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mo punto no que estiveron xun-
tas. Se se di que o Decreto vixen-
te rompeu o consenso, vólvase

ao último punto no que houbo
concordia: a tarde do 21.9.2004
na aprobación unánime

X.C.
A Real Academia Galega, reno-
vada en apenas oito anos por
Francisco F. del Riego e X.R.
Barreiro, publica un documen-
to de bases para relanzar o ga-
lego tomando como referencia
o consenso do Plano Xeral de
Normalización Lingüística
aprobado por unanimidade en
2004 polo Parlamento Galego.
O organismo recibiu o 30 de
decembro pasado as Bases pa-
ra o decretro de plurilingüismo
no ensino non universitario de
Galicia e o 18 de xaneiro fixo
público unha análise legal por-
menorizada e unha proposta
para reestablecer o consenso
social en base a anteriores
acordos políticos unánimes.

Os académicos presentaron
o documento nunha rolda de
prensa presidida polo presiden-
te en funcións, Manuel Gonzá-
lez, e recollen a luva do diálogo
para un novo consenso, “apro-
bamos que se abra un diálogo
franco con vontade de concor-
dia definitiva, porque a socieda-
de está cansa da duración das
discordias lingüísticas e de que
toda melloría do enfermo pare-
za perigosa. Todas as forzas polí-
ticas deberían facer un esforzo
de pacificación e construír un
diálogo sobre bases que garan-
tan a plena normalización do
galego e a plena competencia
oral e escrita ao final de cada ci-
clo nas dúas (ou tres) linguas. É
cuestión de vontade política.
¿Sobre qué bases concordar?

Cando se perden de vista dúas
persoas que camiñaban xuntas,
o mellor é sempre volver ao últi-

A máxima autoridade
lingüística considera
‘inaceptábel’ e de
dubidosa adecuación
á Lei o borrador
da Xunta sobre
a lingua no ensino

A Academia establece as bases
para un consenso lingüístico histó
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Manuel González,presidente en funcións da Academia, na presentación do informe sobre o decreto do galego.                    CASTELEIRO

Nalgún momento destas últi-
mas semanas, a dirección do
Partido Popular acariciou a
idea de dividir a Academia. A
elaboración do histórico texto
que esta institución acaba de
ofrecer mostra uns académi-
cos máis activos que nunca e
que dan proba dunha espon-
tánea unidade que, curiosa-
mente, non sobra dentro do
Partido Popular (lémbrese a
declaración do vicepresiden-
te do parlamento, X.M. Baltar,
de que algunhas opinións
vertidas polo seu partido
constitúen un “insulto” para
a nosa lingua).

O documento da Acade-
mia, cuxa lectura é moi reco-
mendábel para todos, como
texto de referencia que desde

agora está chamado a ser, ten
dúas calidades. A primeira,
evidenciar a febleza técnica do
borrador da Xunta (“borra-
dor”, como dixo o humorista
Gonzalo Vilas, no sentido lite-
ral, de borrar o galego); unha
mala elaboración que, sen dú-
bida, se encontra na raíz da
resposta que está a recibir nos
centros (“Ningún docente de-
fende o borrador do decreto”,
afirmou Marcelino Brea, se-
cretario xeral de FETE-UGT).
A segunda, ofrecernos unha
proposta amábel, construtiva
e que pode servir de base para
a recuperación do consenso.
O texto ten a rara virtude de
constituírse así en documento
de principios e en guieiro
práctico. Lembremos, por últi-

mo, a este respecto, que a con-
sulta á Real Academia é unha
obriga legal do goberno autó-
nomo, e non unha deferencia
do presidente, como nalgun-
ha ocasión quixo facer ver Fei-
xóo nunha desas medias ver-
dades que acostuma a pro-
nunciar diante dos xornalistas.

A resposta da Xunta foi in-
mediata: chamar ás bases do
PP para que saían á rúa a ex-
plicar o borrador. Pero, non
era que a promesa electoral
do PP a respecto da lingua
respondía a unha forte de-
manda social? Como é posí-
bel que agora ese mesmo PP
se encontre con este clima de
confusión, cando non de
oposición manifesta? Era esta
a paz lingüística anunciada?�

CRITERIO DE AUTORIDADE
TRIBUNA �Manuel Veiga.

>>>
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galías e todo lle vén á man. Sen-
do as dúas linguas un patrimo-
nio que a Constitución manda
gardar, é obvio que hai que facer
un esforzo tamén asimétrico na

protección e fomento da lingua
en dificultades”

DISTURBIO NO SISTEMA EDUCATIVO E
ELECCIÓN DOS PAIS.O informe é es-
pecialmente severo sobre a in-
trodución da eleccións dos país
e a imposibilidade práctica de
realización das propostas da
Xunta, tanto na organización
dos centros como na propia
oferta de material escolar multi-
lingue. O resumen da posición
está nun dos parágrafos “cando
o Tribunal Constitucional nega
que os pais teñan dereito a esco-
ller a lingua do ensino, non está
atacando os valores democráti-
cos. Son moitas as cousas verbo
das cales os pais tamén terían
opinión, e unha opinión menos
condicionada, pero que a racio-
nalidade encomenda á xestión
pública: o excesivo número de
materias, o carácter verdadeira-
mente enciclopédico de todos
os libros de texto e o prezo deles,
os exames non orais, o número
de alumnos nas clases de idio-
mas, o cumprimento de princi-
pios didácticos como motiva-
ción, gradualidade, individuali-
zación e socialización, sen os
que o fracaso escolar é seguro.
Que non se pregunte aos proxe-
nitores sobre a organización in-
terna dos Centros non é unha
mostra de pouco espírito demo-
crático senón evidencia de que,
en introducindo tantos intere-
ses particulares, calquera enti-
dade deixa de ser gobernábel”.�

do Plan Xeral de Normali-
zación da Lingua Galega. Non
hai razón para ir máis atrás, por-
que sería renegar daquel día e
daquel histórico consenso”. 

BASES XURÍDICAS. O documento
académico toma pé na Consti-
tución e nas sentenzas interpre-
tativas do Tribunal Constitucio-
nal, a xurisprudencia do Supre-
mo, a Lei de Normalización Lin-
guística de 1983 ou a Carta Euro-
pea das Linguas Rexionais e Mi-
noritarias, asinada polo Estado
español en novembro de 1992 e
ratificada polo Rei e publicada
no BOE en agosto de 2001. O pri-
meiro punto da análise acadé-
mica, adoptada por unanimida-
de, fai fincapé nesas cuestións
xurídicas e desacredita tanto a
dubidosa legalidade como a uti-
lidade da proposta da Xunta:
“poderían producir un retroceso
no proceso de normalización da
lingua galega, que infrinxe a le-
xislación vixente e mais a xuris-
prudencia emitida polos altos
Tribunais e que tampouco se
sustenta na mellor organización
do proceso pedagóxico senón,
unicamente, en promesas elec-
torais que son de dubidosa lega-
lidade e que, por esa razón, non
parecen validábeis polas urnas.
Como é de razón, non é o resul-
tado electoral o que se cuestiona
neste ditame senón a coheren-
cia legal deste proxecto e tamén
a viabilidade e oportunidade di-
dáctica”

En varias ocasións a Acade-
mia fai referencia explícita a que
a proposta gubernamental de-
satende as advertencias do
Constitucional, cando interpre-

ta que as leis de normalización,
“procuran corrixir positivamen-
te unha situación histórica de
desigualdade fronte ao caste-
lán”, unha desigualdade que se
mantén co galego nun estatus
de inferioridade que as leis de-
ben corrixir, “os falantes de lin-
gua galega, non precisan docu-
mentar a súa marxinación his-
tórica: é ben coñecida non só
por séculos de emigración dun
país non pobre ou pola forma
en que a figura do galego é re-
medada na literatura en caste-
lán, senón pola baixa autoesti-
ma con que moitos galegos mi-
ran hoxe aquilo que máis os de-
fine, que é a lingua, prexuízo que
lles impide exercer o seu dereito
a usala. Chega con ver a desvan-
taxe que sofre hoxe nas rela-
cións sociais non pouca xente
galega que pretende empregar o
galego con normalidade en to-
dos os eidos da súa vida. Chega
con comparar a oferta que hai
hoxe en galego e en castelán na
TV, na radio, nos cines, en xor-
nais, en misas, nas aulas univer-
sitarias, na publicidade, no co-
mercio, na banca, etc. Esta é un-
ha sociedade na que conviven
dúas linguas pero de xeito asi-
métrico; hai unha lingua propia
que ten que loitar día por día pa-
ra non perder o seu terreo e hai
outra que goza de inmensas re-

ses
co histórico

IGUALAR
POR ABAIXO

A saída deste número á
rúa coincide cunha fol-

ga do ensino e coas mobiliza-
cións en Santiago e noutras
cidades en contra da redu-
ción escolar do galego. Esta-
mos ante un conflito que non
xerara, nin de lonxe, a im-
plantación do decreto do bi-
partito, até agora en vigor.
Nas propias filas popularesé
visíbel o descontento: de Bal-
tar a Crespo, pasando por Ba-
rreiro ou Ruíz Rivas. Cal é a
razón, xa que logo, desta
arremetida de Feixóo contra
a lingua propia de Galicia?

A resposta non é un se-
gredo. Pódese ler nas direc-
trices do PP estatal: Primei-
ro: reforzamento do castelán
nas comunidades bilingües
de modo que ningún alum-
no teña a obriga de empre-
gar a lingua específica da súa
comunidade. Segundo: cre-
ación dun “corpo nacional
de docentes”, ao estilo do
que existía antes da aproba-
ción dos Estatutos. 

É obvio que tal preten-
sión está condenada ao fra-
caso en Cataluña onde vén
de ser aprobada unha nova
lei educativa. Neste sentido
só queda a dúbida sobre o
papel que xogará o Tribunal
Constitucional, onde a lei
catalá –igual que o Estatut–
está recorrida polo PP.

Se en Cataluña non é viá-
bel, se en Galiza provoca con-
flito, por que se fai? É obvio.
Quen só dispón dunha lin-
gua, o castelán, non ve de bo
grao que outros teñan dúas,
que se manexen igual de ben
en castelán, podendo acce-
der a concursos-oposición
ou a premios, e que ademais
teñan unha “cultura propia”
para si. Hai aquí unha asime-
tría certa. Trátase da vantaxe
comparativa á que dá lugar a
pluralidade de coñecemen-
tos. De igual modo, quen sa-
be inglés, ademais de caste-
lán, posúe unha vantaxe la-
boral, e quen sabe galego ten
máis doado entrar no emer-
xente mercado brasileiro.

O que pretende Feixóo é
igualar por abaixo, defen-
dendo o dereito á ignorancia
dunha lingua.�

anosaterra

’’editorial

? UERE SABER MÁIS?
O documento completo
da Academia pódese consultar
en www.anosaterra.com
e www.realacademiagalega.org

’’Sendo as dúas linguas
un patrimonio que
a Constitución manda
gardar, é obvio que hai
que facer un esforzo tamén
asimétrico na protección
e fomento da lingua
en dificultades” 

[Informe da RAG]

’’Aprobamos que se abra un
diálogo franco con vontade
de concordia definitiva,
porque a sociedade está
cansa da duración
das discordias lingüísticas e
de que toda melloría do
enfermo pareza perigosa” 

[Informe da RAG]

EXTREMISMOS. Carlos Negreira, presidente do PP da Coruña, e Afon-
so Rueda, conselleiro da Presidencia, na manifestación convoca-
da por Galicia Bilingüe en febreiro de 2009.�

Na súa análise das Basesa Aca-
demia reivindica a utilidade
pedagóxica do modelo de in-
mersión, apoiándose tamén
na proposta da Xunta para a
implantación do inglés por un
método semellante. “[cando
se fala do Decreto vixente] dise
que podería cambiar o mode-
lo de conxunción de linguas
por un modelo de inmersión.
Parece aludirse aí á inmersión
lingüística como algo perni-
cioso e poida que de aí nacese
a pantasma da imposición lin-
güística. A inmersión é un mé-

todo didáctico de aprendizaxe
de linguas que, dende que se
experimentou no Canadá con
extraordinarios resultados,
produciu diversas imitacións
en moitos Países. Inmersión
lingüística é a que practican
con éxito non só centros ofi-
ciais como o British Council, a
Alliance Française ou o Goet-
he-Institut senón tamén as
mellores academias de apren-
dizaxe de idiomas. É o método
máis rápido, máis eficaz e de
máis garantía. Isto é sabido des
que en 1643 Comenius escri-

biu a Ianua Linguarum Rese-
rata co seu métodoV.I.A. para
aprender latín como unha lin-
gua materna. Proba disto é
que persoas que se opoñen ao
Decreto vixente seguramente
non terían inconveniente en
mandaren os seus fillos a prac-
ticar a inmersión lingüística en
Inglaterra, Francia ou Alema-
ña. A inmersión é un método
didáctico simple, eficaz e ava-
lado polo Consello de Europa;
pero é un simple método de
aprendizaxe, non é un proceso
de limpeza étnica”.�

‘Inmersión non é imposición’

>>>
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igualdade con Saa Carneiro
(Porto). Hernández conside-
rou que a posta en marcha do
eixo atlántico de alta velocida-
de ferroviaria suporá unha “re-
volución” ao permitir viaxar
entre as tres cidades como ter-
minais dun único destino.

O conselleiro avanzou que
“en breve prazo” se formaliza-
rá co Ministerio de Fomento a
firma do Comité de Rutas, ac-
tuación coa que prevé seguir a
vía do fortalecemento do siste-
ma aeroportuario do país.�

POLA HERDANZA

MARIÑA CASTAÑO E
A FUNDACIÓN CELA,
CONDENADOS A PAGARLLE 5,2
MILLÓNS AO FILLO DO NOBEL

O Xulgado de Primeira Ins-
tancia número 40 de Madrid
admitiu a demanda presenta-
da polo fillo de Camilo Xosé
Cela contra a súa viúva e a
Fundación que leva o nome
do escritor. Así, condena a
Mariña Castaño, á Fundación
que leva o nome do Nobel e
dúas sociedades máis a pa-
garlle 5,2 millóns de euros. O
xuíz precisa que o fillo do es-
critor “non recibiu o que por
lexítima lle corresponde na
herdanza do seu pai”. Na sen-
tenza decláranse nulos os
contratos de cesión de explo-
tación da propiedade intelec-

micios municipais, así o anun-
ciou o portavoz nacional, Gui-
llerme Vázquez, no Consello
Nacional. Ademais de aprobar
por unanimidade o plano de
traballo, o órgano de decisión
do BNG salientou que o paro e
a crise gozarán de atención
preferente. Para o portavoz
nacionalista, resolver o veto a
Navantia, os problemas do
sector lácteo e pesqueiro e as
eivas en infraestruturas “ta-
mén é falar de emprego”, por
iso o BNG vai esixir unha res-
posta a estes asuntos por parte
do Goberno central, aprovei-

MOCIÓN IMPULSADA POLO PP

SANTOS SUBSTITUIRÁ
A FRANCÉS COMO ALCALDE
DO PORRIÑO O 1 DE FEBREIRO

O PP, Cidadáns por Porriño e
Independentes do Porriño
–ambas as dúas formacións es-
cindidas das filas populares–
acordaron impulsar a moción
de censura que previsibelmen-
te desbancará a Raúl Francés
(BNG) da Alcaldía nun Pleno
extraordinario que se celebrará
o 1 de febreiro. O nacionalista
goberna en minoría con 5 edís.
Segundo o pacto estabelecido
entre os tres partidos –que su-
man a maioría necesaria de
nove edís para que a iniciativa
prospere– o líder de Cidadáns
por Porriño, Nelson Santos, os-
tentará a Alcaldía, mentres que
Manuel Carreira, portavoz do
PP, sería o primeiro tenente de
alcalde e Marcelino Coto, de
Independentes do Porriño,
converteríase no segundo te-
nente de alcalde. Dado que a
previsión dos grupos é conco-
rrer de xeito conxunto baixo as
siglas do PP ás próximas elec-
cións locais, Santos erixirase
no candidato popular para
eses comicios. O alcalde do Po-
rriño considera que a moción
está “teledirixida” polo presi-
dente da Deputación de Pon-
tevedra, Rafael Louzán, para
non “perder o control da insti-
tución provincial”.�

CON TRES TERMINAIS

HERNÁNDEZ: 'GALIZA
SÓ PODE COMPETIR
CUN ÚNICO AEROPORTO'

O conselleiro de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestru-
turas, Agustín Hernández, ase-
gurou que Galiza só poderá
competir con Portugal con “un
destino único”, formado por
un aeroporto e tres terminais.
A coordinación dos tres aero-
portos galegos é, ao seu xuízo, a
“única forma” de estar en tual, concertados polo escri-

tor no 1996. O Xulgado consi-
dera que se deben reintegrar
os dereitos de explotación da
propiedade intelectual a Ca-
milo Xosé Cela Conde e que
valora en 3.931.070 euros.�

CONSELLO NACIONAL

O BNG FIXA COMO OBXECTIVO
‘LIDERAR A OPOSICIÓN AO PP’

O BNG afronta o novo curso co
obxectivo de liderar a oposi-
ción ao PP e co fin de preparar-
se para chegar nas mellores
condicións aos próximos co-

tando a presidencia da UE. 
A defensa do galego figura

igualmente entre as priorida-
des dos nacionalistas no seu
plan de traballo. Ademais, Váz-
quez advertiu de que o BNG vai
traballar por impulsar “decidi-
damente” a fusión entre as cai-
xas de aforros. “Non nos imos
deixar amedrentar e se o Go-
berno español pretende reco-
rrer a lei atopará a nosa respos-
ta, modesta pero contundente,
política e social”, concluíu o lí-
der nacionalista.�

CAPTURA DO POLBO

O PSDEG ACUSA A XUNTA
DE ‘LEXISLAR CONTRA
O SECTOR PESQUEIRO’

A portavoz de Pesca do Grupo
Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, Marisol Soneira,
acusou o Goberno galego de
“lexislar contra o sector pes-
queiro” co decreto que regula
por primeira vez a captura de
polbo. Soneira rexistrou na
Cámara diversas iniciativas
para denunciar que con esta
medida se estabelece “un ho-
rario de oficina” –de 6h00 a
16h00– que non ten en conta
diversos factores para a activi-
dade como as condicións me-
teorolóxicas, as correntes ma-
rítimas, a confluencia de artes
nun mesmo caladoiro ou os
problemas mecánicos.�
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ASEMANA María Obelleiro

O portavoz do BNG, Guillerme Vázquez, e a secretaria de Organización, Montse
Prado,no Consello Nacional.                                                                                                       JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

MALIA OS AUDIS DA POXA

A XUNTA ADQUIRIRÁ
POR ‘LEASING’ 67 VEHÍCULOS

A Xunta adquirirá un total de
67 vehículos por sistema de
leasing esta lexislatura. A Ad-
ministración convocará un
concurso para adquirir os 58
automóbiles que se dedica-
rán a servizos e en cuxo prezo
integrará o dos 82 coches que
o Executivo xa non vai em-
pregar.O conselleiro de Presi-
dencia, Alfonso Rueda, expli-
cou que eses 82 vehículos
–dos 366 cos que conta a Ad-
ministración galega– repre-
sentan un “alto custo de
mantemento”.

“Estaban en moi mal esta-
do”, asegurou. Entre eles figu-
ran 17 dos 20 vehículos de al-
ta gama que a Xunta ofertou
na poxa celebrada en outu-
bro e que, finalmente, non ti-
veron comprador.

A deputada socialista

Marisol Soneira lembrou
que os 32 Audis que posúe o
Executivo autonómico –dos

que 29 foron adquiridos po-
lo PP sendo Alberte Núñez
Feixóo vicepresidente da

Xunta– permanecen acu-
mulados “en perfecto esta-
do de uso”.�

O conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, proba un dos novos coches adquiridos pola Xunta. PEPE FERRÍN / A.G.N.

O conselleiro de Medio Ambiente, Terri-

torio e Infraestruturas, Agustín Her-
nández.                                           PEPE FERRÍN / A.G.N.
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pais e nais, así o ten afirmado
tanto o Tribunal Constitucional
como o Supremo. O decreto do
PP é unha gran fonte de confli-
tos que creará unha fractura,
tanto entre o profesorado como
entre as familias. Ao non fixarse
as materias que como mínimo
hai que impartir en galego, será
a lingua das materias menos re-
coñecidas e valoradas.�

Xulio Díaz (ANPE)

‘Os pais non
deben decidir
sobre a lingua’
PPoorr  qquuee  AANNPPEE  nnoonn  ssee  ssuummoouu  áá
ffoollggaa  eenn  ccoonnttrraa  ddoo  ddeeccrreettoo??
En principio ANPE é un sindi-
cato negociador que prefire
que se convoque unha mesa
de diálogo antes de ir a unha
folga. Non somos amigos de
confrontacións políticas, por
iso preferimos agardar a que se
presente o decreto definitivo
antes de manifestarnos en
contra do borrador dun decre-
to que non vai ser o texto defi-
nitivo do mesmo. Sen un do-
cumento en condicións non
imos convocar unha folga.
DDeessmmáárrccaannssee  ddoouuttrraass  oorrggaannii--
zzaacciióónnss  ssiinnddiiccaaiiss......
O de secundar ou non esta fol-
ga é unha decisión que parte
dunha clara determinación da
posición política das organiza-
cións sindicais. Nos últimos
tres ou catro anos os profesores
tiñamos problemas  coas por-
centaxes de galego e castelán.
Este problema debeu atallarse
hai moito tempo.
EEssttáánn  ddee  aaccoorrddoo  ccoonn  ttooddooss  ooss
ppuunnttooss  ddoo  ddooccuummeennttoo  pprreesseenn--
ttaaddoo  ppoollaa  CCoonnsseellllaarrííaa??
Non. Cremos que os pais non
deben decidir a lingua na que se
impartan os contidos das mate-
rias. É competencia da Adminis-
tración ou, en última instancia,
do profesorado. Tampouco es-
tamos de acordo en que os

alumnos decidan a lingua na
que se dirixen ao profesor. Cre-
mos que se se imparte clase de
inglés, o lóxico é dirixirse en in-
glés, e no caso de castelán igual.
Este tema non pode quedar
aberto, a Administración ten que
mollarse e regular isto. Os cen-
tros non poden ir por libre, ten
que haber uns criterios que sir-
van para todos. E todo isto non o
teñen que facer os colexios, que
están moi burocratizados.�

Xosé Fontes (CC OO)

‘Fai dos centros
educativos
lugares
conflitivos’

CCaalleess  ssoonn  ooss  eerrrrooss  ddoo  bboorrrraaddoorr
ddoo  nnoovvoo  ddeeccrreettoo  qquuee  rreegguullaarráá  oo
uussoo  ddoo  ggaalleeggoo  nnoo  eennssiinnoo??
Son moitos. O primeiro deles é
que o documento parte dunha
situación irreal que non se dá en
Galiza ao introducir o inglés co-
mo terceira lingua vehicular. Is-
to tería que ser un proxecto a
máis longo prazo. Outro dos
erros é que este borrador parte
dunha situación na que o galego
está normalizado cando non é
así: o castelán impera sobre o
galego e todos temos dereito a
coñecer e usar a nosa lingua, por
iso a Administración ten a obri-
ga de garantir ese dereito e unha
das vías é a discriminación posi-
tiva. Outro dos puntos nos que
falla este documento é que tras-
lada aos centros de ensino o
conflito e racha co consenso
acadado co PP no seu día e co
bipartito, ao obrigar os pais a eli-
xir a lingua na que quere que se
lles ensine aos seus fillos... Ta-
mén ten erros técnicos...
PPooddeerrííaa  mmeenncciioonnaarr  aallggúúnn??
A desaparición do concepto
‘normalizador’ e a súa substi-
tución por ‘equipos de dinami-
zación lingüística’ é un exem-
plo pero hai moitos máis.�

ránea consideramos que habe-
ría que tratar as deficiencias de
igualdade que existen entre o
castelán e o galego.�

Xosé Cabido (STEG)

‘Na escola
aprenderase
menos’
PPoorr  qquuee  ssee  ssuummaarroonn  áá  ffoollggaa??
Xunto coa CIG  formamos parte
da plataforma Queremos Gale-
go. Esta plataforma tomou a de-
cisión de facer esta protesta se
ao coñecerse os contidos do bo-
rrador do decreto, non antes co-
mo se está a dicir, había unha re-
dución e desprotección da nosa
lingua.  Outra das razóns pola
que o STEG se suma a esta mo-
bilización é que todos os afilia-
dos consideramos que a nor-
mativa que pretende aprobar a
Xunta conduce ao fracaso esco-
lar e do sistema educativo.
AA  qquuee  ssee  rreeffiirree??
Cando falamos de fracaso esco-
lar referímonos a que non hai
nin suficiente profesorado nin
alumnado capacitado para im-
partir e recibir clases co inglés
como lingua curricular. Esas dú-
as premisas non se dan aínda na
sociedade galega nin no colecti-
vo escolar. O B1 é un título que
non acredita a fluidez na con-
versa e, por tanto, non acredita o
mestre para impartir unha ma-
teria noutra lingua, neste caso o
inglés. A nosa conclusión é que
con este novo sistema que pre-
tende instaurar a Xunta non se

Marcelino Brea
(FETE-UGT)

‘Ningún docente
defende
o borrador
do decreto’

CCoommoo  vvaalloorraa  oo  ddeeccrreettoo  qquuee
pprrooppóónn  ddoo  PPPP??
Parécenos confuso tanto no fon-
do como na forma e vémolo ina-
plicábel. Esta norma vai crear
conflitos nos centros de ensino
que até o de agora non existían,
levará á confusión e provocará
unha maior dificultade na
aprendizaxe. En resumo, rexei-
tamos a opinión vinculante dos
pais e das nais, xa que non son os
máis axeitados para decidir en
que lingua educar os seus fillos.
Os pais e as nais xa posúen can-
les de participación a través do
Consello Escolar. Os que teñen
que opinar en primeiro lugar son
os profesionais. Tamén cómpre
ter en conta que nas votacións
do idioma vehicular vai haber
gañadores e perdedores, o que
vai levar necesariamente a unha
confrontación innecesaria.
EE  aa  nniivveell  lliinnggüüííssttiiccoo??
O borrador presentado pola
Xunta non parte dunha situa-
ción real. Non analiza como se
atopan as linguas cooficiais e,
polo tanto, non potencia a que
se atopa marxinada para chegar
ao equilibrio. Deste xeito, in-
cumpre a Lei de Normalización
e o Estatuto de Autonomía. An-
tes de introducir unha lingua fo-

vai mellorar a aprendizaxe dos
alumnos e haberá unha redu-
ción de contidos.�

Anxo Louzao
(CIG-Ensino)

‘Este decreto
preautonómico
creará unha
fractura social’

QQuuee  lleeccttuurraa  ffaaii  aa  CCIIGG--EEnnssiinnoo
ddoo  bboorrrraaddoorr  ddaa  nnoorrmmaa  pprreesseenn--
ttaaddaa  ppoorr  FFeeiixxóóoo??
Estamos ante un decreto que es-
tá pensado coa exclusiva finali-
dade de erradicar e desterrar o
galego do ensino. Analizando a
proposta, advírtese que a inicia-
tiva do PP é aberrante e inaplicá-
bel desde o punto de vista peda-
góxico. En Primaria, a presenza
da lingua redúcese a unha cota
totalmente residual, ao deixar
de ser o idioma no que se impar-
ten materias como Coñece-
mento do Medio. Na ESO, o ga-
lego expúlsase de materias co-
mo Ciencias Sociais (que se viña
dando en galego desde o 1987),
Ciencias da Natureza ou Mate-
máticas. Tamén recolle involu-
cións na administración educa-
tiva. Até o de agora, todos os de-
cretos sinalaban que a lingua da
actividade da administración é
o galego, e este borrador di só
que se “fomentará”. Ademais,
está o caso das equipas de nor-
malización, ás que estas bases
denominan “equipas de dina-
mización”, cando o seu cometi-
do principal debe ser a normali-
zación do idioma.
CCoommoo  vvee  qquuee  ooss  ppaaiiss  eelliixxaann  qquuee
mmaatteerriiaass  ssee  iimmppaarrttaann  eenn  ggaalleeggoo??
É unha irresponsabilidade tras-
ladarlles aos pais e ás nais a elec-
ción do idioma no que se impar-
ten as clases, cando esta escolla
deberían realizala todos os gale-
gos . A lingua en que os estudan-
tes deben escolarizarse non po-
de estar supeditada á escolla dos

O Goberno consegue que os partidarios
do galego se mobilicen
Eva Estévez / María Obelleiro

Ao goberno cústalle conseguir apoios no mundo do
ensino, como testemuña a folga do 21. A realidade
demostra que o decreto do bipartito e a anterior lexislación
contaba con máis consenso que a norma que agora se
pretende implantar. Ao paro sumáronse catro dos cinco
principais sindicatos do sector e incluso o quinto, que non
convocou, marcou a súa distancia coa proposta do PP. A
plataforma Queremos Galego chamou a manifestarse,
contando co apoio de BNG, PSdeG-PSOE e IU

>>>

Marcelino Brea ( FETE-UGT). Xosé Cabido(STEG). Anxo Louzao(CIG-Ensino). Xulio Díaz(ANPE). Xosé Fontes(CC OO).

4-5 semana galiza.qxd  20/1/10  00:54  Página 3



GALIZA.6. ANOSATERRA
21-27 DE XANEIRO DE 2010

Carlos Aymerich

En próximas datas visita-
rán Galiza Rodrigo Rato e

Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez. En pleno debate sobre
o futuro mapa financeiro ga-
lego tan ilustres turistas virán
non só a desfrutar da excelen-
cia da nosa mesa –“es un pla-
cer venir a esta tierra donde
siempre me tratan tan bien”–
mais tamén, ben seguro, a de-
fender o particular Tratado de
Tordesillas que PP e PSOE asi-
naron en Madrid: Caixa Gali-
cia para o PP a través de Caja-
madrid e Caixanova para o
PSOE por medio do SIP que,
comandado por Cajastur, se
está a xestar entre caixas de
comunidades autónomas so-
cialistas. Un e outro veñen
comprobar como andan os
seus negocios e impartirlles
sobre o terreo novas instru-
cións aos seus delegados cuxo
número, por certo, segue a
engordar. Faltaría máis!

Rato virá a poucos días de
ser nomeado, co apoio do
PSOE e IU, novo presidente
da caixa madrileña. Serán por
tanto as caixas e non os retos
da competitividade da econo-
mía española –tal é o nome do
curso que vén dirixir a Santia-
go– as que centren o interese
informativo durante a súa es-
tadía. Pola súa parte Fernán-
dez Ordóñez arribará cando
volve a se intensificar o ruxe-
ruxe acerca dun eventual re-
curso do goberno de Zapatero
contra a nova lei de caixas,
boatos alimentados por un
Francisco Caamaño que, ao
declarar que a última palabra
sobre as caixas galegas ten de
se pronunciar en Madrid per-
deu de vez o verniz galeguista
que certos medios precipita-
damente lle atribuíran.

E seremos capaces de hon-
rar a tan ilustres visitantes co-
mo se merecen construíndo
entre todos a nova caixa que o
país precisa?�

TURISMO 
FINANCEIRO
’’

’’O PSOE e o PP fixeron
un novo Tratado de
Tordesillas
co futuro
das caixas
galegas”

DECRETO E VERGOÑA
Non todas as culpas son dos ini-
migos do galego. Hai moitos ga-
lego falantes que seguen tendo
vergoña despois de tantos anos
de democracia. Eu fálolles gale-
go aos meus fillos pero a maioría
da xente non o fai, aínda que eles
mesmos falen en galego moitas
veces. Penso que a vergoña e a
mansedume dos galegos é cou-
sas a estudar, esas ganas de non
molestar, esa actitude de facer
sempre o que di o forasteiro.

Temos aínda moito com-
plexiño de Deus e da mocidade
non se pode esperar moito,
porque é moi imitadora das
modas foráneas: música en in-
glés, películas igual. Hai que
agardar que se fagan maiores e

para esas xa non saberán como
é debido o noso idioma. Somos
un pobo de covardes, hai que
recoñecelo. Non fai falta que
traballen moito contra nós, nin
que guerreen, xa nos rende-
mos por menos de nada.�

Begoña Martíinez González
(Agolada)

HAITÍ
Os sucesos invadiron as televi-
sións, case tanto como o fútbol.
Dánnos espectáculo e pensa-
mos que é información. O de
Haití é grave, como outras moi-
tas cousas que pasan no mun-
do. Ver tantas calamidades pre-
dispón a que non nos queixe-
mos ou a que nos queixemos
menos polos nosos propios
problemas, pola crise que sufri-

mos ou polas inxustizas que te-
mos próximas. 

Vendo os negriños de alá,
pensamos enseguida que o que
sucede aquí non é nada. En par-
te é verdade, pero só en parte,
porque ao goberno tamén lle
ven moi ben esa actitude.�

Sara Lorenzo
(A Coruña)

O PROBLEMA DO PARO
O paro é unha cousa que nos
importa a todos porque neste
tempo a non ser que un sexa
funcionario sempre ten o em-
prego no aire. No 2009 todos
vimos moitos casos de traba-
lladores fixos ou indefinidos,
nalgúns casos con moitos anos
de experiencia, con fillos ao
seu cargo, con máis de 40 anos,

que acabaron despedidos.
Pola miña idade xa vivín ou-

tras crises. Moita xente tivo que
emigrar. Outros moitos acaba-
ron desempregados xa para
sempre pero coa protección de
boas pensións de prexubilación.

Pero agora? Os traballadores
están desprotexidos. O Estado
non ten diñeiro para mantelos e
a vida é cada vez máis cara. Din
que os empregos que había
eran dependentes da constru-
ción. De que serán dependen-
tes agora? Xa non se fabrica case
nada por aquí, nin roupa tan se-
quera. Todo se fai na China e ca-
da vez hai máis comercios chi-
neses.  Acabaremos todos tra-
ballando coma eles?�

Marcos Guerra
(Ourense)

CARTAS

Coñecín ao xeneral da Garda
Civil Gonzalo Jar Couselo hai
ben anos. Chamara a miña
atención a entrevista que lle fi-
xera nun xornal galego na nosa
lingua, e na que con toda natu-
ralidade facía valoracións moi
positivas da cultura galega. Pro-
curei a maneira de contactar
con el para felicitalo. Desde en-
tón fixémonos amigos; moi
amigos, como adoitaba dicir el.
Falabamos de todo, do habido
e por haber. Sempre coa espon-
taneidade dunha persoa aber-
ta, próxima, sen estar condicio-
nado polo status do seu rango
militar e as altas responsabili-
dades de Estado que tiña, que a
outros condicionan tanto.

Gonzalo Jar Couselo, que
hai dous anos ascendera a xe-
neral de división; era profesor
da Universidade Compluten-
se e autor dunha prolífica bi-
bliografía sobre dereito inter-
nacional humanitario, na que
se reflectía o coñecemento
que tiña sobre conflitos inter-
nacionais nos que participara
para resolvelos na súa condi-
ción de experto da Cruz Ver-
mella. Son importantes tamén
os seus estudos sobre a igual-
dade da muller nas forzas ar-
madas,  e as proposta para de-
finir os modelos policiais.

Foi decisiva a súa interven-
ción para que a Audiencia Na-
cional investigase a morte do
periodista José Couso na guerra
do Iraq, desmontando as teorí-
as do Pentágono que exoneraba

de responsabilidades aos mili-
tares estadounidenses implica-
dos naquela matanza. Tamén
merece unha loa a defensa que
fixo para un programa da televi-
sión vasca da memoria do que
fora xefe da comandancia da
Garda Civil de Navarra, José Ro-
dríguez-Medel, fusilado nos pri-
meiros días de 1936 por defen-
der a legalidade republicana.

Gonzalo Jar Couselo partici-
pou, coa Asociación de Funcio-
narios para a Normalización
Lingüística, en varios proxectos
para normalizar a lingua galega,
con ilusión e entusiasmo, que
mantivo aceso ata o día anterior
do seu falecemento, cando aín-
da tiña folgos para falar, como
viñamos facendo a cotío desde
había meses. En 2007 partici-
pou na campaña de normaliza-
ción lingüística “En galego, con
toda seguridade”. Coñecía co-
mo poucos a complexa socio-
lingüística do noso idioma na
Garda Civil: “Na actualidade,
cando tódolos galegos teñen a
posibilidade de coñecer, de ma-
neira máis científica, o seu idio-
ma, non vexo ningunha razón
que impida incorporalo, en
igualdade de condicións co cas-
telán, nas tarefas diarias que de-
senvolven os membros desa
institución”. 

Emotiva foi a súa manda tes-
tamentaria recollida no libro En
galego, agora e sempre: “Unha
vez casado cunha dona non ga-
lega, a chegada de dúas fillas
plantexoume a dúbida de co-

mo tería que facer para que esa
herdanza que me fora transmi-
tida non morrera de maneira
definitiva, así que, desde ben
pequenas e coa complicidade
da miña muller, puxen en mar-
cha un plan, vixente deica hoxe,
que consistía en falarlles sem-
pre en galego aínda que elas me
respondesen en castelán… É
así coma, cando se aproxima o
intre de facer testamento, que-
ro pedirlles a ámbalas dúas que,
de igual maneira que recibiron
ese privilexio, se comprometan
ante a xeración que lles prece-

deu a manter vivo o que consi-
deramos é o mellor legado que
se lle pode facer a unha persoa”. 

Nas exequias fúnebres ce-
lebradas en Madrid, á que
asistiron centenares de milita-
res e representantes do Esta-
do, incluídos algúns ministros,
aplaudiron con emocionado
entusiasmo a lectura desta
manda testamentaria en gale-
go que fixo a súa filla Ana. A
mesma emoción repetiuse
coa  igrexa de San Bieito do Lé-
rez ateigada cando a familia
trouxo as súas cinsas.

As túas fillas, Ana e Marta,
van cumprir coa manda, Gon-
zalo. Abofé que si. E a nós, os
teus amigos, quédanos a lem-
branza das túas palabras cando
fuches nomeado Xuíz Honora-
rio do Couto Mixto, e a emoción
que che provocara a retransmi-
sión en directo, que escoitaches
desde o hospital, do impresio-
nante acto público fundacional
da Asociación de Amigos do
Castelo de Maceda “Setestrelo”,
asociacións, ámbalas dúas, das
que ti formabas parte. 

O día 28, en Compostela,
cando as badaladas da Beren-
guela  anuncien as doce da
mañá, a memoria do xeneral e
amigo Gonzalo Jar volverá
agromar en nós. Porque ese
día presentaremos en acto pú-
blico a súa derradeira achega
literaria para fomentarmos a
uso da lingua galega entre os
viaxeiros das liñas de Travibus
Noroeste, S.A.�

GONZALO JAR, UN XENERAL GALEGUISTA
TRIBUNA �Xosé González Martínez.

Presidente do Foro E. Peinador.

’’Coñecía como poucos
a complexa sociolingüística
do noso idioma
na Garda Civil”

Gonzalo Jar Couselo. 
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parte, dando explicacións de
que o inglés non é máis que un
obxectivo a longo prazo, o gale-
go queda co 50%, ao igual que o
castelán. É certo que con este
modelo desaparece a posibili-
dade de que alguén poda esco-
ller todo o ensino en galego, pe-
ro iso obrigaría a dar a posibili-
dade contraria: todo en caste-
lán. Convénlle ao galego abrir
esa espita? O 56% dos vascos es-
colleron un modelo unilingüe
en vasco, o 50% dos cidadáns
das Balears estudan só en cata-
lán e unha porcentaxe máis ele-
vada fai o mesmo en Catalunya.
Pola contra só o 28% dos valen-
cianos estudan en catalán e o
23% dos navarros en vasco.
PPooññaammooss  ppoorr  ccaassoo  qquuee  oo  bboorrrraa--
ddoorr  ssaaiiaa  aaddiiaannttee,,  nnoonn  hhaaii  rriissccoo
ddee  qquuee  oo  ggaalleeggoo  sseexxaa  aa  lliinngguuaa
ddaass  mmaarrííaass,,  ssoobbrree  ttooddoo  nnaa  pprriivvaa--
ddaa  oouu  nnaa  pprriivvaaddaa  ccoonncceerrttaaddaa??
Risco existe, porque o decreto
non o aclara, pero en Primaria
obriga a que Coñecemento do
medio ou Matemáticas sexa en
galego. Nunca me gustou que
fose a Administración quen de-
finise o idioma das materias,
penso que debe ser unha com-
petencia do claustro. Certo que
na privada poderán relegar o
galego ás marías, pero son sete
colexios. Da privada concerta-
da, e especificamente a que de-
pende da Igrexa, hai que lem-
brar que cumpriu a lei de forma
bastante ampla.
NNoonn  ppaarreeccee  ppeessiimmiissttaa..
O galego continúa en regresión,
pero hai datos que permiten
certo optimismo. Teño dúbidas
do discurso de que está a per-
derse a transmisión interxera-
cional  porque non se está a me-
dir conxugando a lingua nai co
idioma que se lle fala aos fillos. O
90% dos falantes de galego fá-
lanlle aos fillos en galego. Des-
pois está o factor dos neofalan-
tes, temos que saber por que al-
guén se fai falante de galego. Hai
razóns políticas, culturais, iden-
titarias... Desde logo, un neofa-
lante non ten por que ser nacio-
nalista e hai casos de persoas
que se deitan unha noite falan-
do en castelán e que se erguen á
mañá seguinte e comezan a fa-
lar galego. Hai que estudar eses
mecanismos porque ese grupo
é o mellor dinamizador lingüís-
tico e transmisor do idioma.�

porque, en trinta anos, os logros
son poucos. Precisamos que o
galego se demande no mercado
laboral privado, que teña re-
compensa coñecelo. Por que a
xente quere saber inglés? En
parte por snobismo e papana-
tismo, pero tamén porque é de-
mandado nalgunhas profe-
sións. En Catalunya o prestixio
do idioma é maior e alí no 50%
das ofertas de emprego privado
piden catalán. En Galiza o 10%.
PPeennssaa  qquuee  hhaaii  mmaarrxxee  ppaarraa  mmoo--
ddiiffiiccaarr  oo  ddeeccrreettoo??
Desde logo, a elección das fami-
lias non o vai modificar porque é
unha prioridade electoral, pero
sería interesante que non sexa
vinculante, senón que se tome
en consideración como, por
certo, xa acontecía co decreto
que está vixente agora. Por outra

Unidos; son escolas soltas nas
que ou ben hai un 50% do tem-
po para cada idioma ou un
90% dunha unha lingua e o
10% para a outra, pero durante
ese tempo todo está na lingua
vehicular: os libros, as circula-
res aos pais, as clases... todo.
EE  oonnddee  qquueeddaa  oo  iinnggllééss??
O idioma estranxeiro é o prin-
cipal problema deste borrador.
Hai experiencias trilingües en
lugares como Frisia, mais re-
quire o voluntarismo dos pais e
a capacidade dos ensinantes.
Non estou de acordo con in-
corporar o inglés se non é a
trinta anos vista porque non é
útil para a maioría da poboa-
ción, require moito esforzo e só
compensa a uns poucos. Eu
manéxome en inglés, mais no
meu contorno só teño un fami-
liar que o precisa para traballar.
EEnnttóónn  eessttáá  eenn  ccoonnttrraa..
Se se admite a flexibilidade do
proceso, se se indica que é un
obxectivo a longo prazo, tal vez,
porque nese momento o galego
pasa a estar á par co castelán.
Iso dio explicitamente o decre-
to, que ningún dos dous idio-
mas pode ter máis tempo de
clase que o outro. Este é o me-
llor decreto que podía redactar
o PP urbano. A min non me
gusta, sobre todo polo inglés.
AAssíí  oo  ggaalleeggoo  ggaaññaarráá  ffaallaanntteess??
O ensino non está para gañar fa-
lantes, está para mellorar as
competencias e as actitudes. O
modelo sobre o que se cons-
truíu o prestixio do galego fixo
fincapé na cultura, pero hoxe
necesitamos prestixio socioeco-
nómico. Hai que deixar de darlle
tanta importancia ao ensino

GALIZA.7.

H.Vixande
Como profesor universitario e
lingüista, Fernando Ramallo
centrou a súa obra no estudo
do idioma no mundo empre-
sarial, nos medios de comuni-
cación e na planificación nos
centros do ensino. Neste últi-
mo campo é un especialista e
como tal valora a situación ac-
tual do galego, así como o con-
tido do borrador do decreto
que vén de presentar a Secreta-
ría Xeral de Política Lingüística.
PPeennssaa  qquuee  oo  ggaalleeggoo  eessttáá  ddeebbiiddaa--
mmeennttee  pprroommoovviiddoo  nnooss  ccoolleexxiiooss??
Atendendo aos resultados dos
últimos trinta anos, sobre o pa-
pel, en aparencia, é suficiente.
Na práctica non. Non se fixe-
ron as cousas debidamente en
ningún momento, a pesar dos
textos legais, non houbo unha
dinamización racional, pro-
gramada e flexíbel.
CCeennttrroouussee  oo  eessffoorrzzoo  nnaa  eellaabboorraa--
cciióónn  ddaass  nnoorrmmaass  eenn  eexxcclluussiivvaa  ??
Houbo esforzos, a elaboración
normativa foi completa e os da-
tos sobre competencia lingüísti-
ca melloraron grazas á norma,
pero non houbo normalización.
EExxiissttee  uunnhhaa  ttrraaddiicciióónn  lleeggaall  qquuee
ccoonnssaaggrroouu  aa  LLeeii  ddee  NNoorrmmaalliizzaa--
cciióónn,,  ee  qquuee  ccoonnttiinnuuoouu  FFrraaggaa  ee
ddeessppooiiss  oo  bbiippaarrttiittoo,,  ddee  pprroommoo--
vveerr  oo  ggaalleeggoo  mmeeddiiaannttee  aa  ssúúaa  iinn--
ccoorrppoorraacciióónn  aaoo  eennssiinnoo  ccoommoo
lliinngguuaa  vveehhiiccuullaarr..  PPeennssaa  qquuee  eerraa
oo  ccaammiiññoo  aaxxeeiittaaddoo  ppaarraa  ccuummpprriirr
aa  pprrootteecccciióónn  eessppeecciiaall  qquuee  ssiinnaa--
llaann  oo  EEssttaattuuttoo  ee  aa  CCoonnssttiittuucciióónn??
Teño dúbidas sobre o papel do
ensino na recuperación da lin-
gua e que o modelo que se em-
pregou durante trinta anos sexa
o que precisamos na actualida-
de. Apostaría por un modelo
distinto, dual, que fomente o bi-
lingüismo e que consista en dar
dúas semanas todo en galego e
outras dúas todo en castelán. A
proporción de tempo pode va-
riar a prol do galego, pero esen-
cialmente trátase de separar os
idiomas, non os alumnos por
idioma. Este sistema sería me-
nos polémico porque os pais
non elixirían o idioma e non ha-
berá unha soa lingua no siste-
ma educativo, senón as dúas,
pero alternativamente.
ÉÉ  uunnhhaa  pprrooppoossttaa  nnoovviiddoossaa,,  eess--
ttáá  ccoonnttrraassttaaddaa??
Modelos duais existen en moi-
tos países. Hainos nos Estados

Fernando Ramallo, lingüista

‘Este é o mellor decreto
que podía facer o PP urbano’

PACO VILABARROS

PEOR QUE 
O DE GB
’’

Damián Villalaín

C alculado exercicio de ci-
nismo ou efecto da inca-

pacidade de Feixóo para tomar
decisións difíciles, as bases para
o novo decreto sobre as linguas
no ensino son o produto dun
modo lamentable de facer polí-
tica electoral co que debería
considerarse patrimonio co-
mún. 

Nunca crin que a proposta
de apartheididiomático de Ga-
licia Bilingüe (GB) chegase a
gustarme máis que esta non
prevista trapallada. Pero é así:
polo menos, a alternativa se-
gregacionista de GB non obriga
a uns pais a impoñerlles idioma
aos que opten pola lingua mi-
noritaria. A proposta de Feixóo
si. As bases do decreto supo-
ñen, de levárense á práctica, a
instauración dunha cerimonia
anual de humillación lingüísti-
ca sobre cuxas principais víti-
mas non cabe albergar moitas
dúbidas. O decreto do PP é au-
téntico veleno convivencial,
imposición sibilina e falsamen-
te democrática do castelán so-
bre o galego, escola de resenti-
mento social e invitación ao es-
magamento lingüístico duns
pais sobre outros, duns nenos
sobre outros. E os centros esco-
lares polo medio, abocados a
convertérense nos depositarios
das iras de tirios e troianos. 

O Goberno debe retirar ese
puzzle impresentable e deixar
de monear co inglés. Ninguén
ignora a importancia desa lin-
gua pero todo o mundo sabe
que o papel que se lle outorga
nas bases do decreto é un farol
que dá de si o que dá. E Feixóo
debe asumir a súa responsabi-
lidade. El montou a lea e el debe
solucionalo. Como? Hai un pri-
meiro paso ben doado: volver
ao punto no que se rompeu o
consenso, ao Plan Xeral de Nor-
malización de 2004. A partir de
aí talvez poidamos volver a en-
tendernos. En galego, en caste-
lán e en inglés.�

O Goberno debe retirar ese
puzzle impresentable 
e deixar de monear
co inglés”

’’

’’Non estou de acordo
con incorporar o inglés
se non é a trinta anos vista
porque non é útil para a
maioría da poboación,
require moito esforzo e só
compensa a uns poucos”

’’Apostaría por un modelo
distinto, dual, que fomente
o bilingüismo e que consista
en dar dúas semanas
todo en galego e outras dúas
todo en castelán”
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O DESVÍO 
DE CERTOS 
POLÍTICOS
María Xosé Queizán

Faleilles de Nelson Mandela
como político honorable.

Hoxe aludo a outros que deri-
varon mal. Tony Blair, líder la-
borista e primeiro ministro do
Reino Unido de 1997 a 2007,
empezou no Sindicato de
Edimburgo, partidario dos de-
reitos dos obreiros esquerdis-
tas, e como ministro favoreceu
os dereitos humanos, os derei-
tos das minorías de Escocia e
Gales e a sanidade pública. Re-
tiroulles privilexios políticos
aos Lores e tivo o seu papel na
pacificación de Irlanda do Nor-
te. Logo empezou a ter malas
compañías e no 2003 vai parti-
cipar no fatídico “Cumio das
Azores”, con José María Aznar
e George Bush. Ás mortes da
guerra de Irak hai que engadir a
dos atentados de Al Qaeda
contra Londres, Nova York e
Madrid. A amizade con Aznar
increméntase paralelamente á
súa conversión ao catolicismo.
Xa ten liña directa con Deus
para as consultas sobre a gue-
rra santa. Perdido o cargo polí-
tico, dedícase aos negocios co-
mo o resto dos “colegas”. Ficha
por un banco e agora por unha
firma de artigos de luxo, Louis
Vuitton, dun amigo millonario.
Seica xa gañou 17 millóns de
euros desde que abandonou a
política. Ignoro canto medra-
ron as contas de Aznar. E que
dicir de Jacques Chirac, antigo
presidente da República fran-
cesa? Acusado de malversa-
ción de fondos públicos e rela-
cionado coa venda ilegal de ar-
mas, xa foi imputado dúas ve-
ces  por corrupción. Tamén
nos decepcionou, doutro mo-
do, Rosa Díez, que competira
con José Luis Rodríguez Zapa-
tero e José Bono para presen-
tarse á presidencia do goberno
español. Resentida, cambia o
socialismo polo Foro de Er-
mua, e próxima ao PP, aban-
deira a zuna contra as linguas
periféricas. Funestos desvíos!�

’’

’’Hoxe aludo a políticos
que derivaron mal”

Vén de deixarnos, neste frío
mes de xaneiro, o crego Xosé
Regadío, o Xepe, como a el lle
gustaba que lle chamasen. 

De sempre Regadío tivo a
teima de contar cun prelo de
seu e, despois de moitos anos,
á fin conseguiuno. Instalou a
maquinaria na súa estartelada
reitoral, á que, segundo as sú-
as palabras, non ían nin os ra-
tos porque morrían de fame.
Regadío non dispuña de me-
dios para arranxala, aínda así
estaba sempre disposto a axu-
dar os seus fregueses co pouco
que tiña, como amosou cando
se acometeu a traída de augas
para as casas. A súa figura, ves-
tido cunha sotana, na que o li-
dro, brillo característico das
prendas moi usadas, era ben
visíbel, fíxose popular polas te-
rras da Ulloa. O seu territorio
máis concreto era o concello
de Palas, onde atendeu ao ir
da súa vida tres freguesías, as
de Lai, Quindimil e Filgueira,
cuxas iniciais serviron para lle
dar nome ao seu prelo: Likin-
fil. Desta imprenta saía todos
os anos puntualmente o alma-
naque do tempo, o Mentireiro
verdadeiro, que trataba dos
máis variados temas aínda
que o principal era o guieiro
meteorolóxico. A súa portada,
con dous paisanos falando,
non variou co paso dos anos,
tan só mudaba a cor.

Regadío definía o calenda-
rio como “chusqueiro, escoto-
lido, galego, profético, enxe-
bre, noticioso, artimañeiro e
tamén barato”. O nome da

publicación, segundo el me
contara, ten a orixe nos seus
veciños que, por saber dos
seus coñecementos do tem-
po, ían preguntarlle se a época
era boa para sementar algun-
ha planta. Ás veces, como é
natural, trabucábase, o que
daba lugar a que os afectados
o tratasen de mentireiro. Ou-
tros, en cambio, cando acerta-
ba, dicían: será o mentireiro
verdadeiro.

É de gabar que, cos únicos
medios dos que dispuña –a es-

culca da Natureza–, puidese
acertar con tanta precisión. O
agoiro correspondente a este
mes de xaneiro di, por exemplo:
“Días si, e noites tamén, chuvi-
nadas rendedeiras arreo, máis
ben zarzalladas miúdas que
ateigarán os encoros a rebentar
e isoparán as terras a fartar. O
medo á seca acougará a xente.
Xa podemos beber auga”.

Noutro parágrafo afirma:
“Xaneiro amercearase de todos
nós e tamén nos agasallará con
xeleiras moi recuncadas, pero
coutará os carambelos dos te-
llados para que os nenos os zu-
guen e ninguén esvarexe coas
zocas no carazo”.

Non se trabucou Regadío,
máis unha vez. El foise, pero
quedará o seu espírito en me-
dio da zarzallante choiva, o
vento refolado e as folerpas de
neve e tamén a súa lembranza
na memoria das xentes que ti-
veron a sorte, coma min, de

coñecelo e gozar durante tan-
tos anos do Mentireiro verda-
deiro.

OBRA NON REMATADA. Xosé María
Regadío Vázquez pasará á his-
toria polo seu compromiso
coa lingua. Loitou para man-
ter un vocabulario enxebre, al-
go que hoxe se nota tanto. 

Cando andaba polos oiten-
ta anos, acometeu unha obra
moi ambiciosa e de grande in-
terese. Trátase de Refráns gale-
gos, por orde alfabética e con-
formado por un gran número
de ditos, proverbios, máximas,
axiomas, sentenzas, adaxios,
aforismos e paremias. A de-
vandita publicación sairía en
cadernos numerados de se-
senta e catro páxinas que el
chamaría “Follatos”, do que
tan só saíu o primeiro. As difi-
cultades de edición, por falta
de apoio económico, privou-
nos dunha obra fermosísima.�

ADEUS AO ‘MENTIREIRO VERDADEIRO’
TRIBUNA �Xosé Lois Ripalda.

Escritor.

Xosé Regadío,autor e director de O Mintireiro Verdadeironun documental de Xosé Castro e unha das capas da revista.

’’É de gabar que, cos únicos
medios dos que dispuña
–a esculca da Natureza–,
puidese acertar
con tanta precisión”

Eduardo Moreiras
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lugares, as incidencias foron
menos das esperadas. 

As zonas de sombra, coma

Feilas ou Arzóa, no concello
de Vilardevós, só se poderán
subsanar cun poste reemisor
novo ou coa instalación dun-
ha parabólica. O alcalde, Xosé
Luís Pérez, considera que o
custe neste caso é demasiado
elevado para que o asuman os
veciños, “máxime se temos en
conta que a maioría son xubi-
lados e con poucos recursos”. 

O certo é que nestes lugares
o sinal televisivo xa era defi-
ciente. María Covelo, veciña
de Feilas, ten dous televisores
na casa, pero asegura que ver
todas as canles era unha qui-
mera. “A catro nunca a vimos
e as outras fallaban coma se ti-
vesen formigas no televisor,
agora haberá que esperar a ver
que pasa”.

No concello de Lousame,
preto de corenta familias que-
daron sen sinal televisivo. A
solución neste caso tamén
chegará da man do satélite.
Fontes do concello agardan
que a solución sexa rápida,
pero o apagón será total du-
rante unha semana.

Varios lugares da alta mon-
taña de Monterrei, situados
no concello de Castrelo do
Val, temían quedar fóra da re-
de da TDT. En Portocamba,
un novo reemisor unificará o
sinal en todo o lugar, aínda
que as queixas dos veciños,
coma en moitos outros casos,
aluden o investimento nece-
sario que hai que realizar para
darlle cobertura aos televiso-
res existentes nos fogares. Pa-
ra Vicente Gómez, alcalde de
Castrelo, foi un alivio que o si-
nal da TDT chegase a lugares
aos que nun principio non se
contaba. “Cun reemisor po-
demos solucionar as sombras
que temos en Sanguñedo e
Portocamba, así resolvemos,
indica, xa que os veciños tiñan
moito medo a quedar sen tele-
visión. Maioritariamente son
xente soa e o aparato failles
compañía”. Para este rexedor,
fallou algo a información “e
tamén que as medicións as fi-
xesen profesionais, quizais os
comerciantes de aparellos de
TDT, por vender, dicían que
non había sinal e xa estaba”.

Agora a zozobra sófrena ve-
ciños de concellos, onde o apa-
gón, será nas vindeiras sema-
nas e os técnicos de electrodo-
mésticos lles aseguran que non
poderán seguir vendo a televi-
sión. Así e todo, en lugares co-
ma Bangueses de Abaixo, no
concello de Verea, dificilmente
irán a peor, xa que, na actuali-
dade, malamente vían dúas
canles e a RTP Portuguesa e as
tres con moitas deficiencias.�

GALIZA.9.

A.R. [TEXTO & FOTOS]

Dende abril do ano pasado, na
Fonsagrada, o sinal televisivo xa
só se sintoniza atraveso da TDT.

O pasado luns a apagada tamén
chegou as comarcas do Deza,
Monterrei e Noia, afectando a
máis de cen mil galegos.

Estes días, moitos concellos
están a apurar a instalacións de
novos reemisores, para que o
apagón paulatino da televisión
analóxica, non supoña quedar
sen sinal para os veciños. Na
Fonsagrada, realizouse de ma-
neira experimental en abril do
ano pasado, agora tocoulle a
vez ao sur da provincia ouren-
sá, comarca do Deza e conce-
llos limítrofes con Noia. Aínda
que alcaldes destes lugares te-
mían a falla de sinal en moitos

ANOSATERRA
21-27 DE XANEIRO DE 2010

A outra televisión
A televisión analóxica será historia en apenas un mes
en Galiza. Pero un 3% do territorio  quedará en zona
de sombra. Os veciños destes lugares, preto de 18 mil,
só poderán ver a televisión a través do satélite. Este
sistema ten un custo próximo aos trescentos euros

A chegada da TDT terá outras
consecuencias directas: a
morea de canles ás que pode
acceder o consumidor. Aínda
que non todas emiten, hai
empresas con espazo reser-
vado e un tempo para poñer
en marcha a cadea, caso da
Voz de Galicia, Faro de Vigo
Televisión ou, nalgunhas ci-
dades, Localia. 

As televisións sen licenza
desaparecerán, caso por
exemplo de Auria Tv, na ci-
dade das Burgas. E nun futu-
ro próximo será o espectador
o que poida interactuar, rea-
lizar votacións en progra-
mas, seleccionar finais de se-
ries, posibilidades que con-
secuentemente terán as
grandes canles en conta para

ofrecer o que espectador
queira ver.

Entre os grandes benefi-
ciados, coa entrada da TDT,
están os emigrantes. Na co-
marca da Baixa Limia, cunha
ampla colonia en Francia, es-
tanse instalando decodifica-
dores, con tarxeta do país ga-
lo, o que permite seguir todas
as canles da TDT francesa pa-

ra os que non se queiran des-
pegar de cadeas coma a TF1.

Á inversa, emigrantes gale-
gos residentes en Suíza ou
Francia, trasladan compactos
do Canal Satélite ou TDT ga-
lega e desta maneira, nos seus
países de destino, non teñen
ningún problema para seguir
a programación coma se vivi-
sen na Galiza.�

Vantaxe para os emigrantes

’’Os veciños tiñan moito
medo a quedar sen
televisión; hai xente soa e
o aparato failles compañía”

[Vicente Gómez]
Alcalde de Castrelo do Val.
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GOOGLE E CHINA

Desde as páxinas de El País, o
director do IGADI, XXuulliioo  RRííooss,
analiza o pulso que o buscador
de internet Google mantén
coas autoridades chinesas, en
aparencia, por unha cuestión
de censura e de ataques infor-
máticos aos sistemas da em-
presa americana. Mais Ríos ta-
mén inclúe outra posibilidade:
unha cuestión comercial. “A
negativa de Google a colaborar
agora co Goberno chinés ame-
azando con pór fin ás súas acti-
vidades no país abre un hori-
zonte de conflito de resultado
incerto”, asegura, para sinalar
máis tarde que “China consi-
dera que os 300 millóns de in-
ternautas chineses son un bo-
cado demasiado grande como
para pensar que calquera em-
presa do sector poida prescin-
dir alegremente do seu mer-
cado. O buscador Baidu, o seu
competidor local [de Google],
controla máis do 60% do sector
e a súa marca é o primeiro
termo buscado en Google.cn.
Se este renuncia, perderá de-
masiado, din, confiando de
novo en que a lóxica do benefi-
cio empresarial poida máis
que a defensa dos valores uni-
versais e que por iso acabará
aceptando a postura oficial.
Trátase de disfrazar un hipoté-
tico fracaso comercial cunha
espantada que reforce o seu
prestixio noutras latitudes? Ta-
mén puidera ser”.�

A EXCOMUÑÓN
DOS BISPOS

Pregúntase con ironía a edito-
rial de Xornal de Galicia “E
quen excomunga os bispos?” a
conta da polémica frase do
novo bispo de Donostia. O dia-
rio lembra as ducias de millei-

ros de persoas mortas no
sismo producido en Haití e si-
nala que “neste contexto de
traxedia, resultan de moi mal
gusto as declaracións feitas
onte polo ultraconservador

bispo de San Sebastián, José Ig-
nacio Munilla. O bispo afirmou
que ‘existen males maiores
que os que están sufrindo os
pobres en Haití’, como “a nosa
pobre situación espiritual”. A
declaración, sobre unha catás-
trofe que até o momento cau-
sou decenas de miles de mor-
tos, é desproporcionada e pon
en cuestión a responsabilidade
que se lle debe atribuír a un re-
presentante da Igrexa. Case dá
pé a preguntarnos quen exco-
munga os bispos”. No mesmo
diario, LLuuccííaa  LL..  BBaayyoo  titula o seu
artigo “Caridade cristiá?” e
alude ás mesmas declaracións,
para engadir outras, como a do
arcebispo de Granada, Fran-
cisco Javier Martínez, que afir-
mou que “matar a un neno in-
defenso [en referencia ao
aborto], e que o faga a súa pro-
pia nai, dá aos homes a licenza
absoluta, sen límites, de abusar
do corpo da muller”. Lucía
Bayo afirma que “chama a
atención que no canto de in-
tentar adaptarse aos tempos
que corren, os bispos se dedi-
quen a mandar mensaxes pro-
pias da Idade Media”.�

A ORACIÓN
DE ZAPATERO

Contra todo prognóstico, pou-
cas foron as voces que critica-
ron a prevista asistencia de
JJoosséé  LLuuiiss  RRooddrríígguueezz  ZZaappaatteerroo
ao Almorzo Nacional de Ora-
ción nos Estados Unidos. Mais
entre quen si se pronunciou
–con rexouba– figura a xorna-
lista IIssaabbeell  SSaann  SSeebbaassttiiáánn  en El
Mundo. “A que Deus elevará as
súas pregarias o noso líder pa-
trio mentres goza do seu mi-
nuto de gloria xunto ao seu ve-
nerado premio Nobel da Paz?
Ofenderán a súa sensibilidade
anticlerical os crucifixos norte-
americanos tanto como o fan
os de aquí, desaparecidos por
orde súa da Moncloa e moi
pronto das escolas? Levará a
hipocrisía até o extremo de fin-
xir recollemento e porse a rezar
en voz alta? Agardamos expec-
tantes as respostas”, ironiza a
columnista, que aproveita para
avanzar algunhas propostas:
“Suxerimos ao futuro hóspede
de honra que vaia preparando
un discurso digno do magno
evento. Por exemplo, sobre a
nova Lei do Aborto que con-
verte a liquidación de criaturas
indefensas en dereito funda-
mental da muller e outorga a
esta liberdade para desfacerse
dos seus fillos a discreción,
practicamente até o sexto mes
de embarazo. Ou sobre a ma-
teria de Educación para a Cida-
danía, obrigatoria no ensino
mentres a de Relixión considé-
rase, como é lóxico e natural,
optativa. Ou sobre o proxecto
lexislativo sarcasticamente
bautizado co nome de Liber-
dade Relixiosa. Coa forza das
súas conviccións e a coheren-
cia coa que as vive seguro que
arrinca aplausos entusiastas
no auditorio”.�

GALIZA.10. ANOSATERRA
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HAITÍ

Rosa Aneiros

Alba remexe os seus tentá-
culos moi nerviosa polo ir e

vir das ondas. Foiche un terre-
moto con epicentro a escasos 15
quilómetros da cidade de Porto
Príncipe e magnitude de máis
de sete graos na escala de Rich-
ter. E iso é moito ou é pouco?,
pregunta a pequena vulcanoc-
topus. Abondo, dígolle, abondo
para devastar Haití. O certa-
mente curioso, logo de varios
días do sucedido, é esa compe-
tencia ruidosa polas compare-
cencias mediáticas e polo vo-
lume das doazóns da comuni-
dade internacional. Os cadáve-
res, milleiros, agóchanse aínda
nos entullos de ducias de edifi-
cios derrubados. E os vivos non
saben a quen lle suplicar porque
a cuestión reside non xa na exis-
tencia da axuda humanitaria se-
nón na súa repartición. Pregun-
támonos, con estupefacción,
por que as desgrazas sempre su-
ceden nos países máis pobres,
por que baten nos máis inde-
fensos, por que nos que non es-
tán preparados para afrontar as
inclemencias da natureza. E
non reparamos, abafados pola
dor das imaxes, nas causas e nas
consecuencias. Os rostros do te-
lexornal borran a reflexión posi-
ble sobre a situación previa ao
terremoto e, cando as cámaras
marchen do país cara a outra
desgraza, esqueceremos pre-
guntarnos cal será o futuro da
axuda humanitaria, cal será o
futuro dos haitianos. Poucas ve-
ces lembramos xa Nova Orleáns
ou as zonas arrasadas no sueste
asiático polo maremoto de
2004. Pasou o día, pasou a ro-
maría. E con eles, a nosa turba-
ción, o noso horror pola catás-
trofe humana. É evidente que a
primeira preocupación deben
ser agora as vítimas pero estas
non deixarán de selo cando de-
saparezan do telexornal. De
feito, levan séndoo décadas sen
que a ninguén pareza importar-
lle demasiado.�

’’

’’Os rostros do telexornal
borran a reflexión
posible  sobre
a situación  previa
ao terremoto”

ENPOLEIROALLEO

Xulio Rios, director do IGADI. PACO VILABARROS

’’O caso do Che Guevara
fai evidente que se pode
ser dandy
sen gardar roupa”

[Vicente Molina Foix]
Escritor.

’’A división que hai aquí
de provincias
é xa moi rancia” 

[Xosé Crespo]
Alcalde de Lalín.

.José Ignacio Munilla, bispo de San Sebastián.

Isabel San Sebastian.
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O GALEGO COMO
PROBLEMA

Manuel Cidrás

O peor do decreto do ga-
lego que se anuncia en-

tre polémicas, alén da dimi-
nución de materias imparti-
das no noso idioma (en por-
centaxe que nunca se cum-
priu), é a definitiva consagra-
ción legal do galego como
problema. Non digo en sen-
tido sociolingüístico, de
perda de falantes ou creba da
transmisión interxeracional,
senón no vulgar, de perturba-
ción ou obstáculo na vida or-
dinaria das familias e dos co-
lexios. Un problema que de-
terminará migracións entre
os centros, tentando esqui-
valo. Un problema que non
terán, afortunados eles, os ra-
paces de León nin as rapazas
de Sevilla. Un problema per-
cibido como problema, como
trastorno da vida cotiá dos es-
colares e das súas familias.
Mala cousa para o galego que
se conforme como problema.

A localización do pro-
blema do galego a carón do
problema do inglés como lin-
gua de impartición de mate-
rias, se tal cousa chega a pro-
ducirse, á parte de intereseira
en tanto que estratexia de le-
xitimación resulta significa-
tiva do enfoque alienado que
se lle dá ao tema da lingua.
Dende esta perspectiva de
alienación toma sentido a in-
críbel confesión do presi-
dente, que vén de revelarnos
que fixo dun cidadán conse-
lleiro porque fala correcta-
mente inglés. Non foi obstá-
culo na escolla que ese
mesmo cidadán sexa incapaz
de expresarse correctamente
en galego. Paradoxalmente, o
problema do galego non é
que se ignore, polo menos
non o é para ser conselleiro. O
problema do galego é que se
pretenda o seu coñecemento,
pretensión esta (non a de que
se esixa o coñecemento do
español) que se presenta
como imposición.�

’’

’’O peor do decreto é a
definitiva consagración
do galego como
problema”

“Hai males meirandes que os
que eses pobres de Haití están
sufrindo estes días. Tamén de-
beriamos chorar por nós, pola
nosa pobre situación espiri-
tual, pola nosa concepción
materialista da vida. Quizás
sexa un mal meirande o que
nós estamos a padecer que o
que eses inocentes tamén es-
tán a sufrir”. 

Estas palabras do novo
bispo de San Sebastián, José
Ignacio Munilla, nunha entre-
vista realizada pola Cadea
SER, foron de seguida titular
recollido na prensa, radio e tv.
O seu contexto era unha
queixa súa de que a Igrexa ca-
tólica española era vítima dun
“anticlericalismo” que vai alén
das actitudes do Goberno, e
que salienta en algúns medios
de comunicación. 

Ante o escándalo que pro-
vocaron as súas palabras, el
mesmo saíu, de contado, á  pa-
lestra para desmentilas, acu-
sando os medios de manipular
as súas declaracións: “Consi-
dero inxusto o titular, porque
suxire desinterese pola miña
parte cara aos  damnificados
do terremoto... O citado titular
está extraido con ‘forceps’
dunha pregunta teolóxica que
se me fixo... Eu expliquei que o
mal que sofren eses inocentes
non ten a última palabra, por-
que Deus prometeulles a felici-
dade eterna... Utilicei a expre-
sión referíndome explicita-
mente a outro tipo de mal, ao
pecado...”

Pero estas “razóns teolóxi-
cas” apuntadas para xustificar
as súas polémicas, e como mí-
nimo imprudentes declara-
cións, non convenceron nin á
maioría da xente, nin a moitos
teólogos. Algúns deles acusa-
ron o bispo de “valorar máis a
relixión que a vida –dixo J. Mª
Castillo–... Un Deus e unha re-
lixión coma o deste bispo é in-
tolerábel, dá noxo, resulta re-
pugnante”. O remedio foi peor
que a enfermidade; por iso ou-
tro coñecido teólogo, Juan
Masiá critica as escusas do
bispo –“donde dije digo, digo
Diego”– afirmando que desde
esa teoloxía de que “o mal que
sofren eses inocentes non ten
a última palabra, porque Deus
xa lles prometeu a felicidade

eterna”, faise unha afirmación
moi perigosa que invita a con-
solar ás vítimas cunha relixión
que vén darlle a razón á crítica
marxista que a acusa de ser
“opio do pobo”, no canto do
seu acicate para loitar moi ac-
tivamente contra os males que

aflixen á humanidade.
Certamente, a dureza dun

mundo insensíbel aos sufri-
mentos dos demais é unha la-
cra do mundo actual, que os
cristiáns chaman “pecado”.
Pero tamén hai moita solida-
riedade, como se puxo de ma-
nifesto estes días; solidarie-
dade dentro e fóra das igrexas e
relixións, de xente relixiosa e
non relixiosa. Máis aínda,
cómpre dicir que non é só que
os cristiáns non teñen o mono-
polio da bondade e a verdade,
senón que moitas veces –con-
tradicindo o Evanxeo de Xesús
de Nazaré– eles son os máis in-
sensíbeis e falsarios ante as in-
xustizas que se exercen cos
máis febles. Por iso, coido que
son palabras como as deste e
outros bispos as que máis bo-
tan á xente das igrexas –con-
trariamente ás acusacións que
fan contra cristiáns e teólogos
progresistas–, e as máis negati-
vas para unha vivencia reli-
xiosa humanizadora, libera-
dora, e non alienante.

UN BISPO IMPOSTO. As verbas do
novo bispo de Donostia, veñen
confirmarnos tristemente o
que xa temos dito nalgún artigo
anterior nestas páxinas (“¿Des-
politizar a Igrexa vasca?”, A
Nosa Terra 28/02/2008) e nou-
tros lugares (Irimia) sobre o seu
polémico nomeamento, des-

prezando o sentir de gran parte
da igrexa vasca e, particular-
mente, da maioría do seus cu-
ras (o 77% declarouse en con-
tra!) que se manifestaron por
escrito rexeitando o seu novo
prelado nunha carta na que ex-
presan a súa desconformidade
co nomeamento: “En modo al-
gún é a persoa idónea para de-
sempeñar o cargo de bispo e
pastor da nosa diocese”, cunha
traxectoria “profundamente
marcada pola desafección e a
falla de comuñón coas liñas
diocesanas”. José Ignacio Mu-
nilla é un bispo imposto desde
fóra; sen ter en conta as necesi-
dades da igrexa donostiarra, es-
quecendo as coñecidas pala-
bras de San Cipriano (bispo
mártir do s. IV): “Que non se im-
poña ao pobo un bispo non de-
sexado” (Epist. LVII). Un bispo
na liña integrista de Rouco Va-
rela, e non na dos seus predece-
sores: Setién e Uriarte, bispos
progresistas e comprometidos
co pobo vasco. 

Máis aínda, Munilla é un
bispo que forma parte do plan
integrista de descabezar a liña
innovadora da igrexa vasca,
unha liña comprometida coa
paz, a xustiza e a identidade
deste pobo. Un bispo que é
clara expresión da involución
da Igrexa nas últimas décadas,
fronte a Igrexa que quixo o
Concilio Vaticano II.�

A TEOLOXÍA DEPLORÁBEL
DE JOSÉ IGNACIO MUNILLA

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

O neno Samael Jachond logo de ser rescatado dos cascallos, tres días despois do terremoto de Port-Au-Prince. CARLOS BARRIA/REUTERS

José Ignacio Munilla,bispo de Donostia.

’’Son palabras como as deste
e outros bispos as que máis
botan á xente das igrexas”

’’Munilla é un bispo que
forma parte do plan
integrista de descabezar
a liña innovadora
da igrexa vasca”
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O PP propón reducir un ano a ESO e ampliar o bacharelato a tres. O

PP propón reducir un ano da ESO para ampliar o Bacharelato a tres anos, co-

mo parte do seu obxectivo de conseguir un ‘cambio profundo’ no sistema

educativo e, ademais, suxire que só se poida pasar de curso con dúas mate-

rias suspensas pero co informe favorábel do centro. Os populares propo-

ñen tamén a creación dun corpo nacional de mestres, ademais de que to-

dos os alumnos reciban clases en castelán .�

MEMORIA

Xesús Veiga

Aresposta que proporciona
José Luis Rodríguez Zapa-

tero ante a hipótese dunha re-
nuncia a ser candidato do PSOE
no 2012 mantén unha calculada
ambigüidade:di que non é o mo-
mento para falar de tal asunto
mais non confirma explicita-
mente a súa comparecencia ne-
sa cita electoral.

Mais alá da evidente preten-
sión de multiplicar o desgaste
político do actual presidente por
parte dos difusores de semellan-
te tese, o dilema non deixa de ter
elementos suficientes para xusti-
ficar a súa formulación. A día de
hoxe, a figura de Zapatero non
garante unha vitoria coma a de
2008 e a eventual recuperación
dos anteriores niveis de apoio
non aparece como unha pers-
pectiva realista debido á fondura
da crise económica e á carencia
dunha expectativa fiábel a res-
pecto da mellora nos niveis de
desemprego. Se o PSOE perde as
eleccións con Zapatero –ade-
mais do custo persoal que repre-
sentaría para o afectado– provo-
caría a necesaria renovación do
liderado dende a oposición par-
lamentaria cos efectos desesta-
bilizadores que, normalmente,
levan asociados eses episodios.
O cambio previo de candidato
non asegura o éxito –mais ben
anuncia o fracaso– pero garante
a existencia dunha referencia es-
tábel fronte ao PP dende o pri-
meiro día da nova lexislatura.

Ademais da crise, o ano 2010
vai ter dous protagonistas que
acentúan o dilema de Zapatero:
a sentenza do Estatut e as elec-
cións ao Parlament de Catalun-
ya. Se o Constitucional recorta
moito o teito competencial, ha-
berá que ver se as urnas penali-
zan máis os partidarios do texto
(PSC, CiU, IC) que os contrarios
(ERC,PP). Se oTC minimiza o
uso da tesoira, CiU podería ini-
ciar un exercicio de “realpolitik”
co PP, aceptando o apoio á in-
vestidura de Artur Mas a cambio
da estabilidade parlamentaria
dun futuro goberno estatal pre-
sidido por Mariano Raxoi.�

O DILEMA
’’

Neste inclemente xaneiro dei-
xounos Pere Anguera con só
cincuenta e seis anos. Pouco
coñecido, agás en Cataluña e
na tribo dos especialistas en
historia contemporánea, era
porén un home exemplar, un
dos bos e xenerosos da súa
nación. Ademais da bonho-
mía e da modestia, dúas di-
mensións salientan na súa vi-
da: a de cidadán comprometi-
do e a de historiador de cali-
dade. Como cidadán militou
de mozo no independentis-
mo catalán e, se ben despois o
seu activismo político foi ce-
déndolle terreo ó traballo in-
telectual, nunca renunciou á
defensa da realización plena
dos dereitos nacionais da súa
patria, que compaxinaba cun
fondo amor por Reus, a vila
onde naceu, viviu e morreu.
Alí foi, entre outras cousas, un
dos piares do Centre de Lec-
tura, creado a mediados do
século XIX por unha socieda-
de civil vigorosa que durante
máis de cento cincuenta anos,

e grazas ó esforzo desinteresa-
do de persoas como Anguera,
foi quen de ofrecerlle ós seus
veciños unha excelente bi-
blioteca, un teatro e unha pro-
gramación cultural de primei-
ro nivel.

O seu nacionalismo acor-
dou nel a vocación de coñecer
ben o pasado da súa patria,
pero ese estímulo non actuou,

como por desgracia pasa en
moitos outros, de anestésico
da razón e do sentido crítico.
Para Pere Anguera a Historia
nunca debía ser un panfleto ó
servizo das súas ideas previas,
senón a difícil procura de res-
postas ás preguntas verbo das
orixes da realidade e os pro-
blemas do presente.  Como
historiador, este catedrático

da Universidade Rovira i Vir-
gili de Tarragona, salienta por
tres liñas de investigación ma-
terializadas en numerosos li-
bros e artigos cos que fixo
contribucións fundamentais
ó coñecemento da Cataluña
do século XIX. No estudio do
carlismo catalán a súa obra
marca un antes e un despois.
Ademais de caracterizalo en
todas as súas dimensións, in-
cluídas as sociais, desmontou
a idea de que o tradicionalis-
mo fose un compoñente de
primeira hora do catalanismo
decimonónico. A súa segunda
liña de investigación foi preci-
samente este catalanismo
prenacionalista, moi descoi-
dado antes en beneficio da fa-
se nacionalista. As súas infati-
gables pescudas por todos os
arquivos do país acabaron
coa visión excesivamente bar-
celonesa que se tiña do move-
mento. Hoxe sabemos que,
en todas as súas etapas, o ca-
talanismo non foi só cousa
das elites capitalinas senón
que tivo en todo momento
unha moi activa presencia na
maioría das vilas e comarcas.
E non só iso senón que o pa-
pel das clases populares no
seu desenvolvemento foi an-
terior ó das elites e sempre tan
importante ou máis que o
destas, tese esta que xa fora
formulada por Josep Termes
hai moitos anos pero nunca
probada. A terceira liña é a
historia local, e nomeada-
mente a da propia vila de
Reus, que Pere Anguera dei-
xou feita dun xeito moi difícil
de mellorar.

Fóra do pesar que senti-
mos os amigos pola súa mor-
te, coido que todos debemos
lamentar que, coa escaseza
que temos de persoas así, as
perdamos tan prematura-
mente. Confiemos en que a
semente que deixou nos seus
alumnos garanta un relevo
axeitado.�

PERE ANGUERA, HISTORIADOR
E CATALÁN COMPROMETIDO

TRIBUNA �Xusto Beramendi.
Historiador.

’’Para el, a Historia
nunca debía ser
un panfleto ó servizo
das súas ideas previas”

’’Desmontou a idea de que
o tradicionalismo fose un
compoñente de primeira
hora do catalanismo
decimonónico”

Pere Anguera.

’’O 2010 pode ser crucial 
para que Zapatero

decida ou non
presentarse nas
xerais do 2012”
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Nunca chegaremos a ter a cer-
teza absoluta da existencia
dunha pandemia ocasionada
polo virus H1N1, e os gobernos
deben pagar agora o seu celo
de precaución. Os datos son
equívocos, parece que non é
doado distinguir nas reaccións
dos pacientes unha gripe co-
mún ou algo distinto, e por ou-
tra banda, non existe un im-
pacto tan evidente da epide-
mia na sociedade. Sen esque-
cer que nin a Organización
Mundial da Saúde (OMS) reco-
ñece erros, nin as industrias
farmacéuticas os seus trucu-
lentos intereses neste asunto.

Por poñer un exemplo, a
xestión da gripe A en Francia
foi un desastre. Trátase dun
dos países avanzados onde
proporcionalmente se merca-
ron máis doses, non embar-
gante a taxa de vacinación é fe-
ble. Os “datos loxísticos cam-
biaron” segundo afirma Ro-
selyne Bachelot a ministra de
sanidade, o que é o mesmo
que dicir, “non era para tanto”.
A pandemia, se algún día exis-
tiu, vai perdendo gravidade e
intensidade (mediática ta-
mén), non só en Francia, se-
nón en todos os países. No en-
tanto, a xestión administrativa
da  gripe como en moitos ou-
tros países sofre unha forte crí-
tica, debido aos custos que dei-
xa para o Estado.

Unha vez máis na súa histo-
ria, Francia é líder, non do Tour
de Francia, senón dos Estados
que, en proporción á súa pobo-
ación, adquiriu máis doses de

antivirais ás farmacéuticas, sen-
do de paso un dos países occi-
dentais onde as taxas de vacina-
ción son máis baixos. Se a vaci-
nación é baixa, isto débese non
só á desconfianza do público,
senón ao modelo do propio pa-
ís. Como sempre centralizado.
Os doutores de cabeceira po-
den vacinar dende a semana
pasada no seu despacho (se son
capaces de obter as doses nos
centros de inmunización), e a
ministra de sanidade, Roselyne
Bachelot, asegurou que sempre
contou con eles, aínda que a re-
alidade a desmente, pois non
houbo un acceso doado dos
médicos de cabeceira aos pro-
dutos nin concertación clara
sobre os procedementos á hora
de tratar co público, e aínda
máis, o sistema está, como toda
Francia, centralizado.

No verán de 2009 propúxose
pór en marcha un “plan pande-
mia” cargado de alarmismo.
Polo visto, existía un modelo de
loita contra pandemias agar-
dando dende hai anos e con
continuas  actualizacións, por
se acaso… “Un dos mellores”
segundo as palabras da OMS.
Pero cun detalle importante pa-
ra ter en conta. Estaba concibi-
do para loitar contra virus pou-
co contaxiosos pero mortais.
Neste contexto é lóxico que se
merquen masivamente o máxi-
mo número de máscaras, anti-
virais e outros equipos de forma
urxente, a pesar das críticas que
poidan agromar, para protexer-
se contra a propagación. Habe-
ría poucas críticas se a OMC
non deixa de mostrar alarmis-
mo, tal e como pasou.

Pero a gripe A non foi tan

violenta como se contaba. E en
setembro de 2009 todo estaba
listo: 94 millóns de doses esta-
ban en camiño a cambio de
869 millóns de euros, amais
millóns de máscaras. A estrate-
xia era propoñer a vacinación
da poboación ao completo con
dúas doses por persoa. En ou-
tubro, cando a operación de
vacinación comeza, instálase a
desorde, horarios mal adapta-
dos, saturación, protestas…. E
sobre todo, medra o desintere-
se entre os profesionais, e logo
entre a poboación. Comeza a
falarse de que a vacina é banal.

INDEMNIZACIÓNS AOS LABORATO-
RIOS. A día de hoxe, o problema
xa non é a gripe A. O gran pro-
blema é cómo lle facer fronte
ao stock esmagante de produ-

tos farmacéuticos que non ten
uso. Os deputados da oposi-
ción critícanlle ao goberno a
falla de mecanismos de cance-
lación de pedidos nos contra-
tos coas farmacéuticas. As far-
macéuticas tras o eco alarmis-
ta da OMS –que é o responsá-
bel final– e a imposibilidade de
lle facer fronte á demanda de
produtos, tendo en conta que
moitos países quedaron sen
abastecemento (lembremos
que en Europa Letonia tivo
que agardar polo compromiso
de solidariedade por parte dos
veciños europeos), fecharon
unhas condicións de produ-
ción moi favorábeis e atrapa-
ron os gobernos. Bachelot re-
coñeceu que o Estado francés
pode pagarlle unha compen-
sación á industria farmacéuti-
ca debido ás cancelacións de
pedidos. “As negociacións es-
tán en curso”, dixo.

En Francia, a alternativa foi
revender o que se puidese. Pero
ninguén merca o que non se
necesita. Hoxe por hoxe os me-
dios de comunicación son bas-
tante modernos como para po-
ñer ao día os países máis incau-
tos á hora de caer no que pode-
mos denominar “estafa da
pandemia”. Polo momento,
Francia, picou, e só conseguiu
dous contratos para a venda de
300.000 doses no Qatar e 80.000
doses a Mónaco, e tamén se
anunciou por desgraza para o
goberno a ruptura doutro que
estaba previsto con Exipto.
Ucraína, México e outros paí-
ses latinoamericanos teñen fei-
to contactos, pero a ministra
dubida de que “as vendas se-
xan importantes”.�

París recoñece que esaxerou as previsións de
contaxios da doenza. Compensará as farmacéuticas
polas vacinas non compradas e busca países aos que
vender os excedentes que xa non se van usar

Francia
e a gripe A

SANIDADE E EMPRESA

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

A ministra francesa de Sanidade, Roselyne Bachelot-Narquin,vacínase contra a gri-

pe A o 12 de novembro do 2009.                                                                                      CHARLES PLATIAU / REUTERS

’’A pandemia, se algún día
existiu, vai perdendo
gravidade e intensidade
(mediática tamén), non só
en Francia, senón en todos
os países”

’’Francia só conseguiu dous
contratos para a venda
de 300.000 doses no Qatar e
80.000 a Mónaco”

X.L. Franco Grande

O rescate da banca con fon-
dos públicos, como é sa-

bido, conseguiu que non se
chegase a unha verdadeira de-
presión mundial. Non había,
ao parecer, ningunha outra
medida á que recorrer. Agora o
problema está sendo o retorno
das astronómicas cantidades
que saíron dos aforros dos con-
tribuíntes.

Barack Obama nos EE UU e
Nicolas Sarkozy e Gordon
Brown en Europa constitúen
bos exemplos duns intentos de
rescate, nun tempo prudencial,
aseguran, do que non foi senón
un adianto, como pensan uns,
ou, como entenden outros –tal
as xentes de Wall Street– unha
entrega a fondo perdido.

Sábense dúas cousas moi
importantes: 1ª) que as asis-
tencias aos bancos, que se pen-
sou lles custarían aos contri-
buíntes miles de millóns de dó-
lares, van camiño de xerar moi-
tos miles de millóns de benefi-
cios, e 2ª) que eses bancos es-
tán repartindo hoxe primas
que o mesmo Obama cualifi-
cou como obscenas.

As dificultades do retorno
están á vista, por máis que
Obama diga que está decidido
a obter ata o último centavo do
que lle corresponde ao pobo
estadounidense. Se esas em-
presas, dixo, teñen tan boa sa-
úde que poden pagar primas
tan obscenas, tamén debe per-
mitirlles que lles paguen aos
contribuíntes cada centavo.

Para esa finalidade creou xa
un imposto ad hoc; pero tanto
Wall Street como a City londi-
niense, como as poderosas eli-
tes económicas francesas, e ou-
tras, están poñéndoo moi difí-
cil. Algúns pensan que esas de-
claracións tan contundentes só
teñen como finalidade darlles
tranquilidade aos contribuín-
tes, pero que nada se vai conse-
guir na realidade. Isto si que se-
ría verdadeiramente obsceno.�

LATEXOS

O RETORNO DAS
AXUDAS Á BANCA

’’

Os bancos fan o posible
para non devolver
as axudas
públicas”

’’
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Dende os tempos do Tequilazo
no 2005, México non vivía un
escalabro semellante. Na histo-
ria das grandes crises, México
escríbese con letras negras
maiúsculas ao referirse ao de-
nominado “Erro de Decembro”
cando o presidente Ernesto Ze-
dillo tomou posesión e preten-
deu axustar o valor da sobreva-
lorizada moeda. As torpes e im-
provisadas medidas, a publici-
dade previa á depreciación,
meteron a México nun abismo
que ningún mexicano esquece.

Daquela o PIB caera un
6,6%. Agora, os datos son aínda
peores. No 2009 afundiuse nun
9,7% no primeiro semestre e no
cómputo anual duplicará cal-
quera país latinoamericano pa-
ra situarse entre o 7 e o 8%.

Razóns varias poden expli-
car o debalo: as remesas de emi-
grantes provenientes dos EE
UU rexistraron unha queda do

35%, aproximadamente mil
cen millóns de euros. Os inves-
timentos privados descende-
ron nun 20%. Baixada do turis-
mo nun 6,6%. Menor valor do
petróleo. Fracaso do paquete
gobernamental que mesturaba
novos impostos, cun ambicioso
plano de infraestruturas, etc.

No primeiro lustro dos anos
90 cavouse a focha que ente-
rrou o país. O presidente Carlos
Salinas de Gortari aprobou o
paquete de medidas aperturis-
tas da economía: privatizado-
ras de grandes empresas públi-
cas –especialmente financei-
ras–, emisión de bonos do te-
souro en pesos a pagar en dóla-
res, gasto público desbocado
en período preelectoral, co-
rrupción financeira xeneraliza-
da nos arrabaldes do poder. Do
burato só conseguiron saír cun
xeneroso lote de axudas inter-
nacionais das que os EE UU
achegaron 50 mil millóns de
dólares, o Fondo Monetario In-
ternacional, 17 mil millóns, e
outros 11 mil doutros bancos.

Agora é precisamente a liga-
zón umbilical coa depreciada
economía dos EE UU a que tira
para o fondo da economía azte-
ca. Dos 291 millóns de dólares
que representan as exporta-
cións mexicanas, o 80,2% vai di-
rixido aos EEUU. Esta crise dei-
xou espida a debilidade estrutu-
ral da economía, a extrema de-
pendencia do veciño do norte.

O OCASO INDUSTRIAL. As maquilas,
onde se ensamblan produtos
industriais na fronteira de Méxi-
co en sectores como o automo-

bilístico, contando con grandes
exencións fiscais, na que os me-
xicanos achegaban a man de
obra barata e os norteamerica-
nos a tecnoloxía e os insumos,
murchou de súpeto, deixando
do lado do sur grandes sumas
de parados e do lado “rico” da
fronteira un mar de consumi-
dores con petos baleiros.

Estruturais son tamén outras
debilidades crónicas. Está acre-
ditado como un dos países con
maior nivel de desigualdade so-
cial e salarial, con menores ta-
xas de  transferencia de riqueza
na última década. Ao tempo, os
impostos que poderían fortale-
cer o Estado están entre os máis
baixos do mundo (11% do PIB).

A doente economía mexica-
na pode que pase da UVI á
atención en cuarto no 2010 pe-
ro para retornar aos niveis que
tiña  en setembro de 2008, de-
berá agardar a que estea avan-
zado o 2012.

Desta vez non servirá de
moito ollar cara ao veciño do
norte. Agora si que ten sentido
a fatal frase tan pronunciada
entre os moradores ao sur do
Río Grande: “Pobre México!
Tan lonxe de Deus e tan próxi-
mo dos EE UU”.�

O peche das maquilasna fronteira e o crecente
desemprego dos emigrantes nos EE UU,
entre as causas da profunda crise

Peregrinos ao santuario da virxe de Guadalupe, en Ciudad de México, dormen ao raso esperando poder ver a imaxe. HENRY ROMERO/ REUTERS

ELECCIÓNS / CHILE

PIÑERA, PRIMEIRO 
PRESIDENTE DE DEREITAS

Partía como
favorito e
conseguiu
finalmente
un cómodo
triunfo elec-
toral. O de-
reitista Se-
bastián Pi-
ñera será o novo presidente
chileno, tras derrotar o de-
mocristián Eduardo Frei, que
tiña apoio do centro-esquer-
da, na segunda volta. O presi-
dente electo é un multimillo-
nario que anunciou como
primeira medida desfacerse
dos innumerábeis paquetes
de accións que ten nas prin-
cipais industrias estratéxicas
do país austral.

TERREMOTO / HAITÍ

OS EE UU TOMAN 
PORT-AU-PRINCE

Polo menos morreron 70.000
persoas no terremoto de Haití
do 12 de xaneiro. A capital do
país, Port-Au-Prince, ten ba-
rrios destruídos ao completo e
o caos apoderouse da cidade.
Ese é o motivo co que os EE
UU xustifican o envío de
10.000 soldados ao país cari-
beño, cuxa misión será man-
ter a orde para posibilitar o re-
parto da axuda humanitaria e
o labor dos equipos de salva-
mento. Este movemento de
tropas non gustou en todas as
chancelarías, por considerar
que Washington aproveita a
traxedia para “ocupar” mili-
tarmente unha base estratéxi-
ca, perto de Cuba e Venezuela.

DUELO / UCRAÍNA

IAUNOKOVICH
E TIMOSHENKO, OUTRA VEZ

Viktor Iau-
nokovich e
Iulia Timos-
henko vol-
ven enfron-
tarse nun-
has elec-
cións, desta
volta as pre-
sidenciais ucraínas, que cele-
braron a primeira volta o 17
de xaneiro. Timoshenko foi
primeira ministra e repre-
senta a dereita liberal e pro-
estadounidense que saíu
vencedora da denominada
Revolución Laranxa do 2004.
Ianukovich é un veterano
político que xa foi primeiro
ministro e defende o achega-
mento a Moscova.�
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’’O PIB caeu no primeiro
trimestre do 2009 un 9,7%.
A cifra anual podería
ser do -7 ou -8% ”

’’Prevese que a economía
volva ás cifras anteriores
á crise a partir do 2012”

A economía mexicana,
en urxencias
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Xurxo González
A negociación do Fondo de Re-
estruturación Ordenada Ban-
caria (FROB) está a ser confusa
até o final. O instrumento de-
señado polo goberno español
para o posíbel rescate do sector
financeiro foi publicado no
BOE en xuño de 2009, pero a
UE aínda non deu a súa apro-
bación definitiva. A falta de co-
ordinación entre o goberno es-
pañol e o comunitario escenifi-
cárona o 18 de xaneiro Helena
Salgado, ministra de Econo-
mía, e Jonathan Todd, porta-
voz da Comisión. A primeira
aseguraba que as negociacións
remataran tres días antes e que
a comisaria de Competencia
xa tiña todos os detalles, men-
tres que o funcionario europeo
afirmaba que aínda se manti-
ñan “discusións construtivas
coas autoridades españolas”.

Esta falta de claridade tivo
consecuencias prácticas no
proceso de reestruturación que
está a vivir o sector financeiro
español. O 21 de xaneiro estaba
previsto que se reunisen as

asembleas xerais de Caixa Cata-
lunya, Manresa e Tarragona
para dar o visto bo a unha das
primeiras fusións que acomete
o sector. Non obstante, as reu-
nións foron anuladas o 15 do
mesmo mes. A explicación, se-
gundo un comunicado de
Caixa Manresa á Comisión Na-
cional do Mercado de Valores,
hai que buscala na negativa da
UE a darlle o beneplácito, polo
momento, ao FROB.

O proceso de fusión lide-
rado por Caixa Catalunya in-
cluía, como condición necesa-
ria, a petición de 1.315 millóns
de euros desta partida habili-
tada polo Goberno, que signi-
fica o 2,5% dos seus activos con
máis risco. Finalmente, o
acordo coa UE limita a canti-
dade que poderán recibir as
entidades ao 2%, co que as
axudas serán menores. Non é
novo que en Bruxelas non
acabe de entenderse que un
Estado achegue fondos públi-
cos a empresas que, segundo a
versión oficial coñecida, son
solventes. A Comisión aduce

que, de ser así, as entidades
que reciban este “diñeiro fá-
cil”, poderían competir en
vantaxe respecto a outras que
non requirisen axudas.

KROES LIMPA A SÚA AXENDA.O Go-
berno español criticou a lenti-
tude da liberal-conservadora
holandesa Neelie Kroes, comi-
saria europea de Competencia
durante os últimos cinco anos,
para emitir a súa valoración so-
bre o FROB.  A comisaria mani-
festou que quere deixar a súa
axenda limpa, e parece que fi-

nalmente cumprirá a súa inten-
ción. Se non é así, o socialista es-
pañol Joaquín Almunia substi-
tuiraa o 1 de febreiro. Almunia,
até agora comisario de Asuntos
Económicos indicou xa en xuño
de 2009 que “o FROB é acertado
e está ben articulado”.

De todos os xeitos, a UE avi-
sou o Goberno español de que
deberá pedirlle autorización
caso por caso para a concesión
deste tipo de axudas públicas. A
esixencia, formulada xa en ou-
tubro, paraliza o rescate indis-
criminado de entidades. A Co-
misión xustifícase argumen-
tando que “as condicións que
estabelece o FROB son tan am-
plas e xerais que deixan moita
marxe de manobra ás autorida-
des españolas”. Pola contra,
Economía insistiu nos últimos
días en que unha vez a Comi-
sión autorice o FROB, será Ma-
drid quen aprobe cada rescate.

Unha contradición coa que
terá que enfrontarse Almunia
durante 2010 é a de conseguir a
un tempo que o sector finan-
ceiro prepare a “fin dos dispo-
sitivos de axuda masiva por
parte do sector público” men-
tres autoriza o FROB en Es-
paña. As axudas con cargo a
esta partida deberán devol-
verse cun tipo de xuro do 7%.�

Caixa Catalunya, Manresa e Tarragona
desconvocaron as asembleas previstas para tratar
a súa integración

As reticencias da UE sobre
o FROB atrasan as fusións

Fiareimplántase en Galiza. A presentación deste proxecto de banca al-

ternativa tivo lugar o 16 de xaneiro en Santiago de Compostela. A entidade,

en mans de movementos sociais, xa ten delegacións noutras áreas do Es-

tado. Como outras que se acollen aos principios da banca ética, non inviste

en armamento nin paraísos fiscais.�

A FUSIÓN DAS CAIXAS

SEN DIÁLOGO, 
Á FOLGA
’’

Machús Fernández García
Secretaria xeral de  CCOO-Ensino

Apresentación do docu-
mento de bases para a ela-

boración dun Decreto de pluri-
lingüismo no ensino con toda a
comunidade educativa fóra das
aulas, constituíu unha provoca-
ción. Desde o primeiro mo-
mento CC OO amosou o seu de-
sacordo co contido dun borra-
dor que supuña unha ruptura
do consenso anterior.

Non queremos alimentar os
discursos que só utilizan o tema
do suposto conflito lingüístico
en Galicia con motivos electora-
listas. Por iso traballamos na pro-
cura da apertura de diálogo e ne-
gociación a fin de resolver os
problemas técnicos e de contido
do borrador.

Tratamos tamén de acadar a
unidade sindical. Isto foi imposí-
bel pola convocatoria de folga
feita de xeito unilateral pola pla-
taforma Queremos Galego. 

Comisións procurou a aper-
tura oficial de negociacións pero
a política impositiva da Xunta só
contempla a posibilidade de rea-
lizar meras consultas. Na reu-
nión mantida o día 19 coa con-
sellaría trasladámoslle o noso
convencemento de que o seu
documento de bases non con-
tén ningunha proposta de nor-
malización da lingua galega.

As materias que se han im-
partir en galego deben ser deter-
minadas pola Administración
coa flexibilidade suficiente para
o seu desenvolvemento no
marco da autonomía dos cen-
tros. Nunca pode ser unha deci-
sión por elección dos pais e nais.

No que respecta ao “plurilin-
güismo” ademais de ser inviábel,
rexeitamos que unha norma
que regula o uso do galego no
ensino se mesture coa implanta-
ción das linguas estranxeiras.

Por todas estas razóns, o Con-
sello da Federación do Ensino de
CCOO decidiu o pasado 16 de
xaneiro secundar a folga. �

Tratamos de acadar a
unidade sindical. Imposíbel
pola convocatoria
de folga unilateral
de Queremos Galego”

’’

’’Sete meses despois da
aprobación do decreto que
instaura o FROB, a UE aínda
non autorizou as axudas”

’’Almunia, que o 1 de febreiro
pasará a ser comisario
de Competencia, indicou
en xuño de 2009 que
o FROB é acertado
e está ben articulado”

A comisaria europea da Competencia, Neely Kroes,conversa co comisario de Economía, Joaquín Almunia. THIERRY ROGE / REUTERS
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Xurxo González
O Instituto Galego de Estudos
Europeos e Autonómicos (IGEA)
publicou o “Informe sobre as
caixas de aforro galegas: situa-
ción actual e perspectivas de fu-
turo”. Asinado por Francisco Xa-
bier Martínez Cobas, profesor de
Economía Financeira da Uni-
versidade de Vigo, as notas máis
destacábeis do documento con-
sisten en recomendar a aplica-
ción do Sistema Institucional de
Protección con caixas foráneas
(como defende Caixanova) e en
alertar da grave situación na que
se atopan as galegas.

Martínez Cobas apunta que
“de acordo con todos os infor-
mes coñecidos sobre Caixa Ga-
licia e Caixanova, as entidades
enfróntanse a un problema de
capitalización, dado que terán
que afrontar importantes dota-
cións para a cobertura da mo-
rosidade nos próximos anos,
nun contexto de dificultade
para acceder aos mercados de
capitais”. Debuxa así o econo-
mista un panorama sombrío
afastado da versión oficial de
solvencia das caixas.

As trece páxinas do informe
do IGEA (que ten a súa sede na
Coruña) conclúen en que “un
SIP entre caixas de diferentes te-
rritorios é a única opción que
previsibelmente eleva a solven-
cia da caixa e permite o mante-
mento do emprego, crédito e
obra social en Galicia”. Martínez
Cobas afirma que a galeguidade
de Caixa Galicia e Caixanova es-
taría garantida, xa que existen
fórmulas xurídicas para este tipo
de asociacións que permiten
manter o poder de decisión úl-
timo nas sedes actuais e os me-

canismos de saída do SIP, que
non tería que ser irreversíbel.

Pese a que o presidente do
IGEA é Anxo Quintana, a co-
rrente MáisBNG, máis próxima
ao anterior líder, xa anunciou
que defende a postura oficial da
formación nacionalista, pro-
clive a unha fusión entre Caixa-
nova e Caixa Galicia. Neste sen-
tido, Santiago Domínguez, te-

nente de alcalde de Vigo e
membro de MáisBNG, afirmou
que Martínez Cobas “obtén as
súas conclusións sen saber en
que termos se producirá a fu-
sión”. Ademais recalcou que o
informe non foi avalado nin en-
cargado polo BNG.

O GOBERNO CENTRAL ADVIRTE DAS SÚAS

COMPETENCIAS. Francisco Caa-
maño, ministro de Xustiza do
Goberno central, asegurou
nunha intervención do “Fórum
Europa. Tribuna Galiza” que
“máis aló de leis concretas,
como a aprobada polo Parla-
mento galego a finais de de-
cembro, a Administración cen-
tral é a encargada de tomar a
decisión final sobre as entida-
des de aforro e crédito”.

O PPdeG interpretou estas
declaracións como un ataque á
intención da Xunta de fusionar
Caixanova e Caixa Galicia. Así, os
conservadores temen que “a de-
cisión final de Madrid se adopte
con intereses electoralistas e
non pensando en Galicia”.�

Manuel Cao

Como é coñecido, un dos factores clave para o cre-
cemento das economías é a formación do capital

humano investindo recursos en políticas educativas
que melloren a capacitación xeral e doten a educación
superior dun grao de excelencia que ao menos permita
seguir o ritmo do cambio tecnolóxico das sociedades
do noso tempo. España ten un alto nivel de fracaso es-
colar con porcentaxes superiores ao 30% de persoas
que non acaban a ESO e non seguen ningunha outra
formación estando nos últimos lugares dos países da
UE. Son importantes as diferenzas por comunidades
autónomas e, curiosamente, aquelas que teñen diversi-
dade lingüística e cultural teñen resultados por enriba
da media. En calquera caso, as claves do fracaso escolar
son complexas e de variada casuística imposíbel de
abordar aquí.

Tres son os elementos fundamentais que inflúen no
fracaso: a familia, a escola e a sociedade e é complicado
determinar a importancia de cada un pois están inte-
rrelacionados entre si. En primeiro lugar, a menor in-
fluencia da estrutura familiar tradicional confírelle á
sociedade máis importancia no labor educativo pero
refórzase o papel das mulleres pois a elas corresponde
a función educativa tanto no seo das familias tradicio-
nais, monoparentais e rotas como, tamén, na presta-
ción dos servizos educativos, sexan públicos ou priva-
dos (profesores, coidadores, monitores), e semella que
a súa influencia seguirá a medrar pois o fracaso escolar
dos homes é xa moi superior ao das mulleres. No 2007,
a asimetría masculina traducíase en diferenzas de 15
puntos para España, nove puntos na OCDE e UE-19,
con casos como Alemaña ou Finlandia con diferenzas
entre tres e catro puntos.

En relación á escola, na política educativa en España
os grupos de intereses (profesores, entes privados,
Igrexa) ven oportunidades de negocio e os partidos un
campo no que diferenciarse dos demais con propostas
orientadas á captura de votos guiadas polo oportu-
nismo, o localismo e o clientelismo que dotan de ines-
tabilidade e incerteza o proceso educativo que, pola
súa natureza, require certas garantías de permanencia
e racionalidade nos sistemas de xestión, selección de
persoal, grao de esixencia e definición de plans de estu-
dos que sempre superan unha ou dúas lexislaturas. O
decreto sobre o galego é un bon exemplo do que non se
debe facer na educación.

Quizais sexa a sociedade o elemento que máis inflúe
na política educativa pois as institucións sociais mar-
can decisivamente as preferencias das persoas e a súa
predisposición ao esforzo individual e á participación
colectiva orientada ao traballo ben realizado sexa na
escola, na empresa ou no ente administrativo. A febleza
da sociedade civil española e do seu modelo empresa-
rial e asociativo é unha pexa importante á hora de disci-
plinar os axentes que levan a iniciativa na sociedade e
no goberno con propostas populistas. O acordo da
Universidade de Sevilla para xestionar o caso dos alum-
nos que copian é un exemplo que impresiona.�

’’
O FRACASO ESCOLAR

Caamaño e o IGEA entran
no debate das caixas

’’Martínez Cobas debuxa
un panorama sombrío
afastado da versión oficial
da solvencia das caixas”

A FUSIÓN DAS CAIXAS

Xabier Martínez Cobas PACO VILABARROS

ECONOMÍA.16.
ANOSATERRA
21-27 DE XANEIRO DE 2010

Un informe do think tank
de tendencia nacionalista
defende un SIP fóra
de Galicia e o ministro
de Xustiza afirma
que o Goberno central
ten a última palabra
sobre o sector

’’O PP teme que a decisión
final de Madrid se adopte
en base a intereses
electoralistas e non
pensando en Galicia”

UERE SABER MÁIS?
“Informe sobre as caixas de aforro galegas: situación actual e perspectivas
de futuro” IGEA, xaneiro de 2009
http://www.anosaterra.org/media/media0000020301.pdf

?

As comunidades autónomas 
con diversidade lingüística
e cultural obteñen mellores
resultados académicos”

’’
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tranxeiros contan con poboa-
ción máis envellecida.

Sexa certa ou non esta teoría,
o certo é que as comunidades
que máis están a sufrir os incre-
mentos do paro son aquelas
que máis apostaron por un mo-
delo de crecemento baseado en
servizos de pouco valor enga-
dido (turismo, por exemplo) e
na construción e as súas activi-

dades auxiliares. Neste sentido
é paradigmático que a clasifica-
ción de destrución de emprego
en 2009 estea encabezada por
Murcia e a Comunidade Valen-
ciana, cun 34% e un 33% máis
que en 2008, respectivamente.
Trátase das dúas comunidades
onde o poder do PP vén sendo
maior e máis estendido no
tempo.�

se debe a que “tamén é a comu-
nidade onde se xera máis ocu-
pación”. Así, nesta argumenta-
ción, as rexións con poboación
activa máis nova e que no seu
día recibiron máis inmigración
son as que agora aumentan con
máis forza as listas do Inem. Es-
tremadura, Galicia ou Asturias
están por debaixo da media
porque acolleron menos es-

Xurxo González
Que o paro se utiliza como arma
política, non é novidade. O inte-
resante está no cambio de pers-
pectiva dos líderes políticos so-
bre o fenómeno do desemprego.
Alberte Núñez Feixóo incidía o
21 de xaneiro de 2009 en que
“Galicia está sumida no paro e
na decadencia política e econó-
mica pola ausencia de capaci-
dade de xestión do bipartito”.
Eran os tempos da precampaña
das autonómicas. Xa como pre-
sidente, o 25 de xullo a cuestión
pasaba a ser sobrenatural, ao pe-
dirlle axuda ao Apóstolo San-
tiago para os máis desfavoreci-
dos e inspiración para o seu go-
berno. O 14 de xaneiro de 2010,
Feixóo, nun novo xiro, advertía
que “culpar do paro ás autono-
mías é presupoñer que en Es-
paña non hai Goberno central”.

O presidente precisou emen-
darse a si mesmo para defen-
derse das acusacións de Manuel
Vázquez, secretario xeral do PS-
deG, quen opinou que o au-
mento do paro en Galicia coinci-
diu coa chegada de Feixóo á
Xunta. O líder do PPdeG lem-
brou que en Galicia o desem-
prego aumentou un 17% en
2009, mentres que a media Espa-
ñola situouse en preto do 25%.

O número de parados rexis-
trados nas oficinas dos servizos
públicos de emprego ascendía,
ao final de decembro de 2009, a
222.839 persoas, o que supón
un aumento no último ano de
32.936. Galicia colócase así
como a segunda comunidade
onde menos medrou o paro en
termos relativos. Só a supera
nesta clasificación Estrema-
dura, cun 15,11%. Estes datos
favorecen a Feixóo, pero non así
os do aumento do desemprego
no mes de decembro en rela-
ción ao de novembro. 

Os sindicatos advirten de que
a tendencia dos últimos meses é

moi preocupante. UGT alertou
de que a cifra de parados en Gali-
cia ao final de 2009 devolve á co-
munidade aos datos de marzo
de 1996. A central incidiu tamén
en que Galicia está entre as cinco
comunidades cun maior incre-
mento absoluto do desemprego
entre novembro e decembro,
máis de 6.000 persoas. Esta cifra
supón un aumento do 2,77%
cando no mesmo mes a media
española limitouse ao 1,42%.
UGT considerou “evidente que
se pode e se debe facer máis para
saír da crise”. A CIG incidiu nas
peculiaridades da comunidade,
xa que “os efectos beneficiosos
das tibias medidas do Goberno
estatal non son cen por cen efec-
tivas en Galicia”.

CATALUNYA, VALENCIA E MADRID, ENTRE

AS MÁIS PREXUDICADAS. Seis comu-
nidades superaron o 30% de au-
mento do paro en 2009. Catro
delas están gobernadas polo PP
(Madrid, Comunidad Valen-
ciana, Murcia e La Rioja), unha
polo PSOE (Aragón) e a última,
Catalunya, por unha coalición
encabezada polos socialistas.
As súas respectivas oposicións,
incluído o PP alí onde repre-
senta este papel, non seguen a
última doutrina de Feixóo de
exculpar os gobernos autonó-
micos do desemprego.

Algúns analistas afirman que
as comunidades máis activas
son as máis sensíbeis ao desem-
prego. Un exemplo desta teoría
constitúeo Catalunya, que é a
segunda comunidade, logo de
Andalucía, con máis parados,
562.000 (tamén conta con máis
poboación que outras comuni-
dades). A pesar de posuír unha
economía diversificada, base-
ada nos servizos e nunha po-
tente industria, o emprego caeu
en 2009 en todos os sectores.

O Goberno catalán afirma
que o aumento do desemprego
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CCOO denuncia o recorte de máis de 200 empregos en Correos. En Ga-

liza o orzamento deste servizo reduciuse este ano máis do 50%. O des-

censo, unido a que dentro dun ano entrará en vigor a transposición da di-

rectiva europea que liberalizará o sector, implica para a central a morte de

Correos como empresa pública. O sindicato anuncia mobilizacións en todo

o Estado durante os próximos meses.�

Catro das seis comunidades onde máis
medra o paro están gobernadas polo PP

EFECTOS DA CRISE

Feixóo atribúelle agora o desemprego en Galicia
ao Goberno central, cando na precampaña
das autonómicas acusaba o bipartito

PACO VILABARROS

’’Manuel Vázquez, 
secretario xeral do PSdeG,
defende que o aumento
do paro en Galicia
coincidiu coa chegada de
Feixóo á Xunta”

’’O desemprego aumentou
no conxunto de 2009 máis
en España que en Galicia,
pero se se teñen en conta
só os últimos meses, a
tendencia é a contraria”

’’As comunidades que máis
están a sufrir o paro son as
que máis apostaron por
un modelo de servizos de
pouco valor engadido,
como o turismo”
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Pero, cando este deporte do
balón adquiriu unha certa di-
mensión estatal, a comezos
dos anos noventa, o cadro
compostelán federouse e con-
seguiu sobrevivir ás distintas
crises que acabarían con moi-
tos destes equipos. De feito,
participou en todas as compe-
ticións ligueiras dende 1990.
En sete tempadas militou na
denominada “Primeira Nacio-
nal A”, equivalente a terceira
categoría; tres na División de
Prata, a segunda División; e le-
va seis consecutivas na máxi-
ma categoría, a División de
Honra, converténdose nun
dos principais referentes do
deporte compostelán e no má-
ximo representante do fútbol
sala galego a nivel estatal, xun-
to ao Azkar Lugo.

CHEGAN OS PRIMEIROS ÉXITOS. O
conxunto compostelán alzarí-
ase co título da Copa do Rei en
2006, o que lle permitiría xogar

a Recopa de Europa na tempo-
rada seguinte, levantando ta-
mén este trofeo. Ao ano se-
guinte volvería ser finalista
deste extinto torneo europeo.
Non obstante, o maior éxito do
cadro santiagués foi xogar a se-

O Xacobeo Galicia correrá con
bicicleta BH. O Xacobeo Galicia

asinou un acordo con BH para a

tempada 2010 polo cal o fabrican-

te de bicicletas pon a disposición

do equipo profesional galego o

seu prototipo de G5. O acordo foi

posíbel grazas ao  vínculo entre os

dirixentes da empresa vitoriana e

Álvaro Pino, que en 1986 gañaba a

Volta a España co equipo BH.�

Movistar, ao que venceran por
un claro 10-6.

A FASE REGULAR DA LIGA. Rematada
a primeira fase da liga regular
de fútbol sala, os composte-
láns veñen de completar a súa
mellor primeira volta da histo-
ria, ao rematar en terceira po-
sición, con 32 puntos, pero
cunha clara avantaxe de catro
sobre o FC Barcelona, e moi
perto dos dous grandes: El Po-
zo Murcia e Inter Movistar. A
diferenza co equipo catalán
aumentou na última xornada
ligueira tras unha nova vitoria
galega. 

O bo desta clasificación de
cara o final do campionato é
que pode ter un rival máis do-
ado na primeira fase do Play
off polo título, mentres que a
outra cara da moeda e a de ca-
er eliminado en tres encontros
e dilapidar o traballo de todo
un ano. 

Pero, agora hai que seguir a
centrarse no campionato re-
gular. Neste torneo os com-
posteláns están a destacar por
ser un dos equipos máis ague-
rridos nas súas visitas ao cam-
po contrario, onde acadou
mellores resultados que no
Pavillón das Fontes do Sar, xa
que tan só perdeu un encon-
tro, mentres se fixo con seis vi-
torias e outros dous acabaron
en empates. Pola contra, na
súa cancha foi derrotado en
dúas ocasións, en tanto que
sumou outras cinco vitorias.

Agora, con motivo da Euro-
copa de seleccións de fútbol
sala, chega un paréntese para o
cadro galego, para retomar o
campionato en febreiro, así co-
ma a Copa do Rei que se dispu-
tará na capital galega no mes
de marzo, unha oportunidade
para que o Xacobeo Autos Lo-
belle levante un novo título e
acredite así a súa candidatura
de cara ao futuro para facerse
acredor de novos trofeos.�

Antonio Cendán
A comezos dos anos setenta
xurdiron por toda Galicia equi-
pos de fútbol sala, un deporte
novo naquel entón, con regras
aínda non moi definidas. Nun
comezo, algunhas delas eran
extraidas do balonmán, tales
como a restrición da área uni-
camente para o porteiro. Tam-
pouco estaba definido o nú-
mero de compoñentes de cada
equipo. Algúns querían cinco
xogadores, mentres que outros
inclinábanse por seis. Ao longo
de varios anos, o fútbol dos pa-
villóns foi un deporte reserva-
do para veteranos, antigos fut-
bolistas maiores de 35 anos na
meirande parte das ocasións e
tamén para os menores de ida-
de, que practicaban o antano
coñecido coma futbito. 

Os equipos naceron ao
abeiro de empresas patrocina-
doras que dispuñan dun plan-
tel deportivo formado polos
seus propios empregados. Os
campionatos até a década dos
oitenta eran de carácter local e
non xurdira aínda un torneo
regular que enfrontase aos me-
llores do Estado.  Así, até finais
dos oitenta era pouco menos
que unha practica deportiva
cando menos exótica, vincula-
da a pequenas empresas e á
veteranía.

XORDE O AUTOS LOBELLE. Neste con-
texto en 1975 nunha empresa
dedicada a automoción xorde
o Autos Lobelle en Santiago de
Compostela. Nun comezo, co-
ma todos os seus colegas, non
pasaba de ser un equipo de
empresa que disputaba os
seus encontros a nivel local.

O cadro compostelán é un dos favoritos
para facerse co título de liga
malia perder a Supercopa

mifinal da Liga Nacional de
Fútbol Sala. No seu camiño in-
terpúxose o equipo de El Pozo
Murcia que acabaría sendo fi-
nalista. Este mesmo equipo
privou os galegos de acadar un
novo título, neste caso a Super-
copa de España, celebrada en
Vigo. A 11 segundos do final, os
galegos gañaban 2-1, pero os
murcianos, se cadra con maior
experiencia nestas lides fixé-
ronse inesperadamente cun tí-
tulo que os de Santiago xa co-
mezaban a saborear, despois
de que nas semifinais elimina-
sen dun xeito contundente á
súa gran besta negra, o Inter

O Autos Lobelle, ante o seu gran reto
FÚTBOL SALA

Plantel do Lobelle Santiago

Imaxes da Supercopa celebrada en Vigo 

’’Nos anos oitenta,
o fútbol sala era propio de
empresas e de veteranos”

18-19 deportes.qxd  19/1/10  23:22  Página 2



Antonio Cendán
Hai agora 40 anos chegaba a
Galicia un deporte oriental que
era un gran descoñecido na
meirande parte dos países de
Europa occidental. Tratábase
do bádminton. O seu introdu-
tor entre nós foi o profesor Luís
Marco, que presenciou esta
práctica nunha viaxe a Suecia
cando estaba a preparar un cur-
so de voleibol. Aquel deporte
sorprendeuno porque se trata-
ba dun xogo no que se empre-
gaban unha raqueta e unha
pluma. A raíz deste descubri-
mento, Galicia converteríase en
pioneira do Estado, circunstan-
cia que viña favorecida polo fei-
to de que en Portugal o bád-
minton xa se coñecía e incluso
estaba consolidado.

Ao longo da súa curta histo-
ria, os xogadores galegos de
bádminton dominarían este
deporte durante moitos anos,
até mediada a década dos oi-
tenta. Mais, desde esta data, o
xogo sufriu un importante oca-
so no país, que o levaría pouco
menos que a esmorecer.

RENACE O BÁDMINTON GALEGO. En
2002 accede á presidencia da
Federación Galega de Bádmin-
ton Rodrigo Sanxurxo, quen,
segundo as súas propias pala-
bras, se encontrou “cunha si-
tuación desoladora”. Para de-
volverlle parte da gloria pasada,
os novos responsábeis do orga-
nismo federativo deciden co-
mezar pola base, introducindo
nos colexios e centros escolares.
Grazas a esta iniciativa, o ente
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organizativo galego convértese
en segundo en todo o Estado,
recoñecido pola propia Federa-
ción Española. Este recoñece-
mento obedece ao sistema or-
ganizativo do que dispón a Fe-
deración Galega, así coma na
organización de campionatos e
grandes premios. Neste aspecto
tamén vai moi unido ao Centro
de Tecnificación da Estrada,
que recibiu esta distinción en
2006 por parte do Consello Su-
perior de Deportes (CSD). 

Non obstante, un dos princi-
pais problemas aos que se en-
fronta o organismo galego de
bádminton e o seu espallamen-
to, xa que aínda que a nivel es-
colar goza dun gran número de
participantes, en categorías su-
periores céntrase na provincia
de Pontevedra, aínda que ta-
mén vén de penetrar con forza
na da Coruña. Pola contra, en
Lugo tan só hai dúas licenzas,
mentres que en Ourense exis-
ten tres clubs. En total, en Gali-
cia o número de xogadores fe-
derados supera os 500, aínda
que neste cómputo non se te-
ñen en conta os torneos escola-
res, cos que superaría os 5.000.

Un factor importante é o
gran número de “podios” aca-
dado polo bádminton autócto-
no nos últimos anos, principal-
mente nas categorías inferio-
res, pero tamén nas absolutas
nas que hai xogadores galegos
en todos os “Top 10” das distin-
tas modalidades. Así moitos
dos xogadores xa gozan dun
gran recoñecemento a nivel es-
tatal, salientando entre outros

Rafael Vázquez, Paulo Méndez,
Alba Vilas, Andrea Gutiérrez e
Ánxela Souto. 

A nivel de clubs, a Federa-
ción Galega conta con 26 inscri-
tos, pero destacan de forma sig-
nificativa os da Estrada, As Ne-
ves e o de San Amaro, na Coru-
ña, aínda que agora se está a
promover en todo a comunida-
de a creación de máis equipos
coa finalidade de que teñan un
maior sostén deportivo.�

Boa actuación da selección galega de triatlón na Copa Panamerica-
na. A selección galega de tríatlon rematou a súa viaxe por América latina

cunha  gran actuación na Copa Panamericana de Triatlón, na que salien-

tou o terceiro posto acadado por Saleta Castro en categoría sub 23 femini-

na, mentres que Xesús Gomar foi cuarto en sub 23 masculina. Así mesmo,

as rapazas conseguiron un importante número de puntos para a clasifica-

ción da ITU.�

Para o presidente da Federación Galega
“é un deporte con futuro” porque se está
introducir con éxito nos centros escolares

RAQUETA

Medallistas do Campionato de España SUB-15, A Estrada 20 09. 

O bádminton conta con 40.000 xogadores
potenciais en Galicia

Deporte novo, non minoritario
O actual mandatario do bádmin-

ton galego, Rodrigo Sanxurxo,

considera que se trata dun deporte

novo e destinado, polo de agora,

aos mozos, pero non minoritario.

Apunta tamén que a súa introdu-

ción é moito máis sinxela nas locali-

dades máis pequenas que nos

grandes núcleos de poboación.

Nalgunhas destas localidades, co-

mo pode ser A Estrada, o deporte

da pluma prexudica ao fútbol, en

palabras do propio Sanxurxo, quen

tamén lembra que é o “terceiro de-

porte máis practicado do mundo”,

favorecido pola gran difusión que

ten en países como China. 

O presidente da Federación

galega considera tamén que se

trata do “deporte do futuro”. Ba-

sea esta afirmación en que “ago-

ra os escolares levan na súa mo-

chila unha raqueta de bádmin-

ton”. Tamén considera moi positi-

va a colaboración que se está a

facer dende os centros de educa-

ción infantil de Galicia, xa que se-

gundo as cifras que manexa “o

bádminton chega potencial-

mente a 40.000 nenos galegos”.

Tamén se están a facer campañas

de promoción, tratando de che-

gar a unha media de 200 centros

educativos máis cada ano.

Outro factor importante para

Rodrigo Sanxurxo é que este de-

porte fose introducido coma

materia dos alumnos de INEF no

seu centro da Coruña, aínda que,

na súa opinión, sería tamén ne-

cesario que fixese o mesmo o de

Pontevedra. �

’’É o terceiro deporte máis
practicado no mundo”
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xeral era a de que todo era po-
síbel: a calidade das galerías
presentes, a das obras que es-
tas seleccionaron para o os
seus stands e o compromiso
das institucións deixaban claro
que o traballo da organización
alcanzara un alto grao de exce-
lencia. Tamén se valoraban
moi positivamente o completo

CULTURA.20. ANOSATERRA
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Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

T odos os asistentes
coinciden en que a
primeira edición de
Espazo Atlántico é

exactamente iso: unha primeira
edición. Malia que se presenta
como a continuadora de Pura
Arte, a feira de arte contempo-
ránea de Vigo que a precedeu,
os cambios son de tal magnitu-
de que podemos falar do nace-
mento dunha nova feira con
obxectivos, logros e perspecti-
vas absolutamente diferentes
dos que tiña a súa antecesora.
Unha mudanza que veu da
man de Marta Scarpellini, di-
rectora da feira, e de Santiago

Domínguez, tenente de alcalde
da cidade de Vigo, principais
impulsores do proxecto. E can-
do se pregunta sobre onde reca-
eu a responsabilidade deste
cambio a resposta tamén é ine-
quivocamente unánime: David
Barro, o director artístico de Es-
pazo Atlántico, foi o artífice da
transformación, o alquimista
que conseguiu crear un evento
artístico de primeira orde prac-
ticamente dende a nada. O ga-
lerista de Porto Fernando San-
tos é tallante pero reflexa o sen-
tir da maioría: “Estamos aquí
por David Barro”. 

As declaracións que prece-
deron a inauguración de Espa-
zo Atlántico non ocultaban a
ambición: falábase de conver-

tela na segunda feira de arte da
península, despois de ARCO. En
principio, estas afirmacións
parecían arriscadas, as típicas
proclamas publicitarias que
acaban por danar moitas ideas
que se beneficiarían máis coa
discreción dos seus autores.
Non obstante, nas horas ante-
riores á apertura a impresión

programa ofrecido aos colec-
cionistas –con visitas aos prin-
cipais centros de arte galegos–,
as actividades paralelas –me-
sas redondas, project rooms
dedicados a artistas noveis– e o
apoio das institucións. Existía
unha particular expectación
por coñecer a resposta das ga-
lerías portuguesas que, en xe-
ral, foi positiva. 

De facto, Espazo Atlántico
nace nunha conxuntura espe-
cialmente favorábel para
afianzar os lazos –tan frecuen-
temente invocados– entre Ga-
liza e Portugal. Por unha ban-
da, Arte Lisboa, a feira da capi-
tal lusa, está en aberta deca-
dencia. Por outra, ARCO con-
verteuse nun encontro dema-
siado caro para os galeristas
portugueses –entre outras ra-
zóns, aínda que non é a única,
pola crise económica– que este
ano decidiron, en conxunto,
non acudir a Madrid. Todo pa-
recía indicar que unha feira en
Vigo podía ser unha saída na-
tural para a carencia de foros
onde puidesen mostrar, no
ámbito da península, a obra
dos artistas que representan. E
non debemos esquecer que a
importancia dese mercado po-
de funcionar como un estímu-
lo que active o galego. A opor-
tunidade estaba servida, e
aproveitouse. 

CONSERVADORISMO E REFLEXIÓN.
Dentro do natural eclecticismo
destas feiras, a arte que o visi-
tante puido contemplar en Es-
pazo Atlántico posuía dúas ca-
racterísticas evidentes. A pri-
meira, era a súa estrita con-
temporaneidade: aínda que se
podían atopar algunhas pezas
de históricoscomo Julian Sch-
nabel ou Robert Mapplethor-
pe, tratábase, en xeral, de obras
firmadas por artistas máis ou
menos emerxentes, en proce-
so de consolidación interna-
cional. É dicir, para o coleccio-
nista principiante resultou un
foco educativo importante ao
mostrar as últimas tendencias
artísticas –ou para ser máis
exactos, aquelas que están no
mercado. 

A segunda característica es-
tá intimamente relacionada
coa recesión económica: pre-
dominaban a pintura e a foto-
grafía, había pouca escultura e
case que non existían o vídeo
nin as instalacións. Os galeris-
tas evitaron os riscos para ofre-
cerlles seguridade aos poten-
ciais compradores. Este con-

Espazo Atlánticoresponde
as expectativas xeradas
O mundo da arte coincide en sinalar o gran
nivel da Feira de Arte Contemporánea de Vigo

O MERCADO DA ARTE
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Neste sentido, a nota nega-
tiva veu de parte da consellería
de Cultura que –insistindo, un-
ha vez mais, na xa fatigosa acti-
tude de botarlle a culpa de to-
do ao goberno anterior– co-
municou en metade da feira
que o Centro Galego de Arte
Contemporánea non realizaría
compra ningunha. O anuncio
de Roberto Varela, malia que
non foi comentado oficial-
mente, causou un malestar
evidente entre os profesionais,
que vían como a principal ins-
titución do país relacionada
coa arte dos nosos días lles ne-
gaba o seu apoio. 

FUTURO. A ambición expresada
ao comezo de Espazo Atlánti-
co demostrou estar plena-
mente xustificada. A gran pro-
fesionalidade demostrada po-
los organizadores –e, en xeral,
polo mundo da arte galega– le-
xitima perfectamente a aspira-
ción a converterse na segunda
feira despois de ARCO. Para os
incrédulos abonda con lem-
brar que, en 1982, cando a fei-
ra de Madrid iniciou a súa an-
daina, os seus organizadores
consideraban pouco realista
competir en importancia coa
de Bilbao, ARTEDER. E quen se
lembra agora desta última?
Non obstante, cómpre non
perder de vista que o deste ano
é só un primeiro paso –impor-

ben, mais ao mesmo tempo
matiza que o importante é que
se sentasen as bases para que
Espazo Aberto se consolide.
“Unha feira destas característi-
cas tarda anos en asentar e
creo que debemos estar moi
contentos da organización,
dos apoios institucionais e da
resposta obtida: o principal é a
continuidade”. 

É difícil –sen caer en simpli-
ficacións inxenuas– adiviñar
cal foi a clave do éxito, mais a
seriedade do proxecto de Da-
vid Barro e a suma de esforzos
de todas as partes implicadas
concorreron, sen dúbida, á
consecución destes resulta-
dos. Habería que destacar, en
todo caso, o entusiasmo das
galerías galegas que se com-
prometeron cunha aventura
incerta nun momento de gran-
de inseguridade comercial. 

tas partes dos galeristas partici-
pantes. Pero moitas transac-
cións non se asinaron até últi-
ma hora e algúns dos contac-
tos efectuados durante os días
da feira non frutificarán até pa-
sado un tempo. Responsábeis
da Fundación Rac, por exem-
plo, declararon que non pe-
charan ningunha transacción
pero que é case seguro que
efectuarán algunhas compras
nas próximas semanas. A tra-
dicional resistencia dos gale-
ristas a mostrar optimismo
non facilita as cousas pero hai
que destacar que, nun ano es-
pecialmente espiñento para o
mercado, a maioría deles reco-
ñecía que estaban “moderada-
mente contentos”. 

Pepa García Montesinos,
directora da galería viguesa Ba-
celos, é das poucas que reco-
ñece abertamente que lle foi

servadorismo produto da crise
tiña, non embargante, un as-
pecto máis positivo que desta-
caba Paulo Reis, comisario do
programa de actividades para-
lelas: “A crise é un bo momen-
to para pararse a pensar. O
mercado da arte estaba vivin-
do uns tempos en que a pura
especulación facía esquecer os
valores propios da creación e
esta nova circunstancia permi-
tiranos reflexionar sobre que
concepto de arte queremos ali-
mentar e desenvolver, sobre
onde é que queremos chegar”. 

O certo é que todas as gale-
rías se mantiveron a gran altu-
ra e que o resultado satisfixo a
profesionais, afeccionados e os
simples curiosos que se ache-
garon ao recinto feiral. A gran
profesionalidade con que esta-
ban organizados todos os as-
pectos da feira contribuíu a es-
tender a sensación –mesmo
para os profanos– de que esta-
bamos diante dun acontece-
mento de transcendencia, po-
lo que ausencia de propostas
máis audaces apenas foi perci-
bida como unha deficiencia.
En total, pasaron por Espazo
Atlántico 30.000 visitantes.

OS RESULTADOS. Avaliar os resul-
tados en termos de vendas re-
sulta máis complicado. De xei-
to informal, estímase que a fei-
ra será rendíbel para tres cuar-

CULTURA.21.

tante, iso si– que precisa ser
consolidado. 

De entrada, resulta da
maior importancia apoiar e re-
coñecer Espazo Atlántico co-
mo unha estratexia de dinami-
zación dun sistema artístico
como o galego, que aínda se
mostra feble pero que comeza
a amosar as súas potencialida-
des. Mais tamén é necesario
construír un modelo que non
o fíe todo ao apoio institucio-
nal, se queremos evitar a que o
mundo da arte galega gravite
sobre eixos puramente mer-
cantilistas. Debemos lembrar
que todo o que está nas feiras é
arte, pero que non todo o que
é arte está nas feiras: existen
propostas artísticas moi inte-
resantes que non teñen o inte-
rese comercial das máis me-
diáticas e que corren o risco de
quedar marxinadas se a co-
mercialización e a espectacu-
laridade ocupan o lugar da re-
flexión estética. 

Fomentar o coleccionismo
particular, expandir a discu-
sión sobre a arte, multiplicar
os foros nos que se debata so-
bre a súa natureza e os seu pa-
pel na sociedade… son retos
que non lle corresponden en
exclusiva á unha feira pero
neste aspecto, sen dúbida, Es-
pazo Atlántico terá moito que
dicir no futuro. Eses son os re-
tos que lle esperan.�

ANOSATERRA
21-27 DE XANEIRO DE 2010

’’A calidade das galerías
presentes, a das obras
e o compromiso
das institucións deixaron
claro que o traballo
da organización alcanzara
un alto grao de excelencia”

’’O mercado da arte estaba
vivindo uns tempos en que
a pura especulación facía
esquecer os valores propios
da creación; a crise
permitiranos reflexionar
sobre que concepto de arte
queremos alimentar e
desenvolver”

[Paulo Reis]
Comisario do programa
de actividades paralelas.
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Marga Romero

E sta vez non son 77.000 to-
neladas de petróleo. Mais

botaron o barco á ría, quéreno
levar a mar aberto e afundilo
ben lonxe. Como se pesa, como
se mide, como se conta a digni-
dade dun pobo, a súa existen-
cia. Como se poden achar as to-
neladas que vale unha lingua.
Din levar o paquebote esmalta-
do cara ás illas británicas, mais
volven enganar, saben que así
ninguén aprendera a ler as súas
liñas no horizonte. Afástano,
arrédano das costas portugue-
sas, non vaia ser o demo, que
no varadoiro prenda na silvei-
ra. Estamos tod@s no barco e
ese NÓS é inconmensurábel.
Quen non desexa navegar por
novas rotas polos infindos ríos
da Europa. Polos mares do sur.
Descubrir as fontes do Nilo. Hai
quen arela outros portos se-
mentados nas beiras do Orino-
co ou do Amazonas, petar nou-
tras portas e entrar nunha casa
en Chachauí, sobre do cume
do Cúndur-Cundúr ou en polí-
glotas tabernas, paradas nece-
sarias para ascender polas se-
rras do Cáucaso ou polas neves
do Himalaia. Aprender outras
rotas non é cegar camiños que
ascenden polo Xares a Trevinca
ou coma serpes acompañan o
paso dos mil ríos do país. É sa-
ber do estripeiro, aínda que aé-
reas, as raíces nesta terra. O 21
de xaneiro  nós con roupa de
domingo pola rúa coa forza da
razón e da palabra, en chegan-
do de todos os nomes do mapa
de Fontán,constataremos na
mellor das descubertas que le-
da vai a nao. E contra tanto
mercenario, nós, que soñamos
camiñar do Courel a Compos-
tela por terras liberadas, de-
mostraremos que tanto amor
non pode ser inútil. Sen teas so-
ñadoras, nin un paso atrás Ga-
liza. En galego, coma sempre,
nós, tamén navegar.�

(DES)PRESTIGE

’’

’’Aprender outras rotas 
non é cegar camiños
que  ascenden
polo  Xares
a Trevinca”

Estaba Paco Del Riego aplicado
na sísmica Remington da Pen-
zol e o violín de ferralla dun
tranvía atravesaba as fiestras da
biblioteca. Nos verdes vales das
mesas de melamina, un mozo
emigrante en ferias repasaba
vellos xornais escritos en Gale-
go e miraba de non perder as la-
ñas da celulosa parasitada. Na
altura da interesantísima A No-
sa Terra das Irmandades (na
portada unha anta, coa luz do
grial na cámara) o emigrante
interrompía o traballo de PDR e
interesábase por unha lista de
cinco seudónimos incógnitos,
tomados do xornal. O director
da biblioteca aclaraba deconta-
do a quen correspondían e des-
pois comentaba sobre as bio-
grafías dalgúns deles. 

Non podería dicirse onde
comezaba a erudición e onde
remataba a memoria protago-
nista daquel home de pelo
branco que nesta hora vén de
renunciar ao seu posto, nunca
compensado por un salario,
cheo de razón e de mérito, na
altura dos 97 anos. 

Despois de pegar contra as
estratéxicas lombadas da na-
rrativa, no corredor de entra-
da, o sol da tarde entraba co-
ma ouro vello no recanto ocu-
pado polo director e, ao mozo,
aparecíalle a foto sepia de Ja-
mes Connolly, a labazadas
mecanográficas cos irlandeses
de Nova York por non presta-
ren atención aos recados de
Dublín. Ou se cadra a de Vitor
Casas a rematar un editorial
de A Nosa Terra para atender
axiña unha demanda por im-
pago dunha letra de banco.

O ano da apertura da Pen-
zol, os que decretaran a veda
do xornalismo, o desterro do
Galego escrito e a pena de mor-
te para Casas, eran os mesmos
que vixiaban este recanto dun-
ha biblioteca a penas clandesti-
nizada por especialización, de-
positaria de arquivos que lle
conferían o dereito a ser cha-
mada biblioteca nacional de
Galiza. Juan Aparicio, o odiado
director da censura franquista,
facía denuncia pública do tra-
ballo de PDR: “Esta gente tiene
faltas de ortografía en el alma”
Irrecoñecíbel tras dunha fron-
da de nomes de cobertura,
PDR facía dende aquela mesa
do recanto, a revista Grial e le-

vaba a Editorial Galaxia e máis
a revista Industrias Pesqueras,
colaboraba con toda a prensa
do exilio, armaba unha páxina
de letras para o nacional-cató-
lico diario local e aínda dispuña
de tempo para indicar a un xor-
nalista novo onde atopar os an-
tecedentes de moitos proble-
mas reaparecidos despois de El
Régimen decretar que remata-
ran providencialmente con
eles. A maiores, como xa se di-
xo, atendía o funcionamento
diario da biblioteca, a única es-
pecializada no País.

“En tempos antergos –di
Sun Tzu– os bos soldados pro-
curaban primeiro a invulnera-
bilidade e despois a vulnerabili-
dade dos seus inimigos” En ple-

na ditadura, PDR deu forma a
un compromiso entre contidos
mínimos e continuidade duns
medios de resistencia. A grada-
ción entre unha biblioteca es-
pecializada (eufemismo por
nacionalista) unha revista tri-
mestral e unha editorial estaba
xusto no límite da navegación
que permitía a Ditadura. As

multas foran tantas coma os
atrancos administrativos e algo
menores ca as ameazas que po-
derían facer realidade con ple-
na impunidade, con só cruzar a
porta sempre aberta da Penzol.
E que outra cousa fora a denun-
cia presentada contra Grial po-
lo plenipotente Director Gene-
ral de Prensa de Franco, Juan
Aparicio, senón disparar contra
o dereito a ter un medio de co-
municación? 

A Ditadura só toleraba a crí-
tica literaria coma exercicio
gnóstico (a personaxe de Pe-
reira, criada por Tabucchi) e
algo de crítica municipal para
desprestixiar a política. Mal
permitía razoar, reflexionar ou
establecer a causa verdadeira
dos problemas comúns e moi-
to menos defender unha iden-
tidade diferente da que servira
de invocación para o golpe de
Estado. A visión de PDR foi a
de gardar os marcos para can-
do o Estado de Sitio fracasase.

O que non estaba previsto
que este sacrificio de lesa hu-
manidade, de pura defensa da
cultura (no sentido romano de
cultura, o de riqueza e diversi-
dade que supera o ermo) inco-
modase a unha parte da es-
querda que confundiu a loita
de emancipación nacional con
non se sabe que resistencia ao
progreso. É curioso ver a algúns
dos animadores da tal descuali-
ficación, reapareceren un tem-
po despois a corear cos posmo-
dernos a desaparición da dife-
renza entre o real e o represen-
tado, a creba da realidade que
permite, por exemplo, concluír
que o bombardeo da poboa-
ción de Gaza con fósforo bran-
co é só un simulacro. E que cou-
sa fora a neo-língua da Ditadu-
ra, a mesma que desprezaba
con arrogancia a cultura de nós,
senón un intento de mistificar,
de confundir a realidade?

Os gobernos de británicos,
belgas e holandeses, cargan pa-
ra sempre coa infamia de non
comprenderen a razón de Nel-
son Mandela cando recusara,
dende a cadea, a oferta dun Es-
tado intervido pola minoría
branca. Esgotado un tempo de
inicuidade comparábel ao da
ditadura de Botha, a virtude ci-
vil e patriótica do sacrificio de
PDR, tamén irradia lexitimida-
de e atrae admiración.�

A VIRTUDE CIVIL E PATRIÓTICA
DE PACO DEL RIEGO

TRIBUNA �Gustavo Luca.

Este mes de xaneiro, coincidindo co seu 97 aniversario,
Paco del Riego deixaba as súas responsabilidades
na Fundación Penzol, un lugar ao que acudía
diariamente desde hai máis de corenta anos. O autor
deste artigo glosa aquí a figura dun dos máis entregados
galeguistas que deu o século XX

’’En plena ditadura, deu
forma a un compromiso
entre contidos mínimos
e continuidade duns
medios de resistencia”

Francisco F. del Riegona porta da Fundación Penzol en Vigo.                       PACO VILABARROS
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Redacción

/ilustracións: 

Gonzalo Vilas

Este ano de 2010  vai ser o deUxío

Novoneyra, o poeta do Courel, a quen se

adica o Día das Letras Galegas.

Pero non só ese día será o que protagonice o

poeta coureliano, senón que todo o ano ser-

virá para coñecer a súa obra, labor que nestas

páxinas comezamos hoxe, por primeira pero

non derradeira vez.
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O ano de Uxío
Novoneyra

Uxío Novoneyra nace o 19 de Xaneiro de 1930, na
aldea de Parada de Moreda, en plena serra do
Courel, dentro dunha familia labrega acomodada.
A vida na súa infancia e adolescencia nesas terras
de montaña de gran beleza, pero tamén de gran
dureza climática e de fondas soidades, marcará
profundamente a súa obra. 

A presenza da terra como protagonista da súa vi-
sión poética será característica, e daí o alcume de
poeta do Courel, aínda que tamén tratou temas po-
líticos e sociais nos seus escritos.

Aos quince anos vai vivir e estudar a Lugo, e aos
19 trasládase a Madrid, donde estuda Filosofía e Le-
tras. Alí publica as primeiras cousas en revistas,
neste caso en castelán. Logo torna a Galiza, para fa-
cer o servizo militar, e entre 1953 e 1962 permane-
ceu na súa aldea natal, para recuperarse dunha
grave enfermidade.

Nesa época é cando escrebe e afianza o seu
mundo poético ligado á terra, e en concreto ao fas-
cinante paisaxe físico e humano do Courel.
Coñece a xente da cultura galega como Piñeiro,
Maside ou Otero Pedrayo, que inflúen na súa for-
mación, básicamente autodidacta. Tamén é amigo
de María Mariño, veciña del.

Durante a década dos 60 torna a Madrid, donde
participa na vida literaria e bohemia. Alí coñece a
galegos máis politizados, coma Ferrín ou Patiño.
Volta a Galiza a coidar dos seus pais, no 1966, e xa
quedará no país para sempre.

A súa poesía viaxa agora polos eidos da política e
a preocupación social. En 1982 é nomeado presi-
dente da Asociación de Escritores en Lingua Ga-
lega, cargo que ostentaría até a súa morte, en
1999. Xa nos anos 70 e 80 é recoñecido como unha
referencia clave na poesía galega, e varias das súas
obras son popularizadas por diversos cantantes, e
por el mesmo, xa que era un excelente recitador.

Courel dos tesos cumes que ollan de lon
Eiquí síntese ben o pouco que é un home

Augas brancas da Rogueira!
Bouzas pechas d'uces e xestas!
Abrairas teixos faias xardois e reboleiras

Outo bosco calado!
Fontiñas do corzo!
Carrozos picafondo!
Non hai outro templo máis vasto
nin outro credo
que este silencio 

O Courel

A comarca do Courel (chamada ás vecestamén  Cau-
rel) é unha extensión que comprende o concello de
Folgosoe partes dalgúns outros. É unha reserva na-
tural, declarado hoxe Parque Natural, donde nas súas
montañas e fondos vales garda fermosísimas paisa-
xes e ricos ecosistemas.

Pola súa orografía, pola dureza dos seus invernos, foi
e segue a ser unha zona de acceso pouco doado, o
que tamén axudou á súa preservación, e pouco pobo-
ada, fenómeno acrecentado nas últimas décadas.

A súa presenza é básica na poesía deNovoneyra,
ao tempo que o poeta axudou a revalorizar a súa im-
portancia como esencia da paisaxe galega.

A súa biografía
A súa obra
Uxío Novoneyra proxecta a súa obra enraizada na tradición e no popular, aínda
que con destacadas tonalidades vangardistas nas que destaca o lirismo da pala-
bra. Novoneyra é un “poeta do silencio”, e os seus poemas van moito máis alá do
texto. As palabras moi escollidas evocan dun xeito máxico o mundo no que o
home esta inmerso, designando as cousas para que estas aparezan perante nós.
Non describe: evoca, invoca...Tamén hai outro Uxío combativo e coral, o dos poe-
mas da Letanía de Galicia ouViet Nam Canto
As súas obras son estas, destacando sobre todas a primeira delas, Os Eidos, a máis
coñecida e lembrada:

Os eidos (1955)
Os eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas (1974)
Poemas caligráficos (1979)
Libro do Courel (1981)
Muller pra lonxe (1987)
Do Courel a Compostela 1956-1986 (1988) 
O cubil de Xabarín (1990) 
Tempo de elexía (1991) 
Gorgorín e Cabezón (1992) 
Poemas de doada certeza i este brillo 
premido entre as pálpebras (1994)
Betanzos: Poema dos Caneiros e Estampas (1998)
Dos soños teimosos Noitarenga (1998)
Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín (1998)     
Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas (1999)

Algúns poemas de Ux

Courel dos tesos cumes que ollan de
lonxe!
Eiquí síntese ben o pouco que é un
home. 

Unha imaxe dun Uxío

Novoneyra de me-

diana edade. Este ano

cúmprense 10 anos

da súa morte, requi-

sito imprescindíbel

para poder adicarlle o

Día das Letras.
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s cumes que ollan de lonxe!
n o pouco que é un home.

da Rogueira!
d'uces e xestas!
aias xardois e reboleiras!

do!
zo!
ndo!
mplo máis vasto

o 

COUSOS do lobo!
Caborcos do xabarín!
Eidos solos
onde niguén foi nin ha d'ir!
O lobo! Os ollos o lombo do lobo!
Baixa o lobo polo ollo do bosco
movendo nas flairas dos teixos
ruxindo na folla dos carreiros
en busca da vagoada máis sola e máis medosa...
Rastrexa
párase e venta
finca a pouta ergue a testa e oula cara o ceo
con toda a sombra da noite na boca.

Terras érmedas do Freixeiro!
Montes irados!
Pobos pobres
que se foron quedando nos ósos!

GALICIA será a miña xeración quen te salve?
Irei un día do Courel a Compostela por terras
libradas?
Non, a forza do noso amor non pode ser inutle!

HEIN d'ir o Pía Páxaro i a Boca do Faro
deitarme na Campa da Lucenza nun claro.
Hein d'ir á Devesa da Rogueira i a Donís
ó Rebolo á Pinza i ó Chao dos Carrís.
Hein d'ir a Lousada i a Pacios do Señor
a Santalla a Veiga de Forcas i a Fonlor.
Hein d'ir ó Cebreiro pasar por Liñares
rubir ó Iribio a Cervantes i a Ancares
Hein d'ir a Cido i a Castro de Brío
baixar i andar pola aurela do río.
Hein d'ir a Céramo cruzal'o Faro i entón
debrocar pra baixo cara Oéncia e León.
Hein d'ir a Vales i a Pena da Airexa
i a un eido solo onde ninguén me vexa.

poemas de Uxío Novoneyra
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Antonio García Teixeiro

AAsituación, afortunada-
mente, vai cambiando.

E confío que se siga por este
camiño. Moitos xa están a
comprender que a LIX non é
unha literatura “de segun-
da”e que ten tanta calidade
coma a “de adultos”. Aos es-
critores e escritoras de LIX
sempre se nos pregunta so-
bre isto. Non sei se cos pedia-
tras pasa o mesmo. A LIX non
é un subxénero literario. Es-
tou canso de repetilo. Igual
que a pediatría non é unha
especialidade menor da Me-
dicina. Na LIX atópanse todas
as características esixibles á li-
teratura.Textos enxeñosos
que fan reflexionar, que en-
treteñen, que buscan emo-
cións, que están moi ben es-
critos. Na LIX cóidase o estilo,
innóvase, non se agochan te-
mas, ilústrase con arte e edíta-
se con gusto. Na LIX respécta-
se o lector  e prevalece, sobre
o demais, a literatura. Claro
que non todo é bo; iso ocorre
en calquera manifestación
artística. Alfredo G. Cerdá,
Premio Nacional de LIX, es-
cribiu¡Pásame otra gamba!,
un interesante artigo sobre o
tema en Babelia (El País,
19/12/09). Nel, cun ton iróni-
co pero ben claro, afirma que
“escribir LIX é elixir unha das
opcións máis máxicas e crea-
tivas que pode tomar un
adulto que sente a chamada
das letras”. E canso de tópicos
estúpidos, fala de paixón, de
dor, incerteza, gozo, dúbida,
curiosidade, traballo…ou se-
xa, de literatura sen adxecti-
vos. Tras dicir que “ un escri-
tor pode expresar todo o que
leva dentro aínda que escriba
para nenos e mozos”, engade
que a LIX permite explorar
canles complicadas na pro-
cura da sinxeleza espida, que
non é simpleza. Lido isto,
achéguense ás librarías, folle-
en libros infantís e saberán do
que estamos a falar.�

PÁSAME OUTRA
GAMBA, ALFREDO!

Achéguense
ás librarías,
folleen libros
infantís e 
saberán do
que estamos

a falar”

’’

O caderno vermello.

Autor:  Daniel Ameixeiro

Editorial: Tambre. Col. Catavento.

O autor nado no Grove, Daniel Amei-
xeiro leva uns cantos anos compaxi-
nando o seu labor profesional de enxe-
ñeiro de telecomunicacións coa escrita,
sobre todo no eido da Literatura Infan-
til e Xuvenil. Agora con esta nova no-
vela preséntalles aos mozos unha his-
toria artellada en corenta capítulos cur-
tos en extensión, aínda que non en
intensidade narrativa, nos que se pon
de manifesto a transición da nenez á

adolescencia. A voz narradora é a do
seu protagonista, un adolescente, que,
a instancias de Tomás, o orientador do
seu instituto, decide reflectir por escrito
os estraños acontecementos que lle
sucederon no último verán, como me-
dida de canalización ao mesmo tempo
que de exteriorización de sentimentos
que, de non saír ao exterior, poden xe-
rar conflitos. Deste xeito será quen de
comprender que o mundo seguro da
infancia pode cambalear segundo se-
xan as decisións tomadas, que os actos
teñen consecuencias que hai que asu-
mir e non agochalas ou fuxir delas, que
a amizade non entende de idade se-

nón de
compartir
sentimen-
tos e emo-
cións e que
n i n g u é n
ten unha
variña má-
xica para
solucionar

os problemas. O emprego dunha prosa
fluída conducida a través de vivos diá-
logos tinguidos cun certo ton humorís-
tico capta a atención do lector adoles-
cente. �

Alba Piñeiro

O prezo de madurar

Aproveitando que xa falta pouco para o

Entroido, xoga a atopar vinte nomes de

elementos (comida, lugares, días sinala-

dos...) relacionados con estas festas tan

divertidas!
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xeito. Non me importa tanto o
qué conto coma o xeito de con-
talo. Eu son un artista e un cien-
tífico, por iso cada libro é un ex-
perimento, completamente dis-
tinto desde a raíz até as follas.
Tento non repetirme nunca
aínda que, logo de 20 anos de es-
crita, se me vaian notando as tei-
mas: dualidade dalgúns perso-
naxes, fascinación pola cultura
oriental, interese polas mino-
rías, a diferenza e o libre pensa-
mento... Na miña literatura ta-
mén ten unha fonda pegada a
música. Quero que a lectura
transmita un ritmo determi-
nado que contaxien un estado
de ánimo concreto. Teño textos
que soan coma boleros ou
coma heavy metal ou incluso
como doces cancionciñas pop.
VViivviinnddoo  ffóórraa,,  ccoommoo  ssee  aannaalliizzaa  oo
ccaammbbiioo  nnaa  ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa
ddaa  XXuunnttaa??
Cando Alberte Núñez Feixóo foi
a Bruxelas para presentar o Xa-
cobeo 2010 houbo un cóctel. O
presidente que tanto defende o
ensino trilingüe falou en caste-
lán, un castelán pésimo. Neses
actos fálase ou ben inglés ou ben
a lingua oficial do mandatario,
que no caso de Feixóo é o galego
porque o Estatuto indica que só
esa lingua é oficial fóra do terri-
torio de Galiza. Este é o artífice
de todo isto, un Feixóo que non
é máis ca un paleto,alguén que
quere e non pode fuxir das súas
raíces, nos Peares, incapaz de
gobernar algo máis grande ca a
súa casa e arrodeado de persoas
que, dificilmente, se expresan
en galego e que usan un castelán
que faría arrubiar a calquera filó-
logo. E este camiño que tomou é
imprevisíbel porque a lingua é
un sentimento e cando se xoga
cos sentimentos as consecuen-
cias non son calculábeis. No
propio PP hai unha tradición ga-
leguista, como afirmou Xosé
Manuel Baltar, que enlaza coa
época da preguerra e tamén co
romantismo. Deixarase absor-
ber esa liña? Permitirá o soño do
presidente de converter a Galiza
nunha provincia máis de Cas-
tela e León? De todos os xeitos,
penso que a chave está no PS-
deG. Coido que nese partido só
hai un 25% de galeguistas, o 75%
restante é españolista e apoia ta-
citamente o modelo Feixóo.�

OO  eessccrriittoorr  pprrooppoonnssee  uunn  rreettoo,,
eennttóónn??
Eu escribo para ser feliz. E faime
feliz escribir dun determinado
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tos ían ser lidos en voz alta.
VVoosstteeddee  nnoonn  ooccuullttaa  qquuee  éé  uunn
ddooss  ““ppeeoorr  vveennddiiddooss””  ddaa  lliitteerraa--
ttuurraa  ggaalleeggaa..
Pero tampouco coido que sexa
un mérito selo. Iso si, non é un
demérito. O produto que vendo
é moi caro e por iso teño menos
“clientes”. Se para vender 5.000
exemplares teño que escribir
novela policíaca, prefiro que me
compren 500 persoas que están
dispostas a facer o esforzo que se
precisa para desfrutar do que eu
escribo. É lícito ver a literatura,
tanto desde o punto de vista do
autor como do lector, para en-
treter ou descansar pero coido
que para coñecer a vida hai que
ler algo máis ca “novelas doa-
das”. O que non me gusta é ese
modelo de escritor que deixa de
preocuparse polo que escribe e
só pensa naquilo que coida que
lle pode dar éxito: os temas can-
dentes, o estilo óptimo para ser
recomendado nos institutos, os
xéneros con maiores vendas... A
satisfacción do escritor non
chega ao ver as cifras de resulta-
dos senón moito antes, cando o
texto que escribiu lle dá pulo
para seguir escribindo.

César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Durante dous anos, Xavier
Queipo (Santiago, 1957) locu-
tou unha “columna” no “Dia-
rio cultural” da Radio Galega.
Todas reunidas compoñen Fe-
lices e diferentes (Laiovento),
conxunto de reflexións dun ga-
lego veciño de Bruxelas.
““SSeexxaann  ffeelliicceess  ee  ddiiffeerreenntteess””..  AAssíí
ssee  ddeessppeeddííaa  ddooss  oouuvviinntteess..
UUnnhhaa  ddaass  ggrraannddeess  ccrrííttiiccaass  qquuee
llllee  ffaaii  áá  ssoocciieeddaaddee  aaccttuuaall  qquuee  ssee
ddeeiixxoouu  lleevvaarr  ppoolloo  mmiimmeettiissmmoo..
Padecemos de gregarismo acrí-
tico. En moitos eidos. Os pro-
gramas dos partidos políticos
coinciden entre si nun 90%, as
noticias máis lidas nos xornais
dixitais son sempre as mesmas
e ao redor dos mesmos temas:
catástrofes, deportes, curiosida-
des... Para que haxa avance so-
cial cómpre unha masa crítica
de pensamento, diversidade
sociopolítica. Reflexionar por
nós mesmos e non por consig-
nas. A liberdade ten que ser algo
máis ca unha palabra baleira,
hai que experimentala. Un dos
mellores xeitos de facelo é pen-
sando e declarando a túa posi-
ción aínda que non sexa a máis
politicamente correcta. Pensar
libremente é unha terapia,
axuda a manter o equilibrio, a
encontrar a felicidade.
CCaannddoo  uunn  vvaaii  aa  ccoonnttrraaccoorrrreennttee
nnoonn  ppooddee  aaccaabbaarr  mmaarrxxiinnaaddoo??
Hai unha tendencia a pensar
que é mellor facer coma a maio-
ría. Banalízase a propia existen-
cia e até a linguaxe. Todo o
mundo fala coma os futbolistas,
con lugares comúns e sen saír
das pautas do que se estima “co-
rrecto”. Pero no fondo iso dana.
A diferenza é unha necesidade
antropolóxica e as sociedades
que renuncian a ela acaban por
infantilizarse. Andar agochando
permanentemente o que es
crea conflitos, infelicidade.
NNoo  lliibbrroo  éé  mmooii  ccrrííttiiccoo  ccooss  qquuee
vvoosstteeddee  ddeennoommiinnaa  ““eessccrriittoorreess
oorrggáánniiccooss””..
Si, con aqueles que goberne
quen goberne sempre están a
carón do poder. Son os que es-
criben discursos presidenciais e
tanto viaxaron con Manuel
Fraga a Copacabana coma a La
Habana con Ánxela Bugallo. A
estratexia para non baixar da pe-

aña é gardar silencio cando dicir
o que se pensa incomoda. Pero
que conste que entendo que o
modelo de transición política
tras o franquismo obrigue a que
determinados intelectuais te-
ñan esta actitude por pura su-
pervivencia. Eu escollín outro
camiño. Defínome coma inor-
gánico e iso supón nunca baixar
a garda diante do poder. Un li-
brepensador sabe que non
pode contentar a todo o mundo
e debe sinalar aquilo que está
mal. En Felices e diferentescriti-
quei parte da xestión cultural do
bipartito. Na presentación do li-
bro, Xosé Manuel Beiras dixo
que aquelas palabras foran un
aviso de navegantes para o que
despois pasou. 
OO  lliibbrroo  éé  uunn  tteerrzzoo  lliitteerraarriioo,,  uunn
tteerrzzoo  uunn  lliibbrroo  ddee  rreeccoommeennddaa--
cciióónnss  ccuullttuurraaiiss,,  uunn  tteerrzzoo  ppoollííttiiccoo..
Non penso que as propor-
cións sexan exactas. En reali-
dade, cando fago unha escolla,
dun libro, dun filme, dunha
exposición, e falo diso, a miña
escolma é sempre política. En-
gadiría tamén que no libro hai
un 5% de música porque es-
cribía pensando en que os tex-

Xavier Queipo, escritor

‘Se para vender 5.000 libros teño que facer
novela policíaca, prefiro que me compren 500’

’’Banalízase a propia
existencia e até a linguaxe.
Todo o mundo fala
coma os futbolistas,
con lugares comúns”

’’Tento non repetirme nunca
aínda que, logo de 20 anos
de escrita, se me vaian
notando as teimas”

’’Permitirá a liña galeguista
do PP que Feixóo nos
converta nunha provincia
máis de Castela e León?”
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norama das letras galegas, do
autor pouco sabemos. Toda a
súa obra anterior foi publicada
tamén por Cardeñoso. O Escala-
do do Convento(novela históri-
ca, 2006) e Alcuños de Redonde-
la(2003, de título ben transpa-
rente). Precisamente os alcu-
mes, nesta Liquidación por re-
formas, teñen unha importan-
cia salientábel (velaí a Portughe-

siña, o Caranguexo de
Alvedosa, o Nécora, o
Retratista, Lobo do Cal-
do, Santuario non se
Rende) aínda que tam-
pouco isto queira dicir
que o autor quixese ti-
rarlle todo o partido po-
síbel a esta vertente. En
realidade, o narrador
vai de fixación en fixa-
ción. Primeiro céntrase
no retrato de Irimia e o
seu mundo, logo na en-
volvente acción e final-

mente en Airoa, quen ao con-
verterse en narradora despraza
pouco a pouco a Irimia, chegan-
do esta, xa preto do remate, a de-
saparecer.

Esta é a historia que se nos
presenta. A forma xa é outra cou-
sa. A lectura vese estorbada en
bastantes ocasións por despistes
e incorreccións gramaticais.�

X.M. Eyré

crítica

CULTURA.28.

remata sendo a verdadeira triun-
fadora da novela. E tamén a per-
sonaxe mellor tratada. Inclusive
mellor que a propia Irimia.

Dese conflito que paira sobre
as cabezas das personaxes, e
ameaza despregarse nunha ma-
nobra envolvente, forman parte
a corrupción, a trata de brancas,
o tráfico con órganos humanos
etc. Porén, a estratexia narrativa
basea todos os seus es-
forzos en que o lector
non despegue o libro
das mans. Para iso, dis-
póñense engados moi
do gusto do best-seller
actual (caso, por exem-
plo da linguaxe cifrada)
e, sobre todo, a home-
naxe a As mil e unha
noitesnos contos de Ai-
roa a Wilson, contos
que son do mellor da
novela e encerran unha
intencionalidade temá-
tica moi estudada e gradada, e
aliás convidan o lector a adian-
tarse ao propio narrador na aná-
lise da situación, cousa que lle
senta moi ben ao texto e se agra-
dece na lectura dunha trama de
difusa ubicación temporal (en-
tre o presente e o futuro) e ta-
mén espacial (inspirada na Ría
de Vigo, preferentemente).

Non sendo debutante no pa-

Makropoulos. Nestas obras,
Capek elabora unha crítica
da sociedade do seu tempo
–fascinada por un desenvol-
vemento tecnolóxico que só
emprega para afondar nas
diferenzas económicas e
propiciar catástrofes– e re-
trata a apatía fronte a amea-
za dos totalitarismos. As súas
destacadas dotes de narra-
dor enriquécense nestas
obras cunha mestura de hu-
mor e de humanismo que as
dotan de frescura e as man-
teñen plenamente vixentes
nos nosos días. 

Sorprendentemente, a
editorial Rinoceronte elixiu,
para presentar a Capek na
nosa lingua, unha obra que
non é en absoluto represen-
tativa da escrita do autor. O
ano do xardineiro é, coma o
seu título adianta, unha es-
pecie de manual de xardina-
ría –ou mellor, un almana-
que– escrito con humor e
cun notábel amor pola natu-
reza, aínda que a presenta-
ción editorial esaxera un
chisco sobre a transcenden-
cia destes dous elementos
no libro. As virtudes que
contén resumiríanse mellor
destacando a humildade do
seu propósito: levantar- >>>

Aínda que na actualidade
dorme no esquecemento ca-
se absoluto, Karel Capek foi
unha figura relevante de re-
putación in-
ternacional no
período de en-
treguerras do
pasado século.
Hoxe apenas
se cita o seu
nome para
lembrar que
foi el quen cuñou o termo
robot na súa obra teatral
R.U.R. mais non resulta ino-
portuno sinalar que tamén é
o autor dalgunhas obras moi
estimábeis (novelas e teatro)
como a xa citada R.U.R., A
guerra das píntegas, A fábri-
ca do absoluto ou O caso

’’Do conflito
forman parte
a corrupción,
a trata
de brancas,
o tráfico
con órganos
humanos
etc.”

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

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

O ano do xardineiro
AAuuttoorr::    Karel Capek.

TTrraadduucciióónn::  Fernando de Castro García.

EEddiittaa::Rinoceronte.

Un capricho
simpático

Francisco Sobral. Arquivo A.N.T.

Desde o seu mesmo inicio, a no-
vela anuncia acción trepidante.
Unha acción que se vai abrindo,
pouco a pouco, nun abano que
ameaza ser de
proporcións
inimaxinábeis.

A protago-
nista responde
ao nome de Iri-
mia Castro; mo-
za que, remata-
dos os estudos de Psicoloxía (es-
pecialidade de Criminoloxía), vi-
ve dos traballos que publica nas
páxinas de sucesos de Crónicas
da Ría. Sen comelo nin bebelo,
un remuíño de sucesos misterio-
sos converxerá sobre ela. E, co-
mo protagonista e  condutora
que é, tamén será a personaxe
mellor configurada de todas. Ou-
tras fican no camiño, caso de
Manolo da Vigha (home de ne-
gocios, inculto, unha auténtica
besta, moi facha e moi podre de
cartos), de Wilson Tres Dedos (si-
cario obsesionado coa Yakuza),
Luís de Camos (o xefe de Irimia),
o tenente Carreira (o policía que
non podía faltar) ou David (o
mozo de Irimia), que non é que
sexan personaxes menores (to-
das non) senón que teñen moi
pouca relevancia; e mencioná-
molas por riba doutras como o
Retratista (tampouco falta o tipo
curioso) ou a pouco desenvolvi-
da Conchita Noriega. Caso apar-
te é o de Airoa (mestra e dona de
Manolo da Vigha), unha perso-
naxe que é a máis complexa de
todas, dotada tamén de meiran-
de entendemento, un cerebro
moito mellor amoblado que se
nos vai desvelando a través dos
contos que lle relata a Wilson
Tres Dedos. Ela, que era a vítima,

NARRATIVA.

Misterios
na ría

Liquidación por reformas
AAuuttoorr::  Francisco Sobral.

EEddiittaa::Cardeñoso.

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

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

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

� DDiimmee  aallggoo  ssuucciioo.. Diego Ameixeiras. Xerais.

� UUnn  ttiippoo  lliissttoo.. Xosé Monteagudo. Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� EEppiissooddiiooss  ggaalleeggooss..  Manuel Rivas. Xerais.

� .AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

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

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

Karel Capek.
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non ten nada especial que
dicir; cansan as reiteracións
recorrentes na descrición
dos procesos naturais; nau-
fraga o humor cando repite a
mesma chanza –por exem-
plo, a manida parodia do
xardineiro pelexando cunha
mangueira que semella co-
brar vida– até esgotar a pa-
ciencia do lector… E a inxe-
nuidade sentimental que re-
xe a intención do autor pro-
voca que o libro traspase con
excesiva frecuencia a delga-
da liña que separa a emoción
da cursilería. 

O ano do xardineiro é un
libro cuxas bondades resi-
den nunha lixeireza non
sempre mantida con nervio
polo autor, de xeito que o en-
canto brilla só ocasional-
mente ao longo das súas pá-
xinas. Trátase do capricho
dun escritor moi dotado.
Mais, como todo capricho,
falto da substancia que nutre
a boa escritura.�

Manuel Xestoso

CULTURA.29.

lle un canto ao sempi-
terno ciclo da vida, ás expre-
sións máis modestas nas que
se manifesta o seu
esplendor. 

Capek delóngase
en describir con al-
borozo as innúmeras
propiedades da terra,
a marabillosa meta-
morfose dun abro-
cho nunha flor, a im-
perceptíbel marcha
dun agromo até se
converter nun es-
pléndido exemplar
de roseira. E, ao mes-
mo tempo, divírtese
caricaturizando a ob-
sesiva fixación dos
xardineiros por se-
guir ao pé da letra os contra-
ditorios manuais polos que
se guían, a perpetua preocu-
pación polo sempre inade-
cuado clima, a obcecación
cunha afección que remata
por se transformar nunha
manía extravagante e por
ocupar a totalidade do tem-
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CONTADELIBROS.
Dramaturgo de referencia

O teatro en Jenaro Marinhas
del Valle,de Henrique
Rabuñal, divídese en dúas

partes. 
Na primeira,
o autor fai
unha biografía
do drama-
turgo coruñés
e analiza
as súas

inquedanzas políticas.
Na segunda, reprodúcense
textos teóricos de Marinhas
nos que explica a súa visión
da arte dramática. Edita a
Universidade da Coruña.

Historia de Angola

A Biblioteca-Arquivo
‘Francisco Pillado Mayor’
publica A revolta da casa

dos ídolos,
de Pepetela,
en edición
de Francisco
Salinas
Portugal. Esta
obra lévanos
á Angola do

século XVI, cando a poboación
indíxena se rebelou contra
os intentos cristianizadores
dos colonizadores
portugueses. Esta obra está
considerada como unha das
máis importantes do escritor
angolano. 

Dor e barbarie

Sarah Kane está considerada
como unha das dramaturgas
contemporáneas máis impor-

tantes no
panorama
europeo a pe-
sar de morrer
con 28 anos.
Agora Galaxia
publica a súa
Obra dramáti-

ca completa,composta por
Derruba, Amor de Fedra, Lím-
pidos, Degoiro, 4.48 Psicosee
Pel.Manuel F. Vieites é o
encargado da tradución,
o limiar e as notas. �

po e das preocupacións de
quen participa dela –até o
punto de que os continuos

desvelos por manter
o xardín en perfecto
estado impiden pa-
rarse a gozar da súa
beleza. A arrogancia
do ser humano, que
pretende impoñer-
lles o seu control ás
forzas da natureza, e
a impotencia ante o
ímpeto destas, devén
unha pequena e sim-
pática representa-
ción da comedia do
ser humano na súa
relación co mundo. 
Pero aínda que hai
páxinas apaixonadas

e conmovedoras neste libro,
tamén hai moitas guiadas
pola banalidade. Aburren os
capítulos enteiros dedicados
a enumerar exóticas espe-
cies de flores e herbas –o ex-
celente labor do tradutor é
certamente destacábel neste
aspecto– dos que o autor

Coa creación dunha colección
específica e de coidado deseño
para a publicación das obras

gañadoras, o
Certame de Po-
esía Victoriano
Taibo facíase
un oco na ex-
tensa e disper-
sa cartografía

dos premios literarios. A súa
continuidade, así como a novi-
dade dos libros até o de agora
galardoados, estano a conver-
ter en referente nun xéne-

Xesús Alonso Montero recibe o Facho de Ouro.A directiva da agrupación

cultural o Facho outorgoulle o seu premio de honra ao profesor Xesús Alon-

so Montero “en recoñecemento a súa longa traxectoria na defensa da digni-

dade e da cultura do país”. A entrega do galardón terá lugar na Coruña o 30

de xaneiro, no transcurso dunha cea homenaxe. Membro da Real Academia

e do Consello da Cultura, sociolingüista, ensaísta e poeta, Alonso Montero é

autor dunha ampla obra escrita, entre a que destaca O porvir da lingua gale-

ga ou o Informe -dramático- sobre a lingua galega.� PA
C

O
 V

IL
A

B
A

R
R

O
S

’’O librodevén
nunha
pequena
e simpática
representación
da comedia
do ser
humano na
súa relación
co mundo”

>>>

>>>

POESÍA.

A voz
da multitude

Biografía da Multitude
AAuuttoorraass::  Elvira Riveiro e Silvia Penas.

EEddiittaa:: Instituto de Estudos Miñoranos.
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Roberto Somoza, Pepe Evangelista e Baldo Martínez noIberojazzda
Coruña.A nova aposta do festival polos proxectos e tendencias emerxen-

tes da península, que terá lugar do 21 ao 29 de xaneiro na Coruña, recunca

na creación e adaptación dos grandes formatos e amplíase coa colabora-

ción do Conservatorio de Música da Coruña, que este ano presenta a súa

orquestra Big Band. Nolos escenarios do festival actuarán Pepe Evangelista,

Roberto Somoza, Baldo Martínez [na fotografía], Walter White Quartet

Hansel Luis Quartet e Beatles Jazz Bass.�

tros: verso, prosa, xénero epis-
tolar e anotacións de rodapé
de distinta natureza. O texto
estabelece ademais un diálogo
intertextual, tamén explícito,
con Georg Trackl e con Sylvia
Plath, autores que comparten,
alén da escritura poética da
dor e o desarraigo, a súa condi-
ción de suicidas.

Biografía da Multitudeé po-
lo tanto unha radiografía social
e política que, malia o incon-
formismo e a crítica, non
adopta discursos derrotistas
nin apocalípticos senón que
procura, mediante a reflexión
colectiva, a intervención. Na
súa lectura non só é posíbel re-
coñecer algunhas coordena-
das do pensamento político
actual, senón tamén unha cla-
ra vontade de nos implicar ne-
sa reflexión sobre un mundo
deshumanizado, perverso e in-
xusto. Tal é xa o sentido da súa
dedicatoria: “Para nós, célula
da multitude”.�

María Xesús Nogueira

bro claramente político, crítico
e por veces futurista, que bota
man de xeito explícito do pen-
samento de Michael Hardt e
de Antonio Negri (especial-
mente o seu concepto activo
de multitude) para reflexionar
sobre o mundo actual e de-
nunciar o abismo existente
“entre un presente xa
morto e un futuro vi-
vente”. O texto focali-
za, alén de suxeitos co-
lectivos e anónimos
–“eles, coma elas, eran
a chave antes da de-
vastación”–, algúns
escenarios da marxi-
nación, o sufrimento e
a fame, desde o Congo
até Hispanoamérica.
Con estes elementos
constrúe unha crónica
da devastación, a desolación e
a infamia valéndose dunha ex-
presión alegórica que denun-
cia de xeito reiterado, median-
te a imaxe do cíclope, a mirada
hexemónica e devastadora:

ro no que se adoitan de-
positar non poucas expectati-
vas. O fallo desta segunda con-
vocatoria resultou ademais sin-
gular, non só polo feito de com-
partiren o galardón ex aequo as
obras Cuarto Minguante, de
Mª Carmen Caramés, e Biogra-
fía da Multitude, de Elvira Ri-
veiro e Silvia Penas, senón ta-
mén pola dobre autoría desta
segunda, pouco frecuente
–aínda que non insólita– na
creación de poesía.

Biografía da Multitude é un
libro que abandona o rexistro
lírico para se instalar nunha
discurso alegórico e filosófico-
político. Desde esta posición, a
voz poética emprende a escri-
tura do retrato dunha xeración
vítima dun sistema deshuma-
nizador que acabou paralizán-
doa e mutilándoa: “A nosa xe-
ración amenceu mutilada
nunha herdade de amorodos”;
“o único idioma que mama-
mos foi o exterminio”. Esta-
mos, polo tanto, diante dun li-

“crear un prado fascinante /
devastando unha floresta / de
sequoias”.

Á reflexión sobre o mundo
actual, que ocupa a parte máis
extensa do poemario, seguen
uns “Fragmentos dun epistola-
rio futuro”. Ademais da fractu-
ra na temporalidade –ese abis-

mo insalvábel entre o
presente e o futuro– o
discurso acaba deri-
vando nun chama-
mento –unha “posda-
ta-encomenda”– á ac-
ción e á recuperación
da memoria: “Desacu-
bíllate. Osma o arre-
cendo penetrante dos
proscritos. Lembra”.
A dobre autoría do po-
emario ocúltase de-
trás dunha voz cohe-

rente e sólida que aposta pola
“posibilidade / de que a narra-
dora sexa a voz / dos arrabal-
des / a multitude”, así como
dunha arquitectura unitaria
que combina diferentes rexis-

crítica

O CORDEL.
Andaina
Nº 53. Terceiro cuadrimestre do 2009.

Prezo: 5 euros

Áurea Sánchez reflexiona
sobre o papel que deben facer
as xornalistas para rematar con

determi-
nados estere-
otipos sobre
as mulleres.
Estrela
Vilaverde en-
trevista a pro-
fesora de Me-

cánica Lupe Rodríguez.
Ademais, reseñas de
actividades, publicacións e ex-
posicións..

Encrucillada
Nº 165. Novembro-decembro do

2009.

Dirixe: Pedro Fernández Castelao

Prezo: 5 euros

Inclúense diferentes estudos
sobre a crise, a pobreza e o de-

crecemento
económico
asinados por
Carlos Taibo,
Ximo García
e Santiago
González
Avión. Azuce-

na Fernández reflexiona sobre
o libro dos Salmos da Biblia.
Publícase o Manifesto Final da
II Asemblea de Redes Cristiás.
Ademais, Rubén Aramburu fai
a súa crónica relixiosa, Xoán
Bernárdez Vilar, a cultural, e
Xosé Luís Barreiro, a política.

Turgalicia
Nº 15. Decembro do 2009-Marzo do

2010. 

O Xacobeo 2010 centra a
portada deste número. Inclúe-
se un mapa de Europa cos

principais
lugares de par-
tida ou paso
dos camiños a
Santiago,
como por

exemplo Lublin (Polonia),
Galway (Eire) ou Dubrovnik
(Croacia). Alexandre Mouro
dá conta do nacemento da
Asociación de Restarurantes
Galegos Lareira.�

’’A dobre
autoría
do poemario
ocúltase
detrás
dunha voz
coherente
e sólida”

Elvira Ribeiro e Silvia Penas.

>>>
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ca da chuvia, a lama e a cámara
lenta para mostrar combates
corpo a corpo; pero aquí, a su-
cesión dese cliché, unha e outra
vez, resulta como a fabada, que
non é comida de abuso. Todo é
previsíbel, tanto as situacións
como os encadres fotográficos
de belas paisaxes inglesas. 

A inclusión de actores de so-
na, como Postlewhite ou Von
Sydow non rescata o produto
final da vulgaridade envolveita
en trucos de ordenata. As his-
torias de Deus e o Diabo non
enganchan se non hai sustan-

cia de aventuras. O mesmo
Von Sydow, reducido aquí a fa-
cer unha aparición pequena
(hai que comer, aínda cando se
sexa unha gloria do cine), xa ti-
vo ocasión marabillosa de xo-
gar coa Morte, como
cabaleiro medieval,
sen tanta chuvia nin
tanto efecto especial. 

Todo se queda en
gran aparato, reboza-
do nunha música
pomposa (que gran
mal fixo Carl Orff con
aqueles Carmina Bu-
rana que seguen sen-
do “inspiración” a ba-
ter de timbais e bom-
bos!) O mundo do cine
espectáculo e comer-
cial (o cine toma-o-diñeiro-e-
corre) está baleiro  de temas,
historias, de cine; por iso ten
que botar man, a toda présa, de
calquera cousa que lle pase por
diante, sexa un tebeo, un con-
to, unha película non america-
na, efectos especiais ou gafas 3-
D, pero o chollo parece estar
dando as boqueadas, porque
as galiñas de ovos de ouro son
pezas delicadas que convén

non sobreexplotar en granxas
de produción acelerada. 

A proliferación de produtos
parecidos, de nenos e mons-
tros e bechos debuxados con
tableta de ordenador e proce-

sado en estéreo, xa
cansan, e os prezos do
chamado cine familiar
botan para atrás a
máis dun pai en tarde
de Nadal, con nenos
pedindo ir ver esa pelí-
cula. Sae máis barato
invitalos a nécoras. E,
por se acaso, esta pelí-
cula deixa aberta a
porta a outra ou ou-
tras, se a cousa funcio-
na na venda de entra-
das. Un continuará.

PROPOSTA:Despois de tan-
to xogo de ordenador influíndo
en películas como esta, propo-
ño un retorno a xogos interac-
tivos, de gran habilidade men-
tal, como o Intelec (agora cha-
mado Scrabble) ou o parchís;
son xogos nos que se acaba fa-
lando cos contrarios. E un bo
tebeo, aínda que sexa da Mar-
vel dos anos 20.�

J.A. Xesteira

Esta película foi presentada co-
mo unha historia do criador de
Conan o Bárbaro, e, seica así
pretenden enganchar os innú-
meros seguidores das historie-
tas debuxadas. Aínda que sexa
a título de información erudita
para os comiqueiros menos fri-
kis, hai que dicir que, efectiva-
mente, trátase dunha historia
que Robert E. Howard escribiu
alá polo 1920 para a editorial
Marvel, dun espadachín puri-
tano na Europa do Século XVI;
aquí en España foi editada por
Fórum. E parece ser que hai un
xogo de ordenador, de Arcade,
dos anos 80, inspirado no per-
sonaxe, e que editou de novo
unha miniserie hai dous anos.
E pouco máis hai que dicir des-
te produto, ben promocionado
estes días, coa presenza en Ma-
drid do actor, Purefoy (fora o
Marco Antonio da magnífica
serie Roma). O resto é puro tó-
pico e lugar común. 

As historias de Sword and
Sorcery, Espada e Bruxería, co-
mo se traducen nos circuítos
de cómic teñen regras, nor-
mas, arquetipos de personaxes
e un mundo xa coñecido; can-
do se traspasan esas normas,
hai que facelo con enxeño,
imaxinación e algo máis co que
contribuír á historieta debuxa-
da. Non basta con efectos de

ordenador e con repetición de
esquemas xa sobados. 

Aquí estamos nunha pelícu-
la para entreter, o mesmo que
se lésemos un tebeo, pero se
trastocamos o asunto e enche-
mos a pantalla de terror gótico
(previsíbel), pelexas a eito, sen
máis fin que mostrar o heroe in-
vencíbel, non chegaremos máis
que a aburrir o espectador. 

O director (e guionista, do-
bre delito) usa e abusa de algo
que fora novidade naquela
francesa exitosa, Pacto de Lo-
bos, que facía plástica fotográfi-

ANOSATERRA
21-27 DE XANEIRO DE 2010

A Escola Superior de Arte Dramática abre cun ano de atraso. A ESAD,

que dende 2005 operaba de xeito provisional no Instituto de Ensinanzas Au-

diovisuais de Bouzas, trasladouse a pasada semana a súa sede definitiva ao

polígono de Navia, en Vigo. A apertura do novo edificio prodúcese un ano

despois do previsto. O inmoble, deseñado polo arquitecto Santiago Catalán,

consta de tres alturas nas que se inclúen dous aularios e catro teatros, un de-

les ao aire libre. As instalacións permitirán darlle formación a 400 alumnos,

ampliar o plan de estudos con novas titulacións como dramaturxia e esce-

nografía, e impartir posgraos de especialización en distintas áreas.�

CINEMA.

Cómic
de espada
e bruxaría

Solomon Kane
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  Michael J. Basset

(baseada nas historias de Robert E. Ho-

ward).

FFoottooggrraaffííaa::  Dan Lautsen.

MMúússiiccaa::  Klaus Badelt.

EElleennccoo:: James Purefoy, Rachel Hurd-

Wood, Pete Postlewhite, Max Von Sy-

dow.

’’Todo
se queda
en grande
aparato,
rebozado
en música
pomposa”

Dúas escenas de Solomon Kane.

Max Von Sydow.
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RESA.

o de letras
nto e
e dous
os na

Fernando
arrera”

M.B.
A morte do poeta palestino
Mahmoud Darwish en 2008 é
o punto de partida do docu-
mental Checkpoint Rock: Can-
cións desde Palestina, dirixido
polo músico vasco Fermín
Muguruza en colaboración co
documentalista peruano Javier
Corcuera, e producido por Fil-
manova e K2000. 

A película, que se presentou
en Galiza na pasada edición do
Festival Amal, traza un perco-
rrido dende os anuncios de ne-
on de Tel Aviv e os territorios
ocupados de Gaza e Cisxorda-
nia até os barrios árabes no
propio Israel e a realidade dos
checkpoints para amosar co-
mo os protagonistas da escena
musical emerxente palestina
afrontan a súa realidade diaria-
mente e desenvolven os seus
proxectos baixo a ocupación.

Despois de pasar polas salas
comerciais, xa hai acordos pa-
ra a difusión do documental na
televisión pública vasca así co-
mo noutras internacionais, en-
tre a que destaca Al Jazeera.Es-
ta cadea encargoulle a Fermín
Muguruza, a raíz da posta en
marcha de Checktpoint rock,
unha serie de trece programas
sobre músicos árabes.

DIFICULTADES PARA OS MÚSICOS. O
pasamento de Darwish sérve-

tividade e cosmopolitismo dos
artistas palestinos”. Ademais
da calidade musical, o produ-
tor valora a “sinceridade coa
que expresan a súa situación” e
a capacidade de recoller a cul-
tura popular occidental e de
darlle un toque etnográfico
vinculado a súa tradición e un
sentido conceptualmente liga-
do a situación que se deriva
dun país ocupado”.�

lle ao músico vasco para apro-
ximarse a un colectivo de mú-
sicos heteroxéneo e activo, ao
que tamén chegou a obra do
poeta, que, como explica An-
tón Reixa, presidente de Filma-
nova, emprega “a creatividade
como unha fórmula de inter-
vención e esperanza”. 

Rapeiros, rockeiros e músi-
cos tradicionais mestúranse
nun país que presenta grandes
dificultades para os creadores
á hora de gravar e difundir os
traballos nos medios de comu-
nicación israelís e internacio-
nais. Como explica na película
un dos membros de Sabreen,
grupo padriño da música pa-
lestina e na actualidade tamén
organización para o desenvol-
vemento da súa cultura, “o
control militar está a converter
Xerusalén nunha vila pequena
sen contacto co mundo”. Ase-
gura que “ser palestino e estar
baixo ocupación dificulta o
contacto entre artistas” e que
se “viaxar de París a Londres é
doado, facelo de Xerusalén a
Ramala é misión imposíbel”. 

Nesta viaxe, Muguruza, que
se inicia no audiovisual des-
pois de moitos anos na música,
capta o directo de DAM, un dos
primeiros grupos palestinos de
hip hop, que con letras que fa-
lan das miserias da cidade che-
gan a definirse como o Al Jaz-

zera de Tel Aviv, o do grupo de
rock Khalas, integrados por
tres membros, e a música de
Amal Murkus, cantante e acti-
vista palestina a prol da música
do país. Tamén figuran na nó-
mina músicos como a rapeira

Safaa Arapiyat, os rapeiros PR e
os interpretes tradicionais de
Walla’At, Muthana Shaban,
Sabreen e Shadí Al-Assi.

CREATIVIDADE E FAGOCITOSE. A pe-
sar de que Palestina ocupa dia-
riamente as grellas televisivas
pouco transcende da saúde
que goza a súa cultura e a súa
música. Por iso, para Reixa foi
“unha sorpresa o nivel de crea-

Despois dunha tímida presenza nas salas comerciais,
xa está na rúa o documental Checkpoint Rock: Cancións
desde Palestina,no que Fermín Muguruza como director e
Antón Reixa na produción reflexionan sobre a represión
cultural que sofre a efervescente escena musical palestina

A música que sobrevive ás bombas

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Walla'At [no centro] co seu grupo.

? UERE SABER MÁIS?
filmanova.com
muguruzafm.com
myspace.com/checkpointrock

Shadi Al-Assi[á dereita].

A rapeira Shafaa Arapiyat.

Ayman, membro do grupo de rap PR.O músico popular Muthana Shabanco cantante do grupo DAM.
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M. Xestoso
Corría o ano 1992 da era de Fra-
ga Iribarne, cando a Consellaría
de Cultura da Xunta de Galiza
convocou a primeira edición do
certame de teatro profesional
Camiño de Santiago. Un xurado
composto por recoñecidos per-
soeiros do mundo do teatro
–entre eles Maribel Rivera, Ma-
nuel Guede ou Ricard Salvat–
decidiu outorgarlle o galardón a
As actas escuras, unha obra de
Roberto Vidal Bolaño. O texto,
empregando as lendas que de-
ron lugar á peregrinación xaco-
bea, trataba o tema do medo á
verdade, da manipulación da
realidade para manter os privi-
lexios dos poderosos. Nel, relá-
tase a pescuda dun dominico
que debe presentar un informe
para confirmar que os restos
que se gardan na catedral com-
postelá son os do apóstolo San-
tiago e as dúbidas que o embar-
gan a medida que vai coñecen-
do datos. Finalmente, a Igrexa
ignora o seu informe e confirma,
malia a carencia de base históri-
ca, a “veracidade” do mito. 

Talvez para manter a cohe-

NOVA DIRECCIÓN PARA O C.D.G. Mais
non rematan aquí as polémi-
cas que rodean o mundo tea-
tral. A consellaría de Cultura
aproveitou a estrea de As actas
escuras para dar a coñecer a
convocatoria do concurso pú-
blico mediante o que se elixirá
o novo director do CDG e as
principais asociacións de pro-
fesionais que agrupan ao sec-
tor xa amosaron o seu rexeita-
mento a este documento. Se
ben valoran positivamente que
acabe a parálise na que estaba
sumida o Centro dende o des-
pedimento de Cristina Rodrí-
guez, hai máis de catro meses,
hai numerosos puntos funda-
mentais do concurso nos que a
discrepancia é terminante.

En primeiro lugar, critícase
que se tardase tanto en facer
pública a convocatoria –en
principio ía estar lista para no-
vembro do pasado ano– e ago-
ra se dean só quince días para
presentar un proxecto que de-
berá ser a guía de traballo do
CDG durante tres anos. Por ou-
tra banda, reproban que o co-
ñecemento do galego puntúe o
mesmo que saber inglés; na
súa opinión, dominar o galego
debería ser un requisito indis-
pensábel, xa que no teatro o
texto –obviamente– ten unha
importancia fundamental. Fi-
nalmente, consideran negati-
vo que o único requirimento
imprescindíbel sexa ter unha
titulación superior xa que iso
lles pechará as portas a moitos
profesionais que teñen máis de
vinte anos de experiencia e que
mesmo se converteron en refe-
rencias do teatro galego, sen ter
pasado pola universidade. 

As voceiras de Cultura do
BNG, Ana Pontón, e do PSOE,
Silvia Longueira, tamén expre-
saron a súa valoración negativa
a respecto das bases do con-
curso. Longueira critica a falta
de claridade do documento,
no que, na súa opinión, non
queda claro se se busca un pro-
fesional recoñecido ou un sim-
ple xestor “que se encargue de
repartir un orzamento”. Pon-
tón, pola súa banda, criticou a
“falta de rigor técnico” da con-
vocatoria e lamentou que non
se especifique a orientación
que Agadic cre que se lle debe
dar ao CDG, o cal podería dar
lugar a que se presenten pro-
xectos alleos á realidade galega
e á situación concreta das artes
escénicas do país. Ambas de-
clararon non entender por que
non se lle esixe ao futuro direc-
tor do CDG aprender galego
nun prazo concreto, igual que
ao do Centro Galego de Arte
Contemporánea.�

lio Lago, a primeira representa-
ción dunha obra que debe con-
tarse entre as mellores do autor.
Mais non foi sen que a polémi-

rencia co discurso dos inquisi-
dores retratados por Vidal Bo-
laño, a Xunta decidiu ignorar
as propias bases do concurso
–que estabelecían que a Socie-
dade de Xestión do Plan Xaco-
beo financiaría a publicación e
a posta en escena das obras
premiadas– e o texto de Vidal
Bolaño quedou condenado ao
ostracismo nun episodio que,
daquela, foi interpretado como
unha vergonzosa censura a
unha das máximas figuras do
noso teatro contemporáneo. A
editorial A Nosa Terra publicou
As actas escuras, por primeira
vez, tres anos despois. 

A representación tivo que
esperar até este mesmo ano,
dezaoito máis tarde do prome-
tido. Finalmente, o CDG vén de
estrear, baixo a dirección de Xu-

ca continuase a perseguila. 
Cristina Domínguez, a ante-

rior directora do CDG, foi quen
decidiu incorporar As actas es-
curasá súa programación. Pero
tras un inesperado cesamento
–o propio conselleiro de Cultura
pedíralle que continuase no
centro até que non se resolvese
o concurso público que había
escoller novo director–, o novo
director do Agadic, Xoán Carlos
Fasero, anunciou o adiamento
sine dieda posta en escena da
obra. Só as protestas do sector
conseguiron que os plans para
estrea seguisen o seu curso. 

Xulio Lago fala dunha “débe-
da pública” co autor que, por fin,
queda saldada. O director, que
traballou con Vidal Bolaño en
varias montaxes, realizou unha
versión que quere ser fiel ao es-
pírito do autor e pretende que
esta sexa unha función capaz de
xerar debate social. 

Na escena, catorce actores
dan vida a trinta personaxes. En-
tre eles, destaca o papel de Xose
Manuel Olveira “Pico” que in-
terpreta a Don Mauro, o domi-
nico que leva a cabo a investiga-
ción sobre os restos do apóstolo.

A obra permanecerá en car-
tel no Salón Teatro de Santiago
até o 7 de febreiro para logo ini-
ciar unha xira por Narón, O
Barco, Tui, Vigo, A Coruña, Ou-
rense e Ferrol.

As actas escuras
superan o escurantismo
O CDG estrea,
despois de dezaoito
anos, a obra
de Vidal Bolaño

’’En 1994, a Xunta ignorou
as bases do premio
que gañara a obra e evitou
financiar a publicación e
a posta en escena do texto”

’’Na convocatoria para elixir
o novo director do CDG
o coñecemento do galego
puntúa o mesmo
que saber inglés”
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César Lorenzo Gil

a no século XII,
cando se escri-
biu a primeira
copia do Códi-
ce Calixtino, a
fama do texto
sobardara as

fronteiras galegas. Copistas dos
principais mosteiros de Europa
chegaban á basílica compostelá
para reproducir, folla por folla,
miniatura por miniatura, lámina
por lámina, o contido dos cinco
libros que compuñan unha
magna obra exemplo do esplen-
dor que na Idade Media tivo o
Camiño de Santiago.

Xa no século XII, cando se
escribiu a primeira copia do
Códice Calixtino, a fama do
texto sobardara as fronteiras
galegas. Copistas dos princi-
pais mosteiros de Europa che-
gaban á basílica compostelá
para reproducir, folla por folla,
miniatura por miniatura, lámi-
na por lámina, o contido dos
cinco libros que compuñan
unha magna obra exemplo do
esplendor que na Idade Media
tivo o Camiño de Santiago.

O códice contén cinco libros,
independentes e posibelmente
escritos en diferentes momen-
tos e por distintas mans. Os in-

vestigadores non se poñen de
acordo sobre quen foi o promo-
tor dos textos. Nun momento
falouse dun personaxe misterio-
so, Aymeric Picaud, influente
monxe cisterciense ao servizo
de Roma. Contra o que se pen-
sou historicamente, o papa Ca-
lixto II non participou nin da re-
dacción nin do mecenado da
obra. Os autores, hábiles na pro-
moción, usaron o nome do
pontífice para prestixiar o códi-
ce e así mellor gañar lectores.

O LECTOR DE HOXE. Que interese po-
de ter no século XXI un texto de
hai tantos centos de anos? Cada
libro posúe elementos atracti-
vos para cada sensibilidade. O
Libro I é un compendio de litur-
xia adicada ao culto xacobeo.
Sermóns e lecturas de culto que
xunguen o apóstolo cos demais
santos e patriarcas bíblicos.
Chama a atención o capítulo
XVII, compendio de recomen-
dacións e alertas para os peregri-
nos. Avísase das malas prácticas
dalgúns pousadeiros, como tirar
a auga para que o viaxeiro teña
que consumir o viño da taberna
ou ofrecerlles aos camiñantes
peixe cocido de hai varios días
coma se fose fresco. A lista de
“perigos” é prolixa e recorda,
salvos o tempo e a distan-

MA A INE.34.ZG

LIBROS DE REFERENCIA

>>>

A primeira guía turística de Galiza

Hoxe o arquivo da catedral con-

serva a versión orixinal, en latín

serodio. Compartirá andel coa

nova versión en galego, traduci-

da por Xosé López Díaz. É a pri-

meira vez que o códice se traduce

ao completo. Existían até agora

intentos parciais, como o de Xosé

Eduardo López Pereira, que puxo

na nosa lingua o Libro V, a deno-

minada “Guía do peregrino”. Ex-

plica o tradutor, catedrático xubi-

lado de Latín no Instituto Lucus

Augusti de Lugo, que esta é a

cuarta tradución que se fai. “Hai

versión francesa, italiana e caste-

lá”, indica.

O esforzo da tradución resú-

meo López Díaz con retranca. “No

1951 fixeron falta tres persoas pa-

ra traducilo ao castelán, Abelardo

Moralejo, Casimiro Torres e Julio

Feo. Eu fíxeno só”. Con todo, o pro-

fesor recoñece que lle foi de gran-

de axuda o traballo previo dos tra-

dutores ás outras linguas, as notas

da versión máis recente en caste-

lán, a de Juan José Moralejo e Ma-

ría José García Blanco, do 2004, e a

transcrición do manuscrito de

Klaus Herbers e o galego Manuel

Santos Noia.

López Díaz recoñece que a

maior dificultade da tradución

non estivo tanto no latín como na

localización toponímica. “Hai

moitos nomes de lugar cuxo no-

me evolucionou nestes séculos e

noutros casos tiven dúbidas en

como galeguizalos”.

Tras o códice, o catedrático es-

tá a piques de publicar un Dicio-

nario Galego-Latín-Galego, co se-

lo do Centro de Estudos Ramón

Piñeiro. “Serve tanto para traducir

latín clásico como para falar por

teléfono ou navegar pola internet

en latín”, adianta. �

A cuarta tradución da historia

’’A maior dificultade
da tradución non estivo
tanto no latín como na
localización toponímica”

[Xosé López Díaz]
Tradutor.

O Códice Calixtino(Edicións A Nosa Terra/Xunta
de Galicia) ve a luz en galego nove séculos despois
de ser escrito. Libro fundamental para entender a
importancia do Camiño de Santiago, foi ilustrado
polo artista Francisco Leiro. A tradución é do
catedrático Xosé López Díaz
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pide ler o deán da catedral de
Santiago, Xosé María Díaz,
prologuista desta edición, o Li-
bro III. Nel recóllese a transla-
tio, a viaxe que os restos dego-
lados de Santiago Zebedeo se-
guiron desde a morte en Xeru-
salén ás ribeiras galegas.

Outra novela é o Libro IV, a
Historia de Turpin, relato ca-
baleiresco das fazañas de Car-
lomagno na península. Apare-

cia, o que vive hoxe un visi-
tante que chega a unha cidade
con grande afluencia turística.

O Libro II recolle diferentes
milagres atribuídos a Santiago
de Galiza, que se espallaron
por toda a ruta do camiño.
Mostran a mentalidade da
época e sempre gaban o esfor-
zo dos peregrinos que confían
na fe do apóstolo.

Como un relato fantástico

ce Roldán e outros personaxes;
nárranse batallas e milagres.

De seguro, o Libro V é o de
maior sona. Auténtica guía pa-
ra camiñantes, define por pri-
meira vez o Camiño Francés e
describe sen tabús o que o via-
xeiro encontra. Os expertos
non saben por que o autor ata-
ca os costumes de vascos e na-
varros, aos que acusa de come-
ren coma porcos, seren dados á

’’Avísase das malas prácticas
dalgúns pousadeiros,
como ofrecerlles aos
camiñantes peixe cocido
de hai varios días coma
se fose fresco”

MA AzG

ANOSATERRA
21-27 DE XANEIRO DE 2010

bebedela e ladrar na vez de fa-
lar. Pola contra, o libro gaba os
galegos, “o pobo máis seme-
llante aos galos da península”.

A parte máis interesante é a
descrición da cidade de Com-
postela. Detalle por detalle ilu-
mínase como puido ser a basí-
lica románica, aínda que moi-
tos dos elementos dos que se
fala quizais nunca chegaron a
erixirse.�

MA A INE.35.ZG

O director-xerente do Plan Xacobeo, Ignacio Santos, presentou en rolda de prensa a primeira edición completa en galego

do Códice Calixtino. Ao acto asistiron, asemade, o tradutor Xosé López Díaz, o artista Francisco Leiro e o director xeral de

Edicións A Nosa Terra, Xosé Fernández Puga. CONCHI PAZ

a edición de luxo

inclúense as ilus-

tracións que Fran-

cisco Leiro dese-

ñou para as porta-

das de cada libro e

tamén para as letras capitulares,

seguindo a tradición dos ilumi-

nadores dos códices medievais.

Leiro explica que a pesar da

súa obra maior estar constituída

por escultura, debuxa constan-

temente e usa esta técnica para

preparar a súa arte. “Na década

do 1970 seguía a técnica de de-

buxo automático do surrealis-

mo. Agora rescatei en parte

aquel sistema para que a imaxi-

nación fose ditando o trazo das

capitulares e mais das láminas”,

explica o creador cambadés.

Nas capitulares esa imaxina-

ción lévao aos motivos mariñei-

ros e vinculados ao viño. “As Rías

Baixas, a paixase humana da mi-

ña terra está moi presente. O T é

unha muller cargando un peixe

na cabeza; o I é un poste de viña

abrazado por unha videira”. Nou-

tros casos, o pouso da tradición

xacobea e románica déixanse no-

tar. O D é David tocando a harpa;

o S é unha serpe de dúas cabezas.

“Quixen recoller e actualizar o es-

pírito da tradición dos propios có-

dices. Cada letra naquel tempo

era manuscrita, polo tanto irrepe-

tíbel. Eu son un artista historicista.

Tanto nos materiais como no esti-

lo pesa o meu afecto polo primiti-

vismo e a arte arcaizante”.

O artista plástico, recoñecido

dentro e fóra de Galiza, recomen-

da a lectura do códice. “Houbo

un intento de facernos ver o libro

como algo canónico, solemne

pero eu propoño achegarse a el

como a un cómic de pura fanta-

sía”. El mesmo recoñece que se

deixou alagar pola forza de de-

terminadas imaxes. “As que máis

fascinaron foron as que trasladei

ás láminas, como o milagre das

lanzas que se conta no Libro IV”�

O trazo máxico de Leiro

’’O T é unha muller 
muller cargando un peixe
na cabeza; o I é un poste
de viña abrazado por
unha videira”

[Francisco Leiro]
Ilustrador.

’’Houbo un intento 
de facernos ver o libro
como algo canónico,
solemne pero eu propoño
achegarse a el como a un
cómic de pura fantasía”

[Francisco Leiro]
Ilustrador.

>>>

Tres das láminas e dous capitulares,

da autoría de Francisco Leiro, que ilustran

o volume.
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Tecidos

SS
into interese polas
esceas vinculadas
coa vida cotiá,
saber que pensan e

senten as persoas e, sobre
todo, polas relacións
humanas. 

Mostrar, a través da
fotografía, os sentimentos
dunha parella baixo unha
tea elástica, que transmite
certa sexualidade, e que se
converte, finalmente, nun
envoltorio do que
dificilmente poden
escapar, quedando
encerrados nos seus
propios sentimentos e
emocións. Desta maneira,
uno as dúas figuras,
transformándoas en
material escultórico,
inmóbiles pero, á vez,
captando a naturalidade
dos seus xestos e miradas.�

Yolanda Lorenzo

MA A INE.37.ZG

ineditoant.wordpress.com

Datos Persoais

Yolanda Lorenzo

Nada en 1984 en Bilbao, reside

en Vigo e estuda na Facultade

de Belas Artes de Pontevedra.
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Xosé Meréns, propietario da
adega Lagar do Meréns, atópa-
se no medio deste microcos-
mos arnoiano entre o perdido e
sorprendente Emilio Rojo e o
próximo e profundo Luís Anxo
Rodriguez, reflectindo con ele-
gancia ano após ano as caracte-
rísticas do seu viñedo, dividido
coma un puzzle nun cento de
parcelas que suman unhas tres
hectáreas entre ladeiras, pen-
dentes, socalcos e val coas cas-
tes tradicionais do Ribeiro. Así é
cos seus brancos Lagar do Me-
réns (con e sen barrica) e así se-
rá, visto ou degustado o 30 co-
pelos, tamén co seu novo e úni-
co viño tinto. 

Na gran proliferación de
unidades de medida que existe
na provincia de Ourense 30 co-
pelos vén sendo un ferrado ou
unha cavadura, aproximada-
mente 500 metros cadrados.

30 copelos 2008
Lagar do Meréns.

Caíño longo, caíño redondo,

sousón, brancellao e ferrón.

D.O. Ribeiro

Pasa coa fina rugosidade que
ouriza o tacto dunha pel sedo-
sa, saborosamente fresco e
suave ou un manual da sutil
elegancia. Aparece cunha sen-
sación fresca iluminada polo
sol do inverno, déanlle tempo
para que esta luz esperte a froi-
ta negra e as baias silvestres, a
tenue flor, o vexetal comedido
e o especiado (azafrán).�

Antonio Portela

EXERCICIOESAÚDE.

Adestrando
para mellorar

Esta semana imos propoñer-
vos un adestramento que in-
crementa pouco e pouco o vo-
lume. Pode facerse tamén coa
intensidade como referencia
pero polo momento veremos
en que consiste o primeiro.

A duración do adestramento
será de catro semanas con tres
sesións cada unha delas. O ob-
xectivo principal será aumentar
a resistencia e gastar calorías fa-
vorecendo unha perda de peso
e/ou volume de graxa.

A dinámica que vos formu-
lamos é a seguinte: 

MAGAZINE. 38.

RUTAS.

As casas
coloniais da
Mariña luguesa
Se algo chama a atención de
calquera visitante que se ache-
gue á Mariña luguesa pola zona
de Celeiro de Mariñaos e Ba-
rreiros é a abundancia de cons-
trucións de estilo colonial, im-
portado directamente polos
chamados indianos, aqueles
emigrantes galegos que facían
fortuna en América a comezos
de século. A peculiaridade des-
ta arquitectura estriba nas súas
formas retorneadas, así coma
nas súas alturas, que podían ser

de até dúas ou tres plantas, así
como pola inclusión de escul-
turas que imitaban a antiga
Greza. Pero as edificacións co-
loniais non foron importadas
no seu estilo máis puro, pois en
moitas delas o estilo proceden-
te de Ultramar mesturouse co
tradicional galego, acadando
unha singular beleza.

Algúns dos aspectos máis re-
chamantes nestas construcións
son as súas cores que destacan
pola viveza, unha viveza que se
foi perdendo ao longo dos anos
polo natural deterioro. Así, en
calquera viaxe que fagamos á
zona oriental da Mariña lugue-
sa podemos observar edificios
de cor amarela alaranxada, no
que logo se divisa un vermello
que se utiliza para resaltar o fon-
do dos edificios, que tamén des-
tacan polo gran número de fa-
chadas, nalgúns casos até catro.
Outro dos aspectos salientábeis
é o decorativo, pódense ver
gran cantidade de relevos e cur-
vaturas. O estilo colonial impri-
miulle unha certa solemnidade
da que carecía até aquel entón a
arquitectura galega.

Outra das innovacións que
trouxo esta arquitectura foi a
denominación das novas ca-
sas, tales coma “Vila Xulia”, “Vi-
la do Comandante” ou “Vila
Palmeiro”. O cénit destas edifi-
cacións é a Torre dos Moreno,
emprazada en pleno centro
histórico de Ribadeo, construí-
da por dous irmáns que fixeran
fortuna nas Américas.

O estilo colonial espállase
dende a entrada á Mariña por
Mondoñedo até o termo muni-
cipal de Foz, acadando o seu
gran cénit na capital do Conce-
llo de Barreiros e achegándose
até o centro de Ribadeo. Hoxe
en día moitas edificacións colo-
niais sucumbiron ao esquece-
mento e sobreviven moi degra-
dadas. Noutrora foran conside-
radas un símbolo da riqueza e
fortuna feitas en Ultramar. �

Antonio Cendán

VIÑOTECA.

30 copelos
Se os adegueiros da ribeira do
Avia xunguiron as súas diferen-
tes individualidades para resal-
tar a identidade e historia das
súas terriñas, os do Arnoia po-
derían ir matinando en algo se-
mellante porque tamén lles so-
bra personalidade e calidade.

viaxar.comer.mercar

Casas de indianos na costa lucense.

ANOSATERRA
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que se pode enxergar dende re-
cantos moi afastados.

A riqueza gandeira fixo acre-
dor o concello castrexo dun dos
tres grandes mercados gandei-
ros do país, emprazado no outro
gran núcleo de poboación, en
Castro de Ribeiras do Lea. Todos
os mércores de cada semana
pódense ver as xa tradicionais
poxas por vacas, becerros e por-
cos, sendo un referente do pre-

zo destes animais a nivel estatal.
O concello tampouco é alleo

ás lendas e, así, na parroquia de
Santa Locaia, algúns historiado-
res situaron o Monte Medulio.
Pero unha viaxe ao interior
chairego non pode deixar de la-
do unha visita ao Castro de Vila-
donga, testemuño de que estas
terras estaban habitadas hai xa
perto de 3.000 anos.�

Antonio Cendán

ANOSATERRA
21-27 DE XANEIRO DE 2010

Ponte, lugar idóneo para degus-
tar os produtos chairegos, a
máis das troitas do lugar, xa que
o entorno fai as delicias de cal-
quera afeccionado á pesca.

En plena Ponte de Outeiro
salientan exemplos da arquitec-
tura civil e relixiosa. Entre os pri-
meiros encóntrase a Ponte vella
que se sustenta ao paso do Mi-
ño, construída hai perto de cen
anos. De feito, polas súas di-
mensións, escasamente poderí-
an pasar unicamente dous ca-
rros de vacas, sendo o sitio idó-
neo para divisar o gran río gale-
go a moi pouca distancia do seu
nacemento e no lugar onde aca-
da a súa adolescencia. Na arqui-
tectura relixiosa salienta o tem-
plo adicado á Virxe da Portería,
de maxestoso campanario e

O descanso entre series será:
primeira e segunda semana: un
minuto: Terceira e cuarta sema-
na: dous minutos.

Como vemos, cada semana
aumenta o tempo adicado aos
aeróbicos pasando de 16 a 68
minutos e vai diminuíndo o
adicado a exercicios de fortale-
cemento de brazos, pernas,
pectorais, abdominais e costas.
Con esta metodoloxía estamos
obrigando o corpo a unha con-
tinua adaptación co que conse-
guiremos un maior efecto do
adestramento e non quedare-
mos estancados como acostu-
ma a acontecer na maioría dos
casos. Mudamos semana a se-
mana a preferencia de actua-
ción polo que se produce un
axuste continuado sen chegar á
fatiga e evitando o aburrimento. 

Recomendamos pesarse e
medirse cada semana a cintura
e non diariamente porque é
máis realista que día a día.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

VIAXAR.

Os primeiros
pasos do Miño

Castro de Rei é un concello emi-
nentemente chairo, encravado
en pleno corazón da Terra Chá.
A súa paisaxe caracterízase pola
variedade, na que a máis das
planicies, salientan as veigas
que serven de acougo para unha
gran parte da fauna avícola que
habita a comarca. Así, nas súas
zonas húmidas poden contem-
plarse patos bravos, garzas, e un
grande número de aves acuáti-
cas, que aproveitan as condi-
cións do hábitat da zona, atrave-
sada polos ríos Miño e Azúmara.
Todo elo, xunto a súas grandes
explotacións gandeiras contri-
búen a darlle a zona unha im-
presionante riqueza ecolóxica.

O viaxeiro que se achegue a
unha zona coma a parroquia da
Ponte de Outeiro, que se encon-

tra ao mesmo nivel que o río
Miño, non quedará indife-

rente. Ao carón del ató-
pase unha área recreati-
va que convida a des-

cansar ou a visitar cal-
quera dos bares e restau-

rantes que se encontran
nas súas zonas anexas, en-

tre eles o Restaurante da

Primeira semana

5 de remo

8 de bici

3 de elíptica

Flexións de pernas (separadas o

dobre da anchura dos ombros e

talóns sempre apoiados).

5x25

Flexións de peito ao chan

10x15

Abdominais coas mans na testa,

os xeonllos flexionados e os pés

no aire (parte baixa das costas

ben pegada ao chan)

10x25

Lumbares

10x15

Segunda semana

8 de remo

13 de bici

5 de elíptica

Flexións de pernas (separadas o

dobre da anchura dos ombros e

talóns sempre apoiados).

5x15 

Flexións de peito ao chan

10x9

Abdominais coas mans na testa,

os xeonllos flexionados e os pés

no aire (parte baixa das costas

ben pegada ao chan)

10x15

Lumbares

10x9

Terceira semana

13 de remo

21 de bici

8 de elíptica

Flexións de pernas (separadas o

dobre da anchura dos ombros e

talóns sempre apoiados).

5x10

Flexións de peito ao chan

10x6

Abdominais coas mans na testa,

os xeonllos flexionados e os pés

no aire (parte baixa das costas

ben pegada ao chan)

10x10

Lumbares

10x6

Cuarta semana

21 de remo

34 de bici

13 de elíptica

Flexións de pernas (separadas o

dobre da anchura dos ombros e

talóns sempre apoiados).

5x6

Flexións de peito ao chan

10x4

Abdominais coas mans na testa,

os xeonllos flexionados e os pés

no aire (parte baixa das costas

ben pegada ao chan)

10x6

Lumbares

10x4

Muíño do Amador, á altura

do Club Fluvial, no río Azúmara.

BALURO

MAGAZINE.39.
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O ciclo Londres no cine amosa
diversos filmes rodados na ci-
dade inglesa, nas sedes da Fun-
dación Caixa Galicia.

GUIEIRO
1.390 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
21 - 27 DE XANEIRO DE 2010

O Café Cultural Auriense, un dos

locais máis dinámicos da cidade ou-

rensán en canto á programación

cultural, cunha media de cen actos

programados cada ano, dende hai

nove tempadas, está clausurado

por un proceso administrativo em-

prendido polo concello.

O feito deu lugar xa a diversos

movementos de solidariedade

na rede da internet e a un con-

certo solidario, e ao marxe das ra-

zóns técnicas aducidas pola au-

toridade municipal e ás formas

empregadas polos seus axentes

no peche do local, trae á palestra

unha situación habitual noutras

cidades galegas.

Moitos locais con ánimo e prác-

tica  de programación musical e

cultural teñen que moverse

nunha ambigua situación, donde

a ameaza de peche ou sanción

está sempre presente. A autori-

dade municipal adoita ter na

maioría dos casos a tixola polo

mango, administrando a discre-

ción unhas normativas de ruidos e

calificacións de locais que aplican

ou non segundo as circunstancias.

Moitos locais, ainda que queiran,

non poden acceder á categoría de

pubs, pois os concellos raramente

conceden esta licencia. Mentres

por un lado moitos locais hostelei-

ros aportan unha programación

cultural sen axudas públicas, te-

ñen que estar coa espada de Da-

mocles da intervención policial ou

as fortes multas, segundo vire o

vento na cidade. 

Esperemos que o veterano Café

Auriense solvente a situación cos

menores descalabros económi-

cos. E que os concellos apoien a

quenes programan o que eles non

fan, en troques de acosalos econó-

micamente.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Fatih Akin20:30 h . Ao outro lado,
(2007) 122 .́ Subtítulos en castelán.
Martes 26
Fatih Akin20:30 h. Ao outro lado
(2007) 122 .́ Subtítulos en castelán.
Mércores 27 
Juan Villegas e Celina Murga20:30
h. Una tarde feliz (Juan Villegas e
Celina Murga, 2002) Ana y los
otros (Celina Murga, 2003) 87´. Ví-
deo / Cine.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. François Vanneraud,
Anduriña. A moza francesa

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 fotografías. Até o
24 de xaneiro, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Un condón por si ligo.
Este é o expresivo título do último es-
pectáculo do cómico e monolo-
guista Rober Bodegas. O venres 22,
ás 21:00, no Pazo da Cultura.

CEDEIRA
¬TEATRO. A Caixa de Música. A
última creación da compañía Vira-
volta Títeres combina os monicre-
ques coa música en directo. O do-
mingo 24, ás 18:00, no Auditorio
Municipal.

A CORUÑA
¬CINE. Closer.Historia de drama e
romance dirixida por Mike Nichols
(USA, 2004), baseada na obra teatral
de Patrick Marber  e interpretada por
Natalie Portman, Jude Law eJulia
Roberts. O luns 25, ás 18:00 e 20:30,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 21
Juan Villegas. 20.30 h. Rutas y vere-
das (1995) 2 en 1 auto (1998) Sá-

bado (2001) 86 .́ Vídeo / Cine.
Venres 22
Novos Thrillers18:00. Pelham1,2,3,
Joseph Sargent, 1974 104´. Subtítu-
los en galego.
Samuel Fuller. 20:30 h. Verboten!
(1958) 94 .́ Subtítulos en galego.
Sábado 23
Samuel Fuller18:00 h. Verboten!
(1958) 94 .́ Subtítulos en galego.
Novos Thrillers.20:30. Pelham1,2,3,
Joseph Sargent, 1974 104´. Subtítu-
los en galego.
Luns 25

ARTEIXO
¬TEATRO. Pingueiras e Tar-
teiras. No Castelo Grisallo todo
é gris: desde o maimiño da raíña
até a súa cunca de porcelana in-
glesa. E tamén chove moito. A Súa
Maxestade xa está cansa de colo-
car tarteiras debaixo das pinguei-
ras. Pero un día chega pola porta a
Compañía do Paraugas. Polo
grupo Teatro del Andamio, po-
deremos velo o sábado 23,
ás20:30, no Centro Civico Cultural.

BOIRO
¬TEATRO. Atra Bile. Ao redor dun
velorio  sairán á  luz as eternas que-
relas entre tres irmás xa vellas e eses
segredos ocultos que permanecen
alí , latexantes, durante cincuenta
anos. Polo grupo Teatro de Ningu-
res, a función será este venres 22, ás
21:00, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬MÚSICA. The Soul Jacket. O
grupo vigués de rock e soul retoma
as actuacións da Sala Aturuxo, este
venres 22, ás 22:30.
Na mesma sala, o sábado 23, de
11:00 a 14:00, o espectáculo Danza
dos 5 ritmos de Grabielle Roth.
E o domingo 24, ás 21:00, o grupo
malagueño de rock-pop, Días de
Incienso.

BURELA
¬EXPO. Inquedanzas. Mostra fo-
tográfica do artista Hixinio Flores,
organizada polo Museo Provincial
de Lugo, que estará aberta até o 11
de febreiro, na Sala de Exposicións
do Centro Cultural .

CALDAS
¬MÚSICA. The Moonjackets.
Un trío musical caracterizado polo
son dun Rock&roll extrovertido, car-
gado de frescura na renovación da
forza e melodía dos grandes clási-
cos do rock. Concerto o venres 22,
ás 24:00, na Zona Zero.

CANGAS
¬EXPO. Carmen Touza. Mostra
de pintura desta artista, que perma-
necerá aberta até o 30 de xaneiro,
no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Querido Extraño .
Concerto para o venres 22, ás 2230,
na sala Sister Ray.

CAMBADOS
¬TEATRO. Os Bolechas. A compa-
ñía Caramuxo Teatro recrea nuns
convincentes bonecos tipo mup-
pets, aos coñecidos personaxes de
Pepe Carreiro, aos que vemos nun
día da súa vida cotiá. O domingo 24,
ás 18:00, no Auditorio Municipal da
Xuventude.

Cultura, 
leis e locais.

Unha obra de Carmen Touza, pintora que expón en Cangas do Morrazo.

¬ ARTE
Os Granell de Bretón
Museo de Pontevedra

Granell e Breton, un dos pais do

surrealismo, foron bós  amigos.

Naceu esta relación dun encon-

tro fortuíto que se produciu no

mes de maio de 1941 en Santo

Domingo cando o barco que le-

vaba ao teórico francés fuxindo

da Francia ocupada, fixo escala

no porto daquela cidade cari-

beña. Da entrevista que Granell

lle fixo daquela a Breton para o

xornal A Nación arrinca a sólida

amizade que lles uniu.

Breton foi  para Granell o catali-

zador da súa carreira pictórica. Bre-

ton incluíuno dentro do grupo su-

rrealista, sendo un dos poucos ar-

tistas españois que formaron

parte del.

Granell e Breton mantiveron co-

rrespondencia durante unha dé-

cada. Breton posuía case cin-

cuenta obras da autoría do gale-

gol, sendo este un dos artistas

máis representados.

O propósito desta exposición é

documentar a relación que houbo

entre Granell e Breton. Móstranse

nela os obxectos que plasman esa

amizade: as obras da autoría do

noso artista que pertenceron ao

intelectual francés. Realizadas en-

tre 1944 e 1957, todas son de ex-

traordinaria calidade. Correspon-

den a diferentes etapas produtivas

de Granell, o que permite obser-

var con claridade a súa evolución

creativa. Todas (óleos, gouaches,

acuarelas e tintas), algunhas dedi-

cadas, están hoxe en coleccións

particulares.

A exposición foi preparada pola

Galería Guillermo de Osma.
Museo de Pontevedra, até o 31 de

xaneiro.
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François Vanneraud, unha das ga-
ñadoras da Bolsa Fundación Caixa
Galicia para Primeira Obra expón un
proxecto presentado ao 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. Tan perto, tan lonxe. A
exposición reúne nun mesmo es-
pazo unha selección de obras de seis
artistas plásticos galegos (Alfonso
Abelenda, Jesús Caulonga, Felipe
Criado, Deside, José Luis Penadoe
Pedro Solveira) que tendo desen-
volvido estilos moi diferentes, per-
tencen todos eles a unha mesma xe-
ración. Até o 31 de xaneiro, no Museo
de Arte Contemporánea Unión Fenosa
(MACUF) .
¬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 Chema de Luelmo. Até o21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Ander-
son. Unha mirada de antano.
Mostra das fotos desta fotógrafa
americana, retratando a Galiza dos
anos 1924 e 26 para a Hispanic So-
ciety de Nova York. Até este luns 18,
na sede de Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Iberojazz. O certame
coruñés de jazz enceta unha nova
edición, con actuacións en diversos
locais, até o vindeiro venres 29. Ver
programación en recadro aparte.
¬MÚSICA. Vega. A música e cantante

cordobesa, que se dera a coñecer
nunha Operación Triunfo, actúa este
venres 22 , ás 22:00, entradas a10/12
euros, no Playa Club.
¬MÚSICA. Rockers Go to Hell .
Concerto deste grupo coruñés que
lembra aos clásicos do rock, o mérco-
res 27 ás 23:00, na sala Garufa.
¬TEATRO. Só. Un espectáculo de
Abada Teatro, nome tras do cal está
o coñecido cómico e actor galego
Carlos Blanco. O sábado 23, ás 20:30,
e domingo 24, ás 19:00, no Forum Me-
tropolitano

¬TEATRO. E ti quen vés sendo?.
Que pasaría se, de súpeto, alguén
ocupase o teu lugar na vida? Pero
non alguén en xeral, senón unha co-
pia exacta de ti mesmo, que coñece
até os máis íntimos detalles da túa
vida. CóntanoloTalía Teatro o mér-
cores 27, ás 11:30, no Teatro Rosalía de
Castro.
¬TEATRO. O encontro de Descar-
tes con Pascal novo.Obra escrita
polo dramaturgo Jean-Claude Bris-
ville, na versión dirixida e protagoni-
zada por Josep María Flotats, que
fala das conversas entre estes dous fi-
lósofos senlleiros. O veterano actor
catalán comparte escenario con ou-
tros artistas de renome, como Albert
Tripla. O venres 22 e sábado 23, ás
20:30, entradas de 8 a 17 euros, 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
programa "A hora do conto". A activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta (retirando invita-
ción na mesma biblioteca).
¬ACTOS. Club de lectura.  Ás
19:30 do martes 26 e ás 11:00 do
mércores 27 celébrase, como cada
quince días, unha xornada de lectura
de poesía, con entrada de balde, na
Sala de Audiovisuais da Biblioteca Mu-
nicipal (praza de España).
¬CINE. Secrets and Lies.Dentro
do ciclo Londres no Cine, progra-
mado por Caixa Galicia, proxéctase
esta comedia anglofrancesa dirixida
por Mike Leigh, Segredos e menti-
ras (1996).  O luns 25, ás 18:00 e
20:30, na Sede Fundación Caixa Gali-
cia.
¬EXPO. Aventura no Camiño
de Santiago.A exposición consta
de máis de sesenta orixinais do de-
buxante lucense Primitivo Marcos,
entre bosquexos, páxinas a lapis, a
tinta e cor, e trata de ser un perco-
rrido polo Camiño pero tamén polo
complexo traballo do debuxante
nunha obra que recrea o medievo
galego. Até o 15 de marzo, na Funda-
ción Gonzalo Torrente Ballester.
¬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 Carbalho 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.
¬MÚSICA. Luis Fernando Pérez.
Concerto a cargo deste pianista, que
interpretará o Concerto nº 435.  Este
xoves 21, ás 20:30, entradas de 5 a 12
euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. TiempoCuatro. Cons-
tituído por catro músicos de sólida
formación académica e dilatada ex-
periencia artística no panorama mu-
sical clásico e galego actual, que
afondan na renovadora estética tan-
gueira das formacións instrumentais
de Astor Piazzola.  O sábado 23, ás
23.00, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Once máis 15. A asocia-
ción musicaARTEe Edicións do Cu-
mioorganizan un concerto-presen-
tación do libro-disco Once máis 15.
Nesta ocasión participarán os can-
tautores Fuco Xabier e Miguel
Alonso. O acto terá lugar o sábado
23, ás 22:00, naFundaçom Artabria.
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Iberojazz

Este festival que chega á súa xxx
edición, e que xa deu comezo o
pasado martes 19, presenta esta
semana as seguintes actuacións:

O xoves 21, ás 21.00, no Teatro
Rosalía, presentarase por pri-
meira vez no Iberojazz a Big
Band do CSM da Coruña diri-
xida polo seu titular, Pepe Evan-
gelista e actuarán como direc-
tor invitado o guitarrista Steve
Brown, e como artista invitado
o trompetista Walter. Este es-
pectáculo está avalado polo
proxecto educativo que vén de-
senvolvendo o Departamento
de Jazz do dito conservatorio
superior. Interpretaranse com-
posicións do repertorio orixinal
da orquestra, de Steve Brown e
do propio Walter White.

O venres 22, ás 21.00 h, na Te-
rraza Jazz do Fórum Metropoli-
tano, o baterista coruñés Carlos

López en formación de quin-
teto, dirixindo un elenco de no-
vos talentos do jazz español e
portugués e cunha actual posta
en escena, presentará o seu
novo The last minute expe-
rience, un traballo musical ba-
seado en ritmos hip hop, funky,
e clásicos de Pink Floyd, acom-
pañados por Videojockey.

O sábado 23, ás 23.30 h, no club
A Terminal, presentará o seu pri-
meiro proxecto artístico en solita-
rio o trompetista cubano afin-
cado na Coruña, Hansel Luis, que
actuará en formación de cuarteto
cun proxecto baseado na fusión
da tradición cubana co jazz de
vangarda europeo. Estará acom-
pañado por recoñecidos músicos
da escena coruñesa, como o pia-
nista Sergio Delgado, o baterista
Miguel Cabana e o baixista Octa-
vio Vargas.

Do xoves 21 ao venres 29, diversos

locais da Coruña..

¬ MÚSICA

Josep María Flotatsprotagoniza
e dirixe a obra O encontro de Des-
cartes co Pascal Mozo, no Teatro
Rosalía coruñés.

Entrega do Facho de Ouro a 

DD..  XXeessúúss  AAlloonnssoo  MMoonntteerroo

A Directiva da Agrupación acordou outorgar O Facho de Ouro ao profesor e
home de ben, D. Xesús Alonso Montero, como testemuña e recoñecemento 
a súa longa traxectoria na defensa da dignidade e da cultura do País. 
O acto cívico será acompañado dunha CEIA HOMENAXE que se celebrará 
o sábado, día 30 de Xaneiro, ás 21 horas  no Hotel Riazor d’A Coruña.

Prezo por persoa: 30 euros
Para reservar lugar chamardes a Rafael  
981.269.663-(tardes)  ou no e-mail lobezan@yahoo.es

FACHO DE OURO
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actuais da arte figurativa. Até o 31 de
xaneiro, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Domus Omnia & Fai
frío no lume.Exposición de pintu-
ras de Antón Llamazares, que esta-
rán expostas até finais de xaneiro, no
Centro Cultural da Deputación.
¬EXPO. Testemuñas do Holo-
causto.Con motivo do día Interna-
cional das vítimas do Holocausto,
mostra sobre o tema que se poderá
ver até o 29 de xaneiro, no  Liceo de
Ourense.
¬MÚSICA. Emilio José . O cantautor
galego vai actuar o venres 22, ás 22:30,
entradas a 4 euros, no C.S. A Esmorga.
¬MÚSICA. Café cultural Au-
riense . Este local, o de maior nú-
mero de actos culturais da cidade,
permanece pechado por orde admi-
nistrativa do concello dende o 8 de
xaneiro.
¬TEATRO. Atra Bile. Ao redor dun ve-
lorio  sairán á  luz as eternas querelas
entre tres irmás xa vellas e eses segre-
dos ocultos que permanecen alí , late-
xantes, durante cincuenta anos. Polo
grupo Teatro de Ningures, este xoves
21, ás 20:30, no Auditorio Municipal.

PONTEVEDRA
¬CINE. Wonderland. Esta película
do ano 1999, realizada por  Michael
Winterbottom, é unha historia sobre
un matrimonio londinense de anodi-
nas vidas. O martes 26,ás 20:00, na
Sede da Fundación 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. Os Granell de Bretón.A
galería madrileña Guillermo de Osma
colabora co Museo de Pontevedra

ampla e representativa dos fondos
arqueolóxicos depositados no MPL
entre o 1990 e o 2005, unha intere-
santísima escolma do quefacer ar-
queolóxico destes quince anos na
provincia de Lugo. Até o 28 de
marzo, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. Miguel Costas. O ex Si-
niestro ou ex-Aerolíneas volta co
seu disco Condenados a Costas vai
actuar este venres 22, ás 23:45, na
Sala Doble Moral.
¬MÚSICA. Flamenco de onte e
de hoxe. Programa que inclúe ao
galego Cuchús Pimentel na guita-
rra e a Mónica no cante. O venres
22, ás 23:00, no Club Clavicémbalo.
E o sábado 23, no mesmo horario,
actuación de Lacón con Grelos
Blues Band, con Carlos Doval ao
baixo,  Borja Lapido na batería, e
Saulo Saussena guitarra.
¬MÚSICA. Concerto da banda.
A banda municipal dará un con-
certo o vindeiro martes 26, ás 18:00,
na Praza Maior.
¬TEATRO/MAXIA. Maxia por un
soño. Gala de maxia benéfica a fa-
vor dos damnificados polo terre-
moto de Haití. A entrada-colabora-
ción á gala terá un prezo único de 5
euros. Participarán os seguintes ar-
tistas: Jose Antonio Díaz (presenta-
dor ), Mago Rafa, Manuel Lamas,
Mago Teto, Dani García, Martin
Andersen, Román García, Pablo

Trasno. O domingo 24, ás 18.00, no
Auditorio Municipal Gustavo Freire.

MUROS
¬TEATRO. Menos Lobos. Un es-
pectáculo áxil representado por Ta-
lía Teatro,onde o ritmo trepidante
dos seus diálogos tentará en todo
momento captar a atención do pú-
blico infantil. O sábado 23, ás 18:30,
no Centro Cultural e Xuvenil.

NARÓN
¬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 sábado 23, ás ás
20:00 , no Pazo da Cultura.

OURENSE    
¬CINE. Match Point.Dentro do ci-
clo Londres no Cine, programado
por Caixa Galicia, este filme de Wo-
ody Allen, quen escolleu a capital bri-
tánica como escenario de Match
Point (2005), unha amarga historia
que catapultou á popularidade a
Scarlett Johansson. O martes 26, ás
20:00, no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. Outono fotográfico. Úl-
timas 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

máis de 18 anos de traxectoria e
máis de 2000 concertos. Actúan
este venres 22, ás 23:59, no Pub
d´Antón Rock Café .

LUGO
¬CINE. Frenesí.Un dos últimos fil-
mes de Alfred Hitchcock, onde un
serial-killer londinense fai un impro-
pio uso das súas garabatas. O mar-
tes 26, ás 20:00, noCentro Sociocul-
tural Caixa Galicia.
¬CINE. Ciclo  José Luis López
Vázquez. Dentro deste ciclo, este
xoves 21 proxéctase La Gran Fami-
lia, ás 18:00, no Centro de conviven-
cia Maruja Mallo. O ciclo continúa en
vindeiros xoves.
¬CIRCO. Gala por Haití. O Con-
cello colabora coa gala benéfica or-
ganizada polo Circo Roma Dola.
Esta actuación terá lugar o  xoves 21,
ás 19:00, na explanada do Pazo Mu-
nicipal dos Deportes.
¬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
testemuña do movemento da pin-
tura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 21 de marzo,
no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Arqueoloxía 1990-
2005.  A exposición reúne 440 pe-
zas arqueolóxicas, unha selección

¬MÚSICA. Cabo de San Roque.
Este grupo catalán presenta Torn
de Nit, un show musical que xurde a
partir da desmontaxe dunha liña de
produción dunha fábrica de galletas
e o uso da maquinaria como instru-
mentos. A función, con entrada a 5
euros, será este xoves 21, ás 22:00 ,
no Centro Torrente Ballester.
¬TEATRO. Shakespeare para ig-
norantes. Un divertido espectá-
culo a cargo do grupo Mofa&Befa,
con guión de Quico Cadaval. O
venres 22, ás 20:30, entradas a 10
euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
A función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, será o do-
mingo 24, ás 19.00 , no Centro Cívico
de Caranza.

FOZ
¬TEATRO. Paxaro de lume. A
partir do conto ruso O paxaro de
lume e da música de Stravinsky, Vi-
ravolta Títerespresenta esta adap-
tación, unha simbiose de espectá-
culo de marionetas e concerto diri-
xido aos nenos, maiores, amantes
da música e a todo o público. O vin-
deiro mércores 27, ás 17:00 e 20:00,
na Sala Bahía.

LARACHA
¬MÚSICA. Tea.  Unha banda de
blues rock de Madrid que leva xa

ANOSATERRA
21 - 27 DE XANEIRO DE 2010

Este curioso aparello, reciclado
dunha antiga fábrica de galletas,
sérvelle ao grupo Cabo de San Ro-
que para montar a música do seu
espectáculoTorn de nit.

As Actas escuras de Vidal Bolaño, representada polo CDG, permanece en Santiago até o 7 de febreiro, para iniciar logo unha xira.

Maceira, de Antón Llamazares, que expón pintura en Ourense.
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tro Social Caixanova.  
¬MÚSICA. Portrait .Grupo galego
de folk, que dará un concerto o sá-
bado 23, ás 23:00, naSala Karma.
¬TEATRO. Bicharada. A compa-
ñía galega Berrobambán abre a
edición dos Domingos do Principal
con este espectáculo, onde unha
araña e unha formiga viven tran-
quilas na paz do seu recuncho, até
que un día aparece un misteriorso
animal... un escaravello!. A obra
está dirixida por Evaristo Calvo. O
domingo 24, ás 12:00 e 18:30, e
luns 25, ás 10:00 (escolares), no Te-
atro Principal.

RIBADEO
¬TEATRO. Rosalía, a pulga que
escribía. Despois das exitosas
Golulá e Babiliglub, a produtora
afincada en Teo Galitoon pre-
senta un espectáculo de formato
flexíbel no que incorpora á súa dis-
ciplina outra técnica de manipula-
ción: monicreques sobre mesa. O
domingo, ás 17:30, no Auditorio
Municipal Hernán Naval.

SADA
¬TEATRO. Os Bolechas. A compa-
ñía Caramuxo Teatro recrea nuns
convincentes bonecos tipo muppets
aos coñecidos personaxes de Pepe
Carreiro, aos que vemos nun día da
súa vida cotiá. O venres 22, ás 18.00,
na Casa da Cultura Pintor Lloréns.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.Cada
sábado pola mañá, a biblioteca com-
postelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal.
¬CINE. Alphie. Dentro do ciclo
Londres no Cine, programado por
Caixa Galicia, Michael Caine dá
vida a Alfie (1966), un gigoló pro-
vinte da working-class londinense,
no filme de  Lewis Gilbert .  O mar-
tes 26, ás 20:30, no Centro Sociocul-
tural Caixa Galicia.
¬CINE. A voz do seu amo. O Ci-
neclube Compostela proxecta A
voz do seu amo (La voix de son maî-
tre, Nicolas Philibert / Gérard Mor-
dillat, Francia, 1978, 100', VOSG). O
mércores 27, ás 21:30, no Centro So-
cial O Pichel.
¬EXPO. Sobre o dandismo
hoxe en día. Un proxecto de
RMS La Asociación en colaboración
co Centro Duarte, a mostra reflicte
conceptos e estratexias herdadas
do dandismo que se atopan no tra-
ballo e na actitude de artistas con-
temporáneos. Até  o 21 de marzo,
no Centro Galego de Arte Contem-
poránea (CGAC).
¬EXPO. A historieta galega.
Mostra adicada á historieta feita en
Galiza cunha mostra dos autores
máis representativos deste xénero.
Até fins de mes, na Biblioteca da Fun-
dación Caixa Galicia.

GUIEIRO.43.

nesta viaxe polo surrealismo xur-
dido da amizade entre Eugenio
Granelle André Bretón. Até o 31 de
xaneiro, noMuseo de Pontevedra.
¬EXPO. Alfonso Costa. O Centro
Social de Caixanova acolle unha
exposición antolóxica sobre o pin-
tor noiés que se enmarca na serie
Grandes artistas galegos, da enti-
dade financeira. Até este domingo
24 de xaneiro.
¬EXPO. Exprofeso.Mostra colec-
tiva de profesoras da Facultade de
Belas Artes. Até o 29 de xaneiro, na
Facultade de Belas Artes, Sala X.
¬EXPO. Galicia até 1975. Un re-
paso aos fondos pictóricos da enti-
dade Caixa Galicia, con pezas de Lu-
grís, Granell, Soutomaiore outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Banda de Música
de Pontevedra. A BMP actúa
ante os seus abonados e ante to-
dos os interesados na música de
banda, con entrada de balde até
completar aforo. O vindeiro xoves
21, ás 21:00, no auditorio do Pazo
da Cultura.  
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Galicia.Nun concerto progra-
mado por Caixanova, Carlo Rizzidi-
rixe á Orquestra Sinfónica de Galicia
nesta actuación, que conta con Em-
manuele Pahud como frauta so-
lista. Este xoves 21, ás 21:00, no Cen-

ANOSATERRA
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Rosalía, a pulga que escribíaé a nova

montaxe para cativos/as do grupo

Galitoon, que o representa esta se-

mana en Ribadeo.

Mofa e Befa presentan en Ferrol e Vigo Shackespeare para ignorantes, unha divertida obra escrita por Quico Cadaval.
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¬EXPO. O home e as súas cren-
zas.Mostra de fotografías da artista
franco-suiza Sabine Weiss, primeira
realizada no estado. Até o 21 de fe-
breiro, no Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Olladas dunha época,
fotografías Fondo Blanco-
Cicerón.Exposición da colección
fotográfica de finais do século XIX e
comezos do XX, comisariada por
María Reis Camiña e Belén Sáenz, e
en colaboración co Centro Galego
de Artes da Imaxe. Até o 31 de xa-
neiro, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Microvoyages.  A noví-
sima artísta Esther Ruíz de Pablos
presenta este proxecto expositivo
no que domina o espírito audiovi-
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 marcado ca-
rácter construtivo debido ao seu for-

mato próximo ao escultórico. Até o
29 de xaneiro, na sala Espacio 48.
¬EXPO. A arte do engano. Mostra
colectiva de artistas españois e lati-
noamericanos/as, que estrea espazo
expositivo. Até o 28 de febreiro de
2010, na Galería Factoría Compostela
(Rúa da Conga, 9). 
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. Maximinio Zumalavedi-
rixe a Real Filharmonía de Galicia nun
concerto co violinista Benjamin
Schmid, no que soarán obras de Gar-
cía López Picos, Korngold e Dvoràk.
O xoves 21, ás 21:00, entradas a 10
euros, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Fracasados de ante-
mán e Trapos Sucios. Nun con-
certo patrocinado pola Deputación
provincial, estas dúas bandas gale-
gas comparecen este xoves 21 , ás
21:30, con entrada de balde, na Sala
NASA.
¬MÚSICA. Cabo de San Roque.

Este grupo catalán presenta Torn de
Nit, un show musical que xurde a
partir da desmontaxe dunha liña de
produción dunha fábrica de galle-
tas, reciclando gran parte do mate-
rial mecánico para construír unha
orquestra mecánica completa, con
sección de ventos, cordas e percu-
sión. O venres 22 e sábado 23, ás
21,30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Saratoga. Unha das
bandas de máis sona no panorama
metaleiro español, e que presentan
o seu último disco Secretos y Revela-
ciones. O sábado 23, ás 21:30, entra-
das a 15/18 euros, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Sumrrá. O grupo de
jazz galego celebra o seu décimo
aniversario presentando novo disco,
o cuarto, que gravaron na sala Nasa
e co que apostan de novo polo son
acústico no que o jazz de vangarda
se mestura co pop, o rock ou o folk.
No marco do ciclo Sons da Diversi-

dade. Será o sábado 23, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Aló Django. Actuación
deste grupo que recrea o gipsy jazz,
para o martes 26, ás 22:30, na sala
Casa das Crechas.
¬MÚSICA. The Last Minute Ex-
perience. Actuación de jazz que
terá lugar o vindeiro mércores 20, ás
22:45, na salaBorriquita de Belém.
¬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 des-
póis de case 20 anos, da man do
CDG e dirixida por Xulio Lago, e in-
terpretada por Xosé Manuel Olveira
Pico, César Cambeiro e outros 12 ac-
tores. O xoves 21, función escolar ás
10:00, o venres 22 e sábado 23, ás
20:30, entrada a 10 euros, e o do-
mingo 24, función ás 18:00, entrada
a 5 euros. A obra seguirá en cartel até
o 7 de febreiro, no Salón Teatro .

VIGO
¬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 come-
dia, obra do director Guy Ritchie. O
martes 26, ás 18:00 e 20:30, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. A Historia de Galicia. Ex-
posición de paneis e textos realiza-
dos por Pepe Carreiro, dirixida aos
máis novos e que poderá visitarse
até o 31 de xaneiro, en horario de
martes a domingo de 10 a 19 horas.
No museo Verbum - Casa das Pala-
bras.
¬EXPO. Jorge Barbi.A mostra 41º
52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude
O expresa as cordenadas onde o ar-
tista realiza o seu traballo diario, foto-
grafías e outros medios de expre-
sión, co itinerario como base temá-
tica. Até o 14 de febreiro do 2010, no
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O prestixiosaRoyal Philarmo-
nic Orchestrade Londres inter-
pretará a clásicos rusos, nun
concerto que vai ter lugar este
venres en Vigo.

XIII Premio de Poesía 
“Concello de Carral”

A Concellería de Cultura ven de presentar as
bases da décimo terceira edición do premio
poético “Concello de Carral”. A nova edición
deste certame contempla un prazo para pre-
sentar exemplares aberto até o 31 de marzo.
Poderán presentar obras os autores e autoras
maiores de idade, con poemarios de máis de
400  versos escritos en lingua galega.
Para esta nova convocatoria, o Concello de Ca-
rral destina2.000 euros de premio. O premio
entregarase no mes de maio, dentro dos actos
das Letras Galegas en Carral, no que ademais se
prevé a presentación do libro gañador da dé-
cima primeira edición do concurso, titulado
“Nós escoitando o badalo de Marienplatz”, do
que é autora Eli Ríos, e que será publicado por
Espiral Maior.
Para ampliar información, os interesados po-
den dirixirse á Casa da Cultura de Carral, no telé-
fono 981 672580, ou a través da web www.
concellocarral.com. 

IV Premio Meiga Moira 
de literatura infantil e xuvenil

Baía Edicións vén de convocar o 4º premio
Meiga Moira de creación literaria infantil-xuve-
nil, que se rexerá polas bases que se poden ato-
par na páxina web de Baía Edicións:  www.baia-
edicions.net.
O premio, que poderá quedar deserto, consi-
derará un único galardón, ao que se lle asigna
unha dotación económica de2.500 euros. A
obra será publicada por Baía Edicións na súa
colección Meiga Moira.
O prazo de recepción de orixinais remata o 17

de Maioe a súa resolución darase a coñecer o 1
de outubro de 2010.

Concurso de fotografía Xurxo Lobato

A Asociación de Antigos Alumnos do Instituto
de Monelos (A Coruña) vén de convocar unha
nova edición do concurso de fotografía Xurxo
Lobato, dirixido especialmente a alumnos e
alumnas de ensino secundario de Galiza.
Este concurso de fotografía vai dirixido ao
alumnado de educación secundaria de Ga-
liza. As características técnicas do certame son a
temática libre, as fotografías poden presentarse
en branco/negro ou cor e un máximo de tres
fotos por participante. 
O tamaño da obra axustarase a 18 x 24 centí-
metros e ofrécense tres posibilidades :
-Soporte papel
-Correo electrónico a fotomonelos@gmail.com
(método preferente)
-Teléfonos móbiles.  
A data de entrega ten que ser antes do 15 de

abril de 2010.
No tocante á presentación, os autores deberán
de elixir un pseudónimo e escribilo por detrás
de cada foto xunto co seu título, sobre unha eti-
queta adhesiva. Introducir nun sobre pequeno
un papel cos datos persoais, teléfono de con-
tacto e enderezo do centro escolar. Todo elo re-
mitirase nun sobre grande ao seguinte ende-
rezo: 6º Concurso de Fotografía Xurxo Lobato,
IES Monelos, Rúa Montes, 62. 15009 A Coruña. 
Si o envio e por correo electronico deberan
mandar outro correo cos seus datos persoales.
Pregamos que o envio dentro do posibel se re-
alice por correo electronico ou en formato dixi-
tal para que o revelado sexa asi uniforme en to-
das as fotografias.
O xurado estará formado por representantes
da Asociación de Antigos Alumnos, do IES Mo-
nelos e tres profesionais ou estudosos da foto-
grafía.
Os premiosserán os seguintes:
Un primeiro premio dotado de diploma e 300
euros  un segundo con diploma e 200 euros e
un terceiro dotado con diploma e 100 euros
O xurado valorará a posibilidade de conceder
algunha mención a maiores en función da cali-
dade das obras presentadas.

VI edición do Premio 
Xosé Couso de Liberdade de Prensa 

O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia
(CPXG) e o Club de Prensa de Ferrol, en colabo-
ración con Caixanova, convocan a VI edición do
Premio José Couso de Liberdade de Prensa , no
que se homenaxea ao cámara ferrolán falecido
en Iraq en 2003 tras os disparos dun tanque
norteamericano, e no que se premia profesio-
nais destacados pola súa defensa da liberdade
de expresión.
O prazo para presentar candidaturas, que se
anunciarán como definitivas o día 2 de marzo,

estará aberto até o 26 de febreiro.
Poderán ser presentadas candidaturas ao pre-
mio, sen distinción de lugar de orixe. 
Calquera colexiado do CPXG ou socio do Club
de Prensa de Ferrol pode entregar unha pro-
posta argumentada de candidatura.
Igualmente, calquera persoa ou organización
vinculada ó xornalismo está facultada para fa-
cer chegar a súa candidatura. O envío destas,
con argumentación e currículum vitae, realiza-
rase ao seguinte correo electrónico: premio-
couso@xornalistas.com.
A característica principal do premio é que o xu-
rado son os propios xornalistas, que votarán
por correo electrónico do 3 de marzo e o 6 de
abril. O 15 de abril terá lugar a presentación do
fallo en Ferrol e o 7 de maio realizaranse os ac-
tos de entrega, que contarán unha vez máis co
Concerto pola Liberdade da Real Filharmonía
de Galicia, un dos dous únicos concertos do
mundo pola liberdade de prensa. 

¬ CONVOCATORIAS

O fotoxornalista Xosé Couso.
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hora e con entrada a 5 euros, José
Manuel Villacañas & Mike
Trompy Jazz Dúo, madrileño o
primeiro e galego membro de gru-
pos como Kogito o trompetista Mike
Trompy.
¬TEATRO. A comédia da vida
privada . Unha adaptación base-
ada na obra do brasileiro Luis Fer-
nando Verissimo , de grande éxito
no teatro e na televisión daquel
país. Representada pola compañía
Teatro Novo Brasil/Portugal, es-
tará en cartel o venres 22 e sábado
23, ás 21:30, e domingo 17, ás
20:00, no Teatro Arte Livre.
¬TEATRO. Shakespeare para ig-
norantes. Un divertido espectá-
culo a cargo do grupo Mofa&Befa,
con texto de Quico Cadaval e inter-
pretacións de Vítor Mosqueira e
Evaristo Calvo. Poderemos velo o sá-
bado 23, ás 20:30,  no Centro Cultural
Caixanova.

ves 21, ás 22:30, na sala La Fábrica de
Chocolate. 
O sábado 23, á mesma hora, estará
Vega, a cantante cordobesa que se
dera a coñecer nunha Operación
Triunfo.
¬MÚSICA. The Last Minute Ex-
perience . O colectivo dirixido por
Carlos López toma unha nova di-
rección musical presentando o seu
segundo traballo, The Last Minute
Experience, onde fusionan habil-
mente estilos como o Drum n´Bass,
rock e funk co jazz de vangarda. O
sábado 23, ás 23:45, en La Galería-
jazz. 
¬MÚSICA. Jam Session. Jazz con
músicos de grupos como Cró!, Co-
olTrain Band, The Last But One o
Bukowski Blues Trío?,  que pode-
remos escoitar este xoves 21, ás
23:00, entrada de balde, na sala
Contrabajo. 
E o día seguinte, venres 22, á mesma

Museo de Arte Contemporáneo de
Vigo, MARCO.
¬EXPO. Fotógrafos da Natu-
reza 2009. O concurso anual Wild-
life Photographer of The Year, or-
ganizado pola BBC e o Museo de His-
toria de Londres co patrocinio de
Shell permítenos disfrutar da beleza
natural en espectaculares tomas grá-
ficas. Até este 24 de xaneiro, no Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Transit. A exposición es-
tará formada por 22  obras realizadas
en técnica mixta, dunha gran forza
expresionista, obra do vigués Ra-
món Trigo. Aberta até o 14 de fe-
breiro, na Sala de Exposicións I do Cen-
tro Social Caixanova.
¬EXPO. Ramón Cabanillas: a
roseira dos recordos. Mostra
de materiais persoais e biográficos
do poeta da raza, na sala de exposi-
cións da Casa Galega da Cultura, na
Praza da Princesa.

¬MÚSICA. Royal Philharmo-
nic Orchestra. Recoñecida
como unha das orquestras máis
prestixiosas do mundo, a forma-
ción chega a Vigo baixo a batuta do
seu director, o suízo Charles
Dutoit, e co acompañamento do
pianista ruso Kirill Gerstein. O ven-
res 22, ás 20:30, no Teatro-Sala de
Concertos do Centro Cultural Caixa-
nova.
¬MÚSICA. The Homens. O
grupo santiagués de pop e rock
anda a presentar o seu último
disco, Cuarta Potencia. O venres 22,
ás 00:00 , entradas a 5 euros, na sala
La Iguana Club. 
O sábado 23 actúan Gansos Ro-
sas, unha banda que rinde tributo
a unha das mellores bandas de
rock, Guns&Roses. Ás 00:00, en-
trada a 10 euros.
¬MÚSICA. Portrait . Grupo ga-
lego de folk que vai tocar este xo-
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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.

�  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.

�  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

� 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

� 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

�  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.

� 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.

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

� 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.

� 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 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.

� 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.

�  Vendo móbeis de oficina e com-
putadores. Móbeis practicamente
novos, en moi bo estado (mesas, ca-
deiras e estanterías), e computado-
res de todo tipo: portátiles e pcs cló-
nicos con Windows e Linux. +info:
mobeisecomputadores@gmail.com

�  Véndese áticoen Salceda de Ca-
selas.3dormitorios, 2baños, cociña,
salón, garaxe e bodega. 90 m. 27 mi-
llóns  ptas. 9penelope@gmail.com

�  Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e arre-
dores. teléfono. 691495571.

� 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

Caixanova presenta unha expo-
sición de obras do artista vigués
Ramón Trifo, titulada Transit, e
que se poderá ver até mediados
de febreiro.

A cantante cordobesa Vega.
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lizador anovador e influente que
abría portas e marcaba tenden-
cia. Nos 70 foron a indispensábel
Deliverancee a envellecida Zar-
doz;nos 80 Excaliburou A selva
esmeralda; e nos 90 The General.
Pero antes de todas estas estivo o
emerxente Boorman dos 60, o
que despois dun breve periodo
nos arredores do free cinemade-
sembarcou en Hollywood con
este incendiario thrillerhetero-
doxo de brutal influencia poste-
rior en toda a era dourada do po-
licíaco norteamericano da dé-
cada posterior. Marvin e Dickin-
son configuran unha desas pare-
llas indispensábeis do xénero á
altura da de Steve McQueen e Ali
MacGraw na posterior A fuxida.
Pata negra.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

Up in the air
Dirixe: Jason Reitman.
Intérpretes: George Clooney,
Vera Farmiga.
Comedia. EE UU, 2009

Outra das que soan nas quinie-
las. Regresa o director de Junoe
Grazas por fumartras o diverti-
mento de producir Jennifer's
Body–con guión da súa amiga
e colega Diablo Cody– e regresa
a pleno rendemento cunha co-
media de ton nesgado e fondo
emocional. Unha nova xoia de
heterodoxia en tempos de pre-
visibilidade absoluta dentro do
xénero, ao xeito ao que xa o fo-
ran as súas dúas fitas anterio-
res. Clooney encarna un
errante experto en redución de
custos empresariais, un asesor
para despedimentos e simila-
res vaia, que experimenta unha
epifanía persoal o día no que
coñece a que semella ser a mu-
ller da súa vida.

propia do director de Sitcome
Oito mulleres.

DVD.VENDA
A cara de can.
Point Blank
Dirixe: John Boorman.
Intérpretes: Lee Marvin,
Angie Dickinson.
Thriller. EE UU, 1967

Agora circula polo carril das cale-
llas sen saída (o seu último filme,
a curiosa The tiger's tail, nin tan
sequera gozou de estrea en Es-
paña máis alá da súa presenza
no Donostia de 2007), pero
houbo un tempo no que o londi-
niense John Boorman era toda
unha referencia cinéfila, un rea-

Nove
Dirixe: Rob Marshall.
Intérpretes: Daniel Day-Lewis,
Penélope Cruz.
Musical. EE UU, 2009 

Unha das favoritas para os Os-
care a grande aposta de Pené-
lope Cruz para este ano. O core-
ógrafo Marshall regresa ao te-
rreo que mellor coñece tras o
fracaso de Memorias dunha
Geisha.Para reeditar os esplen-
dores do seu debut con Chicago
utiliza unha nova versión, made
in Hollywood,dun éxito de Bro-
adway. Desta volta a montaxe
orixinal data de primeiros da dé-
cada do 1980 e vén sendo unha
adaptación en clave musical
posmoderna do 8 e medio de
Federico Fellini, con Day Lewis
emulando o chorado Marcello
Mastroianni na reflexión sobre a
vida, a arte e as mulleres. No
2002 conseguiu o oscar para
Catherine Zeta-Jones; desta
volta a aposta é a xa premiada
protagonista de Volver.

Xosé Valiñas

A herdanza Valdemar
Dirixe: José Luis Alemán.
Intérpretes: Óscar Jaeneda,
Paul Naschy.
Terror. España, 2010

O legado póstumo do desapare-
cido Jacinto Molina (Paul
Naschy), un refrito con reso-
nancias aos clásicos de Poe que
adoece dun exceso de deseño e
ausencia de frescura, quedando
en mera escusa para recuperar
un dos rostros máis coñecidos
do fantastiqueestatal. Un turbio
caserón vitoriano, varias desa-
paricións misteriosas e unha
pouco clara historia de herdan-
zas e truculencias familiares ser-
ven para estruturar unha histo-
ria previsíbel, que xoga ao des-
piste cos seus saltos temporais
sen acadar a atmosfera dos seus
referentes.

Ricky
Dirixe: François Ozon.
Intérpretes: Alexandra Lamy,
Sergi López.
Comedia. Francia, 2009

Entre a poesía e o disparate se
move a nova proposta do come-
diógrafo Ozon. Unha fábula su-
rreal sobre unha parella ordina-
ria que, froito do seu amor, con-
cibe un bebé extraordinario ca-
paz de sucar os ceos tal émulo de
Superman. Todo moi suxerente,
simbólico e o que queiran, o
problema é que o  mcguffin, que
dirían os hitchcockianos, morre
de inanición tras a sorpresa ini-
cial e a maxia desaparece logo
das evocacións dos primeiros 15
minutos. Pasou polo último Ci-
neuropa cunha discreción im-

George Clooney e Vera Farmiga en Up in the air. DALE ROBINETTE

Escena de Nove. Angie Dickinsone Lee Marvinen A cara de can.

Silvia Abascalen A herdanza Valdemar. MATIAS NIETO

Fotograma de Ricky.
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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.

O torneo AVRO 1938 está considerado como un dos máis fortes disputados na his-
toria do xadrez xa que nel participaron os oito mellores xogadores do mundo da-
quel momento. O torneo patrocinado por unha empresa de radio holandesa pre-
tendía dilucidar o retador do campión do mundo Alekhine, que tamén participaba.
O vencedor foi Paul Keres, por diante de R. Fine, M. Botvinnik, Euwe, Reshevsky, Alek-
hine, Capablanca e Salo Flohr. Aínda que non se retirou, Capablanca tivo un pe-
queno accidente cerebrovascular durante o torneo que fixo que diminuíse moito o
seu rendemento. Paul Keres foi o vencedor por coeficiente de desempate pero a dis-
puta mundial contra Alekhine nunca se produciu, primeiro polas reticencias e con-
dicións do campión e logo polo estalido da segunda guerra mundial.

Botvinnik, Mikhail
Capablanca, Jose Raul

AVRO. Holland (11) 22.11.1938. E49: De-
fensa Nimzoindia.

O futuro campión do mundo M. Botvin-
nik gañou esta fermosa partida a un Ca-
pablanca de 50 anos, en declive e ex-
hausto polas duras condicións do tor-
neo. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 d5
5.a3 Axc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5

8.Ad3 0-0 9.Ce2 b6 10.0-0 Aa6
11.Axa6 Cxa6 12.Ab2 Dd7 13.a4 Tfe8?
14.Dd3 c4? 15.Dc2 Cb8 16.Tae1 Cc6
17.Cg3 Ca5 18.f3 Cb3 19.e4 Dxa4
20.e5 Cd7 21.Df2 g6 22.f4 f5 23.exf6
Cxf6 24.f5 Txe1 25.Txe1 Te8 26.Te6!
Txe6 [se 26...Rg7 27.Txf6! Rxf6 28.fxg6+
Rxg6 29.Df5+ Rg7 30.Ch5+ Rh6 31.h4!
Tg8 32.g4 Dc6 33.Aa3!] 27.fxe6 Rg7
28.Df4 De8 29.De5 De7 a posición pa-
rece favorable ás negras polo peón de

mais e o bispo branco malo, pero un
golpe táctivo transforma o bispo en bo e
desvía decisivamente á dama negra Dia-
grama 30.Aa3! Dxa3 31.Ch5+! gxh5
32.Dg5+ Rf8 33.Dxf6+ Rg8 34.e7 Dc1+
35.Rf2 Dc2+ 36.Rg3 Dd3+ 37.Rh4
De4+ 38.Rxh5 De2+ 39.Rh4 De4+
40.g4 De1+ 41.Rh5 os xaques acabá-
ronse e a coroación é inevitábel polo que
Capablanca abandonou 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Dun tamaño fóra do común (plural). 2- De certo país sudameri-

cano. 3- Beneficioso, positivo. “Noites de branco ....” foi unha coñe-

cida canción de finais dos sesenta. Abreviatura do dominio de

Francia na internet. 4- Instituto nNacional de Estadística.Nome

propio de muller.  “Be ....”, estilo de jazz que popularizou Dizzie

Gillespie, entre outros. 5- Asemblea ou conxunto de masóns.

Empresa galega de televisión e internet.  Altezas Reais. 6- Com-

posto químico que se obtén ó quentar anhídrido dun ácido dicar-

boxílico en presencia de amoníaco, un destes compostos é a saca-

rina. Pequeno aro para levar nas orellas. 7- Participio do verbo ter.

50 dos romanos. Peixe de gran tamaño,dos que pesca o Alakrana.

8- Agarradeira dun cesto ou vasixa. Período de tempo de deter-

minadas horas. Agora que seremos trilingües, conxunción ingle-

sa. 9- Símbolo do Nit. Aumento patolóxico da temperatura corpo-

ral. Nese sitio. 10- Acción propia do lacazán, nugallán ou desaxei-

tado. 11- Concepto, feito ou cousa que traspasa os límites do nor-

mal ou xusto.

Verticais:

1- Que ten a priopiedade de diminuir a forza ou vigor dalguén ou

dalgo. 2- Forma de respecto correspondente a “seu”, usado diante

de “padre, madre, amo..”. 3- Pel da cabra Amaltea, adornada da

cabeza medusa, que é atributo co que se representa a Xúpiter e a

Minerva. Nota musical preferida de Paco Vázquez. 4- Preposición

que significa “a casa de, en casa de”. Primeiro home, que perdeu a

virtude, e máis o “N”. Medio de comunicación escrito pola vía tele-

fónica, xa bastante en desuso 5- Organización militar para a que

Felipe González decía aquelo de “de entrada, no”. Primeira letra.

Adebeda. 6- Aparello mecánico que move unha máquina. Chu-

char o néctar as abellas. 7- Sustancia presente no mexo. Símbolo

do Amperio. En plural,  O que se dá como prenda nun contrato.  8-

Conxunción copulativa que enlaza vocábulos ou frases que deno-

tan negación. Labra a terra. Etcétera. 9- Vogal repetida. Pano

absorbente, para limpar a cociña ou o que toque. Nese lugar. 10-

Que ten mala sorte, ou lle aconteceu unha desgracia. 11- Descu-

brían a alguén “in fraganti”.

AVRO 1938.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
SSoonnllllee  uunn  aammaannttee  ddooss  ggrreellooss,,
aaíínnddaa  qquuee  llllee  ccoonnffeessoo  qquuee  nnoorr--
mmaallmmeennttee  ccoonnssúúmmooooss  eenn  llaattaa..
SSaabbeenn  iigguuaall!!
Non estou de acordo. Como
con todo, as sardiñas ou os gre-
los son máis ricos en fresco, pero
como non sempre se conse-
guen, ás veces hai que transfor-
malos. Só coñezo un caso, o das
olivas recheas de anchoas, no
que o produto elaborado é me-
llor que o inicial. No resto, me-
llor o fresco.
NNuunnccaa  aattooppeeii  ggrreellooss  ccoonnxxeellaa--
ddooss,,  bbóóttooooss  eenn  ffaallttaa..
Eu facíaos na miña casa. Lavá-
baos, dáballes unha fervida rá-
pida, deixábaos nun pano para
secar e, envolvidos, ían ao con-
xelador. En agosto un caldo de
grelos senta estupendamente.
OOnnddee  ee  ccaannddoo  ssee  ddaann  ooss  ggrreellooss??
Os primeiros dánse en setem-
bro e os últimos en maio. Son
verdura de inverno. Son de toda
Galicia, mais sobre todo de Lugo
e Santiago. Son variedades dife-
rentes, cunhas características de
textura e acidez propias que os
máis avisados distinguen.
EE  aa  IInnddiiccaacciióónn  XXeeooggrrááffiiccaa  PPrroo--
tteexxiiddaa  aa  qquuee  tteerrrriittoorriioo  ssee  rreeffiirree??
A toda Galicia. Dio o artigo 44
do Regulamento.
AAuummeennttaa  oo  sseeuu  ccoonnssuummoo??
Non diminúe. A miña obriga
como presidente do Consello
Regulador é facerlle promoción
e mellorar a súa calidade. Trata-
remos de que non haxa moitas

Belén Regueira

Nos cines dun centro co-
mercial da Coruña pó-

dense ver as tres dimensións de
Avatar mentres a butaca dis-
pensa unha masaxe no cu. O bi-
llete custa máis de 10 euros a pe-
sar de que hai que devolver as
gafas polarizadas á saída e non
existe oferta trina de idioma. Nin
versión orixinal, nin vernácula,
aínda que na película se poden
adquirir algunhas nocións do
idioma na’vi, creado por un lin-
güista da USC; a University of
South Carolina, vaia. 

Neste número de ANT os
seus lectores atoparán un bo
feixe de críticas ao predecreto,
que irán na liña do que a mei-
rande parte xa saben e opinan.
Non me necesitan para darlles
polo pau nin pra darlle paus ao
documento, aínda que os me-
reza. Prefiro levalos ao mundo
real ao que non chega a RAG,
ese que tamén se ve en tres di-
mensións e que non sempre
ofrece versión en galego. Nos
nove shoppingsdos que xa dis-
poñemos os coruñeses, a por-
centaxe da lingua indíxena é
aínda menor que nestas Bases.
E neles, como noutros lugares
polos que transita esa maioría
silenciosa que algúns queren
consagrar, conseguiron certa
fortuna as teorías da imposi-
ción. Parece innecesario ter
que explicar por que a nosa lin-
gua é nosa e outras verdades
reveladas. Non o é, e apenas se
fixo, nin na escola nin fóra.
Pase o que pase co decreto, esa
é a verdadeira batalla. E como
isto non é unha película de in-
dios e vaqueiros galácticos,
non se vai gañar con frechas.
Como dicían os clásicos, esta-
mos en guerra, pero hai que re-
flexionar.�
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Xan Carballa

Tremou a terra e morre-
ron os probes. Por dece-
nas de miles. Arrastra-

dos con excavadoras ás foxas
comúns, lanzados obscena-
mente como paquetes inserví-
beis ao lixo, desprezados e pre-

sentados como salvaxes que se
rouban uns a outros un men-
drugo de pan. Non abría o ae-
roporto de Porto Príncipe pola
noite, pero puntuais estaban

todos os medios gastando a
mans cheas en  explotar a dór
allea. A información sen con-
texto, por que é tan probe Haiti?
Que vileza cometeu Francia
sostendo a Duvalier e deixando
a illa na miseria absoluta? Por
que non se construiu un mí-

nimo estado que fose quen de
enfrontar o desastre? A cidade
está onde non debe estar, en
plena falla xeolóxica, teimarán
en reconstruíla alí. Foron pio-
neiros en independizarse e en
abolir a escravitude. Nunca llo
perdoaron.�
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BAGOAS NEGRAS

Desde que o 8 de xaneiro se constituíu o Consello Regulador dos Grelos, Xosé Luís Dadín Rivadas é
o presidente desta Indicación Xeográfica Protexida. Enxeñeiro agrónomo e ex profesor universitario
enceta o labor de facerlle promoción a un produto con moitas posibilidades culinarias. 

8 400021 303104
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variedades distintas para que
non se disperse, por iso a quen
queira comezar a producir diré-
moslle que os ecotipos de San-
tiago e Lugo están contrastados
e son os recomendábeis.
EEnn  AAlleemmaaññaa  ddáánnllllooss  aaooss  ppoorr--
ccooss  ee  ssoorrpprréénnddeennssee  ccaannddoo  lllleess
ccoonnttaann  qquuee  aaqquuíí  ddeevveecceemmooss
ppoorr  eelleess..
O grelo é a parte verde do nabo.
A raíz tamén lla damos aos ani-
mais, pero consumimos a folla.
OO  oouuttrroo  ddííaa  ccoommíínn  uunnhhaa  ttoo--
rrrraaddaa  ccuunn  ppaattéé  ddee  ggrreellooss  ee  uunnhhaa
rraabbeennaaddaa  ddee  llaaccóónn..  EErraa  oo  llaaccóónn
ccoonn  ggrreellooss  ddeeccoonnssttrruuííddoo!!
Trátase diso, de que se saquen
receitas para aumentar o seu

consumo e que se beneficien
tamén os produtores. Os grelos
son ben ricos.
MMooiittooss  pprreeffeerriimmooss  aa  eemmppaa--
nnaaddaa  ddee  ggrreellooss..
Natural... hai moitas posibili-
dades. A ver se sacamos un li-
bro con moitas receitas.
OOccóórrrreesseemmee  llaassaaññaa  ddee  ggrreellooss,,
eemmppaannaaddiillllaass  ddee  ggrreellooss  oouu  ttoo--
mmaatteess  rreecchheeooss..
Os pratos que usan as espinacas
poden substituírse con grelos,
que ademais están adaptados a
nós. O lacón é graxento e precisa
dos grelos, ácidos, para rebaixar
a graxa. Desde logo, o lacón con
grelos debe ser a punta de lanza
da promoción, por iso xa falei co

presidente do Consello do La-
cón e penso facer o mesmo co
da Ribeira Sacra, o viño ideal
para acompañalo. Hai que facer
unha promoción integral.
DDeessddee  llooggoo,,  ssoonn  uunn  mmaannxxaarr;;
mmaaiiss,,  ssoonn  ssaannss??
Son un manxar e teñen freba.
Está o inconveniente da acidez,
pero pasa como coa cervexa,
logo de facerte a ela, baixa soa.
Desde logo, non teñen nin-
gunha contraindicación. Son
bos, axudan a desengraxar.
DDee  ttooddooss  ooss  xxeeiittooss,,  nnoonn  sseerrvveenn
ppaarraa  ooss  qquuee  tteeññeenn  aa  pprróóssttaattaa
iinnffllaammaaddaa..
Pero son diuréticos e teñen un
buqué excelente.�

Xosé Luís Dadín, do Consello Regulador dos Grelos
‘Os grelos son coma a cervexa, baixan sós’

’’Entre  a maioría silenciosa
conseguiron certa
fortuna as teorías
da imposición” 

XOSÉ MARRA
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