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NACHO GÓMEZ

A VOZ DE VILALBA

A lingua divide ao PP e as caixas ao PSOE

O deputado popular Agustín Baamonde, no centro, asistiu
en Vilalba ao acto de Prolingua no que se presentou o libro
55 mentiras sobre a lingua galega.

PACO VILABARROS

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

O presidente da Deputación ourensá, Xosé Luís Baltar,
ofreceulle axuda económica á Real Academia. Na imaxe,
co seu presidente Méndez Ferrín.

Abel Caballero, alcalde de Vigo (PSOE), encabezou a
manifestación contra a fusión das caixas, mentres X. Losada,
alcalde da Coruña polo mesmo partido, se mostra a favor.

Forte debate na dirección galega do PSdeG-PSOE provocado
polo recurso do goberno central contra a Lei de Caixas. Na
imaxe, Manuel Vázquez, secretario xeral.

A Seguridade Social pechou
o 2009 cun superávit
de 8.000 millóns de euros
16-17.
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O nove de febreiro, o parlamento galego abriu o novo período de sesións. Carlos Aymerich, portavoz parlamentario
do BNG, organización que presentou o proxecto de reforma
da lei de caixas, fala aquí dos
problemas da nova temporada
política.
O goberno central xustifica o
recurso contra a nova lei de
caixas en que para ter máis
c o mp e t e n c i as , c u mp r i r í a u n
novo Estatuto.
O recurso ten carácter político.
O Estado pode meter presión
dicindo “ou modificas a Lei no
sentido que eu che indico ou a
Xunta verá se se quere enredar
nun preito”. Isto manifesta unha grave degradación na arquitectura institucional e o seu
uso para finalidades políticas.
Non nos afecta só a nós, o Estatuto de Cataluña leva máis de
tres anos no Constitucional...
Esa é a razón do PP para non
iniciar a renovación do Estatuto Galego...
Se realmente tivese ansia de incrementar o autogoberno non
tería porque esperar. En Valencia, Castela e León e Andalucía
non agardaron. Pero o PPdeG
teno claro diga o que diga a
sentenza. Queren un Estatuto
cun rango inferior ao catalán,
non só no recoñecemento nacional de Galicia, senón en
competencias, no status da nosa lingua ...
O sector en teoría máis gale guista no PP dá algúns sínto mas de descontento coa política lingüística de Feixóo.
Se hai algo real máis alá do
mantemento de feudos persoais que o manifesten. Que poñan sobre a mesa unha proposta distinta de Estatuto, que
rexeiten con claridade as bases
do decreto do ensino...

Parece improbábel que dean
ese paso...
Van chegar a un acordo, senón
cordial, si de convivencia. Feixóo con ese 38% xa ten unha
plataforma en Ourense para
conquistar a dirección provincial no futuro e o baltarismo é
plenamente consciente diso.
Dentro desa desconfianza que
vai marcar este Goberno do
PP, uns e outros saben que están condenados a entenderse.
Feixóo non pode, como el querería, liquidar o baltarismo; e o
baltarismo, que vota sempre o
que di a dirección española, sabe que tampouco pode lanzarse a ningunha aventura á marxe do PP.
O PSOE acusou a un dos opositores de Baltar, Rodríguez Miranda, de cobrar dietas malia
viaxar no coche oficial do propio Baltar. Miranda alega que
no Parlamento faino todo o
mundo...
Dende logo no BNG non o facemos. Hai unha vendeta interna do PP que atopou como vehículo de expresión un deputado do PSOE. Dígoo polas declaracións de Baltar afirmando
que si, que Miranda viaxou con
el no coche. O PP ten feridas internas moi graves. Xa sabemos
que a frase favorita de Baltar é
“pasar a rebarbadora”.
No asunto das caixas, vostede
denuncia un pacto que daría
Caixa Galicia ao PP vía Caja madrid e Caixanova ao PSOE
vía Cajastur...
Nin Caixa Galicia nin Caixanova son pequenas, non son
comparábeis ás caixas doutros
lugares como Castela León. Polo seu volume, pola propensión
dos galegos ao aforro e pola súa
penetración noutros mercados
produto da emigración. Son un
prato apetecíbel para unha Caja Madrid necesitada de forta-

’’

Feixóo, con ese 38%,
xa ten unha plataforma
en Ourense para
conquistar a dirección
provincial no futuro”

’’

O PSOE en Galiza négase
a actuar en clave de país
pero en Madrid si actúa
en clave de Estado”

’’

Blesa pouco despois
de marchar da presidencia
dixo: ‘deixeille a Rato sobre
a mesa o traballo medio
feito’ e os directivos de
Caixa Galicia recoñéceno”

’’

O Gobernador do Banco
de España deixou claro
que a SIP non ten marcha
atrás. O que está a buscar
Caixanova é integrarse
nunha alianza con
entidades controladas
polo PSOE”

’’

Emprazamos a Feixóo
a que actúe e recorra
o FROB [fondo estatal
de axuda ás caixas
que se fusionen]”

lecerse. Aquí falamos da solvencia das caixas galegas, pero
quen ten un grave problema de
solvencia é Cajamadrid. Eles
ven a absorción de Caixa Galicia como unha ampliación de
capital. Recoñéceo o propio
Rato [novo presidente de Caja
Madrid]. Blesa pouco despois
de marchar da presidencia dixo: “deixeille a Rato sobre a mesa o traballo medio feito” e os
directivos de Caixa Galicia recoñéceno. Esa operación está
aí e non ten só o beneplácito do
PP. O PSOE en Galiza négase a
actuar en clave de país pero en
Madrid si que actúa en clave de
Estado. Rato foi elixido cunha
lista unitaria, co apoio de PSOE,
UGT, Comisións, etc.
E Caixanova?
O Gobernador do Banco de España deixou claro que a SIP non
ten marcha atrás. O que está a
buscar Caixanova é integrarse
nunha alianza con entidades
controladas polo PSOE, pode
ser con Cajastur, Caja Cantabria, etc. Hai un novo Tratado
de Tordesillas, de repartimento
de Galiza en dúas áreas.
Se o PP realmente non quere
fusión galega, porque o BNG
segue a facerse fotos con Fei xóo en actos a prol desa fusión?
A algúns pode resultarlles raro
que por riba do interese puramente partidista se poña o interese do país. Se o pensasen
ben, verían que cando impulsamos acordos no Parlamento,
por exemplo para que a Xunta
recorra o FROB, estamos a actuar con visión do país.
Feixóo realmente quere unha
fusión á galega?
Non é unha cuestión de xuízos
de intencións. É unha cuestión
de feitos. Cantos máis pasos
dea Feixóo nunha dirección,
máis difícil lle será recuar. Iso
quere dicir que nos fia- >>>
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G

a de solvencia é Cajamadrid’

PEPE FERRÍN / AGN

>>> mos de Feixóo? En absoluto. Seguramente faga outros
cálculos, como o custe político
de aparecer da man coa dirección estatal do PP.
Se a fusión sae, el será o artífice:
se fracasa, a culpa será do
PSOE...
O BNG vai emprazar a Feixóo a
que deixe os foguetes e pase
aos feitos. Eses feitos chámanse recorrer o FROB [o fondo estatal que subvenciona ás caixas
que se fusionen]. Esa é a proba

do 9. Está ben que Feixóo asine
manifestos, pero se non cumpre co o que acordou o Parlamento ...
Unha enquisa desta semana di
que o BNG frea a caída...
Coincide con outras como as
de CIS, Público e datos que nós
temos. Estamos quizais nun
punto de inflexión: pero dependerá de se somos capaces
de transmitirlle á sociedade
que a nosa prioridade son os
problemas da xente: emprego,

alternativas á crise favorábeis a
maioría social, articular un
gran movemento a favor da
lingua máis alá dos lindeiros do
nacionalismo, etc.
Para reforzar esa mellora, mellor unha Asemblea este ano?
Dende Máis BNG propuxemoslle ás outras sensibilidades
que sería bo unha Asemblea
Nacional antes das municipais,
que necesariamente debería
ser pactada porque nós vémola
como un xeito de recuperar o

impulso. Pero se non hai un
consenso ao redor diso, unha
asemblea de confrontación...
Poderíamos ter unha maioría
no Consello para convocala,
pero non resolvería nada.
Publicouse que o Bloque pe diulles que trocasen de nome...
Non é certo, Máis BNG aprobou xa en novembro unha resolución para que en tres meses se propoña outra denominación; pero non porque nolo
impoña ninguén.G

preocupación social
pola crise está a ser
aproveitada por un Mariano
Raxoi que se ve a si mesmo
en plenitude de facultades:
“Necesitamos un goberno
responsábel”, “se eu son
presidente, España volverá
ao camiño da seriedade, o
sentido común e a sensatez”, “hai que tratar os problemas económicos desde a
firmeza e a claridade, sen
medo a tomar as medidas
que sexa necesario tomar”.
Seguro que son moitas as
persoas de boa vontade que,
angustiadas pola súa situación persoal, senten o desexo
de confiar no discurso de
Mariano. A insistencia do
presidente do PP, reiterada
nunha ou dúas roldas de
prensa diarias, con vocalización lenta, para que todos entendamos, só levanta un matiz de sospeita: As súas afirmacións son válidas para
aquí e para a Polinesia, para
este momento de crise e para
dentro de dez anos. É dicir,
son obviedades. O líder popular, en cambio, abstívose
no seu último mitin (o domingo 7, en Granada) de dicir
nada sobre as pensións e a reforma laboral. Ninguén sabe
que medidas económicas
propón o PP, fóra de intentar
facelo o mellor posíbel.
Chama a atención, neste
contexto, que Botín, o do
Santander, e algúns responsábeis de La Caixa, gabasen
esta semana as medidas do
goberno e desen unha mensaxe de preocupación relativa, pero sen alarmismos. De
feito as contas de resultados
de ambos parecen aceptabelmente saneadas.
O que se mostrou máis alterado foi Adolfo Domínguez, que pediu o despido libre, criticou o estado de benestar e recriminou a hipocrisía das persoas que cean
fóra dúas veces á semana pero non queren pagar a educación. Feixóo mostrou a súa
comprensión polas opinións
do modisto. ¿É posíbel que a
inxenuidade de Domínguez
nos mostrase a axenda oculta
do PP, esa que disimula detrás de tantas obviedades?G
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María Obelleiro

ASEMANA
PRESIDENCIA DA UE

O PPDEG CRITICA QUE OS
MINISTROS GALEGOS “NON
SE LEMBRAN DE GALIZA”

SEGUNDO O PSDEG

RODRÍGUEZ MIRANDA (PPDEG)
FALSIFICOU AS DIETAS
A parlamentar do PSdeG
María Quintas acusou o portavoz do PPdeG Antonio Rodríguez Miranda de incorrer
supostamente en irregularidades económicas. Segundo a socialista, o deputado
do PPdeG percibiu 26.000
euros na pasada lexislatura
en concepto de desprazamentos cando ía no coche
oficial do vicepresidente do
Parlamento, Xosé Manuel
Baltar Blanco. O PSdeG denunciou que este “non é un
bo exemplo de austeridade
para os galegos” e asegurou
que estes traslados á capital
de Galiza por parte de Mi-

O deputado do PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda.

randa tamén se realizaron
no coche oficial de Baltar até
hai pouco, e que deixaron

JESSICA BARCALA/ AGN

de facerse cando comezou á
campaña á Presidencia do
PP de Ourense.G

SINATURAS A PROL DA LINGUA

A plataforma cidadá Queremos Galego rexistrou no Parlamento a Iniciativa Lexislativa
Popular (ILP) coa que se pretende garantir os dereitos lingüísticos dos cidadáns. O colectivo que abrangue máis de
600 asociacións pediulles os
votantes do PPdeG “defraudados coa política de desmantelamento da oficialidade da nosa lingua que practica a Xunta”
que “saian do armario e
apoien a ILP”. O texto insta o
Goberno galego a cumprir o
Estatuto, a Carta Europea das
Linguas e o Plan Xeral de Normalización Lingüística, “polo
que non vai contra ninguén”,

PEPE FERRÍN/ AGN

PÍDENLLE AOS VOTANTES
DO PP QUE
“SAIAN DO ARMARIO”

A académica Margarita Ledo e o humorista Xosé Lois, xunto a outros membros de
Queremos Galego, presentan no rexistro do Parlamento a ILP.

subliña a plataforma. A Mesa
do Parlamento conta cun mes
para admitir a trámite a iniciativa. A continuación, Quere-

mos Galego terá tres meses para recoller como mínimo as
15.000 sinaturas necesarias
para o debate parlamentar.G

O PPdeG vén de denunciar
que os ministros galegos do
Executivo español –Francisco
Caamaño, Helena Espinosa,
Helena Salgado e Xosé Blanco– “non se acordan da súa terra”. Tamén critica que “leven
fóra de Galiza catro das seis
reunións sectoriais que encabezarán con motivo da Presidencia española da UE”, que
ten lugar no Xacobeo. “O Goberno de Zapatero trata de
eclipsar Galiza nun dos seus
anos estrela”, subliñaron os
populares.G
MAN DEREITA DE R. MARTÍNEZ (PP)

UN CONDENADO POR FRAUDE
XESTIONARÁ AXUDAS DA UE
Malia ser condenado por defraudar 50.000 euros de axudas dos fondos comunitarios e
ser imputado polo mesmo
motivo, Xoán Emilio Aparicio
volverá xestionar subvencións
da Unión Europea. A man dereita de Roxelio Martínez, superdelegado da Xunta en Ourense, encargarase de 4,5 millóns tras aprobar un exame
para persoal técnico de xestión do Programa Leader Galiza polo que se fixo coa praza
de xerente, que lle reportará
30.000 euros brutos anuais até
o ano 2015.
Administrador do centro
para o desenvolvemento do
Val do Miño –Ceivam–, foi o
tenente de alcalde de Martínez en Arnoia e aínda é o socio
do responsábel da Xunta en
Cultivos Ribeiro (empresa que

recibiu de Ceivam máis de
270.000 euros).G
FUNCIÓN PÚBLICA

O BNG PIDE QUE OS CARGOS
PÚBLICOS USEN O GALEGO
O parlamentar do BNG, Bieito
Lobeira, presentou no Parlamento unha iniciativa para
que os cargos públicos “cumpran coa legalidade” e utilicen
o galego no desempeño da
súa función pública e nas relacións coa sociedade. O deputado salientou nesta iniciativa que “tras uns meses de
andadura do Goberno de Feixóo se excluíu o galego en numerosas intervencións públicas de altos cargos da Administración”. Neste sentido,
afirmou que “o propio presidente da Xunta, a conselleira
de Facenda, o de Cultura e
Turismo, a de Traballo, a do
Mar, o de Industria e a de Sanidade utilizan publicamente
o español nas súas intervencións, así como numerosos
directores xerais, delegados
territoriais, e altos cargos dos
diferentes ámbitos da administración galega”. Algúns
destes políticos –como Pilar
Farjas– esgrimen que non saben a lingua do país. Porén,
outros, como o deputado Pedro Arias, coñecen correctamente o galego, pero usan o
español. Outros, como o director xeral de Mobilidade,
Miguel Rodríguez Bugarín,
chegaron a empregar topónimos deturpados nas súas intervencións en comisións
parlamentares. Ante esta situación, o deputado do BNG
quere coñecer a postura da
Xunta.G

REUNIÓN NA MONCLOA

O BNG PÍDELLE A ZAPATERO UNHA “AXENDA GALEGA” NA UE

Guillerme Vázquez,portavoz nacional do BNG, e José Luis Rodríguez Zapatero,reunidos na Moncloa.

AGN

A primeira reunión entre o presidente do Goberno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, e
o portavoz nacional do BNG,
Guillerme Vázquez, –cualificada
polo nacionalista de “agradábel
e distendida”– prolongouse na
tarde do 8 de febreiro máis de
dúas horas. A necesidade de
que a Presidencia española na
UE inclúa “unha axenda galega”
e a demanda ao Goberno central de que retire o recurso de inconstitucionalidade, así como a
análise da crise económica e os
investimentos de Fomento en
Galiza, foron os tres asuntos que
centraron o encontro. O BNG

solicitoulle ao Executivo español que reclame o levantamento do veto que pesa sobre Astano, o impulso dunha nova política agraria que dea viabilidade
ao sector lácteo e a defensa dos
intereses da flota pesqueira, para que a UE recoñeza a Galiza
como “zona altamente dependente da pesca”. Pola outra banda, Guillerme Vázquez tamén lle
pediu a Zapatero que “impere a
razón” e que se permita, igual
que se vai permitir noutros lugares como “Catalunya, Andalucía, Euskadi ou Madrid”, a existencia de “caixas ao servizo de
Galiza”.G
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As leccións de Ourense

’’
OCORRENCIAS

A provincia é un espello
de toda a comunidade,
pero cos problemas
máis acentuados

Xosé Manuel Barreiro
Vicepresidente do PPdeG

D

Manuel Veiga

O de Ourense foi un extraordinario congreso á americana,
cun despregue pouco común
para tratarse só dunhas eleccións internas e nunha única
provincia. Extraordinario tamén porque puxo en evidencia
certos métodos políticos, sen
que mediase niso a oposición.
A confesión de parte, aforra
máis probas.
A provincia interior de Galiza
carece dun tecido económico
co que darse a valer, ao modo en
que o fai, por exemplo, a comarca de Vigo. É lóxico por tanto,
aínda que non necesariamente
plausíbel, que os seus líderes tradicionais lle poñan prezo ao seu
apoio. Din que Baltar lle lembrou a Feixóo, cando este o intentou meter en cintura, que
precisa do seu voto para ser presidente. A familia Baltar mostrou sempre, ante os seus electores, esa dispoñibilidade a todas horas da que fan gala algúns
políticos –como Pepe Blanco– e
que dá moito poder.
Para unha parte dos cidadáns, apoiar o PP representa case o único modo de aspirar a un
posto de traballo sen ter que
marchar da provincia. A Depu-

Xosé Manuel Baltarerguido polos seguidores despois de coñecida a vitoria.

tación e as súas contratas son,
como en Lugo, os maiores empregadores. Se houbese en Ourense unha Citroën ou unha
agricultura como a de Girona, o
caciquismo perdería boa parte
da súa capacidade de presión.
Clamar contra certos métodos
políticos sen falar de desenvolvemento económico forma
parte dun puritanismo moi socorrido en certos medios, sobre
todo foráneos, pero de escaso
predicamento entre os veciños.

REPERCUSIÓNS NO PP. A vitoria de
Xosé Manuel Baltar ten tamén,
obviamente, un significado interno. Os sectores menos “madrileños” ou máis galeguistas, se
se quere, dispoñen xa dun terri-

A.G.N.

torio no que apoiarse. O propio
Baltar forma parte, desde agora,
da dirección galega do partido.
Feixóo, cun rostro ultimamente
tenso que reflexa os problemas
que está a padecer, conta, desde
a pasada semana, cunha oposición interna con bastante peso
en Lugo, Pontevedra, algo na
provincia da Coruña e simpatías, a medias disimuladas, entre
certos deputados.
Feixóo e Raxoi, sabedores
disto, preparan o novo asalto,
esta vez con máis forza, para
cando se elaboren as candidaturas municipais. Non dubidarán
en empregar todas as armas da
administración autonómica para este fin partidario, como xa fixeron no pasado congreso.G
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a súa reserva
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ar confianza nos malos momentos é indispensábel para chegar a superar o atranco que nos toca
vivir. Pero ante un espectáculo tan esperpéntico como o
protagonizado polo goberno de José Luis Rodríguez Zapatero nestes últimos días co anuncio do atraso da idade de xubilación e demais ocorrencias é imposíbel, por
moita fe que o asista a un, ter sequera esperanza en que
mañá volva saír o sol.
O dos 67 anos abriu a caixa dos tronos. Pode que haxa
que revisar o sistema de pensións, pero dende logo a poucos convenceu as maneiras empregadas polo goberno
para introducir no debate o alargamento da vida laboral
como unha medida para garantir o futuro das pensións.
A explicación de por que estamos onde estamos, ou
parte dela cando menos, hai que buscala en que dende
mediados de 2007 este país perdeu 1,5 millóns de contizantes, polo que neste intre o ratio entre traballadores
en activo e pensionistas é de 2,5; en que pecharamos xaneiro con máis de catro millóns de parados recoñecidos
oficialmente; en
que o superávit
da Seguridade Social se estea a dilapidar en tempo
récord; en que o
44% dos mozos
que queren traballar non atopan
onde ou que máis
da metade dos
que teñen a fortuna de ter emprego José Luis Rodríguez Zapatero.
teñen un contrato
temporal… A lista de razóns sería tan longa que ocuparía todas as páxinas deste xornal.
E se a cousa xa era de por si grotesca, con ese conto de
que a idea en cuestión é só unha proposta a valorar e negociar con vistas ao futuro, o clímax do entreacto (porque
aínda queda moita obra por didiante) foi o anuncio do
alargamento do cómputo para fixar a contía das pensións
de 15 a 25 anos que tivo unha vixencia de catro horas.
Foi sen dúbida a medida máis efémera adoptada por
un goberno na historia deste país, pode que na historia
da humanidade. Ramón del Valle Inclán estaría abraiado con este episodio que, hai que recoñecelo, tivo en vilo a todos, pensionistas, traballadores, parados e até os
integrantes da xeración Ni-Ni.
Todo isto podería ser o argumento dunha película
con tintes cómicos, pero desgraciadamente a realidade,
unha vez máis, supera a ficción. E o triste é que o conto
aínda non acaba eiquí.G

’’

Pode que haxa que
reformar o sistema
de pensións
pero as maneiras
empregadas
por Zapatero
non convencen”
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UN MEGÁFONO
PARA DIVIDIR
Ceferino Díaz

E

n resposta á masiva manifestación en defensa do galego no ensino do 14 de xaneiro,
Galicia Bilingüe pretende encher
o noso espazo auditivo con
mensaxes de presión a Alberte
Núñez Feixóo polo incumprimento das súas promesas electorais. Por se o país non tivese xa
abundantes divisións, este colectivo xoga perigosamente a un
enfrontamento máis.
Seica disporán dun automóbil con megafonía para lanzar
nas cidades as súas mensaxes. A
Galicia rural ou semiurbana non
lles interesa. Non sabemos se
consideran que os non urbanitas non son merecedores das súas ideas ou se aceptan que non
teñen nada interesante que dicirlles. Volven así aos vellos prexuízos da España franquista na
que falar castelán era “máis fino”
e o galego era para “clases baixas
e paletos”.
Sorprende a iniciativa. Queren facerse notar con pouco gasto, empregando un medio un
tanto rudimentario que fóra das
campañas electorais –e cada vez
menos– xa non se estila, agás nos
espectáculos circenses. En base
a que van introducir o seu ruído
amplificado nas cidades galegas? Dispoñen das autorizacións
oportunas ou acolleranse a aquilo de “la calle es mía”? Parece que
a prepotencia non lles deixa ver
que a súa actuación pode ser (e a
bo seguro será) vista como unha
provocación.
A obriga do Goberno é garantir un ensino de calidade e o dominio das dúas linguas oficiais.
Separar nos colexios pola lingua
en función das demandas dos
pais é antipedagóxico e antisocial. Por non falar da imposibilidade de soportar economicamente e condicionar arbitrariamente a organización docente
dos centros educativos.
O ensino público ten que
educar na igualdade e non aceptar chantaxes. Esta ten que ser a
base dun consenso parlamentario que non debera atrasarse.G

’’

O megáfono agora
úsase case
en exclusiva
nos espectáculos
circenses”
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Perto de 30.000 persoas rexeitan
en Vigo a fusión
As únicas bandeiras
que ondearon
na manifestación
do día 9 foron
as da cidade olívica.
O alcalde Abel
Caballero, o único
en intervir, aludiu
á presenza de xentes
de todos os sectores
sociais
Xurxo González

Preto de 30.000 persoas percorreron as rúas máis céntricas
de Vigo para opoñerse á fusión
de Caixanova e Caixa Galicia.
Abel Caballero, alcalde da cidade e promotor da mobilización, amosouse satisfeito coa
cantidade de persoas que asistiron á protesta. “Aquí se demostra a forza e o carácter dos
vigueses”, sinalou durante o
seu discurso. Tamén lembrou
que “Vigo é a cidade que lidera
Galicia, tanto en poboación
como en economía e en sectores punteiros” e que unha parte importante deste potencial
“depende do mantemento de
Caixanova aquí”.
A manifestación veu precedida por varias semanas de
tensión política. Caballero, alcalde da cidade olívica, tivo
que facer fronte aos ataques
provintes dos seus socios de
goberno do BNG, da oposición

PACO VILABARROS

representada polo PP e mesmo
do seu propio partido, como os
que lle dirixiu Xavier Losada,
rexedor da Coruña, quen defende a unión das entidades. O
líder do PSdeG, Manuel Vázquez, non quixo adiantar se
asistiría ou non á manifestación, que caracterizou como
un empeño persoal de Abel
Caballero. Finalmente optou
por non acudir. Si o fixeron os
deputados autonómicos Abel
Losada e Manel Gallego.
A importancia da cita veu
representada polo esforzo que
fixeron as formacións políticas
tanto a favor como en contra
da asistencia á mesma. Mercados e importantes centros de
traballo como a factoría de

Citröen foron escenario de reparto de pasquíns nunha e
noutra dirección. O mesmo día
9 pola mañá, grupos de defensores de ambas posturas coincidiron na comercial rúa do
Príncipe para tentar convencer
os últimos indecisos.

libre rumor da soberanía popular. Comprobamos que miles de persoas poden sentir
baixo un mesmo peito e acompasamos os pasos para abalar
o corazón pétreo da urbe.
Nunha sociedade individualista e superficial resulta case imposíbel atopar as emocións colectivas. Pero son precisamente
estas as que nos fan humanos e
as que lle dan sentido á existencia. Por iso, defender os símbolos e a unión do propio pobo é
unha fazaña ilustre, nobre e
honrada que non vai contra ninguén, senón a favor de todos.
Moitos sepultaran estes sentimentos comunitarios baixo as
cadeas do egoísmo e a cotidianidade. Pero cando o PP se propu-

xo pisarnos a lingua e a idiosincrasia para pasar por riba de
nós, a emoción colectiva espertou. Comezamos a sentir que
formamos parte dun país, que
levamos dentro os mesmos sinais de identidade, que non estamos sós.
Por iso queremos interiorizar linguas e sacalas todas para
fóra. Queremos mirar o mundo cos ollos das outras culturas. Queremos sentirnos especiais e equivalentes aos demais
pobos. Pero para conseguilo,
temos que construírnos. Saber
quen somos. Partir de nós; sentir a emoción colectiva.
Antes de que o actual Goberno comezase a súa esperpéntica actuación, estas vonta-

MOITAS BANDEIRAS DE VIGO E POUCAS
CONSIGNAS. As persoas que acudiron á convocatoria de Caballero deixaron claro o carácter
local da mobilización. As únicas bandeiras presentes foron
as de Vigo, vermellas e brancas,
que ondearon con gran profusión. Mesmo un grupo de mozos mostrou a vella reivindicación “Vigo Capital”. Outras, feitas para a ocasión, contiñan a

lenda “En defensa de Vigo, non
á fusión das caixas”.
A manifestación caracterizouse pola pouca cantidade de
xente que coreou consignas ao
longo da marcha. Pola contra,
varios altofalantes situados no
percorrido tentaban animar á
concorrencia con lemas nos
que se colaba algunha inexactitude: “Mentres nós loitemos
como o estamos facendo hoxe, Caixa Vigo continuará entre nós”.
A gran maioría das asociacións de veciños dos barrios de
Vigo estiveron representadas
con pancartas, se ben moitas
delas optaron por colocarse
nun plano discreto e pecharon
a mobilización.G

CARTAS
FEIXÓO, UN GALEGUISTA
Escoito voces. Desde que Alberte Núñez Feixóo entrou no Goberno non deixo de ouvir ouveos na súa contra. Dá igual que
estea na casa, na rúa, nos bares,
na facultade... os berros de indignación e descontento nunca
deixan de soar. Pero iso non é o
peor. O máis triste desta delirante situación é que todo o mundo
está trabucado. Ningún galego é
consciente do que acontece en
realidade. Incluso hai quen pensa que o actual goberno actúa en
contra do noso país.
O 21 de xaneiro, o presidente da Xunta convocounos a todos en Compostela. Alí, aprendemos o nome da dignidade, o

des durmían no esquecemento. Pero agora empezan a agromar coa forza indestrutíbel da
irmandade, coa suprema enerxía da esperanza.
Se Feixóo non amase o noso
pobo, faría todo isto por nós? Se
non fose un galeguista convencido, convocaríanos en Compostela para berrar a favor do
país? De non querer protexer o
galego, elaboraría toda esta estratexia para mobilizar á sociedade? Non sexamos inxenuos.
É evidente que non; así que
non sexamos desagradecidos e
recoñezamos que Feixóo foi o
único capaz de espertar do seu
soño o Fogar de Breogán.G
Rosalía Fernández Rial
(Carballo)
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QUEN QUERE
A FUSIÓN?
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

A

Presentación do manifesto 'Galiza ten dereito' no parlamento.

PEPE FERRÍN/ A..GN.

Só o PSOE queda fóra da defensa
da fusión das caixas
A presentación do manifesto
‘Galiza ten dereito’ reúne a PP, BNG,
patronal e ás tres centrais sindicais
X.G.

Os sindicatos con maior implantación en Galiza, a patronal e PP e BNG escenificaron a
súa unidade na defensa da fusión de Caixa Galicia e Caixanova. Só o PSOE quedou fóra
dun acto no que as cúpulas da
maioría das organizacións sociais e políticas do país rexeitaron o recurso de inconstitucionalidade do Goberno central
contra a Lei de Caixas aprobada en decembro.
A foto da sinatura do documento, celebrada o 5 de febreiro no Parlamento de Galicia, inclúe, en primeiro termo, a Guillerme Vázquez, portavoz nacional do BNG, Alfonso Rueda,
conselleiro de Presidencia e número 2 do PPdeG, Antonio Fontenla, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia,
Xesús Seixo, secretario xeral da
CIG, Irene Martínez, secretaria
de Organización e Comunicación de UGT e Carlos Pardo, secretario de desenvolvemento
organizativo de CCOO. Na representación sindical destaca a
presenza de UGT, que mantén

’’

Odocumentosinalaque
está en xogo que 80.000
millóns de euros de aforro
galego se invistan aquí
ou noutros territorios”

’’

DestacaapresenzadeUGT,
que mantén unha estreita
relación co PSOE
historicamente”

historicamente unha estreita
relación co PSOE e tamén que
as centrais de ámbito estatal
non enviasen aos seus secretarios xerais.
En segundo termo da imaxe
aparecen, de esquerda a dereita, Pedro Puy, relator da Lei de
Caixas polo PP, Antonio Rodríguez Miranda, portavoz do PP,
Fernando Blanco, relator polo

BNG, Manuel Ruíz Rivas, portavoz parlamentario do PP,
Montse Prado, secretaria de
Organización do BNG e Carlos
Aymerich, portavoz parlamentario do BNG.

REACCIÓN CONTRA O RECURSO DAS
CAIXAS. A extensión do texto que
apoian estas organizacións políticas e sociais é de pouco máis
dun folio. O obxectivo é reaccionar logo da “presentación
dun recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Caixas
de Galiza que conleva a paralización da súa aplicación nun
momento decisivo, o que pode
colocalas na situación idónea
para que sexan absorbidas por
entidades foráneas”.
As reivindicacións dos asinantes estrutúranse en tres
puntos: “Galiza ten dereito a
contar cun sistema financeiro
eficiente ao servizo do país”,
“Galiza ten dereito a que o Estado respecte o autogoberno
galego” e “Galiza ten dereito a
propiciar a fusión das súas caixas”. O documento resume os
principais argumentos a prol
da fusión, como que a integración de Caixanova e Caixa Galicia “garante a galeguidade das
entidades”.
Tamén cuestiona o recurso
presentado polo Goberno de

Zapatero, que consideran propio dun “tratamento de autonomía de segunda”. Os asinantes
critican que “se cuestione a
constitucionalidade da lei galega pero non se fixese nada coa
vasca, a catalá ou a andaluza”.
O documento conclúe que
“está en xogo boa parte do noso
futuro, a dignidade do noso autogoberno e perto de 80.000 millóns de euros en activos, isto é, a
maior parte do aforro das galegas e os galegos. Está en xogo
que se invista aquí ou se desvíe
cara financiar o desenvolvemento doutros territorios”.

CONTRA O SIP. Ademais de apoiar a
fusión de Caixa Galicia e Caixanova, os sindicatos rexeitaron o
SIP polo que se decanta a entidade con sede en Vigo e boa
parte do PsdeG, pois “supón un
paso cara a bancarización cas
caixas”. Carlos Prado, de CCOO,
argumentou que a conversión
en entidades privadas e a eliminación do carácter fundacional
suporía “a perda do labor social
que hoxe fan estas entidades”.
Na mesma dirección se manifestou Irene Martínez, de UGT.
Suso Seixo, líder da CIG, cualificou o recurso como un “ataque
á nosa autonomía, ao noso autogoberno e á nosa soberanía
para decidir”.G

estas alturas parece evidente que nin o Banco de
España, nin o goberno central
están pola caixa galega. O primeiro semella que alega discretamente consideracións sobre
a solvencia do invento. O goberno renunciou a actuar como
tal, e compórtase como o brazo
armado do partido socialista en
Madrid, que considera inexorábel a absorción do que saia por
Caja Madrid e busca quedarse
co cacho de Caixanova para
nutrir o seu proxecto con Cajastur. Logo de saber o que pensaban e pensan os presidentes saínte e entrante da caixa madrileña, e constatado o nulo entusiasmo con que a dirección estatal do populares saúda a
“operación fusión”, é asumíbel
que á dereita só lle importa canto aforro galego vai para á gran
entidade española e central.
Mirado dende o país, a cousa
non mellora moito. Empezando polas propias caixas, unha
xa dixo que non e a outra non
dixo que si. Por iso a fusión e
nova lei son dúas leas que tiñan que ir separadas pero acaban revoltas. O socialismo galego pasou do estrinximento
patriótico á gastroenterite estatal e agora padece unha fenomenal diarrea. A dereita galega
afirma rotundamente querer
fusión e se aplica a fondo a defender o contrario do que fixo
durante os dourados anos de
Fraga e ao recurso chámanlle
aldraxe. Pero é unha estratexia
curiosa de negociación botarse
á chepa da outra parte antes
mesmo de sentarse. Se os dous
gobernos, ou mesmo só un
quixera un amaño, xa o teríamos. Madrid non quere, pero
Santiago tampouco adoece
por telo. A fin de contas, se a fusión non se fai e vén Caja Madrid, será por culpa do recurso
de Zapatero. Semella que só o
BNG quere realmente a fusión
e di lealmente o que realmente
persegue. Así lle vai.G

’’

Semella que só o BNG
quere realmente
a fusión e di
lealmente
o que realmente
persigue.
Así lle vai.”
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O galego, en perigo na escola rural GLAMOUR
’’
Francisco Carballo

As bases do Decreto
do plurilingüismo
poderían facer recuar
a lingua habitual
dos rapaces
para substituíla
polo castelán

A

H. Vixande

A Escola de Educación Infantil
Cividáns, da Guarda, ten matriculados nove rapaces no segundo ciclo da Educación Infantil. É
unha unitaria situada no rural
na que a maioría do alumnado
fala galego e está escolarizado
nesa lingua, mais de aplicarse o
novo de Decreto do galego segundo o borrador publicado
pola Xunta, o castelán podería
ocupar o lugar do galego.
Hai vintecinco anos que Antonio Hermida é o profesor
desta unitaria na que chegou a
haber 35 estudantes no mesmo curso. Hoxe, o número está
máis compensado. “Iso permite unha educación máis personalizada, os nenos aprenden
máis, o ambiente é máis familiar e a relación cos pais, diaria”, sinala Antonio.
Aínda que o galego é a lingua
habitual nesta escola, ás veces o
profesor emprega o castelán
para que os rapaces entren en
contacto con el. Un dos nenos,
fálao, outra, é bilingüe, mais a
maioría son galego falantes como os seus pais e como o seu
contorno social e territorial.
“Tamén estamos integrados no
proxecto de anticipación da
primeira lingua estranxeira e
hai dúas sesións semanais de
inglés, aínda que eu penso que,
se cadra, era precisa unha sesión máis”, indica o ensinante.
En suma, a Escola unitaria Cividáns é un remanso de pax lingüística como case todas as que
hai no país. “O idioma nunca
foi un problema, mesmo cando
tivemos asturianos matriculados”, lembra Antonio.
Mais esta paz podería desaparecer de prosperar o borrador
do Decreto do galego, e coa convivencia, tamén podería esvaecerse a lingua. O terceiro artigo
do borrador indica que na Educación Infantil, “o profesorado
usará na aula a lingua predominante entre o alumnado” e estabelece que esta “determinarase

Antonio Hermida na súa aula de Cividáns co alumnado.

’’

Oidiomanuncafoi
un problema, mesmo
cando tivemos asturianos
matriculados”
[Antonio Hermida]
Profesor do EEI Cividáns, da Guarda.

preguntándolle a cada familia
pola lingua materna do seu fillo”. “A lingua materna seina eu
polo idioma que usan normalmente, mais os prexuízos poden
levar ás familias a mentir, de
modo que podo verme na obriga de usar o castelán cando os
nenos son galego falantes”, explica Antonio Hermida.

SEMPRE PODE EMPEORAR. Nun colexio no que só hai un aula, no
caso de elixir castelán cinco
pais de alumnos deixaría os
outros catro en situación de
minoría, obrigados a escolarizarse nun idioma que non é o
seu. De todos os xeitos, peor
sería a situación de prosperar a
promesa electoral de Núñez
Feixóo de permitir elixir lingua.
“Iso sería imposíbel de executar, non habería forma de facer
dous grupos; só estou eu de
profesor”, sinala Antonio.
Aínda que a pregunta aos

pais sobre o idioma dos fillos só
sexa orientativa, como agora insinúa a Consellaría de Educación, a situación podería agravarse na Educación Primaria,
neste caso sen a intervención
dos pais. No artigo cuarto das
bases do Decreto estabelécese
que nesta etapa “un terzo das
horas semanais se oferte en galego e outro terzo en castelán” e
que “das materias Coñecemento do medio natural, social e cultural e Matemáticas, unha impartirase en galego e outra en
castelán”. É dicir, onde o galego
era o idioma habitual, cederá
moito espazo ao castelán.
Moi próxima á Escola Infantil Cividáns, había outra unitaria para rapaces da Educación
Primaria. Hoxe está pechada,
pero era o centro de destino
habitual do seu alumnado e alí
continuaban a estudar nun sistema educativo galeguizado,
en consonancia coa lingua dos
rapaces. Coa nova normativa,
o castelán ocuparía un papel
moito máis importante aínda
que non o desexasen os pais.
A pesar do enfoque que o
borrador da Consellaría lle deu
ao novo Decreto do plurilingüismo, o profesor Antonio
Hermida aínda confía en que a
redacción final non lle subtraia
o galego aos nenos do rural.
Onde non hai problemas, para
que procurar solucións!, vén

PACO VILABARROS

dicir. Con todo, no proceso
previo que desembocou na redacción das bases do Decreto,
xa se introduciu un leve ruxeruxe. “Na famosa enquisa, todos os pais que estaban a prol
do galego mandaron o sobre
aberto, mais houbo un que o
pechou e que ese estaba a prol
de meter o castelán”.
A Escola de Cividáns, cos
anos, superou as penurias endémicas das unitarias e hoxe
conta con material de todo tipo
para dar clases. A boa disposición de Antonio Hermida e a
súa implicación facilitan un ensino de calidade, mais o principal salto é a introdución das tecnoloxías da información e telecomunicación nas aulas. “Hoxe
aprenden moito máis, fánoo
xogando co taboleiro electrónico”, sinala. Os tempos mudaron para ben e Antonio considera que é momento de aproveitar a oportunidade sen introducir polémicas artificiais. “Na
Educación Infantil quizais só
falte estabelecer un mecanismo
para que os profesores acompañen os alumnos en todo o ciclo, como na Educación Primaria, en lugar de que estean só un
ano na unitaria: Por outro lado,
mesmo a xornada continuada,
á que eu non lle vía viabilidade,
resultou positiva, o truco é variar moito a actividade que realizan os rapaces”, sostén.G

parecen nestes días, nos
mass media, ecos de malos usos idiomáticos en persoeiros sociais. Usos castigados
no deporte como delincuencia, mais utilizados sen pudor
por representantes do poder.
Todo un síntoma de malestar.
Estou a pensar que son indicios de violencia. Unha sociedade na que se dilata o
tempo de crise económica;
dunha crise da que se ignora a
saída; que ameaza a todos incluídos os causantes desta
desventura; en tal sociedade o
recurso á violencia está servido. Un dos primeiros indicios
é o insulto.
Detrás do insulto cocíñase.
“Ferven as berzas” e o seu
cheiro entra nas redaccións
que o dispersan por todo o espazo social. Non me resulta
agradábel, nin insignificante,
este bulir, este desasosego, este proceder de axentes culturais que dispersan indicadores
de violencia de diversas orixes.
E menos aínda, que analistas
da política aproveiten o espazo
literario para a violencia verbal
en contra de cantos disenten
da súa perspectiva.
O escritor é sempre educador ou deseducador; é un personaxe público que ten o privilexio de emitir opinión. É a
súa grandeza. Como o mestre
de escola, non é o que di, é o
que fai. Isto é o que colabora
na madureza dos alumnos.
Aquel opina; non é a súa opinión a que constrúe sociedade, é a súa expresión serea de
“verdades” a que aporta paz e
distensión á sociedade.
Cos amigos e cos inimigos,
só o debate respectuoso,
comprensivo, trae medre. É o
glamour o que transforma. Só
desde el, cada quen, cada país, enriquece o seu e aporta ao
conxunto mundial estrelas:
esa policromía que libera e na
que quece a esperanza. G

’’

Nunhasociedadenaque
se dilata a saída da crise
o recurso á violencia
está servido.
Un dos primeiros
indicios
é o insulto”
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Henrique Costas, coordinador de 55 mentiras sobre a lingua galega

‘O ataque ao noso idioma
basease en prexuízos falsos’
María Obelleiro

“Responder con argumentos
ás mentiras que se están a verter sobre o galego” é o obxecto
do libro 55 mentiras sobre a
lingua galega (Laiovento) que o
colectivo ProLingua vén de
editar e presentar en máis de
sesenta lugares. Henrique Costas, doutor en Filoloxía Galega
e director da Área de Normalización Lingüística na Universidade de Vigo, é o coordinador
deste sintético volume.
Por que decidiron publicar este
libro?
Levamos tempo aturando
mentiras sobre o noso idioma e
a sociedade empezou a crelas.
Axudadas por algúns medios de
comunicación –agora mesmo
co apoio da radio e da televisión
públicas– estas falacias lograron
callar na xente. A crispación e o
debate ao redor da lingua están
agora en todas as partes.
Cales son os prexuízos máis
comúns?
O galego non é útil, estase a
cambiar a norma constantemente, a lingua actual é de laboratorio, é difícil de sistematizar... Tamén din que non se
poden explicar todas as áreas
en galego porque non posúe
un léxico axeitado...
O suposto “tres ao caldeiro”...
Si, como o de “leiras magnéticas”... Todo iso é falso. Que digan en que centro de ensino,
quen e cando pronunciou algunha destas expresións. Tamén circula a mentira de que a
maioría dos libros de texto está
só en galego. Segundo as editoriais, véndense tres veces máis
de exemplares en castelán que
en galego dun mesmo libro de
texto da mesma editora.
Quen busca o esmorecemento
do galego con tantas falacias?
A ideoloxía recentralizadora do
Estado que está armándose
nos laboratorios da FAES e que
non só é de dereitas. Son os
que defenden que cómpre “españolizar España”. Moitos medios de comunicación estaban
interesados en que caese o bipartito e seguiron as directrices
de Madrid. Foi entón cando
empezou a xurdir a falsa imposición do galego e cando comezaron a encher minutos de
televisión e páxinas de xornais
personaxes como Gloria Lago

PACO VILABARROS

ou Ignacio López Chaves. O
discurso antigalego callou na
sociedade e chegáronse a ver
reaccións realmente agresivas
contra a nosa lingua.
Como rebater iso?
Non gozamos dos altofalantes
dos que dispoñen os que atacan a lingua. Con todo, temos
ao noso favor á xente que lle
quere ao idioma. Hai votantes
do PP aos que lles doe a política
lingüística que segue o partido.
O que podemos facer para que
o galego sexa visíbel é non
cambiar de lingua. Existe unha
pauta de comportamento lingüístico que cómpre desterrar:
cando unha persoa se dirixe a
nós en castelán, os galegofalantes adoitamos a cambiar de
lingua e a responder na do noso interlocutor, o que trae como consecuencia unha ocultación case total do galego.
Hai bilingüismo en Galiza?
Existen individuos bilingües,
pero non sociedades bilingües.
En Galiza dáse o bilingüismo
asimilatorio, xa que o galego é
absorbido polo español porque
nin se reforzou a nosa lingua nin
se aplicou a lexislación. Non é
normal que un xuíz lle pida a un

’’

Odiscursoantigalegocallou
na sociedade e chegáronse
a ver reaccións
realmente agresivas”

’’

AmoitosvotantesdoPP
dóelles a política lingüística
que segue o partido”

’’

EnGalizadáseobilingüismo
asimilatorio, o galego é
absorbido polo español”

’’

Aideoloxíarecentralizadora
está armándose nos
laboratorios da FAES
e non só é de dereitas”

’’

ESPECTÁCULO
Fran Alonso

O
avogado que deixe de usar o galego, que para asinar unha hipoteca en galego se tarde un mes
ou que para que un vigués busque un funeral en galego teña
que ir dar a Cedeira (Redondela)
e aínda para máis que escoite
dos curas que “a que vén o empeño de politizar un funeral”. Isto demostra que en Galiza hai
imposición do castelán e emposición (expulsión) do galego.
O libro fala da síndrome de Michael Jackson.
Estabelécese un paralelismo
coa etnia. No Brasil, os máis racistas son os mulatos, que defenden que non son negros. En
Galiza acontece algo semellante co idioma. As persoas máis
refractarias son galegofalantes
arrepentidos ou xente que descende de galegofalantes. Connotan a nosa lingua negativamente e impiden que os seus
fillos a utilicen.
Vostede foi, até hai pouco,
compañeiro na Universidade
do secretario xeral de Política
Lingüística, Anxo Lorenzo.
Que lectura fai do papel que está a desenvolver?
Triste e completamente desconcertado. Todos os que coñecemos o seu traballo estamos
abraiados e arrepiados coas
medidas que está a tomar en
contra do galego, mesmo os
que o celebramos cando foi nomeado... O peor é que Anxo Lorenzo coñecía os males da nosa
lingua e sabía como atallalos e
no canto de remendar as doenzas do galego está empeorándoas. Agora, actúa como un histórico militante do PP centralista. Queimou todas as naves e xa
non ten volta atrás. Os que llo
recomendaron a Feixóo deben
pensar ben o que fixeron.
Cal é o horizonte do galego na
sociedade actual?
Cómpre corrixir a situación con
educación, fai moita falta a pedagoxía social e o diálogo sen rebaixas. Porén, hai que dialogar
sempre para mellorar e nunca
para retroceder. O plurilingüismo é un ben que se lle fai á sociedade, pero quen sabe galego, sabe máis. A nosa lingua debe ser a
base da educación e non se pode eliminar para introducir outro idioma. Non se pode impartir menos do 60% da lingua que
se quere protexer.G

que sucedeu en relación
con Haití logo do terremoto paréceme moito máis
próximo ás formas do espectáculo que ás da solidariedade. É
coma se fose necesario esperar
a que aconteza unha gran catástrofe para que a xente teña
conciencia. Conciencia, a secas. Coma se as catástrofes deste tipo (que non son só naturais,
por moito que teimemos en velas dese xeito, senón esencialmente sociais e políticas) reactivasen a nosa (mala) conciencia.
E, especialmente, a dunha chea
de figuras públicas (coñecidas
con ese estraño e polivalente
nome de «artistas») que eu,
francamente, non teño claro se
de verdade pretenden solidarizarse con Haití ou están a buscar notoriedade e boa imaxe.
Haití é o país máis pobre de
Latinoamérica e un dos máis
pobres do mundo. Pero vivimos
ignorando esa realidade. Unha
realidade que, por desgraza, non
é exclusiva de Haití. Tamén existe Guatemala, existe Somalia,
existe Níxer, existe Filipinas...
Son nin máis nin menos que 850
millóns de persoas no mundo as
que padecen fame e malnutrición. Son nin máis nin menos
que 2.000 millóns as que non teñen auga potable nin saneamento. Unha inmensa parte do
planeta padece as consecuencias do sistema de riqueza dos
países desenvolvidos, que se basea no consumismo malgastador e irreflexivo, consumismo
que mesmo a ¿esquerda? defende que é necesario fomentar
cando estoupa a crise.
Logo, cando aos desherdados do mundo lles toca que as
catástrofes naturais incidan sobre as sociais e políticas, chega a
hora do espectáculo, de limpar
conciencias. Conviría lembrar,
unha vez máis, as palabras de
Eduardo Galeano cando dicía
que a pobreza non está escrita
nos astros nin a miseria é froito
dun escuro designio de Deus.G
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Candoaosdesherdados
lles toca que as catástrofes
naturais se unan ás
sociopolíticas chega a hora
de limpar conciencias”
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ENPOLEIROALLEO

NACIDAS
EN HAITÍ

PREGUNTAS
A MARIANO RAXOI
Tras a morte do soldado colombiano membro do exército
español destinado en Afganistán, John Felipe, e da campaña
sobre a inmigración, Manuel
Rico, desde Público, faille varias preguntas a Mariano Raxoi: “Por exemplo, cando se
converteu John Felipe nun integrado exemplar: cando entrou en España ou cando ingresou no Exército? Por exemplo, realizou Mariano algunha
declaración advertindo de que
Aquí-Non-Cabemos-Todos o
mesmo día que chegou John
Felipe a España? Por exemplo,
fíxolle Mariano asinar a John
Felipe o contrato de integración na fronteira antes de deixalo pasar? Por exemplo, que
propostas ten Mariano para facilitar a vida aos John Felipe
que residen en España? Por
exemplo, obrigaría Mariano a
empadroar a John Felipe en
Torrejón de Ardoz de elixir vivir
nese municipio?”G

A FUSIÓN
E CAJA MADRID
Cotizalia, un medio en liña
asociado a El Confidencial,
ofrece unha nova perspectiva
respecto á fusión das caixas galegas e os beneficiarios da
mesma. Así, sinala que “Alberte Núñez Feixóo necesita
salvar a oposición do Goberno
á lei de caixas galega para sacar
adiante o proceso de fusión entre Caixa Galicia e Caixanova.
O presidente da Xunta traballa
nunha posíbel solución de
consenso que pasaría por ofrecer a unha terceira entidade,
como Caixa Madrid, os activos
sacrificados pola creación da
caixa única galega”, sinala o
diario económico, citando
“fontes políticas galegas”. Tamén indica que “o equipo do
presidente da Xunta recupera
así unha alternativa que foi
manexada tamén polo contorno económica do PSOE galego como posíbel modelo de
fusión, aínda que sen ofrecer o
nome da entidade financeira
madrileña, controlada polo PP,
antes de que se desencadease
oficialmente o proceso de
unión entre Caixa Galicia e
Caixanova, o pasado mes de
setembro de 2009”. Na información cítase ademais o estudo realizado pola auditora
KPMG para sinalar que a fu-

María Xosé Queizán

E

AS SANDALIAS DE SARAH PALIN. Nevando e con sandalias de tacón, así saudou no mes de decembro os seus seguidores ás portas dun centro comercial en Virxinia a ex gobernadora de Alasca e
candidata republicana á vicepresidencia dos EE UU nas últimas eleccións. El País publicou a fotograMIKE THEILER / REUTERS
fía o sábado seis de febreiro.G

’’

AtarefadeGoberno
non ten por que ser
emocionante.
En realidade, é moito
mellor que non o sexa”
[Xosé Blanco]
Ministro de Fomento.

sión “suporía o peche de 280
oficinas”, que “Feixóo baralla
ofrecer a unha terceira entidade como Caja Madrid”.G

AS COMPETENCIAS
DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
Por outra banda, o catedrático
de Dereito Constitucional e
politicólogo, Roberto Blanco

Roberto Blanco Valdés.

A.G.N.

Valdés, aborda en La Voz de
Galicia o recurso de inconstitucionalidade anunciado polo
Goberno central contra a Lei
das Caixas de Aforro e indica
que “o asunto non é, desde
logo, que a lei galega de caixas
conteña aspectos que violen a
lei básica estatal na materia.
Aínda que poucas veces me viron vostedes recordar a miña
condición de constitucionalista para reforzar a autoridade
do que digo, permitiranme que
bote man neste caso dos meus
trinta anos de experiencia para
afirmar rotundamente que, se
a lei galega de caixas é inconstitucional, poderían selo unha
boa parte das que aproban todos os meses as autonomías
sen que ao Goberno nacional
se lle pase pola cabeza recorrelas. Basta, polo demais, con ler
as alegacións do Goberno e da
Xunta para chegar a unha clara
conclusión: que a práctica totalidade dos aspectos impugnados ou estaban xa na lei galega derrogada ou están na actualidade noutras leis autonómicas de caixas, sen que ninguén pense en impugnar nin a
unha nin as outras”. A conclusión que chega é definitiva:
“Zapatero decidiu acudir ao
Tribunal Constitucional para,
tratando de gañar alí o que perdeu aquí o PSdeG, esnaquizar
unha operación de fusión decidida dentro das súas competencias autonómicas polos órganos democráticos da nosa
autonomía: a Xunta de Galicia
e o seu Parlamento, co acordo
por votación do 67% dos seus
75 membros”.G

CUESTIÓN DE CORES
En La Vanguardia, Joana Bonet
pregúntase se as referencias
cromáticas atribuídas aos xéneros son o verdadeiro problema
da discriminación da muller.
“Hai movementos antisistema
como a campaña PinkStinks
(“O rosa apesta”), que pretende
ofrecer alternativas á cor que
supostamente é sinónimo de
melindroso, mentres que o azul
éo de valentía e credibilidade.
As súas autoras, as irmás Moore, en verdade non terían que
preocuparse tanto: gran parte
das nenas occidentais, a idade
moi temperá, acaban detestando as Barbies e substituíndo
as saias rosa polos leggins negros. Sempre compadecín a
quen se obcecan en combater a
depilación na era do láser, os tacóns imposíbeis na era de Blahnik ou o rosa na era do branco
nuclear de Steve Jobs. Porque
no fondo danlles a razón a quen
continúan vendo tras os atributos da feminidade á muller obxecto. Unha saia rosa non combina ben cun consello de administración? O que non combina
é que en España un 60% das titulacións universitarias pertenza a mulleres e estas ocupen
un 8% nos consellos de administración. Ou que en Europa,
como se revelou no Cume de
Mulleres no Poder celebrada en
Cádiz, seis millóns delas renuncien ao seu traballo para facerse
cargo da familia. O que nos faltaba, que agora debamos reivindicar o azul que nos arrebataron no berce”. Feminismo da
diferenza?G

n Haití a calamidade abateuse sobre a miseria,
nese lugar onde o mar resplandece e a estirpe da escravitude
africana mostra a súa elegante
beleza. En Haití a escravitude
persistiu ata o ano 1848, pero
as amantes dos residentes
franceses foran previamente
liberadas. Dese fermosísimo
lugar do mundo proceden
dúas mulleres que engaiolaron
dous famosos franceses.
Unha, descendente do cruce
que deu lugar á clase media
creoula, foi Xosefina, a muller
de Napoleón que el mesmo vai
coroar como emperatriz dos
franceses. A outra é Jeanne
Duval, filla da indixencia,
abandonada pola nai, que se
perde cos mariñeiros, e criada
pola avoa que, ao medrar, trócaa nun barco por un par de
botellas. Con 16 anos, a fermosa e alta negra ébano,
cunha abondosa melena e cabeza erguida de deusa africana, acaba prostiuída nas
rúas de Paris, onde os nenos lle
tiran pedras e lle chaman
“puta negra”. Foi retirada polo
poeta Baudelaire, que a levou
ao seu elegante apartamento
con alfombras persas e un gato
ao que agarimaba coa mesma
sensualidade que á amante,
mentres lle transmitía a sífile
que acabará a súa beleza. Ela
sabe que a mantén afastada
das rúas pero que a prostitución é cousa de número. De todos os xeitos ten que bailar espida para Papaíño, o señor de
levita, camisa de seda e gravata
granate, para pagar o sustento,
e escoitar durante horas os poemas que Baudelaire lle recita,
nunha lingua difícil para o seu
patois natal. Foi a musa de
moitos dos poemas de Les
Fleurs du Mal e tamén inspirou o relato A Venus Negra, de
Angela Carter. Ambos os dous
libros traducidos ao galego.G
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DeHaitíerandúasmulleres
que engaiolaron
dous famosos
franceses”
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Casepodemosasegurar
que na Escusalla
hai unha pantasma”
[Xosé Lamela]
Alcalde de Lobios.

’’

Ocuramatouosxornaleiros
portugueses, para non lle
pagar, e esas son as ánimas
que vagan pola casa”

A casona, hoxe en ruínas, foi construída no século XVIII.

A pantasma da Escusalla
A casa está situada no lugar de Ludeiros, concello de
Lobios, nunha privilexiada balconada sobre o encoro
do Lindoso. Até alí achéganse, nos últimos tempos,
parapsicólogos, mentalistas e todo tipo de estudosos
do máis alá, na busca da ‘Pantasma da Escusalla’
A.R.

[TEXTO & FOTOGRAFÍA]

A Casa da Escusalla está deshabitada dende hai tempo. O estado ruinoso que presenta na
actualidade non impide decatarse da importancia que tivo
esta construción no século dezaoito. Alberga, a maiores
dunha extraordinaria capela,
unha das lendas máis fermosas
do sur galego, a existencia
dunha pantasma chamada
“Marrequiño”.
O último hospede da casona foi un garda portugués,
chamado Tio Roque, que habitou no lugar a principios do século pasado. Xa el e os veciños
de Ludeiros eran testemuñas
das aparicións que se daban
nas noites de lúa chea. Trala
morte do Tio Roque, non

houbo máis residentes na Escusalla, tan só uns esmoleiros
portugueses, que só se refuxiaron un día e non repetiron ante
as aparicións que dixeron soportar de noite.
O visitante do máis alá ten
nome, chámase Marrequiño,

trátase dun frade sen cara, que
se aparece, segundo os veciños, con dúas damas, paseando polas ruínas do lugar e
convidando os que se acheguen alí a que non repitan.
A opinión dos veciños é unánime, na Escusalla “algo hai”.
Máis contundente é o propio alcalde de Lobios, Xosé Lamela,
contundente ao indicar que
“case podemos asegurar que na
Escusalla hai unha pantasma”.
Afonda nesta teoría Francisco Vilalonga, veciño da parroquia de Compostela, portavoz

dos que prefiren calar para que
no nos tachen de tolos, pero testemuña de que máis de un veciño observou a este frade sen
cabeza e engade un detalle: “un
esqueceu aquí unha machada e,
cando volveu buscala, a ánima
chamoulle a atención”.

UN CURA RICO DO SÉCULO XVIII. O
culpábel das aparicións tería
sido o “cura Roiz”, crego de
Manín, alá polo século dezaoito. Este sacerdote tiña aires
de cacique e cartos abondo
para afrontar unha obra de

Edificio para sede do parque natural Peneda Xurés
A antiga casa da Escusalla estaba
destina a sede do parque natural
da Peneda Xurés. Sendo director
xeral de medio ambiente, Xosé
Benito Reza, iniciouse un procedemento legal para determinar a
propiedade desta antiga casa
grande da orde bieita.
Aínda que boa parte dos veciños de Compostela, no concello
de Lobios, aseguran ser descen-

dentes dos propietarios e ter algún tipo de dominio, ningún deles, agás unha familia con residencia en Catalunya, puido acreditalo.
Durante dous anos, a Xunta de
Galicia seguiu un procedemento
de recoñecemento de propiedade. Ninguén achegou hijuelas
(partillas) nin documentos acreditativos. Rematado o proceso so-

bre o dominio, a casa pasou a depender da Xunta, agás unha parte
do 25% que lle corresponde á familia mencionada, con residencia
en Barcelona e coa que a administración chegou a negociar a compra. Tras este recoñecemento, a
Consellaría de Medio Ambiente,
iniciou os trámites para a reconstrución, proceso que na actualidade se encontra paralizado.G

gran envergadura económica
para a época. Contratou operarios portugueses, como na actualidade, con xornais moi inferiores aos galegos. Pero conta
a lenda que para non gastar un
peso, eliminábaos nun burato
que daba o rio Limia. Todas estas ánimas son as que, segundo
os crentes nas aparicións, vagan pola Escusalla de noite.
É habitual observar a parapsicólogos realizando escoitas
psicofónicas no lugar. Os últimos, que se sentiron atraídos,
foron os responsábeis do programa televisivo “Cuarto Milenio”. Fixeron probas psicofónicas e con péndulos. Nunha de
elas, segundo Francisco Vilalonga, o péndulo xirou a moita
velocidade, “o que significa
que hai algo, porque só comezou a dar voltas, cando puxeron o péndulo por enriba de
onde aparece o Marrequiño”.
A soidade da Escusalla ten,
curiosamente, outro tipo de visitantes nocturnos, especialmente nas fins de semana, as
parellas de mozos dos concellos de Lobios e Entrimo, que
buscan na escuridade da Carballeira que rodea a casona un
lugar íntimo. Que se saiba, a estes xóvenes visitantes nocturnos, nunca se lle apareceu a
Pantasma da Escusalla.G
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PRELUDIO
ANDALUZ
Xosé A. Gaciño

D

úas horas antes de que se
fixese público o último
barómetro do Instituto de Estudios Sociais Avanzados (IESA)
de Andalucía, o 15 de xaneiro, o
secretario xeral do PP andaluz,
Antonio Sanz, repetía que nunca lle deran credibilidade a esa
sondaxe, porque a consideraban “cociñada”. Pero cando a
sondaxe “cociñada” lle deu ao
PP unha vantaxe de 1,6 puntos
sobre o PSOE, Mariano Raxoi
abrazaba a Javier Arenas, presidente do PP de Andalucía, nun
acto no que coincidían en Palma de Mallorca.
Non era para menos. Por primeira vez, o barómetro do IESA
rexistraba a posibilidade de que
a dereita gañe unhas eleccións
autonómicas en Andalucía, onde os socialistas gobernan ininterrompidamente desde 1982:
oito lexislaturas (seis delas con
maioría absoluta).
En comparación co barómetro estatal do CIS, a vantaxe
do PP é máis reducida no caso
andaluz, pero o líder da dereita,
Arenas (derrotado en catro
ocasións), está menos valorado
que o seu partido e, como Raxoi
con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, está por debaixo do actual presidente, José
Antonio Griñán.
Os socialistas atribúen estes
resultados aos efectos conxunturais da crise e aseguran que os
remontarán de aquí ás próximas
eleccións, mesmo superando
certo retroceso polo relevo de
Manuel Chaves por Griñán.
O triunfo dos socialistas nas
autonómicas andaluzas o 23 de
maio de 1982 foi o preludio do
triunfo espectacular nas xerais
do 28 de outubro do mesmo
ano. Agora non sería preludio,
porque levan varias convocatorias conxuntas, pero, no fondo,
os socialistas andaluces temen
converterse, no 2012, en coprotagonistas dunha derrota xeral.G

’’

Os socialistas andaluces
temen ser coprotagonistas
dunha derrota
estatal do
PSOE no 2012”

ANOSATERRA
11-17 DE FEBREIRO DE 2010

O PSOE das Baleares, en minoría. O presidente de Baleares, Francesc
Antich, que quedou en minoría tras rachar con Unió Mallorquina (UM), ordenou a operación limpeza de todos os cargos e empregados nomeados
por este partido. Unió Mallorquina perdeu as oito áreas de goberno que tiña. Agora, o PSOE quere iniciar a segunda fase da limpeza, a que afecta a
todos os cargos de confianza e contratados a dedo polos responsábeis de
UM destituídos. O seu número podería ascender até os 300.G

Francesc Antich,
presidente das Baleares.

DESENVOLVEMENTO DO AUTOGOBERNO

Catalunya acaba coas deputacións
O novo mapa
territorial crea sete
veguerias en
substitución das
provincias e fortalece
o poder da Generalitat
César Lorenzo Gil

A Generalitat presentaralle ao
parlament unha reforma integral do mapa territorial de Catalunya para adecualo ás esixencias do novo Estatut. A principal
novidade é a supresión das catro provincias (Tarragona, Lleida, Girona e Barcelona), vixentes desde o 1833, que serán
substituídas por sete veguerias,
unións comarcais tradicionais
no principat desde o século XII.
Isto supón, na práctica, a eliminación das deputacións provinciais e determinados cambios
nos consellos comarcais.
Esta reforma vai máis alá da
modificación dun simple mapa
e supón unha nova fase na política territorial non só en Catalunya senón no conxunto do
Estado. A principal razón do
cambio é a adecuación da distribución dos servizos á propia
estrutura tradicional de Catalunya pero tamén busca fortalecer a Generalitat como foco de
poder e reparto deses servizos.
Até agora, as deputacións
xestionaban un importante volume de fondos que se escapaba ao control do goberno autónomo. O Estado directamente
financiaba estes órganos, seguindo criterios de poboación,
polo que a Deputación de Barcelona, por exemplo, atuou
moitas veces como contrapoder á propia Generalitat.
Se a reforma se aproba no
parlamento catalán (até o PP
parece que votará a favor), o escollo principal estará na negociación co goberno central.
Cómpre que o parlamento español modifique a Lei do Réxime Local, para permitir a eliminación das deputacións e
novos parámetros de distribución de fondos seguindo os criterios de poboación.

’’

O presidente catalán,
José Montilla, conta
co apoio tácito do PSOE
en Madrid”

O presidente catalán, José
Montilla, conta co apoio tácito
do PSOE en Madrid, que aceptará converter a Generalitat en
principal receptor deses fondos
a cambio de que o proceso de reforma se vaia facendo paso a paso para esquivar calquera pinga
de trazo inconstitucional. E é
que as provincias aparecen na
Carta Magna como circunscricións electorais e calquera modificación sobre elas é delicada.
Catalunya pactará con Madrid que para as eleccións xerais
sigan rexendo as provincias e
para todo o demais gobernen as

veguerias, que serán sete. As primeiras en naceren serían Camp
de Tarragona e Terres del Ebre,
que ocupan palmo a palmo o
actual territorio da provincia de
Tarragona, polo que é doada a
redistribución administrativa
da actual deputación.
As outras seis precisan de
maior tempo para as transferencias de “soberanía” de determinadas comarcas. A actual
provincia de Barcelona converterase en dúas veguerias:
Barcelona e Catalunya Central,
que engade a comarca de Solsonés, até agora en Lleida. Lleida pasa a dividirse en Ponent e
Alt Pirineu i Aran, que recibe
varios concellos até agora na
provincia de Girona –que non
se divide–, pertencentes á comarca da Cerdanya.
Punto importante é saber
que ocorrerá cos actuais Consellos Comarcais, creados en
tempos de CiU como primeiro
xeito de superar o modelo provincial. Na práctica, estes consellos foron moi útiles politicamente para manter o equilibrio
entre medio rural e urbano e fixar poboación e investimentos
en determinadas comarcas

ameazadas pola perda de poboación e emigración cara ás
capitais. Pero tamén os seus
xestores son acusados de serviren de captadores de votos para CiU. Con certeza, a coalición
nacionalista ten nas comarcas
o seu principal feudo, igual que
o PSC ou ERC son máis votados
nas grandes cidades pero a súa
influencia sempre foi moi inferior ao das deputacións, onde o
PSC foi hexemónico nas tres
provincias costeiras.
Coa reforma, é posíbel que
eses consellos, na práctica, estean baixo a xurisdición das veguerias. Os promotores do
cambio, ERC, que controla a
Consellaría de Gobernación,
consideran que con este sistema haberá maior ecuanimidade no reparto de servizos, evitarase a Catalunya a dúas velocidades e estimularase a competencia entre veguerias por atraer poboación e desenvolver novos proxectos públicos interesantes para a cidadanía. G
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Ianukovich, novo presidente de Ucraína. Viktor Ianukovich [na foto]
gañou a segunda volta das presidencias ucraínas fronte a Iulia Timoshenko. O presidente electo xa gañara os comicios do 2004 pero naquela
ocasión o seu adversario electoral, Viktor Iushenko, beneficiouse dunha
revolta cívica bautizada como Revolución Laranxa, da que Timoshenko
tamén fora protagonista. Agora remata ese período, caracterizado polo
fracaso das promesas de modernización e progreso económico.G

’’
CONDENA,

LATEXOS

AÍNDA
A DESTEMPO
X.L. Franco Grande

Blair sae impune do Irak

E

A Comisión Chilcot non vai desvelar o que
agachaban os pretextos para a invasión do Irak
Ramón Lugrís
Memb ro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

O único que se pode facer contra Tony Blair é un “arresto cidadán” (citizen’s arrest, en inglés),
tendo en conta que non hai tribunal que vaia emitir unha orde
de detención, escribía un famoso columnista do xornal The
Guardian, George Monbiot,
poucos días despois da comparecencia de Tony Blair diante da
Comisión Chilcot, que investiga
a participación británica na invasión de Iraq. O propio Monbiot xa tentara, en maio do
2008, levar a cabo o arresto cidadán de John Bolton, que fora
embaixador do goberno de George Bush nas Nacións Unidas
cando a invasión, e que ía participar no Festival Hay en Gales.
O intento fracasou pola intervención do servizo de seguridade de Bolton, quen, por certo,
segue tendo ideas belicosas, como a de bombardear o Irán
Monbiot interpreta o sentir
da maioría de observadores e cidadáns británicos que seguiron
as declaracións de Blair na comisión. A opinión xeral é a de que
os membros da Comisión Chilcot non teñen forza de abondo
para poñer en apretos as testemuñas. Blair, que chegara nervioso, axiña recuperou a serenidade cando a comisión aceptou
o argumento fundamental do ex
primeiro ministro británico: que
o atentado do 11 de setembro de
2001 en Nova York transformou
o panorama mundial e incrementou o perigo que Sadam
Husein representaba para o
mundo. Ninguén lle sinalou que
Sadam non tiña relación co
atentado nin cos plans terroristas de Al-Qaeda. Convencido,
como parece estar, de que tiña
unha misión pouco menos que
mesiánica na súa participación
na aventura de Bush, mantívose
impertérrito cando membros
do público, familiares de milita-

res mortos no Iraq, lle chamaron
asasino despois de non querer
desculparse pola perda de vidas
humanas na campaña. Non faltan observadores –como lle ouvín dicir a un importante diplomático latinoamericano– que
consideren que non lle cadra a
Blair o alcume de “cadelo de
Bush” porque foi el o verdadeiro
motor da aventura.
AS OBXECCIÓNS DE SHORT. A preguntas da comisión, Blair asegurou
que o tema doIraq se tiña tratado moitas veces no gabinete ministerial e que a decisión de participar na invasion foi adoptada
colexiadamente polo gabinete.
Poucos días máis tarde da súa
comparecencia, Clare Short,
que renunciou como ministra
de Desenvolvemento Internacional cando xa comezara a guerra no Iraq, asegurou que Blair
trataba o tema do Irak só cun pequeno grupo de ministros, que
nunca se tratou nas reunións do
gabinete e que a ela non lle permitiu formular ningunha obxeción á campaña. Blair e Lord
Goldsmith (o fiscal xeral que
mudou supetamente de opinión sobre a ilegalidade da invasión) –afirmou Short– enganaron o parlamento e o gabinete
antes de que a Gran Bretaña
“para a súa eterna vergoña” se
sumase á invasión do Irak dirixida polos EE UU. Short foi aplaudida polo público asistente.
Un dos argumentos que manexou Blair na comisión foi o de
que non fora posíbel, por culpa
do presidente francés, Jacques
Chirac, levar adiante unha segunda resolución das Nacións
Unidas máis clara do que a 1441
para atacar o Irak con legalidade. “Mentira deliberada”, di
Short, acordada entre Blair e
Gordon Brown, o actual primeiro ministro (que vai ter unha difícil comparecencia diante da
comisión se pretende aparecer
como alleo á invasión). Os dous
decidiron botarlles a culpa aos

O ex primeiro ministro británico Tony Blair.

’’

Convencidodequetiña
unha misión pouco menos
que mesiánica,
mantívose impertérrito
cando familiares
de militares mortos
lle chamaron asasino”

franceses, argallar dalgún xeito
unha xustificación legal e “tirar
para diante”.
O ENIGMA COOK. Short dimitiu por
se considerar enganada cando
xa comezara a guerra. Mais
houbo outro membro do goberno, Robin Cook, que fora ministro de Exteriores e logo presidente da Cámara dos Comúns e
membro do Gabinete ministerial, que non se deixou enganar
e que renunciou aos seus cargos

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

BOB STRONG/ REUTERS

antes da invasión. No seu discurso de dimisión, dixo que non
acreditaba na existencia de armas de destrución masiva no
Irak. Desafortunadamente para
a Comisión Chilcot, Cook faleceu no 2005, circunstancia pola
que resulta cando menos sorprendente que Jack Straw, que
sucedeu a Cook como secretario do Foreign Office, dixera na
súa comparecencia na comisión investigadora que “Chilcot
[o presidente] debería consultarlle a Cook” na materia que se
estaba tratando. Cook non está
presente, mais quen fora asesor
especial seu, David Clark, ten todos os datos necesarios para demostrar que Cook non quixo ser
parte dunha aventura bélica
que non tiña xustificación no
Dereito Internacional.
O que non vai saír da Comisión Chilcot son as razóns subxacentes de orde estratéxica ou
económica daqueles e outros
pretextos, como o de levar a democracia a países con reximes
ditatoriais.G

n varios foros da rede suxírese a comenencia de que
España, diante das celebracións dos países de América
Latina do bicentenario das loitas independistas, pida desculpas polos actos de abuso e de
exterminio de pobos indios cometidos polos colonizadores
españois en estreita colaboración cos crioulos.
O secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, diante desa suxestión, manifestou que non é a
historia o que agora preocupa o
goberno español nin tampouco
os gobernos latinoamericanos.
“Preocúpalles, engadiu, moito
máis o futuro que o pasado.”
Unha resposta digna dos
responsables do PP cando ven
que abrir fosas de fusilados pode poñer de manifesto o seu
propio pasado ou o dos seus.
Non hai futuro que non asente
no pasado. E non moito futuro
se pode construír se non arrinca
do pasado. E, para iso, cómpre
coñecelo.
Por suposto que se trata dun
xesto simbólico. Pero non outra
cousa se pide cando xa é imposible obter nada mellor. É un
xesto que non debe custar tanto
(aínda que semella que é moito
o que custa), non obriga a moito
e axudaría a unha mellor convivencia. Cómpre unha condena,
aínda a destempo.
E a min paréceme tamén
que non sería desavido dar a coñecer nas aulas de todos os niveis do ensino o libro, breve pero intenso, do Padre de la Casas,
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, no que se
documentan as atrocidades e
abusos que os colonizadores
executaron e que dalgunha maneira pesan aínda sobre a pobreza e a miseria actuais dos pobos liberados do xugo dos colonizadores.G

’’

Asatrocidadesdos
colonizadores pesan aínda
sobre a miseria actual dos
pobos liberados”
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O caos de Haití é, en realidade, a resistencia
Abriuse a terra e caeu a única área urbana
do país máis empobrecido do mundo.
A inacabábel vila choupana de Porto Príncipe
xunta máis da metade da poboación de Haití.
Só os edificios dos países ocupantes non caeron.
Os dos haitianos derrubáronse todos, do palacio
presidencial até o último pendello
Gustavo Luca

De a pouco, a globalización fixera desaparecer de Haití a
agricultura do arroz e do trigo,
plantadas con enorme sacrificio pero redundantes contra as
importacións da eira norteamericana do Sur e das arroceiras mecanizadas de Texas. Despois, os EE UU (durante a primeira presidencia de Bush)
lanzou a alarma dunha esmagadora peste porcina, perigosa
para os propios norteamericanos, e mandou queimar todas
as cortes para exportar a seguir
cochos de Iowa, resistentes ao
letal virus (ben estudado, experimentado e conservado na
universidade pagada polos
gandeiros ricos para melloraren o seu negocio). O problema: os enormes porcos de Landrace requirían cortes limpas,
ventiladas e con auga corrente,
algo inalcanzábel para a maioría das chozas dos haitianos. Os

desherdados da agricultura sobrante refuxiaranse nestas muriendas da área de Porto Príncipe na que non existe, censo, camiños, auga nin saneamento.
Ao campamento ínfimo deste
reino chamárono Cité Soleil.
E despois do tremor? En
poucas horas, os países ocupantes de Haití descubriron
que había verdadeiramente
moita cooperación (alimentos,
mantas, botiquíns) pero nada,
nada de goberno. As crónicas
das axencias planetarias revelaban unha verdade luminosa
aínda que, polo visto, ignorada
horas antes do tremor de terra:
as aspirinas non son intelixentes nin semoventes e os eivados e tronzados non poden camiñar até as salvadoras tendas
de campaña sanitarias coa
bandeiriña española ou suíza;
anunciaron ao mundo que
Haití non ten estradas, apenas
un aeródromo de reserva mili-

’’

En poucas horas,
descubriron que había
moita cooperación
(alimentos, mantas,
botiquíns) pero nada
de goberno”

’’

Haití foi a primeira
independencia de América
(1804) e a primeira
reforma agraria”

tar sen torre de control; que a
auga, recurso enorme da illa, é
un ben privado e que as condicións hixiénicas non existen.
A opinión dos países benefactores non tivo moito empacho en botar directamente a
culpa aos propios haitianos de
todas as torpezas e atrancos
responsábeis das curas non
chegaren aos curandos: son
atrasados, supersticiosos, non
razoan; non comprenden que
colocados en fileira india e calados, darían chegado a unha

cura, a unha ración de auga, un
antibiótico e algo de leite en po!
Unha moza, sarxento da Guardia Civil, expón con moito dominio diante da cámara a socioloxía práctica aprendida no
cuartel: o máis duro do labor
do corpo armado e faceren
comprender á poboación haitiana que a tropa non pode
atender ás súas demandas directas. Abre os brazos desolada: “Non saben dialogar”.
Na fronteira leste da Haití,
unha enviada especial da TVE,
directora dunha pesada caravana de xornalistas e técnicos, revela que non é posíbel acceder
por estrada dende a República
Dominicana (orixe da carísima
expedición) ao seu destino Porto Príncipe. A audiencia perplexa pregunta cal será a causa da
detención do comando informativo e paseniño entréganlles
unha poderosa clave: todo é por
causa da catástrofe, o caos, a
desbandada. Porén, as cámaras, ignorando a liña editorial,
revelan unha fronteira en calma
e sen atascos. Catro días despois, as axencias explican algo
que coñecen todos os haitianos
desde que, en 1937, Rafael Leónidas Trujillo, benefactor vitalicio dominicano matou 37.000
labregos haitianos desarmados
que procuraban na dominica-

na o salario pobrísimo (as máis das veces só a comida) de
tumbaren a cana “Para que los negros –dixo
Trujillo, de procedencia haitiana–
no nos colonicen
otra vez”. A fronteira da matanza permanece
tancada para o común dos haitianos dende aquela. Da organización dese caos encárgase o
goberno dominicano. Acaso
non o sabía a TVE? Todos os
anos, na ceifa da cana, os dominicanos permiten a entrada vixiada de cortadores haitianos
aos que lle pagan un salario de
miseria. O tradicional é cobrar
con un ano de atraso, mais os
cortadores son expulsados ao
remate de ceifa e non poden
agardar. Os facendeiros solventan o problema mediante os
servizos dunha axencia de
pronto pago que cobra o 25%
do salario pola xestión.

INDEPENDENCIA E REFORMA AGRARIA. Por mor do sismo, o Norte
foi por fin informado do caos
haitiano inventado polo propio
Norte. Non sabía que a República Dominicana fixera a súa
guerra racista contra Haití, animada polos Estados racistas do
sur norteamericano e ig- >>>

A UE perde protagonismo internacional
A UE, a pesar do Tratado de Lisboa,
segue sen unha dirección única que sosteña
o seu liderado mundial
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

As dúas labazadas diplomáticas que a UE vén de recibir: unha en Copenhague e outra coa
ausencia de Barack Obama á
cimeira UE-EE UU de Madrid,
xustifícanse con dous argumentos que non chegan a ser
convincentes.
O primeiro é que os EE UU
non saben a quen lle dar prioridade diante da tricefalia europea: A do presidente de quen-

da do Consello de Europa, José
Luis Rodríguez Zapatero; a do
presidente da Comisión, José
Manuel Durão Barroso e a terceira, a do presidente permanente do Consello Europeo,
Herman Van Rompuy. Os tres
propoñen, sen coordinarse e
sen delimitación previa de
competencias. No G-20, Europa ten catro voces diferentes:
Alemaña, Francia, o Reino
Unido e Italia, amais dos representantes oficiais da UE. Dúas
máis se contamos os convidados España e Holanda.

’’

En Copenhague, Obama
preferiu sentar cos líderes
do BRIC denantes que cos
dirixentes europeos”

’’

Esta desorientada Europa
profesa unha nova
estratexia baseada na
innovación, creatividade
e sustentabilidade”

O segundo vai na liña de
xustificar a ausencia de Obama pola prioridade en atender
asuntos internos que están a
complicar o seu mandato.
Mais existen outros argumentos agachados que teñen
que ver coa decadencia europea no contexto mundial.
En Copenhague, Obama
preferiu estar ao lado dos primeiros ministros da China e a
India, Wen Jiabao e Manmohan Singh, do Brasil e de Sudáfrica, Luiz Inácio Lula da Silva e
Jacob Zuma. Grandes potencias emerxentes que se comportan como potencias mundiais porque ocupan a terceira
e a quinta posición, aínda que
en termos de renda per cápita
se sitúen no lugar 132 e 166.

Obama entende que para
seguir sendo líder mundial ten
que estar atento ás novas erupcións xeopolíticas. Conseguiu
aumentar nun 25% o número
de países que consideran que
os EE UU xogan unha influencia positiva para o mundo.
Europa que posuía o 25%
do PIB mundial a comezos do
século XX, hoxe non sobarda o
22%. Para o 2014 os BRIC (Brasil, Rusia, India e a China) aproximaranse ao 30% do PIB
mundial. Os EE UU e a UE trazan liñas descendentes e paralelas os primeiros achegándose ao 15%, nos ao 10%.
BICEFALIA NA ECONOMÍA. No temón
da economía da UE repítese a
bicefalia: o presidente do >>>
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LAURA CARRILLO GAÑA
AS PRESIDENCIAIS

Unha moza coa bandeira haitiana ao fondo nun campo de desprazados de Port-Au-Prince.
TOMÁS BRAVO/ REUTERS

>>> norada por un demócrata
exemplar coma Franklin Delano Roosevelt, que ten monumentos en toda Europa. Apenas estaban informadas as democracias con cotizacións en
bolsa do feito de ser a de Haití a
primeira independencia de
América (1804) e a primeirísima reforma agraria, inventora
do conuco, a horta da casa,
contra a barbarie do monocultivo colonial. Moito menos había ter noticia de Haití ser obrigada, despois de Europa afogar
en sangue a independencia, a
pagar unha millonada a Francia polos escravos abusivamente declarados libertos e ese
imposto criminal (o 80% do orzamento haitiano) ser cobrado
até 1947 pola civilizada Francia.
Aínda máis non chegara a noticia de que Estados Unidos arrogárase a soberanía de Haití
dende 1915 até 1944 e nesta altura por transferencia delegada
do control de fronteiras a Trujillo. Que parte do caos de Haití
poderiamos atribuírlle aos esforzados herdeiros de Jefferson
que, como recorda Juan Gelman, tiña 180 escravos e desconfiaba do pésimo exemplo
da República de Haití en 1804.

LEMBRANZA DE ARISTIDE. Haití é todo o que non se conta e case

sempre o contrario do que contan. Non hai lugar que non coide a bandeira da independencia, o símbolo máis respectado
desta terra que os seus habitantes aman por riba de todo. A
operación colonial (de Francia,
España, Estados Unidos) de borrar o nome, o pobo, a auga, e a
cuberta vexetal deste paraíso é
ese fracaso que os occidentais
chaman caos. O caos é, en realidade, a resistencia. O penúltimo episodio da resistencia nacional haitiana manifestouse a
medio dun movemento horizontal chamado Lavalas (A Avalancha, en creoulo) no que o
máis recoñecíbel era, coma nos
últimos douscentos anos, o independentismo, a teoloxía da liberación e as solucións organizativas transmitidas polos mestres e os médicos cubanos, os
únicos que coñece Haití dende
a súa independencia aforcada.
Un millón de emigrantes
haitianos nos Estados Unidos
reaccionou visibelmente a
prol desta avalancha e prestoulle o seu apoio a Jean Bertrand Aristide até que o goberno de George Bush mandou
un comando para acabar con
el. Vive exiliado en Sudáfrica.
Ningunha televisión foi entrevistalo co gallo do sismo pero
ten moito que contar.G

A socialdemócrata
Laura Carrillo converteuse o 7 de
febreiro na
primeira
presidenta
electa de
Costa Rica, logo de gañar con
claridade fronte aos dous
candidatos rivais, o tamén
socialdemócrata Ottón Solís,
e o dereitista Otto Guevara.
Chinchilla está considerada a
herdeira política do aínda
presidente Óscar Arias, con
quen foi ministra e man dereita en varios momentos da
actual e de anteriores lexislaturas. Costa Rica é un dos países centroamericanos con
maior estabilidade, aínda
que ten problemas estruturais e conflitos motivados pola súa posición xeográfica. A
presidenta electa comprometeuse a favorecer o progreso social, defender o medio ambiente (unha faceta
moi importante para o goberno de San José) e seguir a
mediar en terceiros países.
Arias foi o principal negociador, por exemplo, na disputa
entre o presidente hondureño, Manuel Zelaya, e o goberno golpista de Roberto
Micheletti.
GOBERNO /UE

O EUROPARLAMENTO
APROBA A NOVA COMISIÓN
O presidente do Banco Central Europeo,
Jean-Claude Trichet.
THIERRY ROGE/ REUTERS

>>> Banco Central Europeo,
Jean-Claude Trichet, e o ministro de Finanzas, o luxemburgués Jean-Claude Junker. O
primeiro non percibiu que a
UE entrara nunha grave crise.
Pola contra, os EE UU tomaran
o camiño da redución de tipos
de xuro. Hai un ano a Reserva
Federal (RFA) fixaba os tipos de
xuro nun 0,25%, Trichet teimaba no 2,5%. Se en xullo de 2009
o BCE prevía tensións inflacionistas e colocaba o tipo de xuro
no 4,25%, a RFA consideraba
prioritario favorecer o consumo. Quen errou?
Tampouco Europa mirou
para o Banco Central da China, que inxectaba nos nove
primeiros meses do 2009 case
un billón de euros na econo-

mía mundial, mentres os
bancos dos EE UU e da UE reducían os seus empréstimos.
No período de xaneiro a outubro de 2009, mentres os chineses aumentaban nun 22% os
créditos concedidos, en occidente minguaban nun 7%.
Quen atinou?
OS TÓPICOS DA UE. Esta desorientada Europa profesa unha nova
estratexia baseada na innovación, creatividade e na sustentabilidade. Acredita que vai regular o sistema financeiro para
evitar novas crises. Pero no futuro vai ter que ollar para Asia,
Latinomerica e Africa. No 2010
cuadriplicaran o crecemento
europeo. O mundo nunca
máis será eurocéntrico.G

O equipo de
27 comisarios –nove
deles mulleres– da segunda etapa
como presidente da Comisión Europea do portugués José Manuel Durão Barroso recibiu o
apoio do parlamento europeo. Con 488 votos a favor e
137 en contra, a nova Comisión conta co beneplácito de
populares, socialistas e liberais mentres que recibe a reprobación de ecoloxistas, esquerdistas e nacionalistas. A
nova comisión presenta novidades a respecto do anterior mandato. Elimínase a
Comisaría de Multilingüismo, agora integrada con
Educación e Cultura. O representante español é Joaquín Almunia, que dirixirá
Competencia.G

RONALD REYES SEVILLA
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CCOO, UGT e a patronal pactan subir os salarios un 1% en 2010.O
acordo entre as centrais estatais e a CEOE e CEPYME inclúe subidas de
entre o 1 e o 2% para 2011 e entre o 1,5 e o 2,% en 2012. O pacto a afecta
a doce millóns de traballadores, e constitúe un bo augurio para a continuación do diálogo social, xa que a negociación dos salarios levaba enquistada moitos meses. G

RESPOSTAS Á CRISE

As pensións van ben
Os sindicatos critican a ampliación da idade
de xubilación e defenden o actual sistema.
Afirman que as predicións máis alarmistas
son interesadas e non fiábeis
Xurxo González

O Goberno propuxo a ampliación da idade da xubilación
para paliar unha posíbel crise
do sistema de pensións español durante os próximos dez
anos. Os sindicatos amosaron
unha reacción unánime contra esta medida, que consideran que atenta contra os dereitos da maioría dos traballadores e que é innecesaria no
momento actual.
Xosé Manuel Sánchez
Aguión, secretario xeral de CC
OO en Galicia, afirma que “na
última década, todos e cada
un dos anos as contas da Seguridade Social pecharon con
superávit. Os ingresos por cotizacións de empresas e traballadores foron superiores
aos gastos en pensións. Incluso no exercicio de 2009, o
ano da crise, o superávit estivo próximo aos 8.000 millóns de euros”.
Antolín Alcántara, secretario
confederal de negociación colectiva da CIG, concorda en que
a liquidez do sistema está garantida. Ademais, precisa que
“hai que entender a caixa das
pensións da Seguridade Social
como un capítulo máis dos orzamentos do Estado, que ha-

berá que atender en función
dos ingresos do propio Estado e
non só da Seguridade Social”.
Así, explica que “se nalgún momento houbese problemas reais, a Administración debería
quitar partidas doutros capítulos para cubrir as pensións cos
orzamentos necesarios”.
Domingo Barros, secretario de Formación e Emprego
de UGT-Galicia, insiste en que
“non estamos no mellor momento, pero tampouco é o
peor” para a Seguridade Social. O dirixente sindical lamenta “a falta de concreción
do goberno. Este tema debería
estar afastado da confrontación política, e as formas do
anuncio do Goberno non contribúen a este obxectivo. Non
fomos coñecedores desta proposta até que apareceu nos
medios, cando este tipo de temas deberían tratarse antes
no Pacto de Toledo”.

José Luis Rodríguez Zapatero,presidente do goberno español.

VINCENT KESSLER / REUTERS

’’

Inclusonoexerciciode2009,
o ano da crise, o superávit
estivo próximo
aos 8.000 millóns de euros”
[Xosé M. Sánchez Aguión]
CC OO.

’’

DESMONTANDO MITOS NA GUERRA
DAS PENSIÓNS. Sánchez Aguión

A ministra de Economía e Facenda, Helena Salgado.

lembra que “desde hai máis de
vinte anos véñense realizando
proxeccións sobre a viabilidade futura do sistema que
anunciaban crebas do mesmo
na década dos 90, logo no 2000

e por últimos sinalábase o
2010 como o ano da creba total. Obviamente, nada disto
sucedeu. Estas análises catas-

RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

trofistas baseábanse en hipóteses que se demostraron falsas, cando non en intentos
ocultos de poñer en cues- >>>

Aspensiónsdébense
entender como un capítulo
máis dos orzamentos
do Estado, que haberá que
atender non só
en función dos ingresos
da Seguridade Social”
[Antolín Alcántara]
CIG.

A dificultade de aplicar o ‘contrato alemán’
Ademais da proposta de reforma
das pensións, o Goberno formulou
nos últimos días unha posíbel modificación do réxime laboral. Un dos
aspectos que máis chamou a atención foi a posíbel aplicación de reducións de xornada e de soldo
como as que se dan en Alemaña.
X.M. Aguión (CC OO) considera que
“non parece unha mala proposta se
se entende como unha medida de
carácter extraordinario, se se limita

o tempo de utilización”. D. Barros
(UGT) matiza que “en Alemaña
existe ese contrato, pero os servizos
públicos e a protección do traballador son maiores. Para reducir xornada, en España existen os expedientes de regulación de emprego
suspensivos, pero non lle gustan
aos empresarios porque teñen que
render contas ante a autoridade laboral para que os autoricen”.
Tamén se contempla na re-

forma a ampliación dos supostos
nos que se pode aplicar o contrato
cunha indemnización de 33 días
por ano traballado (o contrato indefinido actualmente contempla que
esta contía sexa de 45 días por ano).
A proposta foi ben acollida polas
cúpulas das principais centrais estatais, que esperaban que a reforma
fose máis oposta aos seus intereses.
No caso da ampliación dos supostos
nos que se pode reducir a protec-

ción social a 33 días, Domingo Barros, secretario de Formación e Emprego de UGT-Galicia, lembra que
“se trata dun contrato extraordinario,
e é preciso modificar moitos aspectos para que a súa extensión sexa
viábel. Valoramos que o Goberno incida na estabilidade do emprego,
pero vai ser moi difícil convencer os
empresarios de que o contrato válido e normal é o indefinido”.
X.M. Sánchez Aguión, secretario

xeral de CC OO en Galicia, comparte
co Goberno que “hai que actuar
para reducir a contratación eventual
e superar a dualidade do mercado
laboral”. Pero no que respecta a efectividade deste tipo de medidas,
Aguión considera que “non parece
que poidan ter unha especial incidencia, xa que en 2009 o número de
contratos indefinidos ordinarios realizados duplicou os que tiñan unha
indemnización de 33 días”.G
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’’

A CRISE AGUDÍZASE
Manuel Cao

A

A creba do sistema de pensións vaticinouse para a década dos 90, logo para o 2000 e máis tarde para o 2010.

’’

Asanálisescatastrofistas
baseábanse en hipóteses
que se demostraron falsas,
cando non en intentos
ocultos de poñer en
cuestión o sistema público”
[Xosé M. Sánchez Aguión]
CC OO.

’’

Seaporcentaxedemulleres
que traballan estivese
na media da UE,
habería 3 millóns máis
de traballadoras,
cuxas cotizacións
permitirían a expansión
do Estado do benestar”
[Vicent Navarro]
Economista.

>>> tión o sistema público”.
Os actuais ataques aos sistemas públicos de pensións veñen sendo descritos con precisión desde hai máis de dez anos
por Vicenç Navarro, catedrático de Economía Aplicada e de
Ciencias Políticas da Universidade Pompeu Fabra. Este experto (colaborou na frustrada
reforma sanitaria impulsada
por Clinton nos EEUU) consi-

deraba a comezos da década
que “está aparecendo un discurso de loita de xeracións, segundo o cal os anciáns consumen un excesivo número de recursos públicos que poderían
asignarse a mozos e nenos. As
pensións son suxeito de especial crítica ao considerarse o
seu financiamento insostíbel.
Este é unha mensaxe promovida pola banca e as compañías
de seguros, que organizan simposiums e publican informes
que gozan de gran visibilidade
mediática”.
Navarro nega tamén que
unha maior esperanza de vida
supoña que exista máis xente
cobrando pensións, xa que este
indicador se calcula como
unha media das idades vividas
por unha certa poboación, e
aumenta cando se reduce a poboación que morre nova. “En
lugar de atrasar a idade de xubilación, o que se require en España é aumentar o número de
traballadores, facilitando a integración da muller no marcado laboral. Se a porcentaxe
de mulleres que traballan en
España fose a media da UE, habería 3 millóns máis de traballadoras, cuxas cotizacións sociais e impostos permitirían a
expansión necesaria do Estado
do benestar español, que é moi
deficiente tanto no coidado dos
anciáns como dos nenos”.G

PACO VILABARROS

50.000 millóns
menos de gasto
para contentar
os investidores
internacionais
Outra medida, que pasou moito máis desapercibida debido ao impacto social das dúas anteriores, é a redución do
gasto do Estado. O Goberno falou nun principio de 50.000 millóns de
euros, aínda que nos últimos días matizou que o
recorte podería ser aínda
maior. O obxectivo é acomodarse ás esixencias
dos grandes investidores
internacionais.
Os sindicatos non ven
con bos ollos esta medida,
oposta ás recomendacións dos seus propios
economistas. Polo momento, o Goberno non
concretou que partidas se
reducirán, nin en que territorios. De cumprir a súa
palabra o Executivo, o
sector máis afectado serán as infraestruturas públicas, un sector especialmente importante para a
economía galega na actualidade.G

percepción da crise económica avanza rapidamente unha vez que as reaccións orientadas á expansión do gasto público, en espera da reactivación da
locomotora europea, revelaron os seus límites materializados nun preocupante incremento do déficit e a débeda mentres parte das actividades xa abandonan os circuítos formais para tratar de sobrevivir na economía somerxida minando gravemente os ingresos públicos.
Non é fácil atopar unha saída confortábel á situación
pois a globalización e a pertenza ao euro determinan as
posibilidades e alternativas de futuro. Non é xa ocasión
de laiarse das oportunidades perdidas coa moeda
única, cuns tipos de xuro negativos e coa contribución
dos fondos UE pero a realidade é que os axentes optaron por unha estratexia de carpe diem na crenza de que
a conxuntura favorábel tiña carácter permanente e que
ademais a contribución autóctona era a que explicaba
o crecemento e o benestar. Esta visión optimista e acrítica dominou o pensamento económico e a actuación
dos gobernos e axentes políticos adicados a lanzar propostas que sempre incluían menos impostos e máis
prestacións.
A competición política xiraba arredor de quen era capaz de ofrecer máis e ninguén estaba disposto a reflexionar sobre os desequilibrios que se ían acelerando nas
contas exteriores, nos orzamentos, no sistema financeiro e na débeda de familias e empresas. A falta de interese en mellorar a xestión e a regulación pública tiña
bastante a ver co feito de que o motor da economía era
un sector inmobiliario que rebasaba os límites en medioambiente, seguridade xurídica, racionalidade financeira e sustentabilidade a medio e longo prazo pero proporcionaba altas taxas de emprego e ingresos fiscais que
obnubilaban os axentes no duradeiro período de clímax
da burbulla.
Chegado o golpe, os axentes tardaron en percibilo
acostumados ao bebedizo especulativo e de aí a ignorancia da crise, primeiro, e as políticas paliativas de gasto
público (plan E), despois. Pero, agora, co deterioro de
déficit e débeda saltan as alarmas con menos instrumentos cos que tratar de reverter a situación. No 2010
prevese un afondamento da crise pois é difícil crear emprego e aproveitar a medra das economías emerxentes
debido á perda de tecido produtivo e de competitividade
do que aínda se foi salvando.
Sen a pantasma de José María Aznar a oposición tería en José Luis Rodríguez Zapatero unha presa fácil
pero non debe esquecerse que o modelo especulativoinmobiliario foi unha aposta social e de país e é moi difícil ver na oposición capacidade de rexeneración económica e un proxecto de benestar ao presentar Madrid
e Valencia como exemplos paradigmáticos. A etapa de
descualificacións e conspiracións debería darlle paso á
proposta dun programa consensuado de estabilización
e reestruturación con reformas institucionais, orzamentarias, nos incentivos e redución dos custos de
transacción pois a globalización é implacábel e deixará
a cada un no seu lugar.G

’’

No2010prevese
un afondamento
da crise económica
pois é difícil crear emprego
e aproveitar a medra
das economías emerxentes”
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O Cidade de Santiago
baixou de categoría
por no n facer frente aos pagos.

FÚTBOL

Son éticas as vitorias nos despachos?
Os triunfos fóra dos terreos de xogo volven estar
de actualidade tras a vitoria concedida
ao Montañeiros ante o Compostela polo comité
de competición da FGF

Antonio Cendán

O triunfo é a maior ledicia que
dá o deporte. O triunfo é un obxectivo claro pero non a calquera prezo. Sempre houbo
persoas e entidades que se empeñaron en acadar a vitoria nos
despachos. O último caso foi a
decisión do Comité de Competición da Federación Galega de
Fútbol de darlle por gañado o
partido ao Montañeiros ante a
SD Compostela correspondente a vixésimo primeira xornada
de liga da Segunda División B
por 3-0, despois de que en Elviña Grande o partido rematase
con empate a dous goles. A decisión do tribunal deportivo
amparábase na suposta aliñación indebida do xogador uruguaio do Compos Rodrigo Trovo. Tras coñecer esta decisión,
o cadro santiagués vén de recorrer ante Apelación. O resultado que se deu nos despachos tivo consecuencias colaterais, xa
que o equipo coruñés conseguiu igualar ao CD Lugo a número de puntos, ao tempo que
se lle poñen a tiro os postos de
promoción de ascenso.
ALIÑACIÓN INDEBIDA DE VALDANO. Tamén o cadro santiagués cando
vivía as súas mellores etapas
históricas foi vítima doutra aliñación indebida, neste caso do
seu rival, o Real Madrid. En novembro de 1994, o entón adestrador branco, Jorge Valdano
puxo durante algúns minutos
no terreo de xogo ao xogador
eslovaco Peter Dubovsky, en
substitución de Emilio Butragueño. Durante un breve período de tempo, o Madrid estivo
con catro xogadores extraco-

’’

En 1995, Celta e Sevilla
estiveron a punto de ser
baixados a Segunda B,
pero a mobilización dos
afeccionados impediuno”

munitarios no terro de xogo
até que alguén advertiu ao técnico arxentino da irregularidade. De inmediato, o futbolista
centroeuropeo foi retirado do
rectángulo de xogo. Daquela,
ninguén denunciou o club
branco que, co regulamento
na man, tería que correr a mesma sorte que os composteláns
en campo herculino. O encontro acabou con empate a un, o
que tivo un doce sabor para o
Compos, xa que era a primeira
vez que visitaba o Bernabeu.
Pero de aliñacións indebidas ou que non se axustan as
regras está cheo o deporte. Así,
lle pasou ao Celta na tempada
2004-05. O conxunto vigués,
adestrado por Fernando Vázquez, puxo no terreo de xogo a
Toni del Moral, que tiña ficha
co equipo filial e non podía xogar máis de tres partidos consecutivos co primeiro combinado celeste. A consecuencia
desta circunstancia, aos vigueses déronlle o partido por perdido por 3-0, cando gañaran
por 1-2, o que lles servía para
regresar á división de honra do
fútbol estatal. O Celta tivo que
agardar unha semana para ver
confirmado o seu ascenso a
primeira división.

Equipo que presentou o Compos ante o Montanñeiros.

O DESCENSO DE CELTA E SEVILLA. En
xullo de 1995 a consecuencia
dunha precipitada decisión tomada nos despachos da Liga
de Fútbol Profesional, dous
equipos de longa tradición, un
deles o Celta e o outro o Sevilla,
víanse relegados nada máis e
nada menos que ao descenso a
Segunda División B pola suposta falta de avais para competir ao ano seguinte. Por se fose pouco, notificábaselles a Valladolid e Logroñés que ocuparían as vacantes de ambos
equipos. A LFP metérase nunha liorta sen precedentes. Quixo rectificar, propoñendo que
en vez de Segunda B fose Segunda A. Tras este monumental despropósito que mobilizou a cidades enteiras que reclamaban os dereitos dos seus
respectivos equipos, o organismo do fútbol profesional saíuse pola tanxente, decidindo
que todos quedasen na máxima categoría. Os dous anos seguintes, 22 equipos formarían
parte da mesma.

O DESCENSO DA SD COMPOSTELA E O CIDADE DE SANTIAGO. Na tempada
2002-03, a SD Compostela era
descendida a Segunda B do fútbol estatal polos impagos aos
seus futbolistas denunciados
ante a AFE. O cadro compostelán, competiría na tempada seguinte en Segunda B, malia facer unha aceptábel campaña
na división de prata. Pero a saña dos organismos deportivos
non remataría aí, xa que o cadro galego fora obrigado a

competir no grupo IV da división de bronce, ocupando a
praza que lle correspondería ao
Leganés, conxunto beneficiado
polo descenso dos galegos.
A tempada pasada, outro
equipo compostelán, o Cidade
de Santiago, de Segunda B correu a mesma sorte que os seu
colega. Os galegos baixaron de
categoría por non facer fronte
aos pagos. As consecuencias serían máis dramáticas xa que se
vería abocado á desaparición.G

A Eurocopa da selección danesa
Unha das maiores adulteracións
da competición deportiva tivo
lugar en 1992. Daquela a selección iugoslava (Serbia) fora excluída da fase final da Eurocopa
pola guerra dos Balcáns. A Eurocopa xogábase en Suecia e os
daneses cubriron o posto deixado polos iugoslavos. Aínda que
non contaban entre os favoritos,
Dinamarca acabaría proclamán-

dose campioa de Europa tras
vencer na final por 2-0 a Alemaña. Este título de rebote está
considerado como unha das
maiores desfeitas no ámbito deportivo. Do mesmo xeito, moitos
deportistas da antiga Iugoslavia
veríanse privados de medallas
olímpicas despois de que non se
lles autorizase a competir nos
Xogos de Barcelona'92.G
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A selección galega de taekwondo acada 18 medallas no Campionato
de España. O equipo galego de taekwondo sumou un total de 18 medallas
no Campionato de España de taekwondo, celebrado en Alacante. Das preseas acadadas, catro foron de ouro, outras tantas de prata e 10 de bronce. Os
catro títulos obtivéronos mulleres, volvendo estar no máis alto do podio as
medallistas mundiais Andrea Rica e Estefanía Hernández. G

ATLETISMO

Begoña Garrido, mellor atleta galega de 2009

‘Este ano redúcennos as axudas o 15%’
Antonio Cendán

Begoña Garrido (Ferrol, 1985)
vén de ser elixida mellor atleta
galega feminina de 2009. Esta é
a segunda vez que a velocista
departamental acada o premio. Cun palmarés envexábel,
foi campioa de España en 2007
e subcampioa noutras dúas
ocasións, a última o ano pasado, ademais de estar presente
en probas internacionais coma a ‘Decanation’ e os Xogos
do Mediterráneo. O seu obxectivo para o presente exercicio e
clasificarse para os Campionatos de Europa que este ano se
celebran en Barcelona.
Que supuxo ser elixida mellor
atleta galega?
Pois para min, ante todo, representa un estímulo, no que se
valora o teu esforzo. Entendo
que é un galardón á constancia,
ás ganas de ir progresando cada ano un pouco máis.
Cales son os seus obxectivos
para 2010?
O principal é clasificarme para
os Campionatos de Europa,
que este ano terán un sabor
especial, xa que se celebran en
Barcelona. Teño que facer a
marca mínima para estar entre as mellores atletas do continente.
Soña cunha medalla no europeo?
Temos que ser realistas. Subir
ao podio nunha proba coma a
da velocidade, onde hai tanto
nivel en Europa, é moi difícil.
Creo que non vai estar ao meu
alcance. Insisto en que para
min xa é moi ilusionante estar
na capital catalá. Confórmome
con pasar unha rolda.
Pero nos Iberoamericanos si
pode acadar algo positivo...
Dende logo que si teño unha
meta de conseguir algunha
medalla ou título eses son os
Xogos Iberoamericanos. Tampouco vai ser fácil lograr un
podio, porque no mundo da

velocidade cada vez hai mellores atletas. A competencia é
moito maior.
A velocidade ten algo distinto?
Considero que na miña especialidade en concreto, os 400
metros, tes que estar moi
apunto cando che chega unha
proba. Unha lesión, coma me
ocorreu a min en 2009, impediume estar a tope en momentos concretos, pero son carreiras moi bonitas polo que teñen
de espectaculares.
O atletismo feminino galego vive un momento excepcional.
Non nos podemos queixar.
Temos grandes atletas, tanto
homes coma mulleres, con
moitas posibilidades de acadar éxitos. Tamén temos mocidade e canteira. Son moitos
os deportistas galegos que nos
están a dar satisfaccións. Entre
as rapazas está Lorena Luaces,
María Xesús Xestido ou Sandra
Mosquera, pero tampouco
nos debemos esquecer de Pedro Nimo, Gustavo Dacal, Lolo
Penas e moitos outros que están a destacar.
Pensa en Londres 2012?
Soñar é de balde, pero para a
cita olímpica falta aínda moito
tempo. Teño a ilusión e o obxectivo de estar alí. Só clasificarme para os Xogos Olímpicos sería un éxito marabilloso,
pero neste tempo que aínda
falta poden ocorrer moitas
cousas. Cando chegue ese momento terei un par de anos
máis e co paso do tempo pérdese velocidade e gáñase fondo, pero tamén vas gañando
madurez e experiencia.
Como andan as axudas económicas?
Non moi ben. Do atletismo,
profesionalmente é practicamente imposíbel vivir. Tan só o
conseguen tres ou catro atletas
que son os mellores, pero os
outros dependemos moito das
axudas. Este ano, a consecuen-

’’

Subir ao podio
nunha proba coma
a da velocidade, onde hai
tanto nivel en Europa,
é moi difícil”

’’

O principal é clasificarme
para os Campionatos de
Europa, que este ano terán
un sabor especial, xa que
se celebran en Barcelona”

’’

Son moitos os deportistas
galegos que nos
están a dar satisfaccións”

cia da crise, redúcennos as bolsas e os apoios nun 15%.
Vostede compaxinou ben o
deporte co estudo?

Imaxes de Begoña Garridono trancurso dunha carreira.

Afortunadamente así foi, pero
non a todos os atletas lles ocorre o mesmo. En Madrid, hai
centros de bacharelato que
fan horarios especiais para
que os rapaces podan compe-

tir, pero cando chegas a Universidade a cousa cambia.
Teste que organizar para evitar, na medida do posíbel, que
non che coincidan os exames
coa competición.G
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UN DEBATE CONTEMPORÁNEO

A arte, entre a ironía e a ocorrencia
A exposición Cousas que só un artista
pode facer explora, no MARCO de Vigo,
os límites da creación artística
contemporánea
Manuel Xestoso

A

rremeter contra a arte contemporánea é
unha práctica que
semella gozar de
gran predicamento nos últimos
tempos. Resulta habitual ver
como se lle atribúen todo xénero de vilezas, moitas veces contraditorias entre si. Acúsase a arte máis recente de frivolidade
ou de hermetismo; de adicción
ás subvencións públicas ou de
submisión aos caprichos dunha elite de potentados veleidosos; de disolver a estética no discurso político ou de falta de
compromiso; de constituír un
simulacro propiciado por algún
misterioso contubernio de intereses ou de non ter a máis mínima relevancia no discurso intelectual da nosa época.
En realidade, ningún destes
argumentos é unha novidade
absoluta: a historia da arte moderna –e mesmo da arte clásica– está ateigada de censuras e
reprobacións tan categóricas
coma estas ou, se cadra, aínda
máis rotundas. En moitos casos, carrexan unha boa dose de
prexuízos conservadores ou de
bile reaccionaria. Noutros, manipulan o debate presentando
algunha banalidade do mundo
da arte –que, obviamente, as
hai– como baremo aplicábel a
toda a creación artística do
presente: unha argucia tan demagóxica como sería, por
exemplo, desvalorizar toda a literatura moderna fundando o
noso xuízo no éxito comercial
de O código Da Vinci.
Lamentabelmente, tamén é
frecuente que o mundo da arte
reaccione ante estas críticas ou
ben refuxiándose nun discurso
vitimista ou ben estirando o
pescozo nunha fachendosa
pose de autosuficiencia. A exposición Cousas que só un artista pode facer constitúe unha
benéfica excepción na que á

autocrítica reflexiva se lle une,
ademais, un sempre saudábel
sentido do humor.
Nas salas do MARCO, o espectador enfróntase con algunhas
propostas que non se poden
cualificar máis que de disparatadas. O colectivo Gelitin pasa
unha semana cavando, polas
mañás, un enorme burato na
praia de Coney Island para, polas tardes, volver a tapalo; Paola
Pivi freta un avión para que unha pasaxe composta exclusivamente de peixes de cores viaxe
dende Sidney a Auckland; Mai
Yamashita e Naoto Kobayashi
camiñan durante días até crear
no céspede un carreiro coa forma do símbolo do infinito;
Gianni Motti percorre a pé o
acelerador de partículas do
Consello Europeo para a Investigación Nuclear de Xenebra,
non para atopar a antimateria,
senón o anti-Motti…
Contemplando estas accións aparentemente absurdas, serán moitos os que se sintan ratificados nos seus receos
ante os excesos dos artistas. E
tamén haberá quen se interrogue seriamente sobre os límites da arte, sobre a razón de ser
dunhas obras que semellan diluír a creación no escepticismo, o artístico na parodia. En
todo caso, será preciso afrontar
o feito de que, implícita nestes
proxectos, existe unha redefinición do perímetro da arte.

DUCHAMP E A POLUCIÓN ESTÉTICA.
Como en case todo o que ten a
ver coa arte contemporánea, é
imposíbel subtraerse á lembranza dos xestos inaugurais
de Marcel Duchamp: os bigotes que lle pintou á Gioconda,
os meticulosos cultivos de po
que preparaba, os seus infraleves… Xestos lúdicos alicerzados nunha reflexión máis profunda sobre a posibilidade de
crear “obras que non fosen
obras de arte”.

Repetir os pasos até crear unha corredoira que representa o símbolo do infinito. Yamashita & Kobayashi, Infinity,2006.

Aleksandra Mir, Gravity, 2006.

A partir dunha ínfima escolma de acenos sen apenas concreción material, Duchamp
–que insistía en que a súa produción tiña máis a ver co traballo do intelecto que co das
mans– abriu un vasto mundo
de posibilidades á creación
guiado pola súa particular teima de crear unha arte antirretiniana, pola súa obsesión de
manterse afastado da estética.
“Hai un punto que quero estabelecer moi claramente,” –declaraba nun texto sobre os ready-mades– “que a elección
destes ready-mades nunca me
veu ditada por ningunha deleitación estética. A elección estivo fundada sobre unha reac-

ción de indiferenza visual”. E
máis adiante, xustificando a limitación da produción de ready-mades a só uns poucos
exemplares ao ano aclaraba:
“Nun momento dado decateime de que para o espectador,
aínda máis que para o artista, a
arte é unha droga que crea hábito e eu quería protexer os
meus ready-mades dunha
contaminación desa caste”.
Talvez sexa esta arela de permanecer distanciado do visual,
do que daquela –quizais tamén
hoxe– se entendía como estético, o que converte a Duchamp
nun visionario. En certo modo,
esa frase que sentencia que “a
arte é unha droga que crea hábito” contiña o vaticinio da nosa época, que xa moitos definen
como da hipervisualización e
da hiperestetización.
En efecto, nas sociedades
consumistas asistimos un proceso de estetización banal e
impreciso que afecta a todas
as ordes da vida. O capitalismo
tardío precisa desa hiperestetización fetichista da mercancía para propagar o glamour
da experiencia do consumo. O
acto previo á compra é a exhibición do produto, a exaltación das súas virtudes, a súa
espectacularización. E a consecuencia é a hipertrofia do visual, o pseudoesteticismo
–contra o que xa advertía Fredric Jameson– que alaga todos

’’

Oespectadorenfróntase
con algunhas propostas
que non se poden cualificar
máis que de disparatadas”

’’

Acríticadoesteticismo
pon en solfa a necesidade
do capitalismo de presentar
todas as mercadorías
con glamour”

’’

Aorixinalidadedesta
exposición consiste en
invitar ao visitante a
interrogarse sobre o sentido
de continuar a denominar
arte estas propostas”

e cada un dos recunchos do
cotián nun espazo social saturado pola cultura da imaxe.
Renderse ante os designios
dese gran interlocutor único
en que se transformou o >>>
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Os ocupantes deste avión son unicamente peixes de cores. Paola Pivi,I Wish I Am Fish,2009.

Percorrer a pé o acelerardor de partículas. Gianni Motti, “HIGGS” à la recherche de l’anti-Motti,2005.

>>> mercado supón tamén
sucumbir á mórbida sedución
do deseño, dos medios de masas e telemáticos.
Un dos retos da arte que
aínda aspire a erixirse en crítica
simbólica é marcar distancias
fronte a esa polución estética e
a vacuidade que entraña. E a
ironía duchampiana e dadaísta constitúe unha estratexia de
resistencia que permanece
operativa e que xerou, durante

o século XX, unha fecunda tradición de utilización do humor
como lexítima defensa exercida dende a fraxilidade das
prácticas artísticas. Dadá, Fluxus, o accionismo vienés, as
tentativas de desmaterialización iniciadas dende a arte
conceptual, o situacionismo…
todos empregaron, en maior
ou menor medida, procedementos da comedia que aspiraban a erixirse en berros de in-

conformismo ante a homoxeneidade e a ausencia de valores
á que parecía abocada a modernidade.

A TENTACIÓN DO NIHILISMO. A orixinalidade desta exposición non
consiste tanto en mostrar como intervén o humor nestas
prácticas coma en invitar ao visitante a considerar a onde nos
conducen, a interrogarse sobre
o sentido de continuar a deno-

minalas arte. Noutras palabras, o espectador terá ocasión
de valorar até que punto instalarse no escepticismo sarcástico –para fuxir da complicidade
cun sistema capaz de asimilar
e trivializar calquera ensaio de
contestación– pode levar a caer na tentación do nihilismo, a
unha arte que só se realice plenamente como unha representación do nada.
O propio título, Cousas que
só un artista pode facer, alude a
esa tensión entre liberdade e
desvalemento que aflixe ao artista moderno. A arte clásica
–madurada no cultivo do máis
perfecto equilibrio entre espírito e materia– impuña unhas
ríxidas normas para determinar o que pertencía ao dominio da arte. Dende o romanticismo, pola contra, a creación
artística identifícase co subxectivismo estético, cun reino da
liberdade ao que non se lle
aplican as leis da vida práctica.
Mais, paradoxalmente, esta
emancipación sen precedentes implica unha angustiosa
contradición: o artista goza da
máis absoluta das autonomías
para definir a arte pero esa prerrogativa implica recoñecer a
ausencia de ningunha instancia superior que lexitime a súa
definición.
E esa é a pregunta clave que
proxecta esta exposición: convéncennos os artistas de que o
que fan é arte? Ao examinar estes proxectos, o espectador ten
oportunidade de cuestionar se
responden ao concepto de arte
que ten a sociedade. E, daquela, a reflexionar sobre a propia
idea de arte, sobre a súa actualidade, sobre a súa relevancia.
A artista Tere Recarens salta
en paracaídas armada dunha
vasoira para varrer as nubes
que lle impiden á cidade de
Berlín gozar do sol. Piero Golia
atravesa o Adriático en piragua
para se converter no primeiro
ilegal italiano que se infiltra en
Albania –o camiño inverso ao
que habitualmente fan os múltiples inmigrantes albaneses
que se introducen ilegalmente
en Italia. Son equiparábeis ambas propostas? Onde colocamos a fronteira entre ironía e
ocorrencia? As respostas distan moito de ser fáciles, pero é
explorando as marxes como se
delimitan os territorios. O da
arte non ten a ver nin cos simulacros sen referente nin co vacuo consumo de sensacións
que nos impón o mercado.G

AARTEDAGUERRA

SINGULARIDADE
Xavier Queipo

E

nténdese por nicho ecolóxico o lugar que unha especie
ten de seu no interior dun ecosistema. O “nicho” sería un hipervolume de “n” dimensións (variábeis ecolóxicas) nas que un
organismo pode vivir e substituírse a si mesmo. Esas variábeis
teñen que ver coa relación do individuo co medio: o malestar na
cultura propia, a fascinación polo foráneo, a imitación das entendidas como culturas, sociedades ou individuos de éxito, e
na fin o gregarismo como corolario destas actitudes miméticas.
O gregarismo mimético maniféstase, por exemplo, nas manifestacións multitudinarias a
prol de causas que amalgaman
vontades por razóns diversas, as
manifestacións deportivas, resultan dunha “inseguridade de
pertenza”, dunha negación como minoría, dun “desexo de
poder” exorcizado por intermedio da imitación daqueles aos
que se lles supón unha posición
de privilexio.
A comunidade convértese así
nunha sociedade de “simbiontes”, que viven xuntos sen percibir que exista dano, que raramente protestan e se mostran
sen opinión formada, usando de
lugares comúns para manifestar
as súas emocións, que non son
básicas nin primitivas, senón
simplemente non elaboradas,
coma se existise unha vontade
colectiva para non pensar, para
non actuar, para se resignar a un
sistema único de valores e pensamentos, onde a incerteza das
leis do mercado domina as vidas
dos cidadáns sen que estes podan reaccionar.
Para preservar o noso xeito de
entender o mundo sería bo persistir na afirmación da nosa “singularidade”, sen que isto signifique non ter intercambios con
outras culturas, mais sen renuncias nin submisións.G

’’

Parapreservaronosoxeito
de entender o mundo
sería bo persistir
na afirmación
da nosa
singularidade”
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A arte de Castelao xa ten inventario
Desde finais de 2009 a Consellaría de Cultura
ten no seu poder a catalogación
das case 4.000 pezas gráficas de Castelao
Xan Carballa

Manuel Sieiro

‘A miña concepción
poética
é moi musical’
M.B.

O médico e poeta Manuel Sieiro
vén de publicar Van Gogh e outras cancións, dentro da colección libros da Frouma, de Edicións Follas Novas. Teo Cardalda, membro de Cómplices, musicou dous dos seus poemas,
Abrazo e Blues de maio.
Que leva a un médico a escribir
un libro e canto hai desa profesión na súa poesía?
Inicieime de xeito anónimo na
traxectoria poética hai 30 anos,
en Santiago. Estando no Galo
Douro, unha canción que soaba dedicada a Van Gogh inspiroume o poema que abre o libro. Cando escribo, máis que
unha relación directa coa miña
profesión, síntome músico. Por
iso a miña concepción poética é
moi musical. Para min a poesía
e a música son irmáns de sangue, ás que cómpre engadirlle a
pintura, tamén presente neste
poemario. Evidentemente, a
miña traxectoria como médico
ponme en contacto directo coa
morte, a dor e o sufrimento, que
tamén inflúe na miña obra.
E que papel xoga a música?
É fundamental. A música é unha arte suprema, cunha versatilidade e un achegamento que
a diferencian doutras expresión artísticas.
Boa parte das creacións deste
poemario recuncan no amor e
no erotismo, pero tamén in clúe poemas de certo contido
social. Que busca na poesía?
Todo ser humano é corpo,
mente e espírito. O corpo e o
espírito teñen que ver con ese
erotismo e ese amor. Pero a poesía debe ter tamén un compromiso social. Cómpre dar un
paso adiante, asumir cada un a
súa responsabilidade e transmitir que vivimos no mundo
das présas e do egoísmo contribuíndo co noso gran de area
para que haxa unha metamorfose social.G

“Documentamos 3.800 referencias de Castelao coa súa dixitalización correspondente. O
labor dun titán, que desde adolescente pelexou coa ameaza
ou a realidade da cegueira. O
que fixo este home, que levou
unha vida tan difícil, é asombroso. Un oculista explicoume
que co seu problema, nos anos
finais que aínda pintaba –a última referencia é de 1945–, tiña
que percorrer varias veces un
obxecto ou unha escena e memorizala. Por algo hai unha serie de cadros de cegos, que están no Museo de Pontevedra,
aos que se refire como Meus
compañeiros”. Miguel Anxo
Seixas, vicepresidente segundo da Fundación Castelao, foi
o encargado de coordinar o
equipo que sacou adiante unha base de datos que recolle,
de forma exahustiva, a obra
gráfica e artística do rianxeiro.
O proxecto foi financiado pola
Consellaría de Cultura que,
desde finais de 2009, ten todo o
material e deberá decidir se o
fai público nunha web semellante á que xa ten rodando na
rede o Museo de Pontevedra.
Segundo Seixas, o labor de
procura nunca remata e, desde
que se finalizou, seguen chegando referencias de posíbeis
orixinais. O rastrexo realizouse
simultaneamente por bolseiros de diversos países nos que
Castelao residiu na súa azarosa
vida de emigrante e exiliado.
“A prensa é básica para seguir a
pista dun autor que tivo nos
xornais vehículo principal do
seu traballo. Podemos coñecer
ben os seus traballos en Nós, A
Nosa Terra ou Faro de Vigo,
pero había que percorrer outra
moita prensa polo mundo, e
non só a convencional, tamén
as pequenas revistas asociativas ou políticas”.
Moscova, os Estados Unidos, Cuba, Arxentina, Uruguai,
México e, por suposto, Galicia
e España, son os fitos desta
procura, ademais dunha manchea de particulares que teñen
no seu poder algúns orixinais
da pintura ou as ilustracións de
Castelao. “Moita xente deixounos rexistar as pezas, fotografalas, aínda que eles como pro-

pietarios manteñen o anonimato. Apareceron moitas cousas e hoxe penso que estamos
moi perto de localizar o 100%”.

O ARTISTA ERRANTE. A biografía de
Castelao está inzada de translados e finaliza nun longo exilio
de 14 anos fóra de Galiza, os
primeiros en plena guerra e
despois xa peregrinando por
América até a chegada definitiva a Bós Aires. Cargado pola crise dunha saúde feble, sobretodo afectado por unha vista moi
limitada, que o deixou cego
temporalemente por un desprendemento de retina aos 28
anos. O terríbel foi que cando,
en 1938, viaxe comisionado pola República á Unión Soviética,
descubre por un médico especialista, que botara máis de dúas décadas medicándose para
unha enfermidade que non tiña, un erro diagnóstico que o
mantivo tratado cun produto
que incluía mercurio e que o
deixaba exahusto.
Aínda así mantivo un labor
titánico, pois ao seu traballo político, profesional e literario sumou unha obra artística, popular polos seus debuxos de humor na prensa e tamén por unha obra que inclúe desde cadros de grande formato até pequenos debuxos en diferentes
técnicas, moitos deles depositados no Museo de Pontevedra.
Os avatares do exilio, as propias necesidades económicas
da súa muller Virxinia e o feito
de non deixar herdeiros (o seu
fillo Afonso morreu con 14
anos por unha tuberculose),
deu lugar a que a súa obra se
dispersase ou se destruíse no
turbillón que seguiu o golpe
militar. O seu amigo e correlixionario Alexandre Bóveda,
que sería fusilado o 17 de agosto de 1936, pediulle á muller,
Amalia Álvarez Gallego, que
destruíse papeis comprometedores e ela mesma ten contado
que é posíbel que fosen debuxos de Castelao no medio.
Segue sen saberse onde poden estar os orixinais do Álbum
Nós, un traballo que sempre ía
debaixo do brazo de Castelao
como equipaxe imprescindíbel. En Bós Aires pérdese o rastro desta obra cimeira, cuxo se-

Miguel Anxo Seixas,vicepresidente segundo da Fundación Castelao.

?

UERE SABER MÁIS?
www.museo.depo.es

guimento é un argumento de
novela negra de primeira orde.
Agora é a Consellaría de Cultura a que debe decidir que facer con esta base de datos.

X.C.

Aberto o conflito pola declaración da casa familiar de Rianxo
como BIC (Ben de Interese Cultural), queda pendente a promesa de aproveitar que o Museo de Pontevedra, onde se
conserva o groso da súa obra,
faga un espazo permanente
maior que o actual, aproveitando as recentes ampliacións.G

Catálogo en internet
Animais, árbores, arquitectura,
carteis, cegos, guerra, escenografía, mar... velaí algúns dos epígrafes para buscar as pezas que
o Museo de Pontevedra, ten a
disposición pública na súa páxina web baixo o título de “Catálogo Castelao”. Os visitantes poden
ver as características técnicas e
unha pequena reprodución dixital de cada peza catalogada, así
como a situación na que está incluída no museu, ben no arquivo

ou en exposición pública.
A sala de Castelao no Museo
de Pontevedra é unha das máis
visitadas, aínda pendente a vella
revindicación de adicarlle máis
espazo e a falta dun Centro Castelao, que é unha ilusión da fundación que leva o seu nome, presidida por Avelino Pousa Antelo, e
unha aspiración do concello de
Rianxo, que mantén un pleito
aberto pola adquisición da casa
na que viviu a súa irmán Tereixa.G
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Realizar os nosos disfraces e caretas do Entroido co material que
temos na casa é unha labor divertida, barata, e
que desenvolve a nosa
imaxinación.
Vexamos algúns trucos e técnicas moi sinxelas para facer o entroido
co que temos a mán...
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Esta é a maneira máis sinxela de facer unha careta.
Só precisarás unha cartolina, un lápis e tesouras, e unha idea do que queres facer.

Primeiro debuxaremos na cartolina a figura
que queiramos reproducir: a cara dun animal,
dunha persoa...
Temos que tomar unhas mínimas medidas

Un elemento
moi socorrido
para un disfraz é o sombreiro. De feito, un pode ir xa disfrazado con só poñer un bo pucho.
Podemos facelos tamén con cartolina.
Trazaremos un circo que será a ala do sombreiro. No medio recortaremos outra circunferencia co tamaño da nosa cabeza, que podemos medir cun cordel. Pero neste circo debemos deixar uns triángulos que serán as

solapasque logo pegaremos, despóis de
dobralas, á parte darriba do pucho.
Esta parte superior podemos facela
do xeito máis simple, facendo un
cono con outra cartolina e pegándoo
ás solapas, que irán por dentro para
que non se vexan.
Tamén podemos facelo doutras formas,
como a que ves no debuxo, cunha tapadeira superior, ou como mellor imaxines.

As caretas feitas con papel
molladoesixen maior traballo e tempo, pero tamén nos
quedarán moito máis aparentes.
Usaremos papeis dexornais
vellos, que temos que mollar
ben na auga.
Despois debemos dispor
dun molde máis ou menos
complicado, donde iremos
aplicando capas dese papel

mollado, encolando cada
unha delas, até ter un certo
grosor. Iremos dándolle unha
forma que tamén coincida
coas dimensións da nosa
cara.
Hai que esperar tempo até
que esté seca e dura. Daquela poderemos pintala,
engadirlle elementos como
ollos, barbas, etc...

da distancia dos nosos ollos, da boca e do naris, para que logo coincidan cos nosos!
É máis cómodo facer só media careta, deixando libre o lugar da nosa boca.
Despois podemos pintala como mellor vexamos, para darlle un mellor aspecto. Logo
colocaremos unha goma elástica para ter
conta dela.
Tamén é moi doado facer un simple antifaz,
que axiñapoderemos decorar con maior ou
menor traballo, dependendo da nosa habilidade e das gañas que teñamos de complicarnos a tarefa!

Ocartón dunha caixadas que tiramos habitualmente pode ser un
valioso elemento antroideiro.
A súa rixidez é moi útil para certas
caretas ou elementos do disfraz
que se nos podan ocurrir.
Neste exemplo, non é difícil recortar a careta dun peliqueiro. Pegariámola a outra parte traseira, e decoraríamos a cara e sombreiro coa
axuda do pincel. Por dentro, deberemos meter un gorro ou tira ríxida
pegada ou cosida ao cartón, de
xeito que a pantalla se nos quede
ben fixa na cabeza.

A perruca é outro elemento imprescindible nun disfraz.
Con fíos de lá e algo de paciencia, pódese
elaborar unha perruca caseira, que podemos pegar por debaixo dun sombreiro.
Ollo!, mira que a lá sexa vella e sexan anacos que xa non serven, pois se nón sairíanos máis cara a perruca que unha que poidamos mercar na tenda!

E lembra que, ao traballar con estes materiais, debemos usar cousas que xa non sirvan para outro uso, e non estragar cousas
novas pola ansia de facer o disfraz. E que
usar a imaxinación é máis divertido que
que nolo den todo xa feito!
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Atopa o camiño para chegar a ese gran
plato de ricas filloas!
A cales destes personaxes ou disfraces do Entroido galego corresponde cada foto?
XENERAIS-FOLION-BOTEIRO-VOLANTES-PANTALLA-PELIQUEIRO
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ENTROIDO
An Alfaya

T

empo de poñer as carautas a quen tivo a cara descuberta todo o ano e
de quitarllas a quen as levou
sen pudor. Este entroido ten
a faciana crispada polas
boutades que foron soltando ao desaire os políticos
que fan política-farándula
para cidadáns que non lles
queda outra que tomar a
chacota as súas palabras
mentireiras; vocábulos envelenados que soltan ao
chou aqueles que din representarnos despois de recibir
apoio nas urnas, arengando
sobre a crise económica e a
desfeita educativa en materia idiomática con concepcións anacrónicas. As 55
mentiras sobre a lingua galega, coordinadas por XoséHenrique Costas, e avaladas
por Prolingua, poderían facerse extensivas a outras
tantas áreas da vida; trampulladas en materia social,
laboral, financeira,etc. que
soan a catecismo laico. Así
que nestes días temos a escusa perfecta para mentir
nós tamén no traballo, na
rúa, na familia, nas tabernas, e crernos as nosas mentiras, porque Entroido, avogado do demo, virá na nosa
defensa. ¿Ou probamos a
soltar verdades coma puños
sen eufemismos? ¿Sacamos
toda a bile e cantamos as corenta á panda de incompetentes como adoitan facer
os bébedos, amparados na
inconsciencia da súa embriaguez? Podemos calar
coma covardes, acolarnos á
charanga de calquera barrio
cantando coplas co disfrace
que máis nos favoreza. No
Entroido todo vale. Aproveitemos para blasfemar. ¿Alguén vai reparar nas nosas
protestas? As proclamas corren o perigo de perderse no
balbordo da troula. Mais iso
non serve de escusa para o
silencio.G

A Nena e
o Grilo

labor conxunto de moitas persoas
que cren que calquera traballo
para os nenos e nenas debe ser traTexto de Magín Blanco
tado con esmero e coidado tanto
Ilustraciónsde Iván Prieto
no apartado das imaxes, coma no
Letra e músicade Magín Blanco,
musical, cos arranxos na produUxía e João Afonso
ción e na interpretación.
Colaboran:Uxía, Ugia Pedreira,
Trátase dun proxecto que está
Guadi Galego, Fred Martins,
pensado para conectar a escola
Guillermo Fernández…
coa vida e adoptar unha actitude
Prezo:Libro-CD, 20 €.
crítica e construtiva a prol de vaEditorial:OQO editora.
lores básicos respecto pola natuA nena e o grilo é o novo libro-CD
reza,liberdade, solidariedade,
que agora ve a luz dentro da colecidentidade... . Para iso, precísase
ción máis musical de OQO editora.
un sistema de valores compartiUn mosaico de textos, cancións e coro de nenos. Eles poñen a mú- dos e de materiais que se poidan
debuxos conforman este volume sica, e Iván Prieto, as imaxes.
integrar dentro dos procesos de
no que o compositor Magín O ilustrador galego utiliza unha aprendizaxe.
Blanco se encarga de encaixar to- multitude de recortes con diferen- Dun xeito sinxelo, a historia de
das as pezas.
tes tonalidades e texturas para as amizade entre a nena e o grilo desMais o músico ourensán non está imaxes. Sitúa as aventuras dos pro- cobre dimensións determinantes
só, nesta aventura acompáñano as tagonistas no marco da cidade, da existencia e abre horizontes pocarismáticas e persoalísimas voces onde explota elementos urbanos sitivos e ilusionados, nesta obra
de Uxía, Fred Martins, Guadi como a publicidade, ou os carteis.
concebida para nenos e nenas de
Galego, Ugia Pedreira… e ata un A nena e o grilo é o resultado do calquera idade.

Amigos de la
Viaxe a Terranova.
Autor: Tere Fernández
Editorial: A Nosa Terra. Colc. Os Lanuxe

Nova colección que edicións A Nosa
Terra vén de publicar da man da súa
creadora Tere Fernández. Os seus
protagonistas Ezequiel, Crispín, Punkín, Fidel e mais Roque, son cinco
simpáticos bonecos de la que están
chamados a se converter nuns bos
compañeiros de xogos e aventuras
dos máis pequenos da casa. Estes
non só van gozar coa lectura senón
que terán a posibilidade de ir creán-

doos a partir das indicacións que a
autora lles achega ao remate de
cada entrega. Crispín é o elixido,
neste libro, para cobrar vida coa
axuda dos cativos. Cada título da colección corresponde a unha diferente andanza destes especiais amigos lanuxes. Neste conto Ezequiel, o
inventor do grupo, decide construír
unha nave voadora para poder cruzar o océano e chegar ata Terranova,
a terra dos bacallaus. Deste xeito
cumpriría o seu desexo de observar
os bacallaus aos que nunca tivo ocasión de ver na súa vida. Nesta viaxe

de coñecemento
acompáñano os
seus catro
amigos,
pois todos comparten a
mesma curiosidade por este peixe
mariño. Ao final descubrirán como,
ás veces, a realidade non é o que parece á simple vista.G
Alba Piñeiro

’’

As proclamas-

corren
perigo de
perderse no
balbordo da
troula”

Tes un debuxo, unha caricatura,
unha foto túa, da túa mascota ou
do sitio no que vives que queres
publicar e comentar?
Ou un artigo, un contiño, ou un
pequeno poema?
Fáinolos chegar a este correo:

bulebule@anosaterra.com e,
na medida do posíbel, irémolos
publicando aquí. Mira que non
sexan escritos moi longos. E
manda o teu nome, e o lugar no
que vives ou a escola na que estudas, se queres. Anímate!

00
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Alfonso G. Sanmartín, presidente dos editores

‘O libro galego non vive das subvencións’
Xan Carballa

[TEXTO & FOTO]

Este 2010 é o Ano do Libro e da
Lectura en Galicia. O presidente
da Asociación Galega de Editores (AGE), Alfonso G. Sanmartín
(Guntiá-Palas de Rei, 1946) incomódase cando se fala do libro
galego como un sector sostido
artificialmente, “temos moitos
retos, un deles afianzar a nosa
presenza no exterior, sexa vendendo libros traducidos e producidos aquí, traballando con
selos coparticipados ou vendendo dereitos”. E formula a
asignatura pendente de “compensar unha militancia cultural
que está no cerne de todas as
editoriais galegas, cunha maior
vocación empresarial”.
A raíz dunhas declaracións do
conselleiro de cultura, a AGE
foi moi dura con esa idea de
que a cultura en xeral, e o libro
galego en particular, é un sector subvencionado que doutro
xeito sería inviábel.
Nos demos hai un pouco uns
datos respondendo ao propio
conselleiro de cultura. Primeiro
distinguindo entre subvención
e compra, porque isto último é
un investimento que teñen que
facer para dotar as bibliotecas e
que está coparticipado con cartos do Ministerio de Cultura que
non son só para libro galego. Sumando eses conceptos estabamos en 1,9 millóns anuais sobre
unha facturación total de 33 millóns. E se iso o levamos non ao
número de títulos senón á cantidade de exemplares editados
estariamos falando de céntimos
de axuda para cada libro. É unha
falacia, o libro galego non vive
das subvencións.
Algúns sectores insisten.
Pero é falso. Recén acabamos
de coñecer o informe do Consello da Cultura e a Zona Franca
sobre a contribución da cultura
ao PIB galego, que é o 2%. O
problema de toda a industria
cultural galega é a invisibilidade, por iso teñen tanta importancia iniciativas polas que
seguiremos pelexando como o
Culturgal. Descoñécese o libro e
o que fai a cultura galega. A
mensaxe que se lanzou foi froito
do descoñecemento.
E Culturgal non se celebrou en
2009.
Culturgal naceu para visualizar
o libro e outros sectores da cultura, da música ou o audiovisual. Viña de experiencias como

os Salóns do Libro e o primeiro
ano (2007) foi asumido con
forza pola Consellaría. Tivemos
que evitar unha certa instrumentación política, pero na segunda edición (2008) cedemos
de máis e foi un erro porque hai
quen o quixo asociar a unha determinada liña política cando
para nós é unha aposta de país e
ten que implicar a toda a sociedade. En todo caso foi importante porque serviu de coñecemento entre sectores culturais
que vivían un pouco estancos
entre si e foi unha aposta, que
vai continuar, por chegarmos
máis á sociedade para que se
nos vexa. Temos contactos para
seguir, coas institucións públicas e tamén con outras entidades e fundacións.
Cal é a axuda pública ao libro?
Hai axudas á tradución de Política Lingüística, as compras
para bibliotecas e pouco máis.
En libro educativo neste ano
pasouse de un a medio millón
de euros, e deste orzamento a
metade pertence a asignacións
que se deben de exercicios anteriores, polo que a cantidade é
mínima. Por iso esas ideas de
ter novo material educativo
para o ano que vén en función
da nova programación lingüística non son realistas.
E o conxunto das editoriais teñen unha cultura empresarial
afianzada?
O que hai “en exceso” na edición galega é compromiso cultural. Se analizas a súa historia
ese sentido da responsabilidade
está sempre pesando, pero hai
que facer máis fincapé na orientación empresarial, compaxinar cultura e empresa. Só con
voluntarismo non se sobrevive,
pero tampouco un editor pode
desprezar o factor cultural, porque mudaría nun entintador de
papel. O noso reto actual como
editores é afianzar as empresas,
sen os ciclos de retorno das
grandes editoras que en seis
meses teñen que amortizar e
comezar a gañar cartos, pero
tampouco encher almacéns
sen sentido.
A impresión baixo demanda
permite axustar custes?
Queremos ir por aí, porque as
máquinas baixaron moito de
prezo, estarían nas librarías e
conectadas ao servidor ou servidores das editoriais, de maneira
que o reparto do negocio cos li-

breiros permanece e a todos
nos interesa. Hoxe ter unha maquinaria de impresión/encadernación dese tipo é como ter
unha fotocopiadora. As obras
de baixa demanda seguirían vivas nos catálogos pero con
stocks mínimos e sen necesidades de almacenaxe. Hoxe xa estamos en custes competitivos
coa impresión tradicional e con
estándares cada vez mellores.
Os editores estamos barallando
a creación da plataforma dixital
do libro galego, pero sempre en
colaboración coas librarías porque son axentes culturais de
primeiro orde. Mellorar a relación coas librarías é básico para
os editores.
O espazo que lle adican ao li bro galego é pequeno.
Porque están moi condicionados polas imposicións dos
grandes editores de fóra. A vida
nos escaparates é moi limitada
no tempo, por iso son comprensíbeis actitudes que priman os libros de grande venda,
pero tamén son axentes culturais que deben ter unha militancia na cultura galega que reciprocamente os apoia a eles.
Hai unha queixa sobre o nivel
limitado de vendas do libro galego, pero en termos relativos á
poboación non é tan baixa,
agás os best-sellers.
Cada vez achegámonos máis ao
índice estatal de lectura, apenas

’’

Acontribucióndacultura
ao PIB galego é do 2%,
iso que temos un problema
de visualización”

’’

OminutodolibronaTVG
págao a Consellaría,
é unha subvención
indirecta á televisión”

nos separan unhas décimas.
Pero partimos dunha situación
histórica peor, tanto nos niveis
de lectura como no acceso á
educación. Son procesos lentos, e non creo que o Ano da
Lectura mellore a situación.
Roberto Varela dixo que o Ano
da Lectura 2010 sería a base do
apoio institucional ao sector.
Estamos en febreiro e apenas
se presentaron iniciativas.
Estamos pendentes de que a
Consellaría nos explique o programa, pero hai un Consello
Asesor do Libro que debía terse
convocado e estar preparando
programas. Parece que nos van
reunir, pero aínda non sabemos nada do que vai ser. Falouse de 2 ou 3 millóns de euros
que se ían adicar, pero non é
tanto a cantidade como a efecti-

vidade do que se programe.
Dise que a crise económica
afectou menos aos consumos
culturais que a outros sectores.
A crise nótase aínda que resistimos mellor ca outros. Tamén
polo tipo de empresas que somos, de estrutura pequena,
cunha relación laboral tamén
afectiva, e só en casos extremos
se pensa en reducir persoal. A
edición reduciuse en títulos e
vendas en termos xerais nun 1820%, pero non hai as grandes
debacles doutras áreas económicas. Quizais tamén polo tipo
de público, porque ademais é
un consumo estábel no tempo e
non moi caro, ou porque a militancia cultural en galego é máis
forte que no libro en castelán.
O sector reclamou sempre que
os medios de comunicación públicos apoiaran o libro galego.
Están satisfeitos ou é unha asignatura sempre pendente?
Empezan a responder, e cando
se fixera aquel minuto do libro a
seguir dos telexornais fora unha
aposta persoal de López Barxas,
o actual director de Promoción
e Difusión Cultural. Na lexislatura anterior intentámolo pero
non conseguimos mantelo,
porque é unha franxa horaria
especialmente cara. Agora retómase pero a cargo dos tres millóns adicados ao Ano da Lectura, non por condescendencia
ou militancia da TVG a prol do
libro galego. Faise pagado pola
Consellaría de Cultura.
Non entra como información?
Falta dar ese paso, de que a necesidade veña do aprecio que se
lle teña ao libro e á cultura. Pero
ese servizo vai supor 180/
200.000 euros que desembolsa
a Consellaría, como financiamento indirecto da TVG. Sabemos que na radio tamén se vai
acentuar o apoio e o único que
queremos é que non sexa un
apoio eventual só deste ano.
E os medios privados?
Avanzouse, pero é moi variada
a atención dos xornais ao libro
galego. Máis que de normalización lingüística tiñamos que
estar falando de normalidade
da cultura, de lóxica informativa. Se analizas o que se lle
adica á cultura galega e á española xa se ve cal é o panorama
que despois ten reflexo nos andeis das librarías. Sacando a Rivas ou Suso de Toro, apenas
chegan aos escaparates.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Invisible. Paul Auster. Galaxia.
 O símbolo perdido. Dan Brown. El Aleph.
 Sete palabras. Suso de Toro. Xerais.
 Dime algo sucio. Diego Ameixeiras. Xerais.
 Un tipo listo. Xosé Monteagudo. Galaxia.

NON FICCIÓN ¬
 Episodios galegos. Manuel Rivas. Xerais.
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.
 No país das vacas. Xurxo Lobato. Xerais.
 Cartas de republicanos... X. Alonso Montero. Xerais.

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

crítica
NARRATIVA.

Raíces
tan actuais
O Cabo do Mundo
Autor: Xabier Quiroga.
Edita: Xerais (328 pp.).

O Cabo do Mundo é unha novela moi actual. O que pasa
hoxe ten as raíces no onte.
Bouzuás, o brañal identitario
de Xabier Quiroga que tamén
aquí aparece,
lugar duro, inhóspito, salvaxe, ben pode
ser considerado como metáfora da vida.
No enterro
do pai de Carlos, alguén lle chama asasino ao finado. Cando a
Carlos lle diagnostican unha
enfermidade que logo o consu- Xabier Quiroga.
mirá, decide indagar se é o fillo
dun asasino ou non. Tarefa que rentemente do seu estatuto, eso leva de volta ás terras d´O Sa- tán rexamente configuradas, o
viñao, onde pouco a pouco irá resultado é un discurso que se
destapando un misterio que o apega ás mans e no cal o narraabalará con tanta intensidade dor pasa a un segundo plano, o
da discreción e efecticomo a lectura desta
vidade. Malia que, por
novela ao lector. Ese
veces, o discurso cheproceso de pescuda é
Aspersonaxes ga a manifestarse en
o miolo da novela.
períodos sintácticos
Respondendo ás están
entrecortados, iso
expectativas xurdidas rexamente
a partir da iniciativa de configuradas” máis que como vontade de estilo, interprerecuperación da Metámolo como petición
moria Histórica, Xaao lector para que non
bier Quiroga propón
desvíe a atención. O
nesta nova obra unha
convite á reflexión é
mestura entre ficción e
constante e, no medio,
realidade moi a ter en
conta. Partindo da base de que unha trama, o desencadeaa trama é pura creación, o feito mento dunha acción, que tamde botar man de personaxes re- pouco é o máis importante,
ais (en situacións ficticias, caso pois o que máis interesa é a nade Henrique Sampil) ou de que tureza dos comportamentos
personaxes de ficción reivindi- humanos e coma neles nace a
quen outras reais ás que dal- barbarie.
Fica por mencionar esa vigunha maneira se homenaxea
(caso de Reina), confírelle a zosa lingua que transporta os
personaxes e situacións pura- matices propios creados pola
mente ficticias un extraordina- xente de´O Saviñao. E que non
é menos literaria por ser lingua
rio empaque de verismo.
E se a este atractivo suma- do pobo.
X.M. Eyré
mos que as personaxes, indife-

’’

XAN CARBALLA

Estampas
de Londres
en guerra
A rolda nocturna
Autora: Sarah Waters.
Tradución: Laura Almazán.
Edita: Galaxia (519 pp.).

A rolda nocturna, gañadora do
Premio de Novela Europea
Casino de Santiago, é a cuarta
obra de Sarah Waters, cuxos libros precedentes –célebres
pola ambientación vitoriana e
por
colocar
personaxes lesbianas no centro das súas tramas– lle outorgaron un éxito
comercial de certa envergadura no Reino Unido. Nesta novela a autora cambia de época
e de rexistro para situar o argumento no Londres da posguerra e da II Guerra Mundial: e
dígoo nesta orde porque é así,
cara atrás no tempo, como

Sarah Waters.

evolúe o relato, que comeza que como elementos ao servien 1947 e remata en 1941.
zo da narración.
Esta elección cronolóxica
A primeira parte de A rolda
implica, de entrada, un risco nocturna xa se descobre coconsiderábel, xa que supón mo un claro exemplo desa indosificar a informacapacidade
para
ción que se nos dá aos
avanzar narrativalectores, de tal forma
mente. Para presenque se nos impida co- OLondres
tar as catro figuras
ñecer os personaxes e retratado
que se erixirán en poas claves do seu com- nestas
los de atención da inportamento até que a escenas
triga, Waters necesita
novela chegue ao seu resulta
case cento oitenta páfin. Pero o que podería convincente xinas nas que apenas
funcionar como un
sucede nada que teña
e a lectura
reto de amplitude litevalor para a progreconvértese
raria –a exploración
sión dramática da nopaulatina da psicolo- nunha
vela. Por unha banda,
xía e das actitudes de- profunda
acumula toda unha
ses personaxes– con- inmersión
serie de episodios revértese nun mero tru- no período”
petitivos que non enco da autora para
gaden nada ao dito
ocultar as súas evianteriormente e que
dentes dificultades
acaban por neutralipara facer progresar a
zar calquera tensión.
acción. Esa argucia
Por outra, a insistenpermítelle fundamencia en destacar detertar todo o interese da
minadas característitrama na revelación
cas dos personaxes
de sorpresas, no desvelamen- manifesta unha indecisión
to de segredos que funcionan que se traduce en vacilacións
máis como golpes de efecto e reiteracións que provo- >>>

’’
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Pontevedra, capital galega do libro xuvenil e infantil. Durante toda esta semana celébrase en Pontevedra o XI Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que
renderá homenaxe ao escritor vilalbés Agustín Fernández Paz nun acto que
terá lugar o 13 de marzo no Auditorio do Pazo. Dentro da programación do
salón sucederanse até o 14 de febreiro espectáculos de monicreques a cargo de Galitoon, Papaventos, Caramuxo Teatro e Katarsis, a lectura colectiva
en homenaxe a Anisia Miranda e as conferencias de Xurxo Souto, Inma López Silva e Marcos Calveiro.

>>> can a sensación de parálise. Inevitabelmente, o interese decae ante o que non se pode definir senón como estancamento.
É na segunda parte –desenvolvida en 1944 e que se
erixe en centro da narración–
na que ese interese se recupera, non porque o dinamismo do relato aumente por si
mesmo, senón porque Waters acerta plenamente na
súa descrición do Londres
asediado polos bombardeos
alemáns. A atención aos pequenos detalles logra transmitir dunha maneira especialmente vigorosa a atmosfera vivida nunha cidade permanentemente ameazada
pola guerra aérea. E a autora
logra transformar ese clima
no perfecto pano de fondo
sobre o que transcorren as
experiencias profundamente
emocionais que se describen.
Waters semella especialmente dotada para comuni-

car cunha vívida empatía as
inhabituais relacións que a
contenda fomenta entre os
habitantes da cidade. A pericia descritiva, a fuxida do obvio e un ollo crítico que apercibe da violencia contida de
cada circunstancia propician
que o Londres retratado nestas escenas resulte enormemente convincente e que a
lectura se converta nunha
profunda inmersión no período. Se a iso lle engadimos que
o marco bélico lle adxudica
verosimilitude a unha enguedellada historia na que todos
os protagonistas están vinculados por lazos que nin sequera eles coñecen en toda a súa
extensión, obtemos un estimulante conxunto de estampas nas que a vida adquire
unha fachada de normalidade baixo a que late unha angustia que a mirada da autora
revela dun xeito sutil pero inequívoco.
Desafortunadamente, a
conclusión de A rolda noctur-

na volve a exhibir a súa febleza estrutural. A fermosa sucesión de cadros que conforman o seu centro carece do
impulso dramático que lles
proporcione cohesión e movemento e, por esa razón,
cando chegamos á revelación
dos feitos que nos explican as
claves da historia, o noso xa
extenso coñecemento dos
personaxes dilúe o impacto e
a conmoción que nos deberían producir. En certo sentido,
Waters cae na súa propia
trampa: manipula a narración a conveniencia para
manter as expectativas do lector, mais cando ten que satisfacelas, non está a altura.
Non deixa de ser unha mágoa porque –se ben é certo
que a falta de elaboración narrativa se converte nun impeitizo para gozar plenamente
desta novela– a descrición de
Londres en guerra trasládalle
ao lector un clima sensitivo
que paga a pena preservar.
Manuel Xestoso

LIBROSDEFONDO.

CONTADELIBROS.

O xeo lento
de Carlos
Quiroga

Relatos con estilo

Periferias
Autor: Carlos Quiroga.
Edita: Laiovento (98 pp.).

A estas alturas, metidos xa de
pleno nun novo século, fica
bastante claro que nas marxes
literarias rebole a vida coma
en ningún outro lugar. Situarse nelas
deliberadamente é xogar
cunha navalla
de gume dobre: a tex- >>>

Nun bambán de non virar baldo, de David Otero, é un libro
de oito relatos nos que o estilo,
a lingua e a forma son
fundamentais para entender
o fondo de
cada historia.
O autor válese da riqueza
léxica da fala
popular para
definir os
contos a través, moitas veces,
dos diálogos. Edita TresCtres.

Rescatado
Galaxia publica unha obra
que levaba agardando no prelo máis de 70 anos. O frade das
dúas almas, de Xosé Tobío
Mayo ía publicala Ánxel Casal
xusto cando
Francisco
Franco deu o
golpe de
Estado e matou o editor.
Agora aparece en edición
de Teresa López e Xoán López
Viñas, con limiar de Vítor
Campio Pereira. A historia
móstranos unha Galiza do primeiro terzo do século XX ben
diferente á de hoxe.

Pescudando no pasado
Xabier Quiroga volve á narrativa tras os seus anteriores éxitos
como novelista. O Cabo do
Mundo é un
exercicio de
memoria cun
fondo de trama de
suspense pero que vai
máis polo camiño da
introspección interior e a análise histórica que a ficción con
inspiración detectivesca. O
protagonista pescuda no seu
pasado para encontrar respostas dunha historia silenciada
durante décadas. Edita
Xerais.
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Ramón Villares,
presidente do Consello da Cultura.

CONTADELIBROS.
Estudo arqueolóxico
A Editorial Trifolium publica
un novo volume dos Cadernos
de Estudos Oleirenses, o
número XII. Os castros de
Oleiros, de Beatriz Comendador, Joaquín
Ferrer e
Santiago Vázquez achéganse á realidade
arqueolóxica
deste concello,
incluídas as investigacións
previas sobre o patrimonio
deste territorio.

Catálogo da barbarie
Antonio Miguez Macho
presenta Xenocidio e
represión franquista en
Galicia, editado por Lóstrego.
O libro repasa a pegada do
franquismo
desde o 1936:
a represión
militar e civil
sobre os
vencidos,
tamén as
razóns que argüiron os responsábeis dos
actos violentos. Por último, o
autor repara na “narrativa” da
memoria e nos ocos que aínda
quedan na análise histórica
daquel período.

Relación epistolar
Cando o futuro comezaba. Correspondencia 1955-1990, de
Ramón Piñeiro e Xosé Luís
Franco Grande, mostra as cartas que estes dous persoeiros
do galeguismo, grandes
amigos, intercambiaron ao
longo de case
medio século.
Testemuño
dunha época
da historia de
Galiza e da
evolución política e filosófica da ideoloxía
galeguista. Textos fundamentais para entender moitas cousas da actualidade. Edita Galaxia na colección ‘Memoria’.

Carlos Quiroga.

HéCTOR FERNÁNDEZ

tualidade imántase desa vitali- naceu madurecido, como codade transgresora e mestiza, rrespondía a quen xa se instapero, ao tempo, debe pagarse lara na trintena avanzada cana inmediata peaxe de
do o deu a coñecer,
certa desatención, por
grazas, amais, a ter
veces case ostracista,
obtido o Premio de
Estamosante
que os detentadores
Narracións Curtas
do poder canonizador unha
Carvalho Calero, úniexercen sobre aqueles literatura de
co no país que admite
escritores que non se viaxes
a liberdade de normas
axeitan ás acomoda- alternativa e aos seus concursandas e moi inerciadas orixinalmente tes.
regras de xogo da tra- singular”
Periferias é un icosaedición.
dro literario. Un consE digo isto porque
truto xeométrico que
coido que a escrita de
asenta no tres –tres reCarlos Quiroga, coa
latos, sempre tres inssúa decida aposta en
tancias narrativas (naclave reintegracionisrrador, narratario, lecta, lle negou (e segue a negar- torado receptor) e tres nódulle) un recoñecemento entre los diexéticos (saída, viaxe, renós que ten máis a ver coa súa greso)– e o sete –todas as hiscomplexa definición idiomáti- torias teñen estruturas heptaco-sistémica que cos valores partitas, de progresión paraleda súa narrativa.
lizada– como cifras simbólicas
Non se explica doutra ma- do tránsito cósmico e a perfecneira que un volume de rela- ción do ser.
tos tan interesante como PeriTanto ten se o que se nos
ferias non fose gañando cos conta son as aventuras dun esanos en atención. Un libro que cravo congolés pola ruta por-

’’

A industria cultural en cifras.Veñen de presentarse dous informes que teñen a cultura como materia de estudo. O primeiro deles, O sistema produtivo
da cultura en Galicia: unha visión económica, froito da colaboración entre o
Consello da Cultura Galega e a Zona Franca, pon de manifesto que a industria cultural galega é un sector dinámico con grandes posibilidades de desenvolvemento, que supón o 1,9% do produto interior bruto do país. Tamén
se deron a coñecer as conclusións do informe O turismo cultural en Galiza, realizado polo Observatorio da Cultura Galega, do que se desprende que en
2008 viaxaron a Galiza por motivos culturais máis de un millón de persoas.

tuguesa ás Indias en 1499, ou
a descuberta lisboeta dun estudante galego en 1999, mesmo o regreso ás raíces dunha
brasileira que volve á terra dos
seus avós galegos no 2099. O
que importa non é se esa viaxe
externa se produce en carabela, moto ou enxeño voador do
futuro, o que verdadeiramente conta é a viaxe interior que
se opera nos protagonistas,
devecentes sempre do sentido do seu existir, precisados
dun lugar-patria-lingua arredor do cal centrar a gravitación do seu orbitar vital. Nese
sentido, a lectura das tres tramas evidencia a centralidade
do idiomático como matria
común fronte á aparente dispersión periférica na que viven eses personaxes do Congo, Galicia ou Brasil, que acaban converxendo nunha
identidade transfronteiriza e
muliticronolóxica que, no derradeiro dos relatos, se pecha
nunha circularidade perfecta
onde a protagonista se recoñece parente do bisavó que vivenciou en primeira persoa os
acontecementos do segundo
dos contos e, dalgunha maneira, herdou a secular xinea
que a remonta aos tempos
tardomedievais do escravo
congolés da primeira das historias.
Quen queira abrirse por estas terras de noso a unha literatura de viaxes alternativa e
orixinalmente singular non
debería deixar de mirarse nese xogo de espellos que é Periferias, onde figura xa o xermolo do Quiroga de historias
posteriores como “Para além
do Bojador” (2001), A espera
crepuscular (2002), Regreso a
arder (2005) ou Inxalá (2006).
William Gibson, con quen
Quiroga recoñece débedas
para o último dos relatos de
Periferias, puxo en boca dun
dos personaxes do seu coñecido Neuromancer (1984) unha
sentenza que agardo premonitoria para a obra deste excelente narrador de Escairón: os
soños medran como xeo lento. Inxalá!
Armando Requeixo

MEMORIA.

Díaz Pardo
e o fogar
perdido
Ollos da memoria.
Conversas no Monxoi
con Isaac Díaz Pardo
Autora: Montse Nieto.
Edita: Toxosoutos.

Sorprende este libro de conversas pola capacidade de renovar o coñecemento dun
personaxe escrutado en numerosas
ocasións.
Díaz Pardo
foi nestes últimos anos,
por mor do
conflito empresarial de Sargadelos, motivo dunha manchea de entrevistas, acaso máis que cando a
súa actividade a contramán tería merecido outra proxección.
Pero a entrevistadora consegue ordenar o discurso ás veces verbalmente caótico de
Isaac, e entregarnos un retrato
cabal, no que expresa mellor
que noutras ocasións as súas
conviccións profundas, aquelas que alimentaron desde a
ilusión adolescente da República ao rapaz que madurou no
medio do drama cando o seu
pai Camilo Díaz Baliño foi asesinado en 1936.
E cal é a marca de toda esa
vida? A recuperación da memoria, en toda a súa magnitude, convertir nunha manda a
restauración da casa perdida,
“non é que agora non haxa
xente que axude, que segue
habendo xente comprometida, mais... en xeral boto de menos o compromiso ético de
non esquecer o antecedente”.
Aínda que sempre mantivo
reservadas algunhas opinións,
agachadas quizais polo cálculo
político ou as necesidades >>>
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O Festival de Cine de Ourense amplía a programación.Coincidindo co
15 aniversario, o Festival de Cine Internacional de Ourense estende as actividades fóra da semana oficial, que este ano terá lugar do 1 ao 9 de outubro. En
marzo festexa o día internacional da muller, colabora co Cine Clube Padre
Feixoo e durante as festas de Ourense proxectará ao aire libre. A inscrición
para participar nesta edición, na que se pasará unha retrospectiva dos traballos máis destacados que desfilaron polo festival, xa está aberta.

Enrique Nicanor,
director do Festival de Cine de Ourense.

Isaac Díaz Pardo no anfiteatro do IGEA e [abaixo], conLaxeiro e Luís Seoane.

>>> empresariais, ninvenda no bazares, e de
ahí algunhas das colecguén pode dicir que fose Isaac home de me- Arecuperación cións de pezas de Sardias palabras, com- da memoria gadelos.
prendedor de que na converteuse A preguntas de Montse
procura histórica está na manda
Nieto sobre se segue a
soñar Galicia, retruca
tamén a posibilidade vital de Díaz
coas claves da súa dedun mellor futuro. A Pardo”
súa angueira na mefensa do país, sempre
con base na historia.
moria non só foi o núcleo da súa actividade
“Galicia é unha terra
moi vella. Cando os roeditorial, tamén deste
manos, con Bruto á
tempo recente, no que
fronte, conquistan aos
teimaba coa revitalizagalaicos Galicia xa ten
ción do fio histórico de
Galiza, precisado de divulga- nome. Estamos falando do ano
ción, seguindo un pouco ao seu 37 a.C., e España non era nada.
amigo Luís Seoane, que quería É dicir ten vinte séculos de hispoñer a historia, se era preciso, á toria; moitos máis que España.

CULTURA.31.
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E tiña unhas raíces tan profundas que foi capaz de modificar a
cultura romana, e despois a visigótica; pero, por unhas circunstancias absurdas e estúpidas,

caeu nas mans dun dos reinos
medievais, o de León, que despois de moitas intrigas entre irmáns e curmáns, conseguen
separar a Galicia de Portugal.

Coido que está xustificado que
se reivindique a personalidade
deste pobo, que esta moi unido
a Portugal”. Para conectar esa
análise coa esperanza confederal, “coido que o que habería
que facer é unha Federación
Ibérica sen abandonar a figura
do Estado, porque á península
dálle máis forza estar unida.
Neste sentido Saramago dixo
algo moi interesanrte: que habería que confederar España.
pero iso é un soño, non o vexo
posíbel de momento”.
Non escribirá Díaz Pardo
unha biografía, por máis que é
home de escrita. Através da
conversa podemos saber da súa
tarefa como artista que abandona urxido por outras tarefas ou
polo celo da autoesixencia; saber do arquitecto non profesional que plasma no IGI e nos edificios do Castro e Sargadelos algunhas das súa ideas funcionalistas en colaboración con Fernández-Albalat; aprofundar no
estudoso e no inventor das técnicas cerámicas e no permanente reivindicador do traballo
en común, “o grupo Sargadelos
non é obra miña, é de moitos”.
O libro ofrece dous magníficos agasallos. Dunha banda un
perfil fotográfico do Isaac contemporáneo, da outra un DVD
no que, ademais de recollerse
diferentes anacos da súa conversa, podemos velo no centro
do seu labirinto, recén abandoado, no IGI. Acaso se poida
recuperar como BIC (Ben de
Interese Cultural) algún día pero sería unha grande perda
abandoar ese espazo cultural,
co teatro circular ao estilo clásico ou o grande edificio, algún
día concebido para o proxecto
xornalístico do non resucitado
diario Galicia.
Xan Carballa

RESA.

nio musical
squecido
das

abitual na
último
e

zos Sonoros.

etratou
vital na
ndada”
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ECOS LUSÓFONOS

A MÚSICA E A DANZA
EN AGOSTINHO NETO
Xosé Lois García

N

o poemario Sagrada Esperanza, do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, está moi presente
a música e a danza como un dos elementos identitarios
de África. O presidente Neto integrou e valorou unha serie de instrumentos da música tradicional angolana, como o ngoma (tambor) o quissanxe e o singufo, que foron
imprescindíbeis na harmonización do concerto musical
que foi posíbel durante os anos da loita de liberación nacional e que sentou as bases de retornar ás orixes deses
acentos musicais. Nesa tarefa insistiu moito Neto .
Na súa poesía aparece o batuque dunha maneira sorprendente e como elemento integrador da vida emocional dos africanos. As batucadas de vida e de morte están
manifestadas neste libro. No poema “Na pel do tambor”
está presente esa conexión co universo mitolóxico africano, como resultado operante do enorme esforzo do
home angolano que o poeta comparou coa pel do tambor. Trátase dunha ilustrativa metáfora que aparece no
contexto da música e da danza. Aquí hai un vencello de
autenticidade coa explotación de Angola.
A pel azoutada do tambor que aínda resoa, igual que
os dorsos oprimidos que brillan ao sol e vibran baixo a
dureza do chicote. Nestas perturbacións, o poeta connota esa configuración para ampliar as relacións entre o
tambor golpeado e a pel maltratada do escravo. Mais o
son dese tambor só é captado polas clases explotadas
que perciben as diversas mensaxes, como se manifesta
nestes versos: “Vibro no coiro pelado do tambor festivo/
em europas sorridentes de farturas e turismos/ sobre a
fertilização do suor negro”.
Volvendo ao inicio do poema “Na pel do tambor”, a
relación entre a imaxe do oprimido e do opresor hai unha proclamación: a de rescatar seres negados e oprimidos. Aínda no apelo das mesmas circunstancias, Agostinho Neto proclama: “As mãos violentadas golpeiam/
no tambor africano/ e a pel percutida ofrece gritos de
tam-tam/ de sombras atléticas/ a luz vermelha do fogo
depois do trabalho”.
Ese mesmo tambor que produce sons fúnebres e, tamén, é dador de vida e alegría. Eses ecos que saen da pel
inerte do ngoma que crea emoción choro e éxtase. Aquí é
onde encontramos moitos dos indicios que se nos mostran en Sagrada Esperanza. Aínda que as persoas non realizasen ese choro faríao por elas a pel do tambor, como
ben sinala Agostinho Neto: “...quando em um óbito o
tambor chora un cadáver/ e as raparigas cantan...”
Nunha soa lectura de Sagrada Esperanza detectamos
que a batucada é o mais extraordinario para un angolano, no reclamo e no clamor épico e elexíaco no que se
proclaman tantas emocións. No tambor, no quissanxe,
no singufo, na marimba e na movementación das ancas, Angola vive e vibra.G
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ÉnSagradaEsperanza
detectamos que a batucada
é o máis extraordinario
para un angolano”

Morre Antón Moreda,
un nacionalista dos 60
O pasado 4 de febreiro
morreu Antón Moreda
(San Miguel de Reinante,
1934 – Lugo 2010), e a
casualidade quixo que
eses mesmos días
comezase na Coruña
unha exposición sobre o
movemento políticocultural Brais Pinto co que
el mantivo unha intensa
relación

X.C.

Moreda marchara cun ano a
Cuba pero non soporta o clime
a regresa pasando a infancia e a
adolescencia na Galiza da posguerra. O seu amigo Luís
Gonçáles Blanco Foz, biografiouno nun artigo publicado en
A Nosa Terra, e lembra o seu
paso por Arxentina, “Antom
chega a Buenos Aires, reclamado por um tio seu, com 16
anos. Por uns meses nom conheceu a Castelao mas na colectividade galega ainda estava
muito presente o grande guieiro do galeguismo; nesta colecti-vidade integra-se imediatamente Antom Moreda que,
três anos depois, funda as Mocedades Galeguistas.”. Alí militou con Carlos Abraira, José
Casal, Neira Vilas, Denis Conles, António Santamarina Fernández e o propio Moreda foi
secretario xeral.
Regresou a Galicia en 1960
onde o galeguismo estaba hexemonizado polo nucleo galaxiá encabezado por Ramón Piñeiro, que mantiña diferencias
tácticas relevantes co que permanece no exilio, xa con orixe
no nacemento do Consello de
Galicia. Moreda entra a traballar como vendedor da Editorial Galaxia, relacionándose
cos diferentes nucleos culturais do galeguismo, singularmente cos Brais Pinto de Madrid. Gonçáles Blanco relataba ese período e o mometo da
ruptura con Piñeiro, “[en Madrid] conhece a Méndez Ferrín; com el e outros leva
adiante a Operación Paloma
Mensajera. Nesta “operaçom”
e com as facilidades que lhe
dava o seu trabalho em Galáxia, Antom Moreda vai contac-
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MargaritaLedoretratou
a súa pericpecia vital na
novela Porta blindada”

tar com mais de um cento de
moços galeguistas; entre eles
comigo que já deixara Madrid
para residir em Santiago. De
todo este trabalho surgiria em
1963 o Conselho da Mocedade, Antom Moreda seria o seu
Secretário Geral; mas o pinheirismo aginha começou a desconfiar daquel moço arroutado que se educara no galeguismo da Argentina. Numha das
reunions clandestinas que tinham lugar no Bar Viño, ao pé
da porta de Maçarelos, os
agentes de Pinheiro expulsam
o Secretário Geral do Conselho, junto com outros membros da esquerda. A acusaçom: eram comunistas. Manuel Maria lembra como Antom Moreda, deixou de trabalhar para Galaxia e como a gente ligada à editorial lhe dixo

que nom devia fiar-se de Moreda, já que nom era galeguista
mas um agente do Partido Comunista cuja missom era acabar com o galeguismo e com
Galáxia. Aqueles expulsos do
Conselho acabárom por fundar a UPG mas o seu Secretário Geral nom estaria com eles:
o processo alucinante que vivera e as manobras de alguns
familiares quando reclamou a
herdança de seu pai, remataram por levar Antom Moreda
ao Psiquiátrico de Sam Rafael
em Castro de Ribeiras de Lea”.
Margarita Ledo retratou literariamente a súa peripecia
vital en Porta blindada, e mantivo con el, como algúns outros
dos seus camaradas doutrora,
a relación pese ao isolamento
do psiquiátrico. Moreda botou
desde entón interno pero
manténdose moi activo, chegando a participar na fundación e o funcionamento da
Asociación Gaiola, que publicou a revista Gaiola Aberta.
Nesta última década da súa vida recibiu varias homenaxes,
unha delas en Bonaval, cabo
do sartego de Castelao.G

O grupo Brais Pinto na Coruña
Até o 27 de febreiro a exposición
Brais Pinto, o afiador revolucionariorepasa na Casa Casares Quiroga a traxectoria deste grupo de
estudantes e traballadores galegos de ideoloxía de esquerdas
que se formou en Madrid a finais
dos anos 50. O grupo, integrado
por Xosé Luís Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Reimundo Patiño, Bautista Álvarez, Fernández
Ferreiro, Herminio Barreiro e Cé-

sar Arias, entre outros, desenvolveu unha importante actividade
cultural, que deu entre os seus
froitos a creación dunha editorial
e dunha colección de poesía, así
como a xestación da idea de formar un partido nacionalista superador do piñeirismo. A mostra
destaca ademais a importancia
do grupo Brais Pinto dentro da
evolución do galeguismo cultural e político.G
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FALACIAS
Marica Campo

Q

Dous aspectos do, recentemente celebrado, Salón de Angoulême e capa d’O
Heroe, de David Rubín.
JORGE FIDEL ÁLVAREZ

O cómic galego seduce
as editoras europeas en Angoulême
A obra de David Rubín, Alberto Vázquez, Kiko da Silva,
David Pintor e Ramón Marcos, entre outros
conseguiu chamar a atención de editoras europeas a
pesar da falta dun posto institucional en Angoulême
M.B.

Despois de dous anos consecutivos gozando de presenza
institucional na feira máis destacada da banda deseñada de
Europa, o cómic galego acudiu
a Angoulême sen un posto único que promocionase o feito
en Galiza. A pesar de todo, os
creadores e editoras que estiveron presentes na cita coinciden en destacar a boa acollida
coa que as empresas europeas
recibiron os traballos galegos.
Cómpre destacar que Angoulême concíbese como punto de encontro para que editoras
e autores estabelezan contactos
de cara a posteriores compras
de dereitos e traducións a outras
linguas. A editora vasca Astiberri, que ten en carteira aos galegos David Rubín e Alberto Vázquez, fai a través do seu editor
Laureano Domínguez unha valoración moi positiva da presenza en Angoulême. Como el mesmo explica, O heroe, o traballo
de David Rubín que sairá no
mercado estatal a finais de ano,
cativou a alemáns, polacos, italianos e franceses e xa conta con
dúas ofertas firmes.
Nesta obra, concibida a xeito
de “novela río”, o debuxante revisa o mito de Hércules, creando unha sorte de tratado sobre
o heroísmo. Rubín narra a historia deste superheroe clásico,
dende o nacemento até a morte, tentando analizalo por den-

tro. O debuxante recunca novamente na temática do antiheroe, unha constante da súa obra
da que considera “se lle pode
sacar aínda moito partido”, pero dende o xénero de aventuras.
A acción trepidante e as loitas
mestúranse así con toda a carga
poética e duplas lecturas que
caracterizan o estilo de Rubín.
A idea de O heroe, que se
publicará con máis de 300 páxinas a cor, xurdiu a partir da
serie que o autor publicou no
2006 na revista Humo, da editora Astiberri, na que o autor
revisaba mitos gregos.
Respecto á falta de stand institucional en Angoulême, Rubín
estima que se “perdeu unha boa
oportunidade de promoción”,
aínda que sinala que no terreo
das vendas e do volume de negocio non mudou nada con respecto a anos anteriores.

CÁRCERES DE PAPEL E PSICONAUTAS.
Pola súa banda, Alberte Vázquez, que verá en marzo a versión francesa de Evanxeo de Xudas, conseguiu acaparar a atención de editoras inglesas, francesas, polacas, holandesas e italianas para introducir nos seus
mercados tanto esta obra como
Psiconautas; mentres que Kiko
da Silva presentou na feira Baixo
a sombra das pedras flotantes.
Este último traballo do director
de Retranca, que sairá a finais de
ano da man de Xerais e Norma

JORGE FIDEL ÁLVAREZ

Cómics, preséntase como unha
historia paralela de ciencia ficción, e en cómic, da obra intimista de Manuel Lorenzo O xardín das pedras flotantes, gañadora do Premio Xerais 2008.
Da Silva asegura que non se
trata de obras coincidentes en
personaxes e accións pero si
desprenden unha atmosfera semellante. Ademais avanzou que
ten en marcha un blog para dar
a coñecer a obra baixo o epígrafe
“Ao outro lado do muro”.
El Patito Editorial, a editora

dirixida por Fausto Isorna e
Gemma Sesar levou a Angoulême O golfiño e os invasores, Silvana, a filla do explorador, de
Ramón Marcos e Cidades de
papel, de David Pintor. Para
Gemma Sesar, ao contrario que
para outros moitos autores,
“non ten sentido levar posto institucional porque non se acadan
os obxectivos comerciais que se
perseguen”. “Se tivésemos un
sector con tres ou catro empresas puxantes sería perfecto pero
non é así”, sinala.G

A consellaría recapacita
O retorno de Angoulême coincidiu coa primeira xuntanza da
Consellaría de Cultura coa Mesa
da Banda Deseñada –creada na
pasada lexislatura e integrada por
asociacións e colectivos do sector–, despois do malestar que xerou a publicación das primeiras
axudas á creación de banda deseñada. Nela, Francisco López, director xeral de Promoción e Difusión da Cultura, anunciou que se
está a estudar unha modificación

destas axudas e emprazou o sector a unha nova xuntanza na que
se acabarán de avanzar as liñas
que a Xunta seguirá respecto da
presenza nas feiras, adquisición
de exemplares para bibliotecas e
promoción. Francisco López cifrou en 600.000 euros a contía
que o seu departamento destinará ao sector en 2010 e anunciou
que apoiará a presenza dos autores galegos no Salón Ficomic de
Barcelona.G

ue a palabra é arma, cargada de futuro ou non, é
cousa sabida. Vale para defendérmonos e vale para atacar.
Mais ten oficios bastante máis
construtivos, nobres e fermosos que van ficando relegados
polo uso espurio que andan a
facer dela certos políticos e os
seus seguidores.
Conseguir que unha palabra ou expresión de significado neutro, ou mesmo positivo, se converta nunha palabra
maldita, só é cuestión de repetila como un anatema, sen explicar o seu verdadeiro significado e engadíndolle outros
alleos a ela. O vulgo traga e adhírese á connotación coa que,
interesadamente, a dotan as
mentes falaces.
A penúltima das desvirtuadas é “inmersión”. Os políticos antigalegos repítena coa
mesma animadversión con
que nomearían a lepra ou o
diaño en persoa. Sería cousa
de facer unha enquisa para
ver cantos dos que a ven como
ameaza saben que se trata
dun método de aprendizaxe
de idiomas, o mesmo que
queren aplicar para o inglés.
Antes foi Educación para a
cidadanía. Xa está plenamente
demonizada para todos os que
reducen a ética e a relixión ao
sexto mandamento. Non se
pode explicar que existen distintos tipos de familias. Os que
viven sen casar ou as parellas
homosexuais teñen de ser
guindadas ás tebras exteriores.
Pero como isto moita xente xa
o ve normal, agora inventaron
que nun instituto de Córdoba
se predica a zoofilia. A noticia
correu coma pólvora antes de
lle dar oportunidade ao director do centro de desmentila.
Cando eu era nena asustábanme con Ambrosio. Non
imaxinan a miña sorpresa
cando souben que o avó dunha amiga se chamaba así. Non
metía medo.G
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Conseguir que unha
palabra neutra
se converta en negativa
só é cuestión
de repetila
coma un anatema”
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A TVG FAI 25 ANOS

Un dos sprogramas dirixido por Super Piñeiro.

A TVG popularizou a moitas persoas. Na imaxe, Santiago Pemán,o “home do tempo”.

Televisión galega, entre a desilusión e a
En 25 anos conseguiu prestixiar o galego,
coa dobraxe de series americanas, puxo
as cámaras en lugares que nunca se viran
reflectidos na pantalla, deulle protagonismo a
xentes do común e facilitou o desenvolvemento
do sector audiovisual. Pero tamén pagou unha
forte cota de folclorización e utilización política
UN CAMIÑO DIFUSO. Nos seus priAntonio Cendán

H

ai un cuarto de século, en 1985, principiaba as emisións a Televisión
de Galicia (TVG). As súas instalacións foran inauguradas polo
entón presidente da Xunta, Xerardo Fernández Álbor e o seu
vicepresidente, Xosé Luís Barreiro. Na nova canle televisiva
puxéranse moitas esperanzas,
particularmente entre as xentes
do audiovisual. 25 anos despois
moitas das expectativas aínda
non chegaron a cumprirse.
A xornada inaugural foi a
primeira retransmisión da
propia canle, sendo a primeira
voz que se escoitou a través da
TVG, a da xornalista viguesa
Lola Bouzón, falecida en 2002.
A única emisora galega de tele-

visión até aquel entón, efectuaba as súas emisións a través do
sistema UHF, o mesmo que se
empregaba para a segunda
canle de TVE. Ademais, presentaba como principal innovación a de utilizar o son estereofónico, que daquela a situaba á vangarda das 625 liñas.
Máis de un mes tardou a televisión autonómica en regularizar as súas emisións. Até o
primeiro de setembro do ano
que nacera ás ondas, os galegos tiñan que conformarse con
dous informativos: un á mediodía e outro á noite, xunto
coas películas protagonizadas
por Marisol, Joselito e os típicos actores españois da década
dos cincuenta. Tamén se realizara a primeira emisión deportiva en directo, o Trofeo “Cidade de Vigo”.

meiros anos de emisións nada
estaba claro en TVG. Mentres
as canles estatais ampliaban o
horario de audiencias, a Galega recortábao a medida que
avanzaba a súa pequena histo-

ria. Tamén a súa
dirección e administración se
converteran
nun camiño
enlodazado, xa
que os distintos responsábeis tanto de informativos coma da propia televisión duraban meses no
cargo. Así, en moi pouco tempo pasarían pola súa dirección
Xerardo González Martín, Xosé Luís Blanco, Lois Caeiro e
Francisco Rodríguez.
A pesar destas dificultades,
a programación comeza a ca-

Xabarín,
o gran programa xuvenil
Se en algo foi pioneira a Televisión galega foi na programación infantil, no que salientaba o “Xabarín”, idea
do programador Suso Iglesias. O espazo chegou á
practica totalidade dos máis
novos, contando en pouco
tempo con máis de 100.000
socios. O programa estaba

destinado á emisión de espazos infantís e xuvenís, nos
que rapaces e rapazas dispuñan dunha ampla gama de
ofertas culturais, deportivas
e de todo o que directamente lles atinxise. A idea do porco animador do programa
foi do caricaturista Miguelanxo Prado.G

lar entre as capas do rural e tamén entre a intelectualidade
galeguista, desexosa de ver unha oportunidade para espallar
os valores do país. Nesta primeira etapa, na que os galegos
ven falar na súa mesma lingua
a persoeiros da cinematografía
e series americanas, salientarán algúns programas que resultan pouco menos que inauditos para os galegos da época,
entre eles “Galicia no cine”, no
que se recuperan vellos fragmentos de películas rodadas
con anterioridade a 1936, así
coma outros filmes que tiveron
coma escenario o país galego.

tempo”.
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A serie Dallas alcanzou
unha gran popularidade.

Realización dun informativo.

ión e a esperanza
Tamén destaca “Cancioneiro”,
un pequeno espazo adicado a
darlle oportunidade aos artistas e orquestras galegas, aínda
que botarán pouco tempo en
antena.
Na TVG é prioritario o deporte, principalmente as emisións dos partidos de fútbol do
sábado, aínda que neste último aspecto cabe salientar a
emisión de “Algo máis que un
xogo”, un programa que ía
máis aló do deporte en si mesmo, analizando temas tales coma o dóping, os posíbeis casos
de subornos e outros moi reais
pero escasamente tratados. Do

’’

Porestaépocapopularízase
a televisión das tres efes:
Fútbol, festas e Fraga”

mesmo xeito, “Campións” recupera os mellores espectáculos deportivos da historia. Outros espazos que destacan nesta época son “O Monacato en
Galicia” e “Galicia inédita”.
Ambos poñían en valor tesouros tanto históricos coma orográficos do país que estaban
pouco menos que agochados.

FÚTBOL, FESTAS E FRAGA. A chega-

Sin Chancolouse en todos
os fogares con cativos

da do PP ao poder en 1989 non
pasa desapercibida para o poder político de Manuel Fraga
Iribarne que crea un departamento, a Secretaría Xeral de
Comunicación, a fronte do cal
estará o xornalista Xesús Pérez
Varela co que pretende seguir
de perto todos os pasos do ente
público galego. A TVG estará
permanente asociada ao novo
titular do Goberno autonómico. Dende o novo departamento proxéctase unha Galicia tópica, na que tan só hai

festas gastronómicas, galegos
pendentes do Depor e un único actor sociopolítico, o presidente autonómico, Manuel
Fraga Iribarne. Por esta época
popularízase a televisión das
tres “efes”: Fútbol, festas e Fraga. Ao que se engaden os sucesos, que ocuparán unha parte
importante dos informativos.
Así, nos fogares galegos á hora
de comer, xántase cunha imaxe dun coche esmagado ou
cun peón arrolado por un vehículo na estrada.
Nesta época empréganse
varios centos de millóns de pesetas na instalación de reemisores. En menos de 10 anos, a
finais de 1994, a Galega chega á
practica totalidade da poboación. En contrapartida, xorde
tamén o escándalo das “listas
negras”, nas que se puña en tea
de xuízo a actitude de determinados profesionais non afectos ao Goberno Fraga.
Nesta etapa xurdirán tres
programas que serán claves:
“Luar”, “Supermartes” e o “Xabarín”. O primeiro deles, que
comeza a emitirse en 1992 e
aínda segue nas ondas, da man
de Xosé Ramón Gaioso, é o programa máis veterano da canle
autonómica, seguido en número de emisións e anos en antena
por un curioso e peculiar espazo reservado ás Igrexas Evanxélicas “Nacer de Novo”, que estivo máis dunha década en emisión. “Luar” é un programa con
formato semellante aos espazos de variedades dos anos setenta que se emitían en TVE,
entre elas “Señoras e Señores”
ou “Aplauso”. O espazo está
pensado para a grande área rural galega, pero non así os seus
contidos. Desta forma, en distintas ocasións foi vetada a presenza do gaiteiro Carlos Núñez,
mentres que a tonadillera Isabel Pantoja ou mesmo un xoguete roto e caducado coma Joselito recibían un amplo espazo. Tamén proliferan as orquestras que pasan pola pequena
pantalla, interpretando temas
do chamado tecnopop.G

Xerardo Rodríguezentrevistando a Juan Pardo.

Ruada,o magazine dirixido e presentado por Xosé Luís Blanco Campaña.

O historiador Xavier Castrofalando con Vítor Freixanesn’A trabe de ouro.

A renovación de 2005
Co cambio de goberno autonómico, en 2005, muda, en liñas
xerais, a programación do ente
público. De feito, un dos primeiros atinxe ao logotipo, demasiado asociado ao período fraguista. Nesta época, por vez primeira, apóstase polos programas de
debate, algo que se intentara de
xeito moi maino entre 1987 e
1989. Tamén desaparecen algúns programas, coma o “Supermartes”, que se caracterizara
por distribuír miles de gorras co
seu logotipo. Igualmente se reti-

ran algúns dos que aludían a tópicos do país entre eles “Galicia
enteira”. Da mesma maneira, os
sucesos perden unha pequena
porcentaxe da programación,
aínda que se siga xantando coa
imaxe do vehículo esmagado e
“Luar” permaneza na grella dos
venres.
Tamén se reforza o labor das
sete delegacións territoriais, tratando de achegarse á Galicia
máis esquecida, pero fuxindo
dos tópicos cos que case sempre
se asociaba.G
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Castañolas do Eo-Navia
e Ribadeo.

MÚSICA POPULAR

A enciclopedia dos instrumentos tra
O patrimonio musical galego xa conta coa súa obra de referencia.
Trátase de Os instrumentos musicas na tradición galega (Difusora de
Letras, Artes e Ideas), unha obra científica concibida a xeito de
enciclopedia, na que o investigador Pablo Carpintero e o debuxante
etnográfico Xoán Ramón Marín Martínez recollen, catalogan e
clasifican máis dun centenar de instrumentos, ao tempo que
aproximan o lector á historia e evolución de cada un deles

Rosca antiga cedida por Alfonso Álvarez Pousa
(Cristelos, Tomiño, Pontevedra). A parte orixinal
corresponde ao tubo cantor, o resto foi reconstruído
polo autor segundo as indicacións do informante.

M.B.

G

aliza, a pesar da súa
pequena extensión
xeográfica, goza,
comparativamente,
dun gran acervo cultural e conserva instrumentos musicais
que poden considerarse verdadeiras pezas arqueolóxicas.
Un deles é a gaita de castiñeiro
de Vilariño de Conso, da que
non había constancia documental até a publicación de Os
instrumentos musicais na tradición galega, asinado por Pablo Carpintero e Ramón Marín
Martínez. Trátase dunha gaita
de castiñeiro dupla que representa, en opinión dos investigadores, a herdanza dos óboes
que Estrabón coloca en mans
de músicos galegos hai dous
mil anos. Adoitaba empregarse na aprendizaxe dos nenos
cara a gaita de fol.
Pero tamén se pode incluír
na listaxe de instrumentos descoñecidos para a maioría unha
tipoloxía de gaita do Baixo Miño que se coñece co nome de
rosca, ou a folla de espadana,
un trebello que os nenos fabricaban como xoguete musical
cunha folla desta planta, aproveitando a cavidade do seu interior para emitir melodías.
Todos eles conforman unha pequena mostra dos máis
de 140 instrumentos galegos
recollidos, catalogados e clasificados por Pablo Carpintero,
músico e investigador de Ronsel, un proxecto promovido
polas tres universidades galegas e a Xunta de Galicia para a
recuperación e conservación
do patrimonio inmaterial galego. A enciclopedia, que vén de
editar Difusora de Letras, Artes
e Ideas, conta con debuxos de
Xosé Ramón Martínez, debu-

Folión en Viana.

xante etnográfico e membro
do Orfeón Treixadura e percusionista do grupo de música
antiga Resonet.

MÁIS DE UNHA DÉCADA DE INVESTIGACIÓN. Para a realización deste
volume, Carpintero adicou dezaseis anos de investigación e
levou a cabo un amplo traballo
de campo por todo o país e norte de Portugal, que se estendeu
tamén ás zonas de Eo-Navia, O
Bierzo, As Portelas de Zamora e
Relevo de 1641, de Domingo Martínez
(Redondela) conservado no Museo Diocesáno de Tui.

FERNANDO GARCÍA

San Martín de Trebello, en Cáceres. Realizou entrevistas a
máis de 150 gaiteiros e recabou
información dun número elevado de músicos, artesáns,
pandereteiras e nenos.
O resultado é un volume que
se enmarca dentro do Plan para
a salvagarda deseñado hai tres
anos por 60 especialistas. Iván
Area, vicerreitor de Relacións
Institucionais e coordinador xeral do Proxecto Ronsel Universidade de Vigo, destaca do libro
que “consegue colocar a parte
musical do noso patrimonio no
lugar que lle corresponde a nivel mundial”.
Area sinala ademais que só
existen dúas obras que se poden achegar á magnitude do
traballo de Carpintero, como
son a publicación de Ernesto
Veiga de Oliveira sobre os instrumentos portugueses e Musique Bretonne, asinado por
varios autores. Destaca ademais “a achega absolutamente
novidosa” de clasificar os instrumentos dende o punto de
vista de como os galegos contemplamos a música.
Até o momento, o patrimonio musical do país carecía
dunha obra que o abranguese

dende unha perspectiva multidisciplinar. Só se publicaran
pequenos traballos sobre os
instrumentos máis coñecidos
e uns poucos artigos, polo que
esta obra, enmarcada dentro
dunha liña metodolóxica ac-

tual que achega información
sistemática, antropolóxica,
histórica, iconográfica e sociolóxica asociada a cada un dos
instrumentos, enche un dos
baleiros que afectan ao patrimonio musical do país. >>>

Que é música?
Equiparábel ao traballo desenvolvido por Ernesto Veiga de Oliveira ao redor dos
instrumentos portugueses,
esta obra achega informacións e análises nunca antes plasmadas en papel.
Unha das máis salientábeis
artéllase ao redor da definición do concepto galego de
música, por elaborar até o
momento, diferente ao

doutras culturas próximas,
que serve ademais de base
para a clasificación posterior. Como explica Pablo
Carpintero “en Galiza hai
unha relación clara entre
música e melodía. Na cultura occidental, un conxunto
de tambores está considerado música, pero aquí, para que o sexa ten que ter unha melodía asociada”.G
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Rosca construída por
Alfonso Álvarez Pousa en 1998
(Cristelos, Tomiño, Pontevedra).

tos tradicionais

A rosca
Trátase dun tipo de gaita con
punteiro de lingüeta sinxela
que se acha só na comarca do
Baixo Miño. Recibe o nome
de rosca, segundo apunta
Carpintero, probabelmente
debido á ornamentación en
aneis que ostenta o tubo cantor. Esta parte da gaita adoitaba facerse de sabugueiro e remataba nun resoador de corno ornado arredor cun característico dentado.
Só dous portadores de todos os consultados polo investigador deron referencia
deste instrumento, moi similar ás dúas gaitas de fol que
aparecen representadas na
iluminación da cantiga número 260 do Códice Escurialense mandado confeccionar
por Afonso X, no século XIII.
Na elaboración dunha
rosca, para a que se empregaba só a navalla, invertíanse
tantas horas que non era un
instrumento indicado só para
que os rapaces xogasen, senón que tamén se empregou
polos adultos como divertimento nas horas de vixía do
gando e no Nadal.

A trompa
ou birimbao

? UERE SABER MÁIS?
Reconstrución hipotética dunhas ferreñas nun deseño de Ramón Marín.

>>> O investigador considera
difícil que se repita unha obra
semellante á que se vén de publicar, tanto polo traballo que
implica, como pola desaparición progresiva dos informantes”, e reclama unha aposta decidida por parte das administración públicas para preservar o
patrimonio inmaterial así como
a posta en marcha de accións
coordinadas, e puntualiza que
se non fose pola iniciativa particular actualmente estaría absolutamente destruído.G

Existe unha edición plurilingüe en
versión reducida do libro Os instrumentos musicais na tradición
galega, que se editou baixo o título Instrumentos tradicionais galegos, unha selección natural, nº 9
da Colección Eidos.

A trompa empregouse en Galiza como diversión, para matar
o tempo ou para tocar de noite
nas lareiras. A elaboración dos
birimbaos galegos, totalmente
metálicos, require do oficio de
ferreiros especializados, con
coñecementos técnicos e musicais. Un dos informantes, César Fernández, conta que antes da Guerra Civil o birimbao

Pipa de alcacén tripla
(Sobrado dos Monxes, A Coruña).

foi na Fonsagrada un instrumento tan popular que se
construían por centos, sendo
tamén elevado o número de
tocadores. O autor apunta que
a trompa está intimamente relacionada con algúns rituais
xamánicos euroasiáticos nos
que os iniciados acadan un estado modificado de conciencia a través da inxestión de sustancias alucinóxenas
procedentes
de cogumelos,
sapos ou plantas
como o estramonio. De aí a posíbel orixe da denominación que
tamén se lle dá de “gaita de
sapo”.

deste instrumento, no que á
palla se lle engade un bordón
fabricado do mesmo xeito.

Rabel
fabricado
por Amador
Bruña
(Porto
das Portelas,
Zamora).

As gaitas
de alcacén
Tamén coñecidas como pipas de alcacén, estas gaitas
son con seguridade un dos
clarinetes máis antigos. Aparece practicamente por todo
o país e fabrícase empregando palla verde de centeo, avea
ou trigo. Foron tan frecuentes, que malia ser cousa de
nenos, aparecen citadas nas
cantigas populares. Nas comarcas de Bergantiños e Santiago, así como en Chantada e
na Terra de Lemos está documentada unha variedade

Trompas (birimbaus) fabricadas
na forxa por Otilio Álvarez
(Vilarmeán, A Fonsagrada, Lugo).

O rabel
Pablo Carpintero só puido
documentar este instrumento nun concello que aínda no
século XIX pertencía á Galiza
administrativa, e que agora
forma parte da provincia de
Zamora: Porto, nas Portelas
ou alta Seabra, onde nace o
río Bibei. Aquí vive aínda un
construtor e tocador de rabeis, Amador Bruña, e até hai
pouco varios tocadores. O rabel de Porto é un instrumento para acompañar o canto,
nas cociñas, de noite ou para
ir co gando, do que se conservan numerosas representación. Quizais, a máis antiga
estea na igrexa de San Miguel
do Monte, en Chantada, do
século XI. Está considerado
un dos máis antigos da península.G
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A Pravia,
a árbore máis
representativa
da Terra Chá

A Pravia, no centro histórico de Vilalba, dálle nome á principal rúa da vila.

A deformación popular na pronuncia deu lugar a que a árbore máis famosa de Vilalba se lle
chamase A Pravia. Trátase dun
pradairo ou pradia plantado,
en 1876, por un vilalbés coñecido como o señor Freire. Ao
longo dos últimos 130 anos, esta árbore converteuse nun dos
principais símbolos da capital
chairega, xunto á Torre dos An-

drade e o Rácing Vilalbés. Aínda así, a súa inclusión no escudo do principal concello chairego foi rexeitada no seu día,
por entender que o centenario
vexetal non era tan importante
coma para tal honra.
Emprazada no centro histórico da vila, A Pravia, que hoxe
en día lle dá nome á principal
rúa, era un dos centros de reunión de paisanos chegados
dende todos os recantos da comarca nos días de feira. A súa
sombra foi aproveitada por todos, dende ministros até cegos
que tocaban o acordeón, pasando por aqueles outros aos
que lles produce indiferenza.
A mítica árbore vilalbesa é
un reclamo para calquera turista que se achegue até a gran
planicie galega, xa que chama
poderosamente a atención,
malia que houbo unha época
na que se falou de cortala para
permitir o acceso de vehículos
á zona vella.
Na actualidade A Pravia é xa
máis que un símbolo en si mesmo para os vilalbeses de sempre. É un compañeiro de viaxe,
debaixo do cal, os que hoxe son
sesentóns, xogaron ás bolas ou
á billarda. Para o chairego que
emigre, representa, xunto á Torre dos Andrade, o ser e a esencia da Vilalba máis enxebre e
máis histórica.G
Antonio Cendán

VIAXAR.

Muras,
para gozar
da paisaxe
e do xélido
aire do norte
O Concello de Muras, que se
empraza a cabalo de tres comarcas galegas: Terra Chá, A
Mariña e O Ortegal, é un dos
últimos representantes da Galicia máis autóctona. Hai anos
que comezou a súa decadencia demográfica. Os seus habitantes marcharon, non só a
grandes cidades, senón a terras
limítrofes, polas dificultades
que supuña gañarse a vida a
carón da Serra da Gañidoira,
un dos enclaves naturais máis
fermosos do país.
Precisamente esta altitude
constitúe un dos seus maiores

atractivos naturais. Alí críanse
ao máis puro xeito ancestral os
cabalos e vacas de monte que
levantan a curiosidade de calquera viaxeiro que cruce entre
as terras chairegas e as mariñás. Unida a este singular fenómeno natural vai a súa tradicional feira do poldro que se
celebra cada ano ao rematar as
datas estivais. Até Muras achéganse, por mor deste evento,
tratantes de gando de todo o
país e tamén de terras asturianas e bercianas.
Pero aínda que o gando é o
principal atractivo da localidade, non se poden deixar de lado
outros tan significativos como
a súa impresionante paisaxe,
na que se observan as primeiras altitudes que fan esquecer
os últimos recantos do territorio chairego. Aquí, os afeccionados ao naturismo poden
aproveitar para refrescar a faciana cos primeiros aires xélidos do Norte, que mesmo permiten anestesiar literalmente a
cara de quen guste gozar deles.
Unido ao seu principal problema nas últimas décadas vai
tamén da man unha das súas
peculiaridades. Quen queira
vivir ou ter un lugar do que gozar a medio camiño entre A
Chaira e A Mariña, pode adquirir aldeas enteiras que están
á venda a consecuencia do
despoboamento. Investir nesta terra non é unha mala idea.
Do mesmo xeito, a súa gastronomía tamén vai moi vinculada ao gando. Con motivo
da xa tradicional feira anual do
Poldro, pódese degustar carne
deste e doutros animais >>>

Torre de Muras , un campanario civil do século XVII.

ivil do século XVII.
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>>> autóctonos cociñada dun
xeito peculiar que satisfai os
padais máis exquisitos.
Claro que amais de visitar
esas clásicas aldeiñas que nos
remiten á Galicia doutro tempo, tamén podemos observar a
Torre de Muras, un campanario do século XVII e que constitúe un bo exemplo de arquitectura civil. De igual xeito, será interesante achegarse até a igrexa
de San Pedro de Muras.G
Antonio Cendán

MUNDOVIÑO.

Os eruditos
da viña
Debémoslle todo o mellor que
temos no viño a uns cantos viticultores, fieis labradores de
viñas, auténticos visionarios
do potencial das súas cepas,
iluminados pola esencia das
súas terriñas, que guiados na
adega por algúns enólogos,
menos ca eles, con maneiras
naturais e limpas, respectando
os bagos que estes heroes viticólogos criaron, e por suposto
con enxeño, descobren a súa
auténtica faciana, lonxe dos
acomplexados empregadores
de ferramentas protocolarias,
de guións precociñados que
esconden as diferenzas.
Eles son quen de nos regalar
o que esqueceramos do viño, o
que non dabamos atopado, de
devolvernos a forza, o carácter,
a personalidade perdida, a
identidade que esperta os no-

sos sentidos para o pracer, a
emoción, a cultura de nós, e,
sobre todo, para o futuro.
Desafiando a inercia que
nos convertía inexorabelmente en produtores de tintos rápidos, coma un burka que ocultaba a profunda beleza que
atesouraban os nosos solos, as
nosas castes e os nosos microclimas. Desde o frescor marítimo impregnado da brisa e do
sol das rías á espectacular conxunción natural das ribeiras
dos mil ríos vitícolas. A busca
dun viño mellor, coma dun
mundo mellor, merece encher
estas liñas, máis alá da publicidade fácil e da etiqueta edulcorada de adxectivos ocos.
Que fariamos sen estas lumieiras que, co seu exemplo,
convencen os máis incrédulos
a base de resultados, marcan o
camiño dos seus veciños, eses
que nunca lles deran unha palabra de apoio senón todo o
contrario. Os políticos tampouco teñen contribuído en nada
ao mundo do viño galego, nin o
sistema técnico funcionarial.
Moito antes, a historia trouxera
desastres varios (emigración e
pragas) para que a cousa se estragase sen remedio.
Os hostaleiros e demais
prescriptores, que deciden
nun elevadísimo tanto por
cento o consumo do viño, viven desde hai décadas co gusto
tintado noutros lares, aceptando coma leis universais a maraña de prexuízos e ideas preconcibidas que alimentan a
outros viños, cos de rostro pálido téñeno moi doado, o esforzo é mínimo porque non hai
alternativas aos nosos. Así e todo os consumidores desbordan estes supostos profesionais cunha cultura cada vez
máis ampla e libre.
Cantas veces tivemos que
escoitar que o albariño ou os
brancos galegos non duran,
que as castes tintas non podían
pasar pola madeira, que non
daban cor, que se oxidaban,
que non tiñan máis posibilidades que a de seren fugaces
substitutos doutros. Pero todas
estas mentiras van caendo unha tras outra grazas a estes sacrificados pola viña e os seus
enólogos máis comprometidos, aínda que algúns seguen
sen darse conta.
Os mellores viños son os
destes viticultores, ás veces tamén elaboradores. Eles foron
destapando as esencias das

O mellor que temos no viño debémosllo a uns cantos viticultores, fieis labradores das viñas.

castes esquecidas. Así en pouco tempo gozar imos de máis
brancellaos, caíños, sousóns,
merenzaos-bastardos, espa-

deiros, de viñas únicas, de vilas
diferentes, de vales especiais,
de pendentes perfectas que, de
seguro, nos traerán os recordos

máis limpos de outrora, dos
nosos devanceiros, e as novas
sensacións que nunca pensaramos neles.G
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A celebración do Entroidoprotagoniza esta semana a axenda lúdica e cultural en todo o país,
desde as manifestacións máis
tradicionais e aínda vivas do
triángulo ourensán e outras moitas zonas rurais, aos máis estandarizados entroidos urbanos.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ARTEIXO
¬TEATRO. Un condón por si
ligo!. Un espectáculo humorístico protagonizado polo popular
cómico e televisivo galego Rober
Bodegas. Poderemos velo este
venres 12, ás20:30, no Centro Civico Cultural.

Cartel da edición deste ano.

Salón
do Libro
Infantil e
Xuvenil
A IX edición desta cita co libro infantil e xuvenil na cidade pontevedresa
ten, como cada ano, un motivo temático central, que este ano será o
da cidade.
Desde o pasado domingo 7 vense
desenvolvendo esta cita, que
abrangue unha serie de actividades
como conferencias e debates, presentacións de libros, obradoiros
para os nenos, exposicións, contacontos ou diversas representacións
teatrais.
O programa do Salón está pensado para chegar a pequenos e
adultos, que poderán acceder ás actividades do Pazo da Cultura, base
da maioría dos actos, tamén polo
serán, o que supón unha ampliación de horario respecto a anos precedentes.
As conferencias trasladaranse ao
Café Moderno, onde intervirán os
autores Xurxo Souto, Inma López
Silvaou Marcos Sánchez Calveiro,
e á Casa das Campás, onde se lembrarán textos de Anisia Miranda.
As exposicións tamén terán lugar
na galería Sargadelos ou na Biblioteca Pública (A cidade e os libros). Entre os obradoiros para adultos, figuran o taller sonoro chamadosonotopías (polo grupo Escoitar.org) e
outro de construción de monicreques con materiais de refugallo.
O Salón rematará o día 14 de
marzo, tendo lugar o día anterior
unha homenaxe ao escritor Agustín Fernández Paz.
IX Salón do Libro Infantil e Xuvenil: a
cidade. No Pazo da Cultura e outros
espazos culturais de Pontevedra, até
o 14 de marzo.

O BARCO
¬TEATRO. O día do Pai. Comedia
representada pola compañía Malasombra, que poderemos ver este
venres 12,ás 21:00, no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BUEU
¬ACTOS. Festa por Haití. Festa
benéfica na que a recadación pola
venda de bebidas, filloas e bonos se
destinarán á organización Médicos
sen Fronteiras. Este venres 12,
ás21:00, na carpa a carón do Centro
Social do Mar.
¬EXPO. Cogomelos do Cabo
Udra. Mostra fotográfica da riqueza micolóxica deste paraxe do
concello. Na Aula da Natureza de
Cabo Udra, os sábados e domingos
de 11:00 a 18:00, até o 4 de abril.
¬CINE. Conan, o neno do futuro. Esta serie de manga, que
aporta uns positivos valores, vai ser
proxectada nos seus distintos capítulos, durante 13 semanas, até o 2
de maio. Será este domingo14 e todos os domingos até esa data, ás
12:00, no Centro Social do Mar.
¬MÚSICA. Claire. Esta cantautora
grega, cun repertorio de temas
propios e algunha versión coa súa
voz e guitarra, inicia un ciclo de
cantautores nesta sala. O domingo
14, ás 21:00, entradas a 2 euros,na
Sala Aturuxo.

¬ EXPO
Mulleres.
Espello de culturas.
A Coruña
Viaxe variada e emotiva sobre o
universo feminino, Mulleres. Espello de culturas traza un percorrido a través dunha selección de
atractivas pezas cedidas polo Museo Etnolóxico de Munich que
adquiren nova vida como testemuños das mulleres que un día foron as súas usuarias. Cada unha
das 135 pezas que compoñen a
mostra, desde fotografías e esculturas até obxectos diversos, como
vestidos ou xoias, é un fragmento
de vida, aparentemente exótico e
afastado, pero que permite abordar temas universais e compartidos por todas as mulleres do
mundo. A colección procede de
sete culturas de África, Asia e América amazónica e setentrional, e
permítenos, ao mesmo tempo,
coñecer outras culturas e reflexionar sobre nosa propia realidade familiar, social e espiritual.
A exposición, organizada pola
Obra Social La Caixa, divídese en

tres ámbitos, cada un dos cales recolle varios temas comúns ás mulleres de todos os tempos e espazos, como a familia, o papel da
muller na sociedade e a divindade
feminina. No mundo hai infinitos
modelos de familia, pero, en case
todos, a muller tivo un papel primordial como nai, esposa, depositaria da tradición ou responsábel
da economía doméstica. Así, a exposición exemplifica o rol feminino, en diferentes xeografías e

Show.Actuación deste galego que ¬CINE. Cines Fórum Metropoten tocado abondo nos USA, este litano.Esta semana poderemos ver
venres 12, ás 00:00, no Pub O Muíño.
La Spettatrice, de Paolo Franchi (Italia , 2004), e dous clásicos do francés
Jacques Tati:Jour de fête e Parade.
A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. To- De xoves a sábado, entradas a 3 e 2
dos os sábados de xaneiro a abril , euros, nos cines Forum Metropolitano.
ás 18:00, no Museo Unión Fenosa - ¬ CINE. Programación CGAI.
MACUF. Este sábado 13 podere- Xoves 11
mos ver o filme Doraemon e o Celina Murga.20:30 h. Una semana
CERVO
solos (2008) 110´.
¬MÚSICA. The W.C. García Reino de Kibo.
Venres 12
Samuel Fuller.18:00 h. Balas vingadoras(1949) 81´. Vídeo. Subtítulos en
galego.
Novos Thrillers.20:30 h. Á caza, William Friedkin, 1980 106´. Subtítulos
en galego.
Sábado 13
Samuel Fuller18:00 h. Balas vingadoras(1949) 81´. Vídeo. Subtítulos en
galego.
Novos Thrillers.20:30 h. Á caza, William Friedkin, 1980 106´. Subtítulos
en galego.
Luns 15
Samuel Fuller.20:30 h. The baron of
Arizona (1950) 93´. Subtítulos en galego.
Mércores 17
Jem Cohen: Programa 1. 20:30 h. A
road in Florida (1983) Chain (2004)
110´. Vídeo. Subtítulos en galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Brais Pinto, o afiador
Ramón Cabanillas protagoniza diversas mostras sobre a súa vida e obra.

épocas, en relación coa maternidade, o matrimonio ou a división
do traballo.
A mostra tamén se detén nas
consecuencias sociais do feito de
ser muller en distintas sociedades,
con temas universais como a identidade da muller dentro do grupo,
a súa capacidade de decidir sobre
o seu propio destino ou a idealización da beleza feminina.
No Kiosko Alfonso, A Coruña, até o 4
de abril .

revolucionario. Unha exposición formada arredor do grupo
Brais Pinto, formado por artistas
galegos nos anos 50. A mostra, organizada pola concellaría de cultura, pretende dar a coñecer esta xeración artística e a súa importancia
no devir cultural e político galego.
Até o 27 de febreiro, na Casa-Museo
Casares Quiroga.
¬EXPO. Esta moda é para sempre. Con este título, a Concellería
de Solidariedade e entidades de voluntariado amosan a labor destas últimas na cidade. Até o 10 de xuño a
mostra percorrerá diversos lugares
da cidade.
¬EXPO. Ramón Cabanillas.
Unha mostra que repasa a vida
deste gran poeta, referencia da literatura galega na primeira metade
do século XX e alcumado “o poeta
da raza”. Aberta até o 21 de febreiro,
no Pazo de María Pita .
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de carácter antropolóxico e ao mesmo
tempo emotivo por temas femininos universais, compartidos por todas as mulleres do planeta, nesta
mostra organizada por La Caixa e o
Museo Etnográfico de Munich. Até
o 4 de abril, no Kiosko Alfonso .
¬EXPO. Unterwegs, ao paso de
Walter Benjamin . Fotografías
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A compañía Katarsis trae á Coruña e outras cidades galegas a
representación dun clásico infantil, A vendedora de mistos, dos irmáns Grimm.

¬ MÚSICA

Dolora Zajick, Francisco
Casanova.
Considerada como “a mezzo
verdiana dos nosos días” por
Opera News, a norteamericana
Dolora Zajick foi aclamada internacionalmente por ese raro
tipo de voz para o que o compositor escribiu os difíciles roles de
Azucena, Amneris ou Eboli.
Zajick interpretou estes personaxes coas compañías de ópera
do Metropolitan, da Lyric Opera
de Chicago, de Opéraa de San
Francisco, da Houston Grand
Opera, do Teatro alla Scala, da
Opéraa de Viena ou do Covent
Garden, por citar só algunhas
das máis destacadas. Entre as
súas gravacións discográficas
destacanAida, Il trovatore e Don
Carlo en Sony Classical, coa batuta de James Levine, ou A
forza do destino e o Réquiem de

Verdi con Ricardo Muti en EMI.
Para a televisión e en DVD, podemos mencionar tanto Aida
como Il trovatore desde o Metropolitan, ou as dúas galas que
no mesmo escenario conmemoraban o 25 aniversario de James Levine ou o 30 aniversario
de Luciano Pavarotti.
Francisco Casanova é un artista habitual nos pricipais teatros
do mundo, tendo actuado no
Metropolitan ou no Carnegie Hall
de Nova York, o Teatro alla Scala
de Milán, e outros moitos escenarios de prestixio operístico.
No recital poderemos escoitar
unha escolma de pezas líricas de
autores como C. W. Gluck, Bellini, Tchaikowsky, Massenet, e
varias de Giuseppe Verdi, entre
outros.
O sábado 13, ás 20:30, no Teatro
Sala de concertos do Centro Cultural Caixanova, Vigo.

Josep María Pou e Concha Velasco, piares da exitosa obra A vida por diante.

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 actividade
está dirixida a rapaces de catro a dez
anos, gratuíta (retirando invitación na
mesma biblioteca).
¬CINE. Invernos de Cine. Nos Cines Dúplex, e dentro deste ciclo proxéctase o mércores 17, a partir das
20:30 a curta Minotauromaquia e a
longametraxe Spider, con entrada
gratuíta.

datura de Ferrol ao título de Patrimonio da Humanidade. No Exponav,
Edificio de Herrerías.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Esta semana actúa o grupo galegofrancés Les Trois de Cora. O xoves
11, ás 22:00, entrada a 5 euros, na Capela do Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Telma y Los Luises.
Concerto deste grupo para o sábado
13, ás 22:30, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Fados. Unha representación musical do filme Fados, de Carlos Saura, presentada polo grupo
Casa de fados, no que participan diferentes xeracións de fadistas, instrumentistas e cantantes. O sábado 13,
ás 20:30, entradas a 15 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Iván Zenaty e Camerata Moravia. Concerto organizado pola Sociedade Filarmónica Ferrolá, deste gran violinista checo,
acompañado do grupo de corda Camerata Moravia, da mesma nacionalidade. O martes 16, ás 20:30, entradas de 15 a 7 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Epílogos. Dentro
do ciclo Dentro da caixa escénica, a
compañía Tojours Àpres minuit
presenta este espectáculo de danza
titulado ao completo Epílogos, confesións sin importancia, lectura danzada. Este xoves 11, ás 20:30, con entrada a 5 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Exposición sobre a xeración Brais Pinto. Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, coa partici¬EXPO. Aventura no Camiño de pación do grupo Arruallo. O doSantiago. A exposición consta de mingo 14, ás 19:00 , no Centro Cívico
máis de sesenta orixinais do debu- de Caranza.
xante lucense Primitivo Marcos, entre bosquexos, páxinas a lapis, a tinta LARACHA
e cor, e trata de ser un percorrido polo ¬MÚSICA. 12 Labirinto.Concerto
Camiño pero tamén polo complexo o sábado 13, ás 23:00, no Pub d'Antón
traballo do debuxante nunha obra Rock Café.
que recrea o medievo galego. Até o
15 de marzo, na Fundación Gonzalo LAZA
Torrente Ballester.
¬ACTOS. Entroido de Laza. O
¬EXPO. O Teatro Jofre: Antes e entroido máis enxebre e tolo dos
agora. Exposición de fotos sobre o moitos celebrados no país, represenestado do teatro e a súa evolución e tativo doutros que se celebran na
arranxos. Aberta este mes, unha hora contorna, no chamado triángulo do
antes dos espectáculos do teatro, no entroido ourensán. Do xoves 11 ao
mércores 17.
primeiro andar do Teatro Jofre.
¬EXPO. Oriental Referentes.
Obras deAgar Fernández Bautista, LUGO
até o 31 de marzo, no Centro Cultural ¬CINE. Ciclo José Luis López
Torrente Ballester.
Vázquez. Dentro deste ciclo, este
¬EXPO. Auga, o sangue da terra. xoves 11 proxéctase Todos a la cárExposición de fotos sobre o papel da cel, ás 18:00, no Centro de convivenauga no mundo, que permanecerá cia Maruja Mallo. O ciclo continúa en
aberta até o 28 de febreiro, na Sede vindeiros xoves.
Fundación Caixa Galicia .
¬EXPO. Os pintores de Artal.
¬EXPO. A ousadía do bufón / pe- Pintura española do Museo
quenas historias de arte e po- da Habana. Poderemos ollar de
lítica. Exposición colectiva sobre os preto un total de vinte e sete paletas
mitos do poder. No Centro Cultural To- e vinte óleos de artistas que deron
GONDOMAR
testemuña do movemento da pin¬EXPO. Construcción e varia- rrente Ballester.
cións . Exposición do pintor Ma- ¬EXPO. Ferrol da Ilustración. tura española de entreséculos en
nuel Izquierdo, que podemos ver na Un resumo dos traballos realizados Hispanoamérica. Até o 21 de marzo,
na Aula de Cultura Ponte de Rosas.
polo Concello para preparar a candi- no Centro Sociocultural Caixa Galicia.

de Chema de Luelmo. Até o21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Acuarelas do Entroido.
Pinturas de Alfredo Constela, nunha
mostra que organiza a Asociación
Cultural Alexandre Bóveda até o 16 de
febreiro, no seu local.
¬EXPO. Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de antano.
Mostra das fotos desta fotógrafa
americana, retratando a Galicia dos
anos 1924 e 26 para a Hispanic Society de Nova York. Até o 28 de febreiro, na sede de Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Galicia. Concerto da OSG baixo
a dirección de Jean-Christophe Spinosi, cun repertorio que inclúe obras
de Mozart e Haydn. Este venres 12, ás
20:30, entradas de 27 a 9 euros, no
Pazo da Ópera.
¬EXPO. Discurso Abstracto.
Obras de Fernando Pereira,un dos
autores coruñeses que máis investigou dentro da abstracción pictórica.
Até o 21 de febreiro, na Casa Cultura
Salvador de Madariaga.
¬MÚSICA. Zodiacs + O Neno
Elliott . Estas dúas bandas galegas
darán un concerto este venres 12, ás
21:00, con entradas a 8 ou 10 euros,
na sala Le Club.
¬MÚSICA. Zarzuela. Despois de
gozar a semana pasada da representación de La Revoltosa coa compañía Innova Lyrica, a Coral Polifónica
Follas Novasvolve interpretar en directo no teatro herculino as pezas
desta famosa zarzuela de Chapí. Será
o sábado 13, ás 20:30, no Teatro Colón
Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Foliada. Dentro do ciclo
Forum Folk, teremos esta actividade
musical de libre acceso e participación, o luns 15, ás 20:00, no Fórum
Metropolitano.
¬TEATRO. A rapaza dos mistos.A
compañíaKatarsis, Educación e Teatroleva a escena un dos contos máis
complexos de Hans Christian Andersen. O espectáculo proponlle ao
espectador unha historia que se vai
tecendo sen palabras. O sábado 13,
ás 19:00, entradas a 5 euros, no Fórum Metropolitano.
¬TEATRO/DANZA. La vida por delante. Tenra historia de marxinados narrada por Momo, un neno
árabe que vive na pensión da señora Rosa, unha vella exprostituta
xudía, sobrevivente de Auschwitz.
Dirixida por Josep María Pou e interpretada pola gran Concha Velasco. O venres 12 e sábado 13,
ás20:30, entradas de 21 a 10 euros,
no Teatro Rosalía de Castro.
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O Ballet do Teatro Estatal Musical
de Rostov representa no Auditorio
Municipal de Pontevedra o coñecido ballet de Tchaikowsky,O lago
dos cisnes, o xoves 11.

¬EXPO. Arqueoloxía 19902005. A exposición reúne 440 pezas arqueolóxicas, unha selección
ampla e representativa dos fondos
arqueolóxicos depositados no MPL
entre o 1990 e o 2005, unha interesantísima escolma do quefacer arqueolóxico destes quince anos na
provincia de Lugo. Até o 28 de
marzo, no Museo Provincial.
¬EXPO. Pérez Porto. Exposición
de cerámica deste artista. Permanecerá aberta até o 28 de abril, na
Sala de Exposicións do Pazo de San
Marcos.
¬MÚSICA. Sen Eva non hai paraíso. Sexteto galego de folk-rock
que actúa este venres 12, ás 00:00,
no Club Clavicémbalo.
O sábado 13 haberá unha sesión de
Hip-hop coa presenza de Yeison
Omal, Klandestino / Dj webs e
Mayu e Arce.
¬MÚSICA. The Turre´s Band.
Actuación desta divertida e marchosa banda do sur galego, o luns
15, ás 23:55, noa salaDoble Moral.
¬MÚSICA. Köln Streichsextett.
Este sexteto de música clásica da cidade de Colonia vai dar un concerto, organizado pola Sociedade
Filarmónica de Lugo,con repertorio de R. Strauss, L.v. Beethoven e J.

Brahms. Este xoves 11, ás 19:00, no
Salón Rexio do Círculo das Artes.
MARÍN
¬MÚSICA. Aló Django. Concerto
deste grupo de jazz que rende tributo ao lendario Django
Reinhardt. Este xoves 11, ás 22:00,
na Sala Ache.
MELIDE
¬MÚSICA. Los Mecánicos. O
grupo rock coruñés actúa este venres 12, ás 23:00, na Sala A Fundación.
NARÓN
¬TEATRO. Historias tricolores
ou de como aqueles animaliños proclamaron a República. Unha obra-monólogo a
cargo do director teatral e contacontos Candido Pazó(Abrapalabra Creacións Escénicas). O xoves 11 e venres 12, ás 20:30 , no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Rosalía, a pulga que
escribía. Unha producción da
compañía Galitoon, nun espectáculo para os máis novos. O domingo
14, ás 18:00 , no Pazo da Cultura.
ORDES
¬MÚSICA. Doctor Snob. Concerto este venres 12, ás 23.00, na
Sala Badulake.

OURENSE
¬ACTOS. Astronomía para os
máis novos.Durante o mes de febreiro, os venres haberá unha sesión
de achegamento á astronomía, ás
20:00, na Casa da Xuventude.
¬ACTOS. Entroido das EiroásFesta da Pita. Animadas festas
de entroido neste barrio. O sábado
13, unha mascarada percorre o barrio pola noite, como preludio dos
días fortes. O día 16, martes de entroido, ás 11:00, Folión do Entroido,
con Pitas, máscaras e música. Ás
13:00, voda da pita. Ás 14:00, xantar
dos noivosamenizado pola charanga Os Chispas. Ás17:00 , baile de
máscaras amenizado pola orquestra Nevada. Finalizará a festa coa
queima do Meco.
¬EXPO. Alfonso Costa Beiro.
Mostra antolóxica do artista galego,
no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Amigo lobo. Fotografías
de Carlos Sanz, expostas até o 26
de febreiro, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. Domus Omnia & Fai
frio no lume. Exposición de pinturas de Antón Llamazares, que están expostas no Centro Cultural da
Deputación.
¬MÚSICA. II Caravana musical

Galiza non se vende. Dentro
desta iniciativa musical asistiremos
ás actuacións de Sotazero (Rumba
Catalá - Barcelona), Selectahinhelicopta(Sistema de son - Vigo),García
MC (Dktc) e Gendbeat(Ragga/beatbox). Este xoves 11, ás 21:30, entradas a 3 euros, no Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Mitocondrias. A formación galega vai estar presente
este venres 12, ás 01:00, na sala
Disco-Club Capital.
¬MÚSICA. Marc Grauwels e Christophe Delporte.Este magnífico dúo de frauta e acordeón ofrece
un concerto baixo o nome De Bach
a Piazzola, donde interpretarán repertorio de diversos clásicos da música, até chegar ao compositor de
tangos arxentino. O domingo 14, ás
19:00, no Teatro Principal.
¬ TEATRO . A rapaza dos mistos. A compañía Katarsis, Educación e Teatroleva a escena un dos
contos máis complexos de Hans
Christian Andersen. O espectáculo proponlle ao espectador
unha historia que se vai tecendo
sen palabras. O domingo 14, ás
12:00, no Auditorio Municipal.
ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Colgados - Logomonos. En épocas de crise hai moito
colgado. Homesoga é un colgado
profesional. O concello convíadao a
facer unha demo nun teatro. Polo
grupo Ancora Produccións. O sábado 13, ás 20:00, e, no Teatro da Beneficencia.
PONTEAREAS
¬ACTOS. 55 mentiras sobre a
língua. Presentación deste libro
editado polo colectivo Prolinguae a
editorial Laiovento. Será este venres
5,ás 19:30, na Biblioteca Municipal.

O contacontos Candido Pazó presenta o seu espectáculo Historias tricolores... en Narón.

PONTEVEDRA
¬ACTOS. IX Salón do Libro infantil e xuvenil.Esta mostra que
inclúe charlas, xogos, contacontos,
obradoiros e teatro estará aberta até
o 14 de marzo, centrándose a maioría dos actos no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Emocións, de Oswaldo
Guayasamin. Unha mostra de
gravados deste cuatoriano de estilo
expresionista e comprometido no
campo social e político, un dos grandes muralistas sudamericanos,
xunto con Rivera e Orozco. Até o 7 de
marzo, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Galicia até 1975. Un repaso aos fondos pictóricos da entidade Caixa Galicia, con pezas de Lugrís, Granell, Soutomaior e outros
autores galegos, até a data referida.

Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Skacha. O grupo vigués
de ska vai actuar o sábado 13, ás
22.00, na sala Sugar & Salt.
¬TEATRO/DANZA. La vida por delante.Tenra historia de marxinados
narrada por Momo, un neno árabe
que vive na pensión da señora Rosa,
unha vella exprostituta xudía, sobrevivente de Auschwitz. Dirixida por
Josep María Poue interpretada pola
gran Concha Velasco. Este xoves 11,
ás21:00, no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. O lago dos cisnes. O Ballet do Teatro Estatal Musical de Rostovinterpreta o primeiro
dos tres ballets escritos por Tchaikovsky, pechando a programación
trimestral de artes escénicas da Concellaría de Cultura . Este xoves 11, ás
21:00, entradas a 15 euros, no Auditorio Municipal Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Salón do Libro Infantil. Dentro desta mostra, prográmanse unha serie de espectáculos teatrais para os máis novos:
Este xoves 11, Os Bolechas, da compañía Caramuxo Teatro, en funcións
de 10:00,12:00,17:30 e18:30, noAuditorio do Pazo de Cultura.
O venres 12 , ás 17:30, contacontos, o
Carballo con botas, de Papaventos,
no Centro Cultural Monteporreiro.
O sábado13, Pacama, do grupo Katarsis, Educación e Teatro, espectáculo para bebés, ás10:30,11:30,13:00
e17:00, no Auditorio Municipal Pazo
da Cultura.
SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.Cada
sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal.
¬CINE. Werner Herzog. O ciclo
que o Cineclube Compostela adica
este mes ao director alemán proxecta os documentais La Soufrière. Á espera dunha catástrofe
inevitábel (1977) e Os médicos
voadores de África Oriental
(1969), ambas subtituladas en galego. O mércores 17, ás 21:00, no
Centro Social O Pichel.
¬EXPO. Seoane. Razón e compromiso. Percorrido pola obra
deste gran artista galego de vocación
universal, no ano de celebración do
centenario do seu nacemento. No
Centro Cultural Caixanova (Praza de
Cervantes).
No mesmo recén inaugurado centro
está aberta tamén a exposición O
Pórtico da Gloria. Misterio e sentido, ilustrando os estudos de Felix
Carbó con imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
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A revista de información musical
Mondo Sonoro organiza unha
festa o xoves 11, na sala NASA compostelana, donde actuarán diversos
grupos galegos, entre os que destaca Niño y Pistola.

¬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 traballo e na actitude de artistas contemporáneos. Até o 21 de marzo, no
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO. O home e as súas crenzas.Mostra de fotografías da artista
franco-suiza Sabine Weiss, primeira
realizada no estado. Até o 21 de febreiro, no Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Fauna alada de Galicia. Con esta exposición, promóvese 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 Comunidade autónoma. Até o 29 de
marzo, na Biblioteca da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fábulas. A mostra de
Amabel Míguez ofrece ao visitante unha serie de obras gráficas
baseadas en fábulas tradicionais.
Até o 12 de marzo, na Fundación
Torrente Ballester.
¬EXPO. Ao pé do lar: Memorias
da cociña. Concebida como actividade complementaria ao vindeiro

Fórum Gastronómico, esta exposición xira arredor dos espazos caseiros das cociñas galegas. Estructurada de forma cronolóxica e temática, ofrece tanto a visión
antropolóxica como histórica destes
espazos. Até o 15 de marzo, noMuseo do Pobo Galego.
¬EXPO. A arte do engano. Mostra colectiva de artistas españois e latinoamericanos/as, que estrea espazo expositivo. Até o 28 de febreiro,
na Galería Factoría Compostela (Rúa
da Conga, 9).
¬MÚSICA. Litanei. A medio camiño entre o Jazz e a música clásica,
Paco Dicenta (baixo, efectos e looper) eMónica De Nut (voz, looper e
efectos) dan renda á súa creatividade neste grupo. Este xoves 11, ás
22:30, na Casa das Crechas.
¬ MÚSICA . Festa Mondo Sonoro. A revista Mondo Sonoro
celebra unha das súas festas demoscópicas, na que se presentará
o novo disco de Niño y Pistola.
Actuarán tamén Tetra& Freek,
Bang 74 e Discos Las Palmeras. A
entrada é de balde ata completar
o aforo. O xoves 11, dende as
21:00, na Sala NASA.
O venres 12, ás 21:30, festa concerto
a beneficio do clube de fútbol do barrio, o Racing San Lourenzo. A en-

trada son 5 euros, e actuarán varias
bandas e Djs locais.
O Sábado 13, ás 21:30, o proxecto
O.M.E.GA (Orquestra de Música Espontánea de Galiza) acolle a dous
músicos convidados procedentes
de Noruega: Morten Minothi(guitarra, electrónica) e Oyvind HeggLunde(batería, electrónica).
Por fin o domingo 14, ás 20:00, festapresentación de opachavales.com,
unha web compostelana . Haberá
sorpresas varias e virán de grupos
convidados Malandrómeda e Sr.
Anido.
¬MÚSICA. Skunk DF. Esta banda
madrileña con quince anos de concertos ás costas van estar este venres
12, ás 21:00, entradas a 12/15euros,
na Sala Capitol.
E o sábado 6, ás 21:00, entradas a
12/14 euros, a banda de tributo aos
míticos Dire Straits, Brothers in
Band, deleitarán aos fans daquel
grupo e do rock en xeral.
¬MÚSICA. Dúo 2uS. Este dúo, que
se pronuncia “Dous”, está formado
por Fernando Abreu no clarinete e
Pablo Carrera na guitarra. Actúan
este venres 12 e os demáis venres
deste mes, ás 22:00, entrada de
balde, no ciclo s “Desenchufados do
Miudo”, no Café-Bar Miudo, rúa dos
Truques.

Actuación do trío de tango Szabo-Silvera-Diaz no Café-Teatro Garigolo de Santiago, donde repetirán este domingo 14.
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Quico Cadaval, Evaristo Calvo
e Vítor Mosqueira, nunha escena de Shakespeare para ignorantes, a obra que podemos ver
estra semana no Teatro Principal
santiagués.

¬MÚSICA. Trío de Tango SzaboSilvera-Diaz. Formación nacida
en Galiza hai máis dun ano para difundir o novo tango contemporáneo rioplatense e a música de novos
compositores.Composto por Alejandro Szabo no bandoneón, Gabriel Silvera na guitarra e Ricardo
Diazno contrabaixo. O domingo 14,
ás 19:30, entrada de balde, no CaféTeatro Garigolo, na rúa Algalia de
Arriba nº 1.
¬TEATRO. Saltimbanquis. Espectáculo musical infantil, dirixido a nenos e nenas a partir de 9 anos,
donde un burro cansado da explotación e dos malos tratos do patrón,
decide abandonar a facenda onde
traballa. Este conto dos irmáns
Grimm está representado por Teatro do Morcego. O xoves 11 e venres 12, ás 10:30 (funcións escolares),
sábado 13, ás 19:00 , e domingo 14,
ás 18:00, no Salón Teatro.

¬TEATRO. Shakespeare para Ignorantes. Unha divertida e cáustica montaxe sobre textos do mestre
inglés, perxeñada por Producións
Teatrais Excéntricas, nome tras do
que están os de Mofa&Befae Quico
Cadaval. O venres 12 e sábado 13, ás
21:00 , no Teatro Principal.
¬TEATRO/DANZA. Macho. Un proxecto do bailarín David Loira, seleccionado e apoiado por unha residencia artística concedida polo Centro
Coreográfico Galego, desenvolvido
durante xuño de 2009. Este xoves 11,
ás 21:00, no Teatro Principal.
TUI
¬EXPO. Formas-figuras. Exposición de pinturas do artista Ávila Durán, nunha mostra que estará aberta
até o 24 de febreiro, na Galería Trisquel e Medulio.
¬TEATRO. Palabras encadeadas. Un espectáculo do grupo Talía

Teatro, que poderemos ver o venres 12, ás 21:30, no Teatro MunicipalEdificio Área Panorámica.
VIGO
¬ACTO. Entroido. A programación municipal do entroido dá comezo o venres 12, cunha serie de actividades como concursos de comparsas e carrozas, actuación de
orquestras e charangas, entroido infantil, etc, até o mércores 17 en que
será o enterro do Momo.
¬CINE. Alphie. Dentro do ciclo
Londres no Cine, programado por
Caixa Galicia,Michael Caine dá vida
a Alfie(1966), un gigoló provinte da
working-class londinense, no filme
de Lewis Gilbert . O martes 9, ás
18:00 e 20:30, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Unha viaxe con Ramón Cabanillas. Mostra das fotos de once fotógrafos/as galegos,

inspiradas na obra do poeta da raza.
Até o 21 de marzo no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. José Dávila. Espazo
continuo. Coa exposición do artista Jose Dávila (Guadalajara, México, 1974) conclúe o proxecto Puntos de encontro/Meeting Points,
comisariado por Agar Ledo. O proxecto de Dávila achega novas ideas
sobre a relación entre o museo e o
contorno urbano. No Museo MARCO.
¬EXPO. Feminismo galego:
cambios sociais e dereitos
das mulleres. Exposición organizada pola Fundación Galiza Sempre, permanecerá aberta até o 7 de
marzo, na Casa das Mulleres.
¬EXPO. Cousas que só un artista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que estuda a presenza do humor na arte
actual, e reúne doce artistas que
comparten referentes artísticos, e

unha forma de traballar común. Até
o 2 de maio, no Museo de arte contemporánea, MARCO.
¬EXPO. A cidade do Infinito.
Viaxe á Fundación Vicente Ferrer. Mostra de fotografías e paneis
sobre a obra da Fundación nese lugar da India de extrema pobreza. Até
o 7 de marzo, na Sala de Exposicións
III do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Jorge Barbi.A mostra 41º
52’ 59” latitude N / 8º 51’ 12” lonxitude
Oexpresa as cordenadas donde o artista realiza o seu traballo diario, fotografías e outros medios de expresión, co itinerario como base temática. Até o domingo 14, no MARCO.
¬EXPO. Latitud 20º N - Longitud
37º W. Unha mostra de 38 fotografías feitas polo fotoxornalistado xornal El Mundo Fernando Quintela,
embarcado a bordo dun cayuco,
unha viaxe de 18 horas no pasado
xuño, que acabou a mans da Garda

¬ CONVOCATORIAS
Festival Internacional
de Cine de Ourense 2010 (OUFF)
A 15 edición do Festival de Cine Internacional
de Ourense celebrarase del 1 al 9 de outubro
de 2010. Estes 15 anos supoñen un importante aniversario que, coincidindo coa celebración do ano Xacobeo, de especial significación para Galiza e Europa, será ocasión para
celebrar actividades cinematográficas e culturais extraordinarias.
Cinco seccións oficiais dotadas con 64.500 eurosconforman a competición internacional do
15 Festival:
Seccións temáticas non competitivas, seccións
confeccionadas polas temáticas de interese social / cultural dos filmes non seleccionados para
a competición que o Festival considera de especial relevancia.
Estes filmes, seleccionados de entre os que se
reciban, obterán un diploma pola súa participación e beneficiaranse da promoción e publicidade desenvolvida polo Festival.
Seccións competitivas
1. Longametraxes de ficción (60 minutos ou
máis)
2. Documentais (calquera duración)
3. Curtametraxes de ficción (menos de 60 minutos)
4. Animación (calquera duración)
5. Novos Media (producións audiovisuais, instalacións, creacións de videoarte, filmes para móbiles, TDT, etc., de calquera duración que, empregando formatos e técnicas non tradicionais,
exploren novos xeitos de creación e comunicación)
Poderán concursar todos aqueles produtores,
directores e distribuidores que posúan o debido control legal sobre as obras que presenten
a concurso.
A persoa ou entidade (ou o seu representante)

que asine o formulario de inscrición será considerado polo Festival como único interlocutor
para tratar aspectos relacionados coa participación da película no evento e como único responsábel fronte a outras persoas ou empresas
que participasen na produción da película.
As películas deberán estar producidas en 2009
ou 2010.
Non terse exhibido comercialmente en España
en salas públicas (agás en festivais) ou televisión (agás emisións codificadas e/ou cobertura
territorial restrinxida) antes do 9 de outubro
de 2010.
Non terse editado en DVD, antes do 9 de outubro de 2010, para a súa explotación comercial
en España.
O prazo de inscripción, que xa está aberto, así
como o resto dos requisitos e bases pode ser
consultado na web:
http://www.ouff.org
XI edición do Certame Literario
‘Alfredo Suárez Ferrín’
de valores cívicos e morais
O Instituto de Estudos Políticos e Sociais convoca a XI edición do Certame Literario "Alfredo
Suárez Ferrín" de valores cívicos e morais.
O tema a desenvolver na presente convocatoria é "Europa: un espazo de dereitos e liberdades".
Poderá participar calquera persoa que o desexe, cun límite de idade de 30 anos.
Establécese o seguinte premio:
Dotación económica de 1000 euros, doados
polo Concello de A Coruña, e Diploma de
honra.
Os traballos terán unha extensión mínima de 8
folios e máxima de 15.
Os orixinais presentaranse mecanografados a

A entrega dos premios terá lugar na cidade da
Coruña a mediados de abril de 2010, co gallo
da conmemoración das datas da proclamación
da IIª República española, en data e lugar que
oportunamente se comunicará.
A ausencia do premiado/a no acto entenderase coma expresión de que declina o seu dereito ao galardón concedido, renunciando por
tanto a calquera reclamación ulterior deste.
A persoa gañadora autoriza ao Instituto de Estudos Políticos e Sociais a poder publicar, no
medio que estime conveniente, o traballo que
resulte galardoado.
Concurso “Debúxame un dereito”

dous espazos e por unha soa cara.
Os traballos poderán estar escritos en galego
ou castelán.
Enviaranse cinco copias dos orixinais, sen asinar
e cun lema que figurará tamén nun sobre
aparte, e no que se incluirán nome e apelidos,
enderezo e teléfono da persoa concursante, así
como fotocopia do carné de identidade.
Os traballos remitiranse ao seguinte enderezo:
Instituto de Estudos Políticos e Sociais
(XI Certame Literario "Alfredo Suárez Ferrín")
r) Juan Flórez, 109-113, local 7 (entrada por R/
José Cornide)
15005 A Coruña
Tamén se poden entregar persoalmente na devandita dirección, en horario de 9'30 a 14 e de
16.30 a 20.00 h, de luns a venres.
O prazo de presentación de orixinais remata o
19 de marzo de 2010.
O xurado estará composto por persoas representativas do mundo das letras. O seu fallo será
inapelábel.

A Dirección Xeral de Xustiza, Liberdade e Seguridade da Comisión Europea organiza un concurso europeo de creación de pósteres titulado
"20 Aniversario da Convención das Nacións
Unidas sobre os Dereitos do Neno", cuxo slogan
é "Debúxame un dereito!".
O póster deberá polo tanto ilustrar un dereito
da Convención da ONU sobre os Dereitos do
Neno. Os equipos participantes deberán explicar no formulario de participación por que elixiron un determinado dereito para ilustralo no
póster, e cal é a idea que desexan transmitir con
este.
Poden participar todos os mozos residentes
nos 27 Estados membros da Unión Europea,
que pertenzan a un dos dous seguintes grupos
de idade: 10-14 e 15-18 anos.
O formulario de inscrición deberá encherse e
enviarse por Internet.
O póster e o formulario de participación deberanse asinar, precintar e entregar na sede do coordinador nacional "zoomART Diseños", como
moito o venres 19 de marzode 2010.
Máis información en www.europajovenes.eu
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Civil. Até o 14 de marzo, no Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Transit. A exposición estará formada por 22 obras realizadas
en técnica mixta, dunha gran forza
expresionista, obra do vigués Ramón Trigo. Aberta até este domingo
14, na Sala de Exposicións I do Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. No grande azul. Obras
do gañador Bolsa de Creación Fotográfica José Romay. Até o 14 de
marzo, no Museo do Mar de Galicia.
¬MÚSICA. Pereza. O dúo de pop
dará un concerto donde presentarán o seu último disco Aviones.
Este xoves 11, ás 21:30, entradas
de 40 a35 euros, no Teatro-Sala de
concertos do Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Zodiacs + O Neno
Elliot. Dúas bandas potentes de
rock-pop que van tocar este xoves
11, ás 22:00 , na sala La Iguana Club.

Anuncios de balde.

No museo Verbum vigués podemos ver unha exposición de fotos
que dá unha visión íntima e persoal
sobre otraballo de Ramón Cabanillas, a través daescolma de trinta e
tres fotografías de once fotógrafos
galegos actuais, baseadas na obra
do cambadés.

Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

O venres 12, ás 00:00, entradas a 5
euros, estará McManus, un cuarteto de folk-pop liderado polo
compositor e vocalista irlandés
Mervyn McManus. Fundada entre
Madrid e Dublín en 2008 e establecida como banda en Galiza hai
poucos meses.
E o sábado 13 actúa Love Division + Hangover Child, ás
00:00, entrada a 6 euros, 10 con CD.
¬MÚSICA. Caraba. Este trío vigués de rock estará este xoves
11, ás 22:30, na sala La Fábrica de
Chocolate.
O venres 12, á mesma hora, actuación de Supersandwich, unha
banda esencialmente funky aínda
que non ten problema en mesturar
durante os seus directos estilos
musicais como a rumba, o rock, o
hip hop, disco, etc.
E o sábado 13, á mesma hora, teremos aos madrileños Cohete,

acompañados do grupo Indómitos.
¬MÚSICA. Litanei. A medio camiño entre o Jazz e a música clásica,
Paco Dicenta (baixo, efectos e looper) eMónica De Nut (voz, looper e
efectos) dan renda á súa creatividade neste grupo. Este venres 12, ás
23:00, entrada a 5 euros, na sala
Contrabajo.
E o día seguinte, sábado 13, á
mesma hora e con entrada a 4 euros, continúa o espíritu do entroido con Alberto Cunha , un
dos mellores homes espectáculo
da música viguesa, ademáis de
gran músico.
¬MÚSICA. Skunk DF. Esta banda
madrileña con quince anos de concertos ás costas tocarán, co grupo
Yidorahde teloneiros, o sábado 13,
ás 22:00, na Sala Mondo.
¬MÚSICA/ÓPERA. Recital lírico :
Dolora Zajick e Francisco Ca-

O dúo musical Pereza.

sanova. Na primeira actuación da
gran diva norteamericana na nosa comunidade, a mezzosoprano estará
acompañada polo tenor Francisco Casanova. O sábado 13, ás 20:30, entradas de 18 a13 euros, na Sala de concertos do Centro Cultural Caixanova.
¬ MÚSICA / ÓPERA . O holandés
errante. Esta ópera en tres actos
con música e libreto de Richard
Wagner, estará interpretada pola
afamada Ópera Checa de Praga e
dirixida por Norbert Baxa. O domingo 14, ás 20:30, no Teatro-Sala
de concertos do Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Circo Galtük. Este espectáculo multidisciplinar fusiona
circo, danza e teatro durante unha
hora no que gozará toda a familia, traído pola compañía La Fiesta Escénica. O mércores 17 e xoves 18, ás
17:00 e 20:00, no Centro Cultural Caixanova.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Casa para aluguer de fin de semana ou vacacions, situada á beira
do rio Miño en Seixas (Caminha).
Tel: 690 64 50 63
 Home das Rías Baixas en Compostela, busca muller 30/40 anos,
sensíbel, con inquedanzas culturais,
galeguista, boa persoa, con ganas
de amizade ou o que poida xurdir.
Correo: riasbaixas2007@yahoo.es
 Licenciada en Filosofía dá aulas
de letras (lingua, filosofía, francés) a
tódolos niveis en Compostela. Ampla experiencia e flexibilidade horaria, seriedade. Tel: 600 370886.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións. Tel:
658 824 262 • 986 298 530. Vigo
 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).
 Alúgase casa en Vegadeo (Asturias) en tempada escolar. Amoblada, con garaxe e calefacción. Tel:
985 63 55 02.
 Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.

Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480

meto honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es

dade e o garaxe incluidos.Tel: 689
585 767.

 En Monterroso, alugo apartamento de 1 dormitorio, 1 salón-comedor, cociña con office, baño, trasteiro, garaxe e ascensor. Amoblado.
Bo estado. Luminoso. 200 €/mes.
Tel: 607.41.56.41

 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. Zona de Vigo e Valmiñor.
Chamar ao Tel: 660183231.

 Vendo móbeis de oficina prácticamente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portátiles e pcs clónicos con Windows e
Linux. +info: mobeisecomputadores@gmail.com

 Vendo coleccións de cen pins,
oitenta películas VHS, más de 150
revistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección. Tel:
650793685.
 Compro fotos, documentos,
executorias, postais, libros e discos
antigos. Teléfono 678 911 804. Correo: sanader150@gmail.com
 Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Bergondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.
 Véndese porta de garaxe de
3’15 x 2’15 metros. Vigo. Bo estado.
Barato. Tel: 617486436
 Ofrécese moza para coidar nenos e anciás e para limpeza de calquera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de semana, en Santiago e comarca. Tel:
617407697.
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Pro-

 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
 Véndense mobeis de cociña,
con fregadeiro, campana extractora, grifo e pedra de encimeira,
perfecto estado, ideal para segunda cociña en casa rural. Moi
económica. Anxo, Tel:636 495 923
ou 609 416 204

 Véndese ático en Salceda de Caselas.3 dormitorios, 2 baños, cociña,
salón, garaxe e bodega. 90 m. 27
millóns ptas. Teléfono 691495571
 Ofrécese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e
arredores. Teléfono. 691495571.
 Can para adoptar na zona de
Vigo. É pequeno, manso e moi tranquilo e cariñoso. Chamar ao 609
704 376.

 Vendo ovos da casa (ecolóxicos.) Entre Padron e A Estrada. Galinhas de crista pinheira e Mos, ceivas sen polución, auga limpa, alimentadas de millo e erva. Venda de
pitas, coellos e años criados á maneira tradicional. E-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com , e envioche telf.
 Alugo piso no centro de Pontevedra, rua Benito Corbal. Dous dormitorios, amueblado, con terraza,
patio de cociña, garaxe e trasteiro.
Aluguer: 575 Euros coa comuni-

dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.
475€ . Tel: 609372341
 Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Preguntar por Carlos. Teléfono 986490688
 Profesor de náutica de lecer necesítase para academia. Teléfono:
616 217 619.
 Vendo BMW 525TDS. Bo estado.
Prezo económico. En Vigo. Tel.: 696
11 4250. noalboiro@gmail.com
 No Centro de investigación de
son, música e acústica CISMA podes
atopar o asesoramento ou recurso
que buscas para facer a túa grabación ou outra actividade musical.
www. cisma.org, en Santiago.
 Son unha muller de 50 anos, e
busco entablar amizade ou relación
cun home de ideas galeguistas, con
sensibilidade polos problemas do
país. Tel: 655 16 26 46.
 Alugo piso en Ares. Amoblado.
Tel. : 981 44 86 09.

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
 Alúgase piso en A Coruña, rúa
Belen, perto da estación do tren e a
5 minutos do Pazo da Opera, dous

Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Xosé Valiñas

Queen Latifahe Anne Hathawayen Historias de San Valentín.

Imaxe de O home lobo.

fora moza de América e a Princesa por sorpresa Anne Hathaway para unha comedia romántica coral sobre dez persoas que entrecruzan as súas
historias en Los Angeles no día
de San Valentín.

UNIVERSAL PICTURES

EN CARTEL.
O home lobo
Dirixe: Joe Johnston.
Intérpretes: Benicio Del Toro,
Hugo Weaving.
Terror. EE UU, 2009

O guión de Kurt Siodmak –libretista tamén de Eu andei cun
zombie e A zíngara e os monstros, ademais de irmán do mestre da intriga de serie B Robert
Siodmak– para o Home Lobo
clásico de George Waggner
(1941) sérvelle a Joe Jumanji
Jonhston, antigo protexido de
Steven Spielberg, para resucitar
un dos grandes do terror clásico
(facción Universal) con barroquizante acabado posmoderno.
O oscarizado Del Toro deixa a
boina revolucionaria pola pelaxe bravú neste filme que recolle as ensinanzas neogóticas do
Tim Burton de Sleepy Hollow e
do Coppola do Bram Stoker’s
Dracula para levalas ao terreo de
Stephen Sommers, xa saben, a
pirotecnia de Van Helsing e a triloxía d’A Momia.

DVD.VENDA
A fuga de Logan
Dirixe: Michael Anderson.
Intérpretes: Michael York,
Richard Jordan.
Ciencia ficción. EE UU, 1976

Maggie Gyllenhaale Jeff Bridgesen Corazón rebelde.

afectada e esteticista que se lles
presupón ás súas glamurosas
creacións para a pasarela. A
Copa Volpi de Venecia para
Firth constata, á par ca o afecto
do Festival polo que fora estandarte e resucitador apátrida da
moda milanesa, o traballo titánico do actor inglés para aguantar sobre os seus ombreiros o escaso esquelete deste relato intimista de manual –o sustento literario é a novela A Single Man,
de Christopher Isherwood– sobre as tribulacións dun expatriado profesor universitario británico e homosexual nos EE UU
dos primeiros 60.

Un home solteiro
Dirixe: Tom Ford.
Intérpretes: Colin Firth,
Julianne Moore.
Drama. EE UU, 2009

O debut cinematográfico do
que fora deseñador estrela de
Gucci trae toda a ampulosidade

Corazón rebelde
Dirixe: Scott Cooper.
Intérpretes: Jeff Bridges,
Maggie Gyllenhaal.
Drama. EE UU, 2009

Outra das grandes interpretacións do ano. A de Bridges, pre-

Julianne Moore e Colin Firthen Un home solteiro.

EDUARD GRAU

miado nos Globos de Ouro,
neste drama independente sobre os quebrantos dun aflixido
cantante country conservado
en alcol que redescobre a súa
autenticidade a través dos ollos
inxenuos dunha reporteira fascinada polo seu encanto de
maldito. Probabelmente, o vello Bridges naceu para este papel. Con catro candidaturas fallidas vai sendo hora de que o
Gran Lebowski leve un calvo
dourado con espadón para decorar a mansión.

Miguel Albadalejo,dá instrucións durante a rodaxe de Nacidas para sufrir.

cine coral de Berlanga, o filme
retrata as relacións dun grupo
de mulleres nun recanto da
España profunda que compiten ferozmente entre elas polo
recoñecemento da súa abnegación mutua co convencemento atávico de que viven
para sufrir.

Historias de San Valentín
Dirixe: Garry Marshall.
Intérpretes: Julia Roberts,
Anne Hathaway.
Comedia. EE UU, 2010

Nacidas para sufrir
Dirixe: Miguel Albadalejo.
Intérpretes: Adriana Ozores, Malena Alterio.
Comedia. España, 2009

Volve o director de Voando
vou, Rancor ou A ceo aberto,
rendéndolle homenaxe ao
gran Rafael Azcona cunha comedia negra de sabor clásico,
que o propio Albadalejo define
como unha comedia romántica disfuncional, na que os
protagonistas non saben que o
son dun filme deste xénero e
no que a regra dourada de
mozo atopa moza, perde moza
e recupera moza, muta nun
sarcástico ama atopa escrava,
perde escrava e recupera escrava. Con reminiscencias do

Nada mellor para explotar a
comercialidade das datas nas
que andamos que unha película con Julia Roberts e o director de Pretty Woman. O hiperglicémico Marshall xunta dúas
das súas actrices fetiches: a que

Coa Estrada de McCarthyHillcoat en cartel, falar das visións postapocalípticas pop
do clásico de culto de Anderson soa case que a chiste. Poucas mostras de cinema de xénero semellan hoxe tan avellentadas como este clásico,
estreado escasos meses antes
de que George Lucas redefinise –ou reciclase– os parámetros da ciencia ficción co’ A
Guerra das Galaxias. E malia
todo isto, poucos filmes conservan tanto encanto desarmante como esta voluntariosa
distopía, onde nada é o que semella na primeira ollada. Anderson atopábase en plena
etapa “friqui”, despois de
adaptar o heroe das noveliñas
pulp Doc Savage na esquecida
O home de bronce, e Michael
York aínda vivía das rendas do
seu D'Artagnan nos Mosqueteiros de Richard Lester. Delicatessen camp.G

Jenny Aguttene Michael Yorken A fuga de Logan.
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Corus 2010.
Comezou o 2010 coa fortísima 72 edición do torneo Corus, que xuntou e Wijk aan
Zee a unha boa parte dos mellores xogadores do momento. O vencedor final foi
Magnus Carlsen que consolida así o numero 1 no ranking mundial. Segundo foi
Krámnik e no terceiro lugar quedou o español Alexei Shirov que consigueu cinco vitorias nun arranque meteórico que non puido manter na segunda parte do torneo.
Cuarto foi o campión do mundo Anand que tal vez á espera da vindeira disputa da
coroa mundial contra Veselin Topalov tan só gañou dúas partidas e empatou en todas as demais. No grupo B o novo prodixio do xadrez con tan só 15 anos Anish Giri
venceu e consigueu por tanto o dereito a xogar no grupo dos mellores na vindeira
edición. Giri fíxose co título de Gran Mestre ós 14 anos e 7 meses, marca que ven de
ser batida polo peruano Jorge Cori, que conseguiu o título aos 14 anos e 2 meses.
Carlsen, Magnus 2810
Kramnik, Vladimir 2788
72 Corus Chess 2010 GM-A (9.6)
26.01.2010. E04: Apertura Catalana.
Aínda que Carlsen fixo un excelente
torneo sufriu esta dolorosa derrota
contra Krámnik que xogou cun estilo
arriscado e valeroso máis propio do
seu rival que del mesmo. 1.d4 Cf6 2.c4
e6 3.Cf3 d5 4.g3 dxc4 5.Ag2 Ab4+

Horizontais:
1- Ter moito medo, acto propio dun “mexericas”. 2- Conxunto de
persoas que pertencen á relixión dos xentís. 3- Forma prefixada
de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de “privación, negación”. Illa grega, berce do minotauro
e dunha antiga civilización. O número 4 posto en notación latina. 4- Droga alcaloide semisintetizada, de efecto psicomimético
e alucinóxeno. Período de 12 meses. Partido Socialista de Euskadi. 5- Estado de total confusión e desorde. Símbolo do Amperio.
Gabar, louvar. 6- Feitos, acontecimentos realizados polo home.
O pobo ou clase traballadora, en oposición ás clases máis altas.
7- Enlear, envolver o tabaco para facer un cigarro. En Matemáticas, símbolo do raio. Verba hebrea empregada na liturxia cristiá
co significado de “así sexa”. 8- Sensación molesta do organismo
por algunha lesión ou afección. Asociación Internacional de
Fomento. Xornal conservador editado en Madrid. 9- Preposición
de lugar. Estación calurosa ou do verán. Nese lugar. 10- “Antón
.....”, filólogo galego e membro da RAG, nado na Fonsagrada. 11Que promove alborotos, algareiro.
Verticais:
1- Rexidores municipais que deixaron de selo (dúas verbas). 2- Moi
destacado,moi bo ou que sobresae pola súa calidade. 3- Símbolo
do Manganeso. Fornecer co necesario. Símbolo do Niobio. 4- Etcétera. Monxa. Sen ortografía, dianteiro que foi do Barça, actualmente no Inter de Milán. 5- Excursión e merenda no campo. Símbolo do
Xofre. Cociñar coas brasas. 6- Nome propio de muller e dun coñecido deterxente de hai anos. Velocidade, movemento e cadencia que
se lle imprime á música, e por extensión, a outras actividades. 7Norma, ou conxunto de normas, que regula a execución dunha
acción sacra, ou dunha civil de tipo simbólico. Símbolo do Fósforo.
Fábrica e marca italiana de automóbiles. 8- Camiño anterior ao de
volta. Contracción de “lle” e “a”. Prega, dirixe unha oración á divinidade. 9- Símbolo do Calcio. Composición poética, polo seu nome
xenérico. Abreviatura de “ídem”. 10- Natural da capital de Etiopía.
11- Facer unha inclinación ou respectuoso saúdo, en sinal de veneración a unha autoridade eclesiástica ou civil.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

6.Ad2 a5 7.Cc3 0-0 8.a3 Ae7 9.Da4 c6
10.Dxc4 b5 11.Db3 Aa6 12.Ag5 Cbd7
13.Axf6 gxf6 14.Dc2 b4 15.Ca4 Tc8
16.0-0 c5 17.d5 exd5 [18...Tc7 19.Tfd1
Ce5 20.Af5=] 18.Ah3 Ab5 19.axb4
axb4 20.Tfd1 d4 21.Af5 Ce5
22.Axh7+ Rg7 23.Cxe5 fxe5 24.Af5
Tc6 25.De4 Th8 26.Dxe5+ Af6 27.De4
Te8 28.Dg4+ Rf8 29.Ae4, se as brancas aceptan a calidade debilitarán as
súas casas brancas e darán ás negras

un sólido centro Diagrama 29…c4
[29...Tc7!?= parecía a resposta máis correcta, pero coa xogada feita Krámnik
aspira a un desequilibrio beneficioso
polos apuros de tempo de Carlsen]
30.Axc6≈ Axc6 31.Dh5 Te5 32.Dh6+
Re7 33.e4 d3 34.De3 Axe4 35.Cb6?
[35.Te1] 35…Ab7-+ 36.Df4 Dxb6
37.Dxc4 Te2 38.Tf1 [38…Ad4 e a penetración en f2 é imparábel] 0-1.

SUDOKU
difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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César Lorenzo Gil

A

Opel esixe que a UE lle
pague 2.500 millóns de
euros para reflotar diferentes factorías. O presuposto
para cultura do ente europeo alcanzou os 54 millóns, a meirande cifra na historia da institu-

SUBVENCIÓNS
ción. A falsidade do argumento
que abomina da axuda pública
na economía complétase co
axioma de que as axudas ao automóbil favorecen o emprego

ou o tópico de que a xente non
usa produtos culturais porque
non os necesita. A cultura si crea
riqueza e industria, desde as editoriais de libros ás rodaxes de películas. Como ben afirmou o
presidente do Consello da Cultura, Ramón Villares, a cultura é

máis importante en Galiza que o
sector naval. Si é demagóxico
pensar que é asumíbel un sistema económico que considera
“normal” cambiar de coche
cada sete anos. Quizais investindo máis en cultura esas mentalidades acaben por cambiar.G

Xunto con Piti Pinsach Ametller, prepara unha tese de doutoramento que vai comparar distintas técnicas
deportivas como Pilates na mellora da función sexual feminina e na diminución da incontinencia urinaria,
un problema considerado tabú por moitas mulleres. Chámase Tamara Rial e necesita voluntarias para o estudo.

‘Os xenitais femininos están moi descolgados’

PACO VILABARROS

H. Vixande

PACO VILABARROS

cambio fará exercicio físico. O
23 de febreiro ás oito da tarde na
Casa do Deporte de Vigo, na rúa
Luís Ksado, temos unha conferencia para explicar o proxecto e
seleccionar candidatas.
Serve calquera muller?
Non sendo mulleres con hipertensión ou lesións graves nas

anosaterra
PROLINGUA E
ALBERT CAMUS
Laura Caveiro

Tamara Rial,universitaria
Exercicios de Pilates contra a
incontinencia urinaria, non
será tapadeira dun ximnasio?
Para facer promoción dun
ximnasio? Non. A idea vén do
Grupo High 20 da Facultade de
Ciencias da Educación Física e
o Deporte de Pontevedra. Estamos a avaliar os efectos de Pilates e as técnicas hipopresivas
na saúde da muller.
Quen dá as clases de Pilates,
Madonna?
Non. Técnicos de Educación
Física licenciados con titulación en Pilates.
Acláreme, que son técnicas hipopresivas?
É un método creado polo profesor belga Marcel Caufriez para
mellorar o post parto e a musculatura do solo pélvico. Reduce o
perímetro da cintura, mellora a
postura e o ton do solo pélvico, o
que implica menos problemas
de incontinencia urinaria e mellores prestacións sexuais.
En que consiste o estudo?
É unha mostra de 90 mulleres
divididas en tres grupos: un deles realiza exercicios de Pilates,
outro de técnicas hipopresivas
e o outro serve de control, non
fai nin unha cousa nin a outra,
emprégase para contrastar resultados. O estudo terá lugar
durante catro meses con tres
sesións semanais.
Necesitan voluntarias?
Por suposto, precisamos xente
que vaia de forma continuada, a

1.393

articulacións. Deben ter entre
25 e 60 anos. É un chollo, van facer exercicio físico gratis e aínda
por riba axudar á ciencia.
Antes falaba de incontinencia
urinaria, tantos problemas hai?
Moitísimos. Nos Estados Unidos estímase que un 40% das
mulleres adultas os teñen. As

que o padecen non saben
como abordalo, non hai unha
verdadeira atención especializada.
E non todo o mundo o admitirá.
É por vergoña. Resulta difícil
admitir que cada vez que ris
escápanseche unhas pinguiñas. Moitas mulleres nin teñen a valentía de ir a unha
consulta médica.
Di que mellora a función se xual. Iso aínda é un tabú.
Si. Pero o Pilates mellora a respiración, favorece a musculatura e incrementa os niveis de
rego sanguíneo. Os órganos
xenitais femininos, polos esforzos e polos partos, están
máis descolgados. Os exercicios fortalecen a zona sen intervencións cirúrxicas, que era
unha das solucións que había.
Ton pélvico, que é iso?
Fai referencia á forza do solo
pélvico, a trama muscular arredor da vaxina, que determina a
forza de contracción e distensión, por exemplo no acto sexual. Sen ton pélvico pérdese
sensibilidade, poden terse dores e mesmo prolapsos.
Prolapso, que palabra!
É cando se descolga a vaxina.
De acordo, quen queira colaborar co seu estudo, como se
pode apuntar?
Contactando con nós no correo
investigaciongalicia@gmail.co
m, no teléfono 676 641 657, ou
asistindo á nosa conferencia do
23 de febreiro en Vigo.G

A

no 2010. 50º aniversario
da morte de Albert Camus en accidente de tránsito.
Ano 2010, 5 de febreiro. Presentación simultánea, en 70
afastados lugares do mundo,
de 55 mentiras sobre a lingua
galega (Laiovento), libro colectivo coordenado polo profesor
da Universidade de Vigo, XoséHenrique Costas.
Sempre me chamou a atención o comentario de certo estudoso de Camus de que na
súa literatura manifestábase o
respecto aos silencios como
unha forma de culto pola súa
nai, unha muller analfabeta
que non sabía expresarse.
Igual que me chama a atención que sexa tan necesario un
libro en defensa da lingua galega. Silencios e amor, lingua e
mentiras. A plataforma Prolingua fai súa a causa dos traballos da liberdade de Camus, e
carga coa pedra de Sísifo no 50º
aniversario da morte do autor
do ensaio O mito de Sísifo. Vai
subindo con ela a montaña,
con milleiros de ombreiros
empurrando. Como Camus,
pode afirmar Prolingua que
sempre cabe defender, dende
o posto de cadaquén, os valores sen os que non vale a pena
vivir no mundo. Recoller a súa
mensaxe, tan vixente, de que
hai que cargar con todos os riscos e todos os traballos da liberdade.
Coma no pensamento de
Camus, só podemos rebelarnos pola esixencia dunha imposible transparencia. Imposible mentres sexan repetidas
mil veces as 55 mentiras.G

’’

Prolinguafaisúaacausados
traballos sobre
a liberdade
de Camus”

