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ños, asociacións de enfermos e
usuarios e os partidos políticos
PSG-PSOE, BNG e EU. En Vigo
xa se celebrou unha manifesta-
ción e o 24 de febreiro ten lugar
outra coincidindo cunha folga
xeral no sector en toda Galiza.
Ademais, en Vigo a actividade de
protesta é diaria polo eventual
despido de numerosos traballa-
dores dos servizos complemen-
tarios do novo hospital, aínda
que para que estea rematado
haberá que agardar tres anos.

Como na educación e no
benestar, os colectivos que
participan nas plataformas
acusan a Xunta de “carecer de
sensibilidade social” e preferir
a colectivos non desfavoreci-
dos. Aínda que non negan a
magnitude da crise e a necesi-
dade de recorte do gasto, criti-
can que diminúa o investi-
mento social e sanitario no
canto de reducir programas de
prestación de servizos educati-
vos ou sanitarios por parte de
entidades privadas.

A estratexia da Consellaría
para situar o debate noutros ter-
mos tampouco está a dar resul-
tado. Pilar Farjas realizou varias
declaracións criticando a

H. Vixande
Ao déficit crónico da sanidade
pública galega vén de engadír-
selle un recorte de gastos e un
desvío de pacientes e investi-
mentos á privada que desem-
bocou nun descontente que se
expresa a través da activación
de numerosas plataformas de
protesta e a celebración dunha
folga xeral no sector o 24 de fe-
breiro. As promesas da Conse-
llaría de Sanidade non están a
conseguir atenuar as críticas e
algúns comportamentos de
profesionais afíns ao PP tam-
pouco serven de axuda.

Os déficits da sanidade públi-
ca galega son crónicos e non
unicamente atribuíbeis a facto-
res como a dispersión de pobo-
ación, como o demostran os
principais índices. Mesmo o nú-
mero de camas por habitante
está por debaixo da media do
Estado. Aínda así, o abandono
tradicional comezara a corrixir-
se durante a pasada lexislatura
despois de que os principais
axentes do sector forzasen a
Consellaría a asinar planos de
investimento que compensa-
ban a desvantaxe estrutural.

A mellora do sistema detívo-
se coa nova Administración e
camiña cara a involución des-
pois da decisión do Goberno de
Núñez Feixóo de recortar os
gastos. Aínda que nos primeiros
compases da lexislatura a con-
selleira Pilar Farjas anunciou un
cambio de rumbo fundado na
austeridade, inicialmente a so-

ciedade non percibiu as conse-
cuencias do aforro impulsado
polo Executivo.

Tras uns meses, a percep-
ción social variou por completo
e comezaron a agromar ou re-
activarse plataformas de pro-
testa en moitas localidades. Nin
sequera as promesas da conse-
lleira de reducir as listas de es-
pera cirúrxicas das doenzas
máis graves están a conseguir
que diminúa o ton das críticas.
O problema de Pilar Farjas é
que en moitas das organiza-
cións que se mobilizan partici-
pan profesionais da sanidade
pública, profundos coñecedo-
res do sistema que rebaten os
datos da Xunta mesmo con es-
tatísticas da propia Administra-
ción. “A Consellaría non fai
máis que mentir”, chegou a di-
cir Manuel Martín García, mé-
dico e portavoz da Asociación
Galega para a Defensa da Sani-
dade Pública.

FOLGA XERAL. En calquera caso,
ademais da folga xeral do 24 de
febreiro e das manifestacións
celebradas nesa data, xa rexis-
tran actividade diariamente pla-
taformas nas localidades de Vi-
go, Pontevedra, Vilagarcía,
Monforte, Barco de Valedoras,
Burela e Ferrol. Na Coruña, Ou-
rense e Santiago deron os pri-
meiros pasos para constituírse.
Por outra banda, nestas entida-
des participan sindicatos (CIG,
CC.OO, FSP-UXT, CSIF), Fede-
ración de Asociacións de Veci-

A diminución do gasto, a privatización,
as listas de espera, a paralización de
hospitais ou as trabas ás probas diagnósticas
desatan as críticas a Pilar Farjas, que se
enfronta á primeira folga xeral no sector

Á conselleira de Sanidade
médranlle as plataformas
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Pilar Farjaspresentando os Orzamentos do Sergas para o ano 2010.   A.G.N.

’’A Consellaría non fai máis
que mentir”

[Manuel Martín García]
Portavoz da Asociación en Defensa
da Sanidade Pública.

’’Constituíronse plataformas
en Vigo, Pontevedra,
Vilagarcía, Monforte,
Barco de Valedoras, Burela
e Ferrol.  Na Coruña,
Ourense e Santiago están
en trámites de facelo”

’’A estratexia da Consellaría
para situar o debate
noutros termos tampouco
está a dar resultado”
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abortivo. A iniciativa está a pro-
vocar malestar entre os traballa-
dores da saúde mais non suscita
gran polémica porque o proble-
ma da Consellaría é que aínda

que o aborto se debata no Con-
greso, desde hai máis de 20 anos
a sanidade é competencia ex-
clusiva da Comunidade autó-
noma.�

píldora do día despois e su-
mouse á campaña contra a lei
do aborto que están a reformar
as Cortes Xerais. Algúns grupos
do contorno do Partido Popular

sumáronse ás tácticas da conse-
lleira e en Vigo un cargo inter-
medio fai presión sobre os seus
subordinados para que asinen
un escrito contra o fármaco

FUSIÓN
INTERNA
OU EXTERNA?

Amensaxe socialista, des-
pois do descoloque ini-

cial da Lei de Caixas, é moi
clara: “O Goberno non pode
obrigar a dúas caixas a fusio-
narse”. Unha verdade indis-
cutíbel en boa pureza liberal.
Só que neste caso, os socialis-
tas, emulando un hábito de
Feixóo, da verdade din a me-
dia. O Goberno non pode
obrigar cando se trata das cai-
xas galegas, pero si poderá de
ser caixas de distintas comu-
nidades. Ollo! –din– non é o
Goberno. Por suposto. O Es-
tado central conta con meca-
nismos dos que non dispo-
ñen as autonomías. Trátase
neste caso do Banco de Espa-
ña e do FROB. 

Se as caixas galegas non
son viábeis por separado,
como todos afirman, e non
hai fusión interna, haberá
fusión externa. Ou teriamos
que chamarlle absorción? É
certo que os acordos entre
caixas de varias comunida-
des poden ser positivos para
crecer sen deslocalizar a se-
de, caso do acordo entre
Caixa Galicia e Caja Rural de
León en 1992. Neste caso,
Caixa Galicia absorbeu a en-
tidade leonesa. Pero, agora
corremos o risco de que su-
ceda o contrario con Caja
Madrid. 

Tamén é certo que unha
caixa pode resistir certo volu-
me de impagos, como fixo a
Caixa de Vigo cos créditos da
flota pesqueira nos oitenta.
Pero as normas contábeis
cambian, segundo criterio do
Banco de España. E non é un
proceso de intencións arris-
cado deducir que, en tempo
de crise, o que se busca é un-
ha recentralización (salvando
Cataluña e o País Vasco que
non o permiten) e unha ban-
carización que compensen a
baixada de beneficios. 

O tema é complexo, pero
pódese sintetizar da seguinte
maneira: se despois do oco-
rrido coa lingua, as caixas ga-
legas son desterritorializadas,
o nacionalismo –que estaba
baixo mínimos hai só cinco
meses– terá ante si un amplo
campo de cultivo.�

anosaterra
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Segundo os datos que manexa a

Asociación Galega para a Defensa

da Sanidade Pública, en 2010 os

orzamentos da Comunidade autó-

noma reduciron en 23 millóns o

gasto sanitario e en 26 millóns o in-

vestimento no sector, o que repre-

senta un descenso do 30% respec-

to a 2009. A consecuencia deste re-

corte, paralizouse a creación de

485 prazas previstas nos centros

de saúde –das que 95 eran de mé-

dicos–, detívose o Plan de Mellora

da Asistencia Primaria, suspendeu-

se a actividade vespertina nos ser-

vizos hospitalarios de cirurxía, pro-

bas diagnósticas e consultas espe-

cializadas e abandonouse os Pla-

nos de saúde mental e da muller.

Con todo, a crítica social que

máis ecoa ten que ver coa paraliza-

ción dos proxectos hospitalarios ou

a súa privatización parcial. En moitas

ocasións, a alarma municipal puxo

aos concellos á fronte das reivindi-

cacións sociais e amplificou o volu-

me das protestas. A razón é que se

detraen grandes investimentos

duns centros hospitalarios cuxa ne-

cesidade é urxente. Un exemplo

constitúeo o novo hospital vigués,

que inicialmente se proxectou con

1.400 camas porque a situación de

déficit era notoria. Farjas, aseguran

tanto o concello como a Asociación

de Defensa da Sanidade, reduciu o

número de prazas e decidiu renun-

ciar ao financiamento a través da

Sociedade Pública de Investimen-

tos para que sexan unha compañía

privada quen o edifique. O resulta-

do será que dun custe inicial real de

457 millóns pasará a 1.216 millóns,

cantidade á que ascenderán os be-

neficios da empresa construtora

porque durante 20 anos xestionará

todos os servizos non sanitarios co-

mo os estacionamentos ou a limpe-

za. “O problema é que a Administra-

ción, durante 20 anos terá que pa-

gar  un canon excesivo por usar os

hospitais que financiou unha em-

presa privada e ademais deberá

contratarlle a esa compañía todos

os servizos non sanitarios como a la-

vandería; iso implicará un aumento

de custe na sanidade que obrigará a

reducir o persoal médico e de enfer-

mería, coa conseguinte diminución

da calidade”, explicou Antonio Igle-

sias, secretario comarcal de CIG-Sa-

úde en Vigo.

En Pontevedra, a Xunta renun-

ciou a ampliar o Hospital de Mon-

tecelo e proxectou un novo centro

baixo a mesma fórmula que en Vi-

go de financiamento privado en

réxime de concesión. O resultado

tamén será un incremento de cus-

tes a longo prazo desde 480 mi-

llóns a 1.280 millóns a cambio dun

canon anual e de xestionar duran-

te 20 anos todos os servizos non

sanitarios.

Outra ampliación de hospital

que se paraliza é a do Salnés, onde

pechan os laboratorios e desapa-

rece a área sanitaria. Isto último ta-

mén acontece en Monforte, locali-

dade que conta cun hospital cuxa

renovación de material quedou en

suspenso.

Todo responde a un modelo

que, segundo a Asociación Galega

para a Defensa da Sanidade Públi-

ca, é “copia da Iniciativa de Financia-

mento Privado (PFI) iniciada por

Margaret Thatcher en 1991 no Rei-

no Unido”. Tras fracasar ese modelo

por un descenso na calidade dos

servizos, Gran Bretaña retornou á

xestión pública da sanidade a tra-

vés dunha decisión que contou coa

aquiescencia dos conservadores,

cando o dano xa estaba feito.�

As privatizacións dos novos hospitais
triplican o custe inicial

’’En 2010 os orzamentos
reduciron en 23 millóns o
gasto sanitario e en 26
millóns o investimento en
sanidade, un descenso do
30% respecto a 2009”

Manifestación do personal do Hospital Xeral de Vigo o 23 de febreiro.  PACO VILABARROS

>>>
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“Agora debe cumprise este
acordo parlamentar”, sinalou e
solicitou que o propio grupo do
PP faga uso do galego no Parla-
mento, tanto nas sesións plena-
rias como nas comisións.�

POLÉMICA DAS DIETAS

SEARA (PSdeG)
QUERÉLASE CONTRA O PPdeG

Despois de que o PPdeG acu-
sase a ex parlamentaria, e hoxe
directora do Instituto da Mu-
ller, Laura Seara, de “estafar”
31.000 euros en dietas de quilo-
metraxe, a alto cargo do Go-
berno central anunciou que
presentará unha querela con-
tra os populares. Seara xa pre-
sentou ante a Mesa do Parla-
mento os datos dos seus des-
prazamentos desde Ourense a
plenos e comisións. “Gastába-

me entre 600 e 700 euros ao
mes en desprazamentos, pero
sempre exercín o meu traballo
na Cámara con dedicación e
honorabilidade e nunca cobrei
un euro de máis”, sentenciou.
“Os meus desprazamentos
nunca foron en coche oficial,
xamais”, asegurou a directora
do Instituto da Muller, quen
admitiu utilizar estes vehículos
“unicamente” en funcións de
“acompañamento ocasional a
cargos públicos”. �

INDICIOS DE DELITO

O TSXG INVESTIGARÁ
O CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

O Xulgado de Instrución núme-
ro 1 de Pontevedra inhibiuse na
causa aberta tras a querela pre-
sentada polo PSdeG contra o
conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández, e decidiu
remitirlle o procedemento ao
Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza (TSXG). Os socialistas

Sercoysa por un total de 2,3 mi-
llóns de euros. Os traballos con-

DENUNCIA O BNG

A XUNTA PRIVATIZA
TURGALICIA

Desde principios de mes, as ca-
sas de turismo rural están a re-
cibir unha comunicación escri-
ta na que se lles sinala que Tur-
galicia deixa de ofrecer o servi-
zo Central de Reservas. Este se-
rá, a partir de agora, responsa-
bilidade dunha empresa priva-
da, Ruralgest. A deputada do
BNG, Carme Adán, vén de pre-
sentar unha iniciativa parla-
mentar na que solicita a infor-
mación sobre os motivos que
levan á Consellaría de Cultura e
Turismo a privatizar a Central
de Reservas de Turgalicia e que
transformacións tecnolóxicas
se prevén con esta nova ferra-
menta, que suporá para as ar-
cas públicas 192.000 euros.�

CARGOS PÚBLICOS

O BNG LOGRA UN ACORDO
NO PARLAMENTO
EN DEFENSA DA LINGUA

No desempeño da súa respon-
sabilidade, os cargos, entes, so-
ciedades, institucións e orga-
nismos públicos utilizarán o
galego. Así o acordou o Parla-
mento grazas a unha iniciativa
do portavoz de Lingua do
BNG, Bieito Lobeira, que amo-
sou a súa satisfacción polo
acordo. O parlamentar lem-
brou que o Plano de Normali-
zación da Lingua Galega non
dá pé a interpretacións falsas
“do uso sistemático da lingua
galega por parte dos cargos pú-
blicos da Xunta” e isto –enga-
diu–, “foi aprobado hai tempo
polo PP sen que ninguén dixe-
se que era unha imposición”.
Lobeira explicou que a utiliza-
ción do galego por parte dos
cargos públicos “é un referente
e contribúe ao prestixio do no-
so idioma”.

presentaron en maio a querela
para denunciar que Hernández,
desde o seu posto como director
de Infraestruturas na Deputa-
ción de Pontevedra, certificou o
final dunha obra cando apenas
se comezaran os traballos ini-
ciais. Así, considérano autor de
delitos de falsidade en docu-
mento público e estafa, posto
que “falsificou a certificación
dunha estrada en Salvaterra de
Miño, grazas á cal, Sercoysa –da
que Hernández fora apodera-
do– cobrou por obra terminada
e puido así acometela”. Ade-
mais, esta semana saíron á luz
cinco contratos concedidos a

cedidos polos departamentos
que dirixe o propio Hernández.�
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ASEMANA María Obelleiro

Un intre da rolda de prensa de Bieito
Lobeira. JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

AUTOESTRADA NO MAR

O PARTIDO GALEGUISTA
PIDE A CONEXIÓN MARÍTIMA
GALIZA-IRLANDA

O Partido Galeguista cele-
brou o pasado sábado unha
xuntanza da Executiva Nacio-
nal na que tratou a organiza-
ción do próximo Consello
Galeguista, máximo órgano

entre congresos, que prevé
celebrar en abril. A Dirección
do partido aprobou unha
proposición sobre creación
dunha liña marítima de ferry
entre Irlanda e Galiza, inicia-
tiva que lle enviou ao presi-
dente da Xunta. O PG inqui-
riu a Alberte Núñez Feixóo
sobre as accións que está a
desenvolver para lograr que

Galiza sexa a porta de entrada
da nova liña marítima que vai
poñer en marcha o porto ir-
landés de Cork. Os galeguis-
tas advirten que este proxec-
to, auspiciado pola política
europea a prol das Autoestra-
das do Mar, “é clave para a
economía galega e particular-
mente para as empresas de
exportación”.�

Agustín Hernández. JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

XORNADAS DO CCG

A XUNTA INCUMPRE
A CARTA EUROPEA
DAS LINGUAS MINORITARIAS

O Consello da Cultura Galega
(CCG) convocou un grupo de
expertos de diferentes uni-
versidades e institucións eu-
ropeas para debater sobre a
aplicación da Carta Europea
das Linguas Minoritarias. A
ratificación da carta polo Es-

tado español no 1992 convér-
tena nunha norma do orde-
namento xurídico. A coordi-
nadora das xornadas, a pro-
fesora Alba Nogueira, adver-
tiu que a “política de recor-
tes” da lingua no ensino “vai
en contra deste modelo de
protección e representa o seu
incumprimento. A docente
referiuse precisamente ás crí-
ticas respecto da política lin-
güística de Galiza, “reiteradas

por informes do comité de
expertos” da UE que consta-
taron “problemas de incum-
primento no ensino”, onde
debería existir a posibilidade
de acceso a un modelo “só en
galego”.

Nesta liña, aludiu ao pro-
xecto da Rede de Galescolas
impulsado polo bipartito e
encomiado polo último in-
forme da institución euro-
pea, datado no 2008.�

Simone Klinge, do Secretariado da Carta no Consello de Europa, e  Henrique Monteagudo, secretario do Consello da

Cultura Galega. C.C.G.

A ex deputada do PSdeG, Laura Seara,
nun Pleno do Parlamento. P. FERRíN / A.G.N.
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vier Losada, alcalde coruñés,
esixindo sen ningún tipo de
medias tintas, a sede central da
nova caixa fusionada en exclu-
siva para a súa cidade. Losada
descualificou con dureza a Fei-
xóo quen antes afirmara que os
localismos estaban pasados de
moda. “O trasnoitado é ter va-
rias sedes”, respondeu Losada. 

Aínda que a polémica entre
responsábeis de distintos parti-
dos son máis comprensíbeis,
Losada non dubidou en amea-
zar tamén ao seu compañeiro
de forza política e alcalde vigués,
Abel Caballero, cunha protesta e
mobilización moito máis forte
que a impulsada por el.

AS CAIXAS COMO ARMA. Se Abel Ca-
ballero non se vía de todo có-
modo no papel de gabar in-
cansabelmente a Vigo e aos vi-

Manuel Veiga
A proposta de fusión de caixas,
ordenada polo Banco de Espa-
ña, remata en xuño, sen que o
FROB, o fondo destinado a sa-
near os déficits xerados pola
crise, conseguira até agora es-
trearse. Madrid e o Partido So-
cialista lanzaron xa o discurso
de que son os gobernos autó-
nomos os que se están negan-
do ás fusións interrexionais, a
fin de non perder o control de
tipo caciquil que ostentan ac-
tualmente sobre os seus terri-
torios. O FROB e o Banco de
España serían, como os Reis
Católicos, os adaís da raciona-
lidade fronte as enfrontadas e
anticuadas nobrezas locais.

Mais, velaquí que neste
contexto teñen xurdido en-
frontamentos que matizan es-
ta interpretación simplificada e
que nas últimas semanas co-
braron intensidade. Referímo-
nos, en concreto, ao choque
entre os alcaldes, ambos socia-
listas, de Vigo e Coruña.

Tras a mobilización, esti-
mulada por Abel Caballero na
cidade do sur, en contra da fu-
sión das dúas caixas galegas,
vén de pronunciarse agora Xa-

gueses na manifestación cele-
brada o pasado 9 de febreiro,
cabe pensar que Losada tam-
pouco é Francisco Vázquez. 

O baño populista non cadra
co estilo tímido de Caballero,
polo que parece adecuado su-
poñer que no seu punto de mi-
ra, tanto ou máis que a fusión
das caixas, está a proximidade
de eleccións municipais. Un e
outro veñen enfrontándose de
maneira aceda, co localismo
como sentimento mobilizador
e as caixas como desculpa, pero
coa meta unánime de roubarlle
votos a PP e BNG, afianzando
así o protagonismo nos gober-
nos das dúas principais cidades
galegas.

O problema é que o localis-
mo resulta difícil de desactivar,
como se viu na Coruña tras o
conflito da capitalidade e pode
ser malo se o que se quere é
buscar unha solución racional
para Galicia e para as propias
entidades de crédito.

Outra das claves do desen-
contro radica en que mentres o
alcalde de Vigo se sitúa na liña
dunha fusión interterritorial, co-
mo demanda o Banco de Espa-
ña, o da Coruña aposta, con ar-
mas e bagaxes, por unha fusión
galega e, case cabería dicir, por
unha absorción da caixa do sur,
dado que, segundo el, A Coruña
é o centro financeiro de Galicia e
a cidade que alberga as empre-
sas máis importantes.�

Losada e Caballero no ring
Os alcaldes socialistas de Vigo e Coruña
apúntanse ao localismo,
coa vista posta nas municipais

>>>

Abel Caballero, alcalde de Vigo, e Xavier Losada,rexidor coruñés.

PACTO SI, PERO 
NON CHEQUE EN BRANCO

XXoosséé  MMaannuueell  BBaarrrreeiirroo
Vicepresidente do PPdeG

José Luis Rodríguez Zapatero reclama un gran con-
senso, un pacto de Estado para superar a crise eco-

nómica na que está sumido o noso país. A gravidade da
situación así o require e así o demanda a sociedade no
seu conxunto, non só xa o resto dos partidos políticos
ou as propias centrais sindicais que hai uns días saíron
á rúa para esixir un cambio. 

Ese necesario pacto de Estado non pode, non obs-
tante, entenderse nin sequera formularse coma un che-
que en branco. A obrigación dun goberno é gobernar e
cando un presidente de goberno apela ao consenso,
obrigado precisamente pola situación límite na que se
atopa o país, consecuencia, non hai que esquecelo,
dunha errática e desacertada política económica, a ac-
titude debe ser outra. 

A culpa da situación extremadamente delicada na
que se atopa España, cunha taxa de paro desorbitada e
con todos os pa-
rámetros de cre-
cemento econó-
mico negativos,
non é do Partido
Popular. Tam-
pouco o PP é o
responsábel das
contradicións,
improvisacións,
vaguidades e ba-
rullos provoca-
dos polas medi-
das adoptadas polo executivo que lidera Zapatero e cu-
xos efectos de sobra son coñecidos por todos.

O PP sabe estar á altura das circunstancias e proba
próxima de que a súa disposición para alcanzar acor-
dos está fóra de toda dúbida é a Lei de Caixas de Galicia.
Houbo entendemento co BNG pero os socialistas, ta-
mén eiquí, non defenderon os intereses do país. 

Que o PP no ámbito estatal asume a responsabilida-
de que lle toca como principal partido da oposición é
igualmente innegábel. Propostas fixo de abondo. Nin-
gunha, desafortunadamente, foi aceptada polo gober-
no socialista, que na vez de sopesalas, cando menos,
centrou todo o seu discurso en desacreditalas. 

Mariano Raxoi amosouse disposto a tender a man pe-
ro é difícil dicirlle si a un acordo cando nin sequera se ex-
plicitaron os puntos básicos de partida. Zapatero apela a
que esta é unha cuestión de Estado, pero el, coa súa ne-
gativa a recoñecer erros, pretende que o pacto sexa unha
cortina de fume que tape a súa responsabilidade, non se
comporta, por tanto, coma un home de Estado.�

’’

Ningunha proposta 
do PP foi aceptada
por Zapatero”

’’

J. L. Rodríguez Zapatero

A diferencia está
en que Caballero sintoniza
coa proposta
do Banco de España”

’’
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CAMBIO NO MODELO. Para o ex con-
celleiro do BNG na Coruña Ma-
nuel Monge, os panfletos “en-
tran dentro da campaña xeral do
PP por gañar votos co estómago

da cidade, cuxo último plan da-
ta do 1998. Até agora, na Coruña
era moi habitual substituír edifi-
cios de dúas plantas en barrios
consolidados por edificios de
seis ou máis alturas. Os técnicos
do novo plan detectaron que
esta práctica era insustentábel
porque danaba a calidade de vi-
da dos servizos públicos. Foi
por iso que aplicaron unha fór-
mula matemática para limitar
as alturas dos edificios en cada
rúa. Simplificando: a anchura
da vía debe ser proporcional un
a un coa altura en metros dos
edificios desa rúa.

Isto supón, na práctica, que
moitos edificios que superan
ese límite queden “fóra do or-
denamento”. Esta dificultade
resolveuse co diálogo do go-
berno municipal: permitiranse
todas as actuacións neses edifi-
cios agás a reconstrución des-
de os piares. Na práctica, é im-
probábel que estes edificios se
derruben, xa que a maioría fo-
ron construídos hai menos de
12 anos.

Fontes do goberno munici-
pal indican que a razón princi-
pal da oposición popular, coa
conseguinte campaña de axi-
tación, é a mingua na expecta-
tiva de beneficios de moitos
promotores que compraron
predios vellos coa intención de
convertelos en edificios de seis
ou máis plantas.

César Lorenzo Gil
A primeiros de mes, o barrio de
Monte Alto amencía cuberto de
panfletos. Neles afirmábase que
o novo PXOM, aprobado ini-
cialmente polo goberno de coa-
lición entre PSdeG e BNG abría
a posibilidade á expropiación
daqueles edificios que queda-
ban “fóra do ordenamento par-
cial” por mor da súa altura. O
PP apoiou as teses das follas vo-
andeiras e acusou a socialistas e
nacionalistas de pór en risco as
propiedades dos veciños de va-
rios barrios da cidade. “O
PXOM deixa fóra da legalidade
o 60% dos edificios da cidade”,
dixo nun pleno Carlos Negreira.

O temor dos veciños provo-
cou multitude de alegacións e
que o rumor correse pola Coru-
ña coma a pólvora: os edificios
“afectados” perderían plantas
se fosen reconstruídos, coa
conseguinte perda patrimonial
para os donos dos pisos.

A letra real do PXOM é ben
diferente. Todo nace co Plan
Busquets, a principal base do
novo planeamento urbanístico

a base de desinformación e me-
dias verdades”. Segundo Mon-
ge, o líder do PP da Coruña, Car-
los Negreira, pelexa con Xavier
Losada pola herdanza do vaz-
quismo. “A Coruña tivo un mo-
delo político peculiar durante
dúas décadas. Francisco Váz-
quez quixo manter unido o voto
propiamente socialista con ou-
tros 30.000 votos de dereitas que
o daquela alcalde garantía ata-
cando o galego, incumprindo a
lei co topónimo, favorecendo a
construción irracional e fortale-
cendo un localismo curtopracis-
ta daniño para a esquerda unha

vez “desterrado” ao Vaticano”.
O PSOE da Coruña actual,

segundo Monge, non pode se-
guir a estela do vazquismo por
supervivencia política. “Losada e
os demais dirixentes son fillos
políticos de Vázquez pero non
teñen votos suficientes para fa-
ceren a política do seu antecesor.
Por iso é hixiénico o concurso do
BNG no goberno local. Centra os
seus aliados e impídelles caer na
tentación de abrazarse ao idea-
rio do PP. Iso si, agora Negreira
deulle un protagonismo “ideo-
lóxico” ao seu partido que nunca
tivo na cidade”.�

Follas polo chan para defender as alturas
O PP boicotea
o PXOM da Coruña
pola racionalización
do número de plantas

BAIGET ESTÁ
ENGANADO

Afirma Tomàs Baiget na entre-
vista que publica A Nosa Terra
(nº 1.394, p. 11) na semana pas-
sada que as línguas galega e ca-
talá se encontram num terceiro
nível quanto ao seu uso no ám-
bito científico. Ora, isso é sim-
plificar de mais a questom, o
que aqui acarreta, por um lado,
umha falaz, embora autocom-
placente, sobrestimaçom do

que o galego agora é, mas, so-
bretodo, umha injusta infraesti-
maçom do que o galego pode
ser, do que ele está naturalmen-
te chamado a ser. Refiro-me a
que Baiget desconsidera que no
seio da comunicaçom especia-
lizada, para além da "difusom"
da ciência, feita hoje universal-
mente num inglês tornado lín-
gua franca, também existem as
importantes esferas da "pro-
duçom" (realizaçom de teses
doutorais, p. ex.) e da "divul-

gaçom/didáctica" da ciência.
Quanto a estas duas últimas es-
feras da comunicaçom especia-
lizada, de modo objectivo, o ga-
lego está hoje mui longe de atin-
gir o rico cultivo do catalám.
Ora, ao mesmo tempo, quando
a sociedade galega vinher a as-
sumir, sem os preconceitos e os
medos que hoje a aferrolham, o
que à sua língua autóctone, por
direito natural, lhe corresponde
(a unidade, dentro de umha ra-
zoável diversidade, com o lusi-

tano e o brasileiro), o galego "as-
cenderá" à categoria do castel-
hano, do francês e do alemám
(também) no ámbito da comu-
nicaçom científico-técnica.� 

Carlos Garrido
Professor de Traduçom de Textos

Científicos e Técnicos da Universidade

de Vigo e presidente da Comissom 

Lingüística da AGAL
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Miguel Barros deixa o posto de

Presidente do Consello de Admi-

nistración de Promocións Cultu-

rais Galegas SA, empresa editora

de A Nosa Terra. Presentou a súa

dimisión, que lle foi aceptada, pa-

ra ocupar o cargo de Conselleiro

Delegado de Xornal de Galicia

SA, do que xa formaba parte.

Miguel Barros seguirá a ser

membro do Consello de Admi-

nistración de Promocións Cultu-

rais Galegas SA, cargo que xa vi-

ña desempeñando desde hai 15

anos.

As funcións de presidente re-

caerán no Vicepresidente e Con-

selleiro Delegado Afonso Eiré.�

Miguel Barros deixa a presidencia de A Nosa Terra

’’Os promotores son os
principais prexudicados
por un PXOM que
racionaliza as alturas nos
barrios consolidados”

Vista dun barrio da Coruña. ISIDRO CEA
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que será a primeira vez que se
presente as eleccións como ca-
beza de lista. Está claro que os
obxectivos populares vanse
centrar nesta demarcación, xa
que as posibilidades son reais.

A outra demarcación onde
pode variar un deputado sería,
segundo os tres partidos, a de
Monforte de Lemos. Un ascenso
populare un esvarón naciona-
lista, outorgaríalle á dereita o es-
cano que na actualidade ostenta
María Xosé Vega polo BNG.

Sobre as costas do alcalde
monfortino, Severino Rodrí-
guez, recae o peso de revalidar
a acta de deputado. Hai catro
anos conseguiu 5.774 votos, o
80% dos que recibiu a súa orga-
nización na comarca. Para
continuar con representación,
os nacionalistas deberán lograr
entre 6.800 e 7.000.

No resto da comarca a con-
tribución dos outros candida-
tos a esta causa é mínima. En
Ribas de Sil, o BNG apenas
conseguiu doce votos e tan só
conta cunha acta de concellei-
ro en Bóveda, Folgoso do Cau-
rel, Pantón e O Saviñao. Estes
concellos, xunto con Sober e A
Pobra do Brollón apenas ache-
gan 1.800 sufraxios. 

Todo apunta a que, salvo
grandes oscilacións, o futuro
do bipartito na Deputación de
Lugo, xogarase na Fonsagrada
e Monforte de Lemos.�

Chantada. As diverxencias na
dereita provocaron unha esci-
sión na capital da comarca. Dá-
se por seguro que o ex alcalde
conservador, Manuel Varela,
presentará unha lista indepen-
dente, arrepañando votos no
mesmo cesto que os conserva-
dores, que teñen coma cabeza
visíbel a súa irreconciliábel ini-
miga política, a parlamentaria
Susana López Abella. Esta cir-
cunstancia dálle máis posibili-
dades aos socialistas de conser-
var o deputado, sen depender
en exceso, de aguantar un bo
número de concelleiros en lu-
gares onde é oposición, coma
Taboada, Antas ou Palas de Rei. 

Na Fonsagrada repártese
unha única acta de deputado.
Nas últimas eleccións recaeu
nos socialistas tras un apertado
resultado, de 2.734 votos socia-
listas fronte aos 2.598 dos po-
pulares. As opcións conserva-
doras pasan por obter algún
voto en Negueira de Muñíz
–nas municipais de 2007 obti-
vera aquí cero sufraxios– e es-
pecialmente por evitar o afian-
zamento socialista na alcaldía
de Navia de Suarna, unha meta
que os  popularesestiman difí-
cil. Pola súa parte, os socialistas
deberán buscar un candidato
con garantías en Baleira, onda
foron amplamente goleados e
agardar o asentamento do ac-
tual alcalde Arxelio Fernández,

lleiros e as correspondentes al-
caldías de Portomarín, Mon-
doñedo e Becerreá. 

A nivel provincial, tamén
socialistas e nacionalistas su-
man máis edís que os popula-
res, pois, entanto que o PP su-
ma 344 concelleiros, a oposi-
ción do PSOE conta con 259 e o
BNG  101.

O FUTURO. Para recuperar o go-
berno provincial, os populares
deben recuperar cando menos
dous dos catro deputados per-
didos nas anteriores eleccións
municipais. 

Socialistas e popularescon-
sideran inviábel que se produ-
za un troco na demarcación de

GALIZA.7.

A.R.
Tras seis lexislaturas nas que os
conservadores ostentaron o
poder a través de Francisco Ca-
charro, tomou o relevo na pre-
sidencia do organismo provin-
cial o socialista Gómez Bestei-
ro, a través dun pacto co BNG.
Aínda que igualados a once de-
putados, socialistas e popula-
res, os tres votos nacionalistas
decantaron a balanza a prol de
Besteiro.

A desfeita conservadora fo-
ra importante. Até o 2007, con
quince escanos, mantivera un-
ha maioría absoluta folgada,
pero a perda de catro deputa-
dos abriulle a porta ao pacto de
esquerdas. En febreiro do mes-
mo ano, Ricardo Varela, for-
mulaba os lugares onde debí-
an os socialistas aumentar re-
presentación a costa dos po-
pulares. Actuou de vidente,
cravou os catro partidos xudi-
ciais onde mudaría a represen-
tación. Nas comarcas de Chan-
tada, Fonsagrada, Lugo e Vilal-
ba os socialistas gañáronlle un
deputado os conservadores. 

Na Ulloa, Gato Soengas, ac-
tual alcalde de Monterroso ac-
cedía a unha acta tralo ascenso
socialista en Palas, Antas e es-
pecialmente Chantada, onde o
correctivo foi especialmente
duro para a parlamentaria Su-
sana López Abella e o ex alcal-
de Manuel Varela.

Na Fonsagrada, a única acta
en xogo recaeu nun socialista,
grazas os avances deste partido
en Navia de Suarna e Ribeira
de Piquín.

Semellante circunstancia
deuse en Lugo e Vilalba, con
duros correctivos para os po-
pularesque chegaron a perder
até cinco concelleiros en Sa-
mos ou na Pontenova, e que
ademais perderon tres conce-

A fin do ‘cacharrismo’,
hai catro anos, levou
o PP as bancadas
da oposición
na Deputación luguesa.
Agora debe gañar
dous escanos
para volver gobernar

O PP podería recuperar
a Deputación de Lugo

Xosé Ramón Gomez Besteiro (PSOE) ,  actual presidente da Deputación de Lugo PEPE FERRÍN / AGN

Ceferino Díaz

Aproposta do goberno cen-
tral de estudar o aumento

gradual da idade de xubilación
até os 67 anos está a ser motivo
de polémica e contestación (os
sindicatos maioritarios mobili-
záronse o martes, 23). Critícase o
fondo e a oportunidade –o siste-
ma de pensións goza no curto
prazo de boa saude e o anuncio
coincide cun mal dato na cifra
de paro– pero para algunhas
medidas nunca é bo momento.
Con todo, o asunto está aberto a
discusións. A Comisión do Pac-
to de Toledo é a que ten que de-
cidir en última instancia.

Todos temos dereito a xubi-
larnos cunha pensión suficiente
pero tamén temos a obriga de
garantírllelo aos que nos suce-
dan. Se o actual sistema non
cambia e a demografía segue un
comportamento regular, en 30
anos as pensións non van estar
garantidas. A esperanza media
de vida sitúase por riba dos 80
anos, cando hai dúas décadas
era de 70. Indubidabelmente,
esta conquista do Estado de Be-
nestar leva consigo a esixencia
dunha pensión digna durante
toda a nosa existencia, pero ollo!
non debemos deixar de ser soli-
darios coas xeracións futuras.

Non cae o mundo nin se ata-
can dereitos se naquelas activi-
dades nas que o traballador está
en condicións de render plena-
mente se acepta atrasar a idade
de xubilación para que contri-
búa dous anos máis como acti-
vo ao fondo de pensións e axude
así ás xeracións futuras. 

Nesa conxuntura non pode-
mos consentir as xubilacións an-
ticipadas agás nos casos de en-
fermidade ou penosidade espe-
cial do traballo. Porque esas xu-
bilacións, que se pagan cos car-
tos de todos, son unha ameaza
para o sistema e un empobrece-
mento para o país, que prescin-
de de traballadores en moitos
casos na súa fase máis produtiva. 

Parece que chegou o tempo
de anticiparse aos problemas.�

DEREITO
Á XUBILACIÓN
’’

’’Non debemos deixar
de ser solidarios coas
xeracións futuras”

’’O futuro da coalición
PSOE-BNG na Deputación
de Lugo, xogarase na
Fonsagrada e Monforte”

’’A dereita deberá recuperar
dous dos catro escanos
perdidos en 2007”
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cialidade nova contribuímos
moito e foi fundamental para
que o exército deixase facer a
Adolfo Suárez. E cando quixe-
ron ter o protagonismo o 23 de
febreiro de 1981 xa era tarde.
FFoorroonn  ddeessaarrttiiccuullaaddooss  ppoorr  ccoomm--
pplleettoo??
Desfíxose a cabeza coa deten-
ción en total de 12 oficiais. Pero
a nosa compartimentación im-
pediu saber cantos seríamos en
verdade. Pode que pasásemos
de 150 implicados directamen-
te  e bastantes simpatizantes
que por diferentes circunstan-
cias non se comprometían
máis. Sabiamos que a que des-
pois foi a executiva de Gutiérrez
Mellado estaba nas mesmas co-
ordenadas ca nós, ou o xeneral
Díez Alegría, pero eran homes
da guerra e aínda que se sentían
demócratas non eran quen  de
dar eses pasos. A nós despois de
dúas reunións da executiva da
UMD detivéronos.

NON NOS DEIXARON VOLVER.

PPoorr  qquuee  ttaarrddoouu  ttaannttoo  eenn  pprroodduu--
cciirrssee  eessttee  rreeccooññeecceemmeennttoo  aaccaa--
ddaaddoo  ppoorr  aaccoorrddoo  ddaass  CCoorrtteess,,
sseenn  vvoottooss  eenn  ccoonnttrraa  ee  ssóó  ccooaa
aabbsstteenncciióónn  ddoo  PPPP??
Penso que a transición, de todas
todas teríase producido, acaso
con outros custes que nunca sa-
beremos. Pero teño por seguro
que de non ter existido a UMD
moitos militares poderían ter
sacado patente de demócrata a
posteriori, alegando obediencia
debida. Quizais o feito de ser-
mos a mala conciencia dos que
non podían anotarse ese tanto
fixo que permanecese contra
nós unha certa inquina. Tendo
sido nós militares democráti-
cos, e condenados por iso, nin-
guén podía alegar un compro-
miso que non tiveron. Hoxe o
exército ten uns mandos de
menor idade ca nós e libres da-
queles prexuízos.
NNuunnccaa  ooss  rreeaaddmmiittiirroonn??
No 1986 recoñecéronos os gra-
dos e os que quixeran podían
reincorporarse ao exército. Os
máis antigos, Luís Otero, Resti-
tuto Valero e eu pedimos o rein-
greso. Dicíase que houbera un-
ha negociación e que nos com-
prometíamos a darnos de baixa
de contado. Eu declarei á prensa
que non negociara nada, que
non pensaba ir á reserva e pedía

entrar no servizo activo. Otero
pediu vinte destinos, non llos
deron e ao final pasou á reserva.
Eu incorporeime como tenente
coronel e aos quince días ascen-
dín a coronel. Eran empregos
que se adquirían por antigüida-
de. Pero saíron cursos de xeneral
para a miña promoción, pedi-
nos e axiña me decatei de que
non tiñan o mínimo interese en
admitirme, e como tampouco
me daban ningún destino ta-
mén pedín o pase á reserva e foi
cando botei catro anos co traba-
llo de redacción da historia de
Pontevedra.
TTeenn  aallggoo  qquuee  vveerr  ssoocciioollooxxiiccaa--
mmeennttee  aaqquueell  eexxéérrcciittoo  ddoo  sseeuu
tteemmppoo  ccoo  ddee  hhooxxee??
Nada que ver. Participo con ou-
tros coroneis de cando en vez
en reunións informais, e entre
os máis novos as preocupa-
cións son basicamente profe-
sionais e dan por sentado que a
democracia e a constitución
son as realidades que hai que
atender. Falan das necesidades
técnicas, da misións no estran-
xeiro que teñen hoxe as forzas
armadas,... nada que ver coas
angueiras daquel outro tempo.
PPeerroo  nnaa  CCoonnssttiittuucciióónn  sseegguuee
ppeerrmmaanneecceennddoo  uunnhhaa  ffeennddaa  ddee
aauuttoonnoommííaa  mmiilliittaarr  ccaannddoo  ssee
ppoonn  oo  eexxéérrcciittoo  ccoommoo  ““ggaarraannttííaa
ddaa  uunniiddaaddee  tteerrrriittoorriiaall””..
A constitución ten varias cou-
sas terríbeis. A mención á Igre-
xa católica, que até un ex arce-
bispo como Fernando Sebas-
tián dicía recentemente, nuns
coloquios en Mondariz sobre
Fe e Laicismo, que persoal-
mente non era partidario de
que figure unha confesión reli-
xiosa na constitución. Pois eu
non son partidario que figuren
as forzas armadas como garan-
tes de nada. Son brazo execu-
tor das decisións democráticas
do poder político pero non son
garantes de nada. Mais, redac-
touse en 1978 e moi ben saiu
porque o capítulo de liberda-
des quedou no límite máximo. 
AA  mmeemmoorriiaa    hhiissttóórriiccaa  ddeessppeerr--
ttoouu  mmááiiss  ddeettrraaccttoorreess  nnoo  mmuunn--
ddoo  cciivviill  qquuee  nnoo  mmiilliittaarr??
Quizais porque os protagonis-
tas directos da guerra xa non es-
tán e temos un exército distinto.
Tamén porque asumiron que
as Cortes e o goberno represen-
tan a soberanía popular e to-
man decisións que eles te-

Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Xunto cos compañeiros que so-
breviviron até hoxe, Xosé Fortes
Bouzán (Cotobade, 1934) vén
de recibir de mans da ministra
Carme Chacón a Medalla do
Mérito Militar. Recoñécese así
que a organización clandestina
da UMD (Unión Militar Demo-
crática), da que formou parte e
pola que pasou un ano preso e
foi expulsado do exército, era
unha actividade lexítima dentro
dunhas forzas armadas someti-
das a leis ditatoriais. Pasou á re-
serva co grado de coronel en
1986 e vén de rematar a redac-
ción das súas memorias Bata-
llas perdidas, que serán edita-
das neste 2010.
EEnn  qquuee  ccoonntteexxttoo  nnaaccee  aa  UUnniióónn
MMiilliittaarr  DDeemmooccrrááttiiccaa??
Eramos menos do que repre-
sentabamos, pero como todo
naquel tempo de Transición,
fosen partidos, sindicatos ou or-
ganizacións sociais. Dise que
hai que pedirlle aos deuses vivir
tempos interesantes, e así nos
tocou a toda a nosa xeración. A
sociedade ía por un camiño que
conducía á democracia e a Eu-
ropa, e o exército era un alicerce
dun réxime que non se quería
mover. Nós tiñamos que elixir
entre observar as “virtudes mili-
tares” e esquecer as demandas
populares ou á inversa. Ese é un
debate complicado porque se
relaciona coa disciplina, pero ti-
ñamos moi claro que era o exér-
cito dunha ditadura, que dera
un golpe en 1936, que era semi-
nacional porque os que loitaron
no bando republicano foran ex-
pulsados e cun compoñente
político moi grande porque por
decreto  de 1937 todos os ofi-
ciais, polo mero feito de adqui-
rir esa condición, eran militan-
tes de Falanxe Española. Deso-
bedecer ordes nesas circuns-
tancias non democráticas era
unha obriga para recuperar a
soberanía popular.
EEssee  eerraa  oo  ssoossttéénn  ffiilloossóóffiiccoo..
Pero así estaba nos nosos pun-
tos constituíntes: defensa das li-
berdades públicas, elección
dunha asemblea constituínte,
amnistía, reforma do exército,
integración en Europa... Detivé-
ronos en xullo de 1975 e cando a
mañá do 10 de marzo de 1976
nos chamaron ás 7 da mañán

para lernos a sentenza, tirarnos
o uniforme e expulsarnos do
exército, pensei que, se vivía da-
bondo, o noso xesto sería reco-
ñecido no futuro. Á recepción
desta medalla do mérito militar
non puideron chegar vivos ca-
tro dos entón condenados.
AA  ccoonnddeennaa  ddee  eexxppuullssiióónn  ttiivvoo
uunn  rriittuuaall  eessppeecciiaall??
Non foi como o caso Dreyfuss,
pero déronnos uns minutos
nun cuarto para quitarnos o
uniforme e poñernos un va-
queiro e un xersei.
CCoommoo  ffooii  oo  pprroocceessoo??
A vista tivo lugar no acuartela-
mento de Hoyo de Manzana-
res. Non nos deixaran ter defen-
sores civís e encheron a sala de
oficiais afíns ao réxime. Lembro
que cando algún de nós falaba
de “dereitos humanos” arrecia-
ban os berros: traidores, que le
peguen cuatro tiros, fuera polí-
tica del ejército.Foron dezaoito
horas de xuízo, nun ambiente
de amedoñamento, sen deixar
estar a ningún familiar nin re-
presentantes de Amnistía Inter-
nacional, aínda que o propio
ministro de Exteriores, José Mª
Areilza o recomendara. 
EEnn  ttoottaall  bboottaarroonn  uunn  aannoo  pprreessooss..
Estivemos en varias unidades,
pero como eramos moi visíbeis
pasáronos todos xuntos a unhas
celas na Academia de Sanidade,
que estaba baleira. Pero cando o
capitán Domínguez fixo unhas
declaracións como portavoz da
UMD en París, pedíronos que os
descalificáramos a cambio de
non procesarnos. Como non
aceptamos mandáronos de tres
en tres a castelos militares, a min
con Otero, e Ibarra a Ceuta. Esti-
vemos alí até ser procesados e
despois cumprín pena en Ferrol
até a amnistía de Suárez, en xu-
llo de 1976. 
AA  UUMMDD  eessttaabbaa  nnuunnhhaa  ffaassee  mmooii
iinniicciiaall,,  rreeaallmmeennttee  qquueerrííaa  iimmiittaarr
oo  ssuucceeddiiddoo  oo  2255  ddee  aabbrriill  eenn  PPoorr--
ttuuggaall??
O de Portugal fascinounos. Ver
a xente na rúa, pondo caraveis
nos fusís e nos canóns. Un gol-
pe militar incruento que trouxo
de súpeto a alegría das liberda-
des, pasouse do branco e preto
á cor, foi unha festa. Pero eles
estaban metidos nunha guerra
colonial e materialmente eran
un exército moi mal pagado:
Otelo Saraiva de Carvalho, que
tiña o rango de maior, cobraba

a metade ca min que era capi-
tán. Tiñamos en común que
eramos unha ditadura. Nós non
queríamos un golpe de ningun-
ha maneira, dada a tradición
golpista que había en España, e
que deixaría aberto botar abai-
xo a democracia que nacese ne-
sa circunstancia violenta. Pero
queríamos que o exército non
impedise a chegada da demo-
cracia, procuramos mollar a
pólvora do exército franquista.
E mollámolla. No 1974, nunha
conversa que un compañeiro
da UMD lle escoitou a un alto
mando, este confesábase ao co-
misario de policía de Santiago:
“se por algunha circunstancia
hoxe mando saír a tropa á rúa os
oficiais métenme un tiro nas
costas”. Á desconfianza na ofi- >>>

Xosé Fortes, ex capitán da UMD

‘Mollamos a pólvora do exército franquista’

’’Á recepción desta medalla
do mérito militar non
poideron chegar vivos catro
dos entón condenados”

’’Detivéronnos  a doce oficiais
pero pode que pasasen
de 150 os implicados
directamente”

’’Non son partidario de que
figuren [na Constitución]
as forzas armadas
como garantes de nada”

’’De non ter existido a UMD
moitos militares
poderían ter sacado patente
de demócrata a posteriori,
alegando obediencia
debida”
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tencia para xulgar que lla reti-
ren. É tese opinábel se a amnis-
tía borra delitos imprescriptí-
beis, cousa que Garzón non
acepta, coido que con argu-
mentos bastante sólidos.�

GALIZA.9.

ñen que atender. Os de-
senterramentos poden levantar
ronchas na dereita, pero a xente
ten dereito a enterrar digna-
mente os seus mortos.
OO  pprroocceessaammeennttoo  ddee  BBaallttaassaarr

GGaarrzzóónn  aa  rreessuullttaass  ddiissttoo  éé  vviissttoo  nnoo
eessttrraannxxeeiirroo  ccoommoo  qquuee  aa  ddeemmoo--
ccrraacciiaa  qquueerree  lleexxiittiimmaarr  aa  ddiittaadduurraa..
A reacción contra a lei de me-
moria histórica fixo que algun-
ha xente entendese que se es-

taba xulgando directamente
aos seus antepasados. Non son
especialmente devoto de Gar-
zón, pero pensar que poida ha-
ber prevaricación non parece
de recibo. Se non ten compe-
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>>>

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Coa súa habitual elegancia e
moderación, o  Consellei-

ro Rueda vén de afirmar cheo
de razón que só os perdedores
vén sucia a campaña de
Feix009.  Sen dúbida, a equili-
brada e serena reflexión que ca-
be agardar dun home que agora
forma parte dun executivo que
goberna para todos, gañaran ou
perderan o 1-M. 

Diante da evidencia da trapa-
llada das dietas mal cobradas de
Rodríguez Miranda,  ex-furia de
herexes e corruptos hoxe rebai-
xado a cutre e desleal copiloto
do fillo de Baltar, o Presidente
Feixóo reclama que se amañe a
situación de todos os deputa-
dos e non só de un. A resposta
que tamén sen dúbida corres-
ponde dar a máis alta institu-
ción do país. Para xustificar as
vergonzas de un dos seus, O
Presidente espalla alegremente
a sospeita xeral de que o Parla-
mento e a casa de Tócame Ro-
que e que todos os deputados
se pasan o día cubrindo impre-
sos de cobro de dietas na cafete-
ría. Xa metidos en darlle altura á
política e con igual simpatía,
transforma nunha feliz noticia o
paso ao Tribunal Superior de
Galicia da causa contra o seu
conselleiro Hernández e a súa
afición a certificar por calquera
medio necesario. 

Nesta festa de rexeneración
democrática e mellora da cali-
dade da nosa política, partici-
pan activamente os socialistas
galegos cos “Homes de Pachi”,
una especie de comando em-
peñado en bater o record de
denuncias da corrupción Popu-
lar revisando as contas da Xunta
tique a tique se fai falla. 

Semella que os populares
aprenderon ben de máis e os
socialistas ben de menos a lec-
ción de a quén beneficia máis
que a política se converta nun-
ha lameira  na que  todo cheira
tan mal como parece.�

MÁIS LAMA, 
É A POLÍTICA
’’

’’A quen beneficia máis 
que a política se converta
nunha lameira 
na que todo 
cheira mal” 
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FEIXÓO,
UN GALEGUISTA
PARA O PP BALEAR

A proximidade do congreso do
PP das Illas Baleares é o motivo
dunha información en El
Mundo no que se analiza o en-
frontamento dos dous sectores
rexionais deste partido no ar-
quipélago e a rivalidade por
mostrar quen defende máis o
español. Na disputa, as descua-
lificacións foron mutuas e o ac-
tual presidente José Ramón
Bauzá “referiuse ao trilin-
güismo que implantou o PP en
Galicia da man de Alberte Nú-
ñez Feixóo ou a ‘esa estupidez
do bilingüismo integrador’”. A
este paso, critican a Carlos Ne-
greira e a Corina Porro por non
castelanizar os apelidos!�

AS ESTRATEXIAS
DE RAXOI E ZAPATERO

En El Confidencial, AAnnttoonniioo
CCaassaaddoo, explica as estratexias
de Zapatero e Raxoi fronte a
crise. “Mariano Raxoi sabe o
que quere cando pregoa o seu
pesimismo sobre un eventual
plano anticrise pactado co Go-
berno. E o que quere é marcar
distancias para que a crise eco-
nómica lle siga facendo o tra-
ballo. As enquisas confírmanlle
a rendibilidade desa estratexia.
Se aparecese agora remando
xunto ao PSOE, o PP perdería
ese discurso e, segundo a súa
análise, esa alta rendibilidade
nas sondaxes electorais. E
cando Raxoi di que ‘o presi-
dente do Goberno non quere
pactar senón gañar tempo’, ten
razón. Mesmo as pedras saben
que Zapatero goberna en coa-
lición co calendario. É unha
verdade incómoda para el,
pero esa é a súa grande aposta
política: que a recuperación
económica se adiante o sufi-
ciente á data das eleccións”.�

O PERFECTO
ANTICOMUNISTA

LLííddiiaa  PPeenneelloo  entrevista en Pú-
blico ao novelista norteameri-
cano JJaammeess  EEllllrrooyy, quen se ispe
cando lle preguntan se ten sau-
dade da época na que os co-
munistas eran o inimigo: “Non
son nostálxico e alégrome de
que Reagan acabase cos co-
munistas. Buscaba recuperar a
miña mocidade e convertela
nunha obra de arte. Á fin e ao
cabo son un home branco, na-
cido a mediados do século XX

en California, ao que lle gusta o
típico: as pelexas, as mulleres,
os cans, os coches deportivos.
O que non encaixa é que odio o
rock: paréceme unha merda.
Teño noiva e poucos amigos.
Pero non teño móbil, non teño
ordenador, non leo, non vou

ao cine e non piso restaurantes
con tele. A miña única gran
paixón é a música clásica. Déi-
tome ás escuras, penso e bebo
café. Todo iso reforza o silencio
que necesito para concen-
trarme e crear os escenarios
das miñas novelas”.�

ABCCOS FUNCIONARIOS

Ante unha iniciativa do Go-
berno central para racionalizar
a Administración, o diario ABC
publica un editorial para de-
fender a un colectivo habitual-
mente no punto de mira da de-
reita: os funcionarios. “Nin-
guén pon en dúbida que hai
moitos aspectos mellorábeis
no noso sistema de emprego
público e que conviría afrontar
con eficacia e sentido común a
reforma de certos lastres do pa-
sado. Con todo, é imprescindí-
bel evitar as xeneralizacións in-
teresadas con obxecto de que
non paguen xustos por peca-
dores. Miles de funcionarios
públicos son profesionais ben
preparados, que accederon
aos seus postos tras superar
unhas probas rigorosas e que
desempeñan con vocación e
sacrificio unha actividade ao
servizo do interese público,
cuxa retribución é –con fre-
cuencia– inferior ao seu equi-
valente na empresa privada”,
sinala. Con todo, o medio en-
gade que “outra cuestión subs-
tancial fai referencia ás Comu-
nidades autónomas. Se é pre-
ciso racionalizar a administra-
ción do Estado, non hai ningún
motivo para que se consideren
intocábeis as Administracións
rexionais, que reproducen case
sen excepcións todos os defec-
tos que se achacan ao sector
público”. Debe ser que ABC
ten máis lectores en Madrid
que na periferia.�
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TAN REAL

María Xosé Queizán

P recious é un filme que
mostra unha dura reali-

dade. Sitúanos en Harlem, un
fermoso barrio de Nova York,
pero, neste caso, nun aparta-
mento pobre e hortera, onde
habitan dúas negras, a nai e a
filla, adolescente de 16 anos,
que é fea, obesa, con comple-
xos. Vai á escola, senta na úl-
tima fila, nunca abre a boca
nin aprende nada. Pensamos
que o tema é o rexeitamento
social dunha persoa obesa e
laída. Pero hai máis. A nai vive
do subsidio social, non traba-
lla, fuma, ve a tele todo o día e,
por todo aliciente, xoga á lote-
ría. É cruel coa filla. A rapaza
compra, cociña, limpa, obe-
dece as ordes da nai que a re-
baixa, insulta, maltrata, ta-
mén fisicamente. O amor de
nai queda desmitificado. Pero
hai máis. A adolescente está
embarazada e xa tivera outro
neno mongólico. Os dous em-
barazos son produto das vio-
lacións do pai. A nai odia a filla
por ter os fillos que ela non
conseguiu ter do seu home.
Pero hai máis. O pai transmi-
tiulles a sida a nai e filla. Unha
asistente social, unha psicó-
loga, unha profesora de casos
especiais, van sacando a pro-
tagonista da depresión e es-
pertándolle o desexo de co-
municarse, aprender, estu-
dar. Libérase totalmente
cando a nai confesa que o pai
abusou dela desde nena e
permitiullo para non perder o
home. A rapaza decide empe-
zar unha nova vida. Non sei se
haberá esperanza para as tres
nenas violadas polos pais, un
caso recentemente publi-
cado. Dous matrimonios vi-
ven xuntos e os homes violan
tres fillas de curta idade, e
aínda llelas ofrecen aos ami-
gos. Todo este horror co con-
sentimento das nais. De levar
esas vidas ao cine serían tan
sórdidas como Precious.�

’’

’’Todo este horror 
co consentimento
das nais”

ENPOLEIROALLEO

O ex presidente do Goberno central dedícalle este aceno a un grupo de estudantes da Universi-
dade de Oviedo que lle rebentaron un acto.� REUTERS

’’Se Raxoi foi designado
con ese ‘dedazo’ de Aznar,
agora explícanse moitas
das súas carencias”

[Álvaro Cuesta]
Secretario Xeral
de Liberdades Públicas do PSOE.

PAREJA /  XORNAL DE GALICIA (20-2-2010)

James Ellroy.
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Manuel Vilas
Francisco Jorquera é un parla-
mentario hiperactivo e conver-
sador meticuloso. O voceiro do
BNG no Congreso argumenta
ao detalle cada crítica a Zapatero
e a Feixóo, pero só ergue á voz
cando ten que valorar a postura
do PSdeG contra a fusión de
Caixa Galicia e Caixanova.
SSuummaarraassee  oo  BBNNGG  aaoo  ppaaccttoo  ddee
EEssttaaddoo  ccoonnttrraa  aa  rreecceessiióónn??
Hai dúas liñas vermellas: unha
resposta social contra a crise e
un respecto a autonomía fi-
nanceira de Galiza. Que se dia-
logue non nos parece mal,
pero moito nos tememos que a
intención do Goberno é impli-
car ao conxunto do arco parla-
mentario para que se corres-
ponsabilice dun axuste duro.
ZZaappaatteerroo  eessttáá  aa  vviirraarr  áá  ddeerreeiittaa??
Pese as discrepancias de como
xestionou a crise, coincidiamos
en dous aspectos: políticas pú-
blicas de estímulo potentes
para reactivar a economía e
manter os dereitos sociais.
Agora apóstase por un axuste
orzamentario duro, como subir
a idade de xubilación.
TTaamméénn  qquueerreenn  ffaacceerr  mmááiiss  pprree--
ccaarriiooss  ooss  ccoonnttrraattooss  iinnddeeffiinniiddooss......
Esta crise non se orixinou no
mercado laboral. Orixinouse
nos bancos, obedeceu a un ex-
ceso de concentración, á espe-
culación e á falta de tutela pú-
blica. O gran problema da eco-
nomía é a falta de crédito. É in-
decente que se mobilizasen
moitos cartos públicos para sa-
near os bancos e que agora o
sector financeiro manteña res-
tricións ás PEMEs, familias e
autónomos.
OO  PPPP  aammaaggoouu  iinncclluussoo  ccuunnhhaa
mmoocciióónn  ddee  cceennssuurraa......
Temos discrepancias aínda
máis profundas coas alternati-
vas do PP, as que defende e as
que todos sabemos esconde
no peto. Para o BNG a solución
non é Raxoi.
CCaalleess  ssoonn  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  ddoo
BBNNGG??
Potenciar o investimento pú-
blico para xerar emprego, cam-
biando ademais o modelo de
crecemento, apoiando os secto-
res vinculados ao coñecemento.
En segundo lugar, evitar que a
xente con menos recursos pa-
gue a crise. Tamén reformar os
impostos. No Estado non hai

unha presión fiscal excesiva,
está claramente por baixo da
media da UE. O problema é que
a presión cae sobre todo nas
rendas baixas e medias. Cóm-
pre máis progresividade e ope-
rar sobre gravames directos e
non indirectos, como o IVA. To-
dos pagamos o mesmo IVA in-
dependentemente da nosa
renda. Ademais, penalízase o
consumo e, polo tanto, a recu-
peración. Tamén cómpre loitar
contra a fraude fiscal, que ten
unha dimensión extraordinaria.

GALIZA.11.

a ser a delegación en Galiza do
Goberno Central e a fomentar
o localismo máis miope, ruín e
antipaís. O manifesto ‘Galiza
ten dereito’ [en defensa da Lei
de Caixas e da fusión galega]
subscribírono a patronal e to-
dos os sindicatos, incluída a
UGT. A sociedade compren-
derá que neste tema coincida-
mos co PP porque afecta aos
intereses básicos de Galiza.
AA  qquuee  ssee  ddeebbee  oo  rroommaannccee  eennttrree
FFeeiixxóóoo  ee  aa  pprreennssaa  ddee  ddeerreeiittaass
ddee  MMaaddrriidd??
Feixóo esforzouse moito en ga-
nar o apoio da Brunete Mediá-
tica. Por exemplo, o tema do
galego. As debilidades de Raxoi
provocan que círculos mediá-
ticos da dereita estean pen-
sando en posíbeis alternativas.
Pero Feixóo encóntrase in-
merso nunha contradición, é
imposíbel ter moi contentos a
eses medios e facer unha polí-
tica críbel en Galiza.�

ZZaappaatteerroo  rreessppoonnddeeuullllee  nnoo  CCoonn--
ggrreessoo  qquuee  rreeccoorrrrííaa  aa  LLeeii  ddee  CCaaii--
xxaass  ggaalleeggaa  ppoorr  mmoorr  ddaa  ssoollvveenncciiaa..
SSeemmeellllaa  qquuee  oo  PPSSOOEE  ccooaa  bbooccaa
ppeeqquueennaa  ddii  qquuee  aa  ssiittuuaacciióónn  ddaass
nnoossaass  ccaaiixxaass  éé  ppeeoorr  ddoo  ppuubbllii--
ccaaddoo  ee  qquuee  oo  BBaannccoo  ddee  EEssppaaññaa
nnuunnccaa  aacceeppttaarrííaa  qquuee  CCaaiixxaa  GGaallii--
cciiaa  aabbssoorrbbeessee  aa  CCaaiixxaannoovvaa......
Unha fusión galega aseguraría a
solvencia. Ademais, hai outros
valores a protexer. Que sería do
autogoberno galego sen institu-
cións para financiar as súas po-
líticas? Que sería das PEMEs ga-
legas se para acceder a crédito
teñen que pedirlle permiso a
Rato? O Goberno utiliza como
pretexto a postura do Banco de
España, que pretende conver-
terse nunha instancia á marxe
do control político.
PPrreexxuuddiiccaarráánn  eelleeccttoorraallmmeennttee
aaoo  BBNNGG  aass  ffoottooss  ccoonn  FFeeiixxóóoo??
Quen se debería preocupar é o
PSdeG, retornou á época do
pacovazquismo, resignándose
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Francisco Jorquera, portavoz do BNG no Congreso
‘Feixóo non pode contentar a prensa
de Madrid e ser aquí un presidente críbel’

PACO VILABARROS

SLOW
Xosé Ramón Pousa

Realmente é necesario vi-
vir tan acelerados? Des-

frutamos o suficiente de nós
mesmos e do noso contorno?
Por que nos deixamos seducir
por outras culturas cando vi-
vimos nunha que non ten
nada que envexar? Ocupados
en gañar diñeiro que nos ase-
gure un futuro cada vez máis
incerto, esquecémonos de
gozar do cotián. Por que non
ir camiñando ao traballo se é
perto? Por que non erguerse
dez minutos antes e darse
unha homenaxe cun bo al-
morzo? Ou, simplemente,
por que non deixar que sexa a
vida a que nos marque o seu
propio ritmo? Estas son al-
gunhas das preguntas do Mo-
vemento Slow, unha corrente
de pensamento, nacida en
1989 da man do xornalista
italiano Carlo Prieti, como
resposta á invasión homoxe-
neizadora das fast food e ao
frenesí da fast life. Un move-
mento alternativo que pode
elevar a autoestima de cultu-
ras tan necesitadas como a
nosa, especialmente agora.
Pensar así, valoriza o próximo
fronte ao que vén de lonxe
pon en valor os produtos da
terra, inclusive nas grandes
superficies. Abarata os cus-
tos, crea riqueza e fainos máis
felices.

Vímolo estes días, no sor-
prendente Forum Gastronó-
mico, ideado polo departa-
mento de Turismo do Conce-
llo de Santiago. O move-
mento penetrou con forza
entre os grandes cociñeiros
vascos e cataláns e, afortuna-
damente, instálase con forza
en Galicia, aínda que sabe
que ten que mudar a vontade
dos consumidores. Os produ-
tos ecolóxicos, os viños con
denominación de orixe, a
tenreira galega, o porco celta,
os cociñeiros que traballan
estes produtos, os consumi-
dores, os galegos... temos
moito que gañar nesta forma
de entender o mundo, de en-
tendernos.�

’’

’’Abarata os custos,
crea riqueza e fainos
máis felices”

’’Que será das pequenas
e medianas empresas
galegas se para acceder
a crédito teñen que pedirlle
permiso a Rato?”
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moito que diga o presidente do
PP, Mariano Raxoi. Cando a
presidenta de Madrid defen-

deu pór á fronte dos Ministerio
de Traballo e Economía a Ja-
vier Arenas e Cristóbal Monto-
ro, respectivamente, á parte de
gabar con certa nostalxia os
tempos nos que ela tamén era
ministra de José María Aznar,
bosquexou en voz alta un dese-
xo visíbel no PP: recuperar o te-

món da política económica.
Pero isto non é necesariamen-
te unha volta ao 2004, cando
Rodrigo Rato era vicepresiden-
te económico senón simple-
mente un retorno ao “consen-
so central” deste departamen-
to cando o dirixía o agora xubi-
lado Pedro Solbes.

Ademais, os popularescon-
firman que o seu único intere-
se na oferta do pacto de Estado
ofrecido polo presidente do
goberno, José Luis Rodríguez
Zapatero, enfócase nas posibi-
lidades que a crise dá para aco-
meter reformas no eido laboral
e económico ao gusto da derei-
ta. Abaratar o despedimento
nalgúns contratos, aforrar en
servizos públicos ao tempo
que se fortalecen o ensino e a
sanidade privadas ou baixar os
impostos ao tempo que se so-
ben taxas son receitas que os
diferentes lobbies que pairan
sobre Madrid expiden a toda
hora, na Moncloa e en Génova.

AS ALIANZAS PARA O FUTURO. Pero o
PSOE prefire escapulirse do
abrazo do oso popular e bus-
car entendementos con outras
forzas con dous obxectivos.
Un acordo amplo con CiU, o
PNV e Coalición Canaria per-

mítelle mostrarse diante da ci-
dadanía como un partido
consciente do momento de
dificultade actual e xustificar
determinadas reformas non
só con argumentos propios
senón tamén co amparo de
nacionalistas vascos e cata-
láns, cuxos electorados tamén
esixen cambios. Ademais, cal-
quera foto no 2010 estará fres-
ca no 2012, cando a aritmética
parlamentaria quizais precise
de novos acordos que decidan
quen goberna.�

César Lorenzo Gil
Esperanza Aguirre non é dada
á ocorrencia matutina, por

Pacto de Estado para hoxe,
maioría parlamentaria para mañá
PSOE e PP manexan a crise con mans de
cirurxián para non verse atrapados de cara ás
eleccións do 2012

Editorial conxunto dos xornais cataláns a prol de TV3 en Valencia.Coren-

ta e un periódicos de Catalunya publicaron por xunto o 23 de febreiro o editorial

titulado “Fagámolo posíbel: por TV3 e a lingua catalá”, que pide que a canle au-

tónoma de Catalunya poida verse na Comunidade Valenciana. Esta campaña

reforza a Iniciativa Lexislativa Popular que pretende garantir a emisión en cata-

lán a ambos os lados da fronteira autonómica. Arestora xa se recolleron 400.000

sinaturas das 500.000 que son necesarias.�

XESTIÓN DA CRISE

A presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre,e o presidente español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero. SUSANA VERA / REUTERS

’’O PP conformaríase con que
a política económica
a dirixise non un
dos seus políticos senón
simplemente Pedro Solbes”

’’Os acordos do 2010 poden
influír na maioría
parlamentaria
de dentro de dous anos”
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25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010 MUNDO.13.Holanda celebra eleccións anticipadas o 9 de xuño. Tras a caída

do goberno de coalición entre laboristas, democristiáns e liberais, a

raíña Beatriz de Holanda anunciou que haberá eleccións lexislativas o

9 de xuño. Até ese momento gobernará en funcións o actual primeiro

ministro, Jan Peter Balkenende, sen posibilidade de modificar nin-

gunha lei fundamental nestes meses. Os socialdemócratas abando-

naran o tripartito por diferenzas na xestión das tropas neerlandesas

destinadas en Afganistán. As sondaxes afirman que os democristiáns

gañarán os próximos comicios.� R
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Katarzyna Araczewska
da Universidade de Lodz (Polonia). 

Realiza prácticas no IGADI

(www.igadi.org)

A cooperación enerxética e a
suavización do sistema de visa-
dos serán os temas máis rele-
vantes do cumio entre Bruxe-
las e Moscova, que se celebrará
o 30 de maio en Rusia. A pro-
pósito da súa recente visita á
capital rusa, o ministro español
de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, aseguroulle
ao seu homólogo Serguéi Lav-
rov o desexo da presidencia es-
pañola de fortalecer a relación
bilateral para sentar as bases
dun novo acordo marco. 

Pero a pesar das declara-
cións políticas, parece un feito
improbábel que se albisque un
pronto axuste das cuestións
máis problemáticas entre Bru-
xelas e Moscova. Rusia é o
maior provedor de gas natural
da UE, sendo esta o seu cliente
máis significativo. Non obstan-
te, certo nivel de desconfianza
empaña o curso destas rela-
cións. Por exemplo, recente-
mente Moscova declinou con
severidade a posibilidade de
adherirse ao Tratado sobre a
Carta da Enerxía, un instru-
mento internacional que regu-
la a cooperación enerxética. 

Para Rusia, a carta equivale-
ría á renuncia da chantaxe ener-
xética, o seu medio máis eficaz
no proceso de negociación dos
acordos a este nivel. Para a UE,
este documento sería unha ga-
rantía de estabilidade no sub-
ministro de gas. Co rexeitamen-
to desta carta, Moscova limitou
a súa credibilidade. 

Con todo, Bruxelas carece de
medidas preventivas ante a polí-
tica enerxética rusa. Cando en
xaneiro do 2009, a estatal rusa
Gazprom interrompeu o sub-
ministro de gas a través de Ucra-
ína, Bruxelas permaneceu im-
potente a pesar de verse afecta-
dos 18 países europeos. A receita
que ofrece o Comité Económico
e Social Europeo para previr as
crises é unha maior solidarieda-
de entre os países membros. Pe-
ro iso non é tan sinxelo, tendo en
conta os diversos intereses na-
cionais, que Rusia habilmente
utiliza para agravar as diferenzas
entre os seus socios europeos. 

CIDADANÍA-ENERXÍA. Bruxelas in-
tenta consolidar o diálogo ener-
xético con Rusia ofrecéndolle
beneficios noutra materia, é di-
cir, a futura supresión de visa-
dos, un asunto importante, par-
ticularmente tras a ampliación
da UE ao leste de 2004, cando
Kaliningrado se converteu nun
enclave ruso dentro da UE. Para
Bruxelas parece imposíbel
cambiar a firme postura rusa só
cun par de concesións. 

Polo tanto, a solución da ten-
sa relación enerxética da UE co
Kremlin sería a diversificación

dos provedores de gas. Iso po-
deríase lograr coa construción
do gasoduto Nabucco, que no
2015 unirá a rexión do Mar Cas-
pio con Europa a través de Tur-
quía. Non obstante, este vaci-
lante proxecto contempla a in-
tervención na zona de intereses
rusos, onde Bruxelas aínda per-
de a batalla con Moscova. 

A UE enreda os seus socios
orientais coa política de visados
e a excesiva burocracia mentres
que Rusia ofrécelles beneficios
máis medíbeis, como o acceso

ao seu gas ao prezo máis baixo.
O recente triunfo nas eleccións
ucraínas de Víktor Ianukovich,
un político prorruso nun país
tradicionalmente moito máis
proeuropeo que, por exemplo,
Acerbaixán, mostra a eficacia da
política rusa na rexión. 

Outro grande obstáculo nas
relacións entre Bruxelas e Mos-
cova céntrase na diferenza de
percepción cara a valores fun-
damentais como o Estado de
dereito, o libre mercado ou a
multiculturalidade, os cales
non son necesariamente com-
partidos por Rusia. No entanto,
ultimamente, no contorno do
presidente ruso Dimtri Medve-
dev estanse expresando diver-
sas opinións sobre a necesidade
de emprender maiores refor-
mas económicas e políticas. 

En resposta, a Comisión Eu-
ropea enviou a Moscova un
documento chamado “Asocia-
ción para a Modernización”,
no cal ofrece a súa axuda para a
transformación da economía
rusa. Segundo o diario ruso
Kommersant, os detalles da
proposta permanecen ocultos,
aínda que se subliña a necesi-
dade da democratización pre-
via do país.�

A UE quere aproveitar
o mercado do gas
do leste para influír
sobre o modelo
político e económico
do xigante ruso

O futuro da enerxía
pasa por un acordo UE-Rusia

XEOPOLÍTICA EUROPEA

O primeiro ministro holandés,

Jan-Peter Balkenende.

O presidente da Comisión Europea, José manuel Durão Barroso [á esquerda] e o presidente de Rusia, Dimitri Medvedev,
no último cumio UE-Rusia, en Estocolmo, o 18 de novembro do 2009.                                                                                                BOB STRONG / REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

Darfur, rexión de tres Esta-
dos federados dentro de

Sudán, rebelouse en 2003 con-
tra o goberno de Khartum por-
que coidaban seren marxinados
por aquel e por opresión á po-
boación negra. A ONU mantén
que o conflito custou 300.000
mortos e máis de 3.000.000 de
desprazados. 

Como consecuencia dese
conflito foi acusado o presiden-
te, Omar al-Bashir, por crimes
de guerra e de lesa humanida-
de, e o ano pasado a Corte Pe-
nal Internacional cursou contra
el unha orde de arresto, o que,
por agora, lle impediu viaxar a
moitos países estranxeiros. 

O mesmo Al-Bashir acaba
de anunciar que se chegou a un
acordo co exército rebelde de
Darfur, ao que tería contribuí-
do de maneira moi significativa
o veciño Chad, ata agora país
inimigo de Sudán porque un e
outro se acusaban de axudar a
opostos grupos rebeldes.

Ese acordo parece que tería
o seguinte contido: 1) Cesa-
mento das hostilidades entre
Darfur e Khartum; 2) Conmu-
tación dunhas cen penas de
morte a membros do exército
rebelde; 3) Retorno a Sudán dos
refuxiados orixinados por ese
conflito, e 4) Mellor reparto do
poder e da riqueza.

O acordo semella xustificar
unha certa esperanza, se ben
algúns pensan que, por estaren
previstas en Sudán eleccións
para abril, Al-Bashir forzou este
acordo con fins electorais. De
todas as maneiras, non parece
que tal cousa lle importe moito
a quen é por esencia corrupto e
criminal. Sen dúbida que lle
importa máis procurar unha
mellor aparencia no exterior e
resolver os seus problemas coa
xustiza internacional. Pero un-
ha certa esperanza non parece
desavida.�

LATEXOS

DARFUR
E  KHARTUM
FALAN

’’

O acordo para Darfur
semella xustificar
certa esperanza”

’’

’’Bruxelas non ten alternativa
ao gas ruso a día de hoxe”

’’No contorno de Medvedev
gaña enteiros a necesidade
de facer reformas
económicas e políticas”
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Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

O 12 de xaneiro Google denun-
ciou que  tanto a compañía, co-
mo o seu correo (gmail) foran
obxecto de ciberataques co fin
de acceder á correspondencia
de disidentes e a segredos co-
merciais chineses, ameazando
con marchar do país.

De cada dez internautas que
navegan pola rede planetaria,
polo menos dous son chineses.
Os 384 millóns de cibernautas
da gran potencia asiática circu-
lan por nun espazo virtual para-
lelo que ten códigos, restricións
e pautas propias dun enclave
onde non hai lugar para liber-
dade de información ilimitada.  

Un mes máis tarde, os exper-
tos dos servizos de espionaxe
electrónico dos EE UU asegura-
ron que os ciberataques contra
Google e outras 20 empresas de

primeira liña (Adobe, Northrop,
Symantec, Grumman, Cisco...)
procedían de dúas institucións:
a universidade de elite Shang-
hai Jiaotong e a escola Lanxiang,
pero non se atreveron a asegu-
rar que o goberno chinés estive-
se detrás. Tanto as universida-
des como o goberno negaron
rotundamente as acusacións.

Google, monstro mundial
dos motores de busca, para-
digna da accesibilidade infini-
ta, tivo que aceptar no 2006
restrinxir o paso a determina-
das áreas de información, es-
pecialmente de contido por-
nográfico, se quería operar na
China provocando a protesta
de organizacións internacio-
nais que rexeitan calquera
control sobre a rede. Daquela,
Yahoo fora sinalada por acti-
vistas locais por ter cooperado
coa autoridades de Beixing,
entregando información sobre
correos e datos de disidentes.

O ÉXITO DO BAIDU. Sucumbiu Goo-
gle diante doutro buscador lo-
cal, o Baidu, con quen compar-
te restricións  no contido por-
nográfico, que participa das li-
ñas pautadas co goberno, pero
que posúe un atractivo engadi-
do: a posibilidade de baixar e
compartir arquivos de audio
(MP3, WMA/SWF...), cousa ile-
gal noutras latitudes. 

Baidu, que controla máis do
60% do mercado local, conse-
gue un alto grao de precisión
nas pescudas de información,
posúe o recordde ser a compa-
ñía estranxeira que conseguiu
unha revalorización maior nun-
ha soa sesión, o día da súa saída
a bolsa no NASDAQ: un 383%.

No 2007, as grandes multi-
nacionais discográficas como
EMI, Sony BMG, Warner Mu-

sic e Universal Music perderon
a demanda que presentaran
contra Baidu por permitir a
descarga de 137 cancións so-
bre as que posuían dereitos de
autor. O Alto Tribunal Popular
de Beixing denegou tanto a
suspensión do servizo como a
indemnización de 226.000 dó-
lares como compensación.

Para o China Internet Pro-
ject as acusacións  de google
non son máis que unha des-
culpa para non recoñecer o seu
fracaso comercial.

Os dados dunha recente en-
quisa do Computer Security
Institute reflectían que o 64%
das 443 empresas e administra-
cións gobernamentais asegura-
ban ter infeccións nos seus siste-
mas, un 50% máis que no 2009.

Acusación falsa ou non, o
certo e que estamos diante dun
dos campos de batalla entre as
potencias  no futuro de maior
complexidade tecnolóxica: O
acceso aos códigos fonte, as
modificacións  ocultas, os pro-
gramas invasivos, as señas con
valor comercial ou estratéxico,
vulneración da privacidade do
correo, espionaxe automatiza-
da... son as novas armas.�

Google perdeu a batalla comercial en Asia,
onde non é o navegador máis famoso. Agora
denuncia o goberno de Beixing
de “ciberatacar” os seus servidores

A batalla dos navegadores
entre a China e Occidente

’’O navegador chinés Baidu
permite descargar e
compartir arquivos de
audio de xeito legal”

Un varredor ao carón do logotipo de Google na súa sede central en Beixing. ALFRED JIN/ REUTERS

DIPLOMACIA / AMÉRICA LATINA

CHÁVEZ E URIBE DISCUTEN
NO CUMIO DE MÉXICO

Os presidentes de Venezuela
e Colombia, Hugo Chávez e
Álvaro Uribe, mostraron as
súas diferenzas publicamen-
te durante o Cumio América
Latina-Caribe que se desen-
volveu en México nos últi-
mos días. Venezuela e Co-
lombia (que comparten un-
ha longa fronteira) rompe-
ron relacións diplomáticas e
manteñen un conflito co-
mercial e político. Caracas
acusa a Bogotá de planificar
o asasinato de Chávez men-
tres que o goberno colom-
biano acusa o seu veciño de
boicotear o comercio entre
ambos os países. No fondo
da disputa, o desencontro
mutuo polas relacións cos EE
UU. Colombia asinou con
Washington un acordo para
deixar que as tropas estadou-
nidenses ocupen e usen as
súas bases. Venezuela consi-
dera que este tratado é unha
ameaza á súa seguranza.

DEREITO INTERNACIONAL / UE 

ISRAEL LÍBRASE DA CONDENA
POLA MORTE DE DUBAI

A UE non
condenou
expl ic i ta-
mente a Isra-
el polo asasi-
nato do polí-
tico palesti-
no Mahmud
Al-Mabhuh,
líder de Ha-
mas, morto en Dubai tras un-
ha operación dos servizos se-
cretos hebreos. A Comisión
Europea tivo que denunciar o
caso polas presións árabes e,
sobre todo, porque o coman-
do utilizou pasaportes euro-
peos falsos. Con todo, para
evitar conflitos con Tel Aviv, o
comunicado de condena
non nomea a Israel e ningún
líder europeo quixo mesturar
o asasinato cunha orde espe-
cífica do goberno israelí. Aín-
da que non hai confirmación
oficial, houbo presións diplo-
máticas por parte do país he-
breo na redacción do mani-
festo xa que nun primeiro
momento si se ía incluír a Is-
rael na condena.�

Álvaro Uribe e Hugo Chávez.
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Lieberman, mi-
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Xurxo González
O próximo 2 de marzo CCOO e
UGT convocaron manifesta-
cións en A Coruña, Lugo, Ou-
rense e Vigo para protestar con-
tra o aumento da idade xubila-
ción que formulou o Goberno
de Zapatero. As centrais de ám-
bito estatal consideran que o
actual sistema de pensións non
presenta ningún problema que
ameace a súa viabilidade, polo
que o Executivo debe retirar a
súa proposta.

As mobilizacións en Galiza
enmárcanse na campaña de re-
xeitamento que estes sindicatos
iniciaron o 23 de febreiro e que
se concreta en asembleas de de-
legados para explicar as súas po-
sicións e en manifestacións
conxuntas en todas as provin-
cias do Estado. En concreto, né-
ganse a aceptar “calquera me-
dida que supoña unha redución
da contía media das pensións e
un endurecemento das condi-
cións para acceder a esta presta-
ción”. Non comparten “medi-
das como a ampliación da idade
legal de xubilación ou o período
de cálculo das pensións”.

Cándido Méndez, secretario
xeral de UGT, considera que “o

Goberno debería ter retirado
esta proposta antes de chegar á
comisión do Pacto de Toledo, xa
que xerou confusión, inquie-
tude e non contribúe a discutir
en profundidade o futuro das
pensións”.  Ignacio Fernández

Toxo, líder de CCOO, opina que
a reforma das pensións pro-
posta polo Goberno “atrasará a
recuperación económica” e
afirma que a reforma prioritaria
é a do sistema finaceiro.

CRÍTICAS DA CIG. En Galiza non
haberá unidade sindical para
protestar contra a reforma das
pensións. Xesús Seixo, secreta-
rio xeral da Confederación In-
tersindical Galega (CIG), rela-
cionou as mobilizacións das
centrais estatais co acordo sobre
salarios ao que estas chegaron
coa patronal recentemente: “o

tema público de pensións está
en cuestión desde os anos 50 e,
non obstante, non só non foi á
quebra senón que actual-
mente conta cunha reserva de
70.000 millóns de euros”. A
CIG considera que este tipo de
mensaxes buscan favorecer as
pensións privadas.

As protestas da CIG por este
tema artellaranse en torno ao
10 de marzo, Día da Clase
Obreira Galega, no marco das
reivindicacións da central na-
cionalista para atopar unha sa-
ída á crise que non prexudique
os asalariados.�

pacto entre CCOO, UGT e
CEOE suporá a perda do poder
adquisitivo dos soldos en favor
do incremento dos beneficios
da patronal. Agora van tentar la-
var a cara convocando manifes-
tacións contra o aumento da
idade de xubilación, cando sa-
ben que o Goberno estatal non
está en condicións de levar
adiante unha política que non
conta co apoio de ningún par-
tido e que lle suporía a convoca-
toria dunha folga xeral”.

Con todo, Seixo coincide no
fondo da cuestión con Toxo e
Méndez. Considera que “o sis-

As manifestacións terán lugar o 2 de marzo.
A CIG expresará a súa negativa nos actos
do 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega

A patronal planta os sindicatos na negociación do convenio de insta-
lacións deportivas. A folga xa dura máis de 20 días, pero o empresariado

adiou o encontro previsto para o 22 de febreiro, no que ía mediar a Xunta,

por problemas de axenda. A mobilización está apoiada por CC OO, CIG e

UGT. Os traballadores solicitan un convenio colectivo único para as empre-

sas que xestionan as concesións deste tipo de instalacións.�

RESPOSTAS Á CRISE

No resto do Estado as mobilizacións comezaron o 23 de febreiro, como esta de Barcelona. ALBERT GEA / REUTERS

Xurxo González
O VIII Congreso do sindicato
Unións Agrarias pechouse coa
reelección de Roberto García
como secretario xeral da for-
mación. García, que xa leva no
cargo 23 anos, afronta un man-
dato marcado polos graves
efectos que a crise está a ter nos
produtores de alimentos. O ve-
terano líder considerou que o

principal reto da organización
pasa por actualizar as relacións
entre produtores e industrias e
distribuidores. Ante numero-
sos mandatarios autonómicos
e estatais, reclamou novas leis
para eliminar os grandes bene-
ficios que fábricas e grandes
superficies obteñen a costa de
agricultores e gandeiros.

Tamén reclamou que a Ad-
ministración impulse un me-
llor e maior aproveitamento
dos terreos agrícolas que hoxe
están abandonados. Samuel
Juárez, conselleiro de Medio
Rural, e Manuel Vázquez, se-

cretario xeral do PSdeG, amo-
sáronse nas súas intervencións
no congreso dispostos a chegar
a un pacto para a reforma agra-
ria, que implicaría a redución
do número de parcelas que

existen en Galicia, e que actual-
mente ascende a 14 millóns,
das cales máis dun terzo son de
aproveitamento agrario.

TEMOR POLO RECORTE DAS PENSIÓNS.
O peso de UUAA, con máis de
14.000 afiliados, púxose de ma-
nifesto pola gran asistencia de
políticos. Ademais de Juárez e
Vázquez, estiveron presentes
Alberte Núñez Feixóo e Helena
Espinosa, ministra de Medio
Ambiente, Rural e Mariño. A
estreita relación histórica entre
UUAA e UGT fíxose explícita
nas intervencións dos secreta-

rios xerais galego e estatal da
central, Xosé Antonio Gómez e
Cándido Méndez.

Gómez defendeu a necesi-
dade de diversificar as oportuni-
dades de traballo para a poboa-
ción rural. O secretario xeral de
UGT-Galicia estimou que unha
terceira parte dos ingresos das
familias que viven no campo de-
penden das pensións, que son
as máis baixas do Estado. Polo
tanto, unha redución das mes-
mas sería especialmente grave
en Galicia, e máis cando non
“existe ningún tipo de problema
co actual sistema de pensións”.�

CC OO e UGT rexeitan na rúa a reforma de pensións

’’A proposta polo Goberno
atrasará a recuperación
económica”

[Ignacio Fernández Toxo]
Secretario Xeral de CC OO.

’’O sistema público de
pensións está en cuestión
desde os 50 e non só
non foi á quebra senón
que conta cunha reserva
de 70.000 millóns”

[Xesús Seixo]
Secretario Xeral da CIG.

Xunta e PSdeG coinciden
na necesidade dun pacto
para impulsar
unha reforma agraria

’’Unha terceira parte dos
ingresos das familias que
viven no campo dependen
das pensións, que son as
máis baixas do Estado”

UU AA reelixe a Roberto García
para xestionar catro anos de crise no campo

15-17 economía.qxd  23/2/10  23:28  Página 1



Aínda que apelan ás compe-
tencias que o artigo 30 do Esta-
tuto de Galicia lle confire á
Xunta, os representantes auto-
nómicos admiten estar dispos-
tos a matizar os puntos en dis-
cusión “sen que afecten ao
substancial da Lei de Caixas”.

O terceiro encontro entre
Zarrías, Currás e Rueda, cele-
brado o 23 de febreiro, acabou
sen chegar a un acordo total. O
ministerio de Política Territo-
rial emitiu unha breve nota de
prensa na que salientaba “a
vontade do Goberno de Es-
paña de alcanzar un acordo
coa Xunta” e que as negocia-
cións iniciadas o 16, 17 e 23 de
febreiro continuarían nos pró-
ximos días, aínda que sen esta-
belecer datas concretas.

Rueda admitiu que Xunta e
Goberno central chegaran a
puntos de encontro en seis dos
once puntos conflitivos, pero
que isto non era suficiente. Na

Xurxo González
“Se a Gaspar Zarrías lle gusta
máis a Lei de Caixas andaluza
que a galega, podémola co-
piar”. Así criticou Alberte Nú-
ñez Feixóo a dureza negocia-
dora do secretario de estado de
Cooperación Territorial, quen
tamén ocupou altos cargos na
Junta de Andalucía e é secreta-
rio xeral do PSOE en Jaén. O
presidente da Xunta afirmou
que “como o secretario de es-
tado coñece esa norma, igual
acepta o envite”.

A oferta de Feixóo non é
nova. Marta Fernández Currás,
conselleira de Facenda, e Al-
fonso Rueda, conselleiro de

Presidencia, propuxéranlle o
17 de febreiro ao Goberno cen-
tral adecuar a norma galega á
de outras comunidades autó-
nomas (Euskadi, Catalunya ou
Andalucía) a cambio da reti-
rada do recurso de inconstitu-
cionalidade. O Ministerio de
Política Territorial contestou
que non se trata dunha cues-
tión de “cortar e pegar”, senón
de algo máis serio.

Os representantes da Xunta
na mesa de negociacións, Cu-
rrás e Rueda, afirmaron que o
seu obxectivo consiste en que o
Goberno central retire o re-
curso contra dez artigos da Lei
galega aprobada en decembro.

súa opinión, o que o Executivo
central quere é adiar a resolu-
ción do enfrontamento para
bloquear a fusión das caixas
galegas.

TRES PUNTOS SEMELLANTES A OUTRAS

LEIS.A Xunta indicou que acepta
adecuar a redacción de varios

artigos á doutras lei de caixas
autonómicas. Así, o artigo que
regulaba a autorización pola
consellaría de Facenda dos SIP
nos que estean involucradas
Caixa Galicia ou Caixanova pa-
recerase ao da lei andaluza. Isto
implica que a Xunta elimina
calquera referencia a unha >>>

O Goberno central non ve claro levantarlle o veto a Navantia-Fene.Mi-

guel Sebastián, ministro de Industria, afirmou que a negociación para impulsar

de novo a construción naval civil no antigo Astano constitúe un “tema com-

plexo que suporá reabrir o expediente Izar”, polo que avisou que “hai que pen-

sar se interesa”. Fene sofre as actuais limitacións impostas pola UE como parte

do pago dunha multa por axudas ilegais concedidas polo Goberno de Aznar.�

A FUSIÓN DAS CAIXAS

O Goberno central baséase en aspectos técnicos
para paralizar a aplicación da Lei galega, mentres
que Rueda e Currás buscan noutras normas
autonómicas artigos asumíbeis para o PPdeG

Mesa negociadora Xunta - Goberno central.

ECONOMÍA.16.
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Zapatero atrasa a solución das caixas
sen que Feixóo poida evitalo

Gaspar Zarrías, Secretario de Estado de Cooperación Territorial.
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profesional. Ademais, a Xunta
aceptou eliminar a esixencia
de que as caixas asinen os seus
convenios antes do 31 de
marzo, así como a obrigatorie-
dade da autorización pola con-
sellaría de todas as actuacións
da obra social que superen os
500.000 euros.

A MAIORÍA PARA AUTORIZAR A FUSIÓN,

PRINCIPAL ESCOLLO. Cinco puntos
separan Xunta e Goberno cen-
tral. O máis difícil de salvar pa-
rece a diferencia de criterio so-
bre a maioría necesaria para
autorizar a fusión. O equipo de
Zarrías apunta a que existe
unha contradición normativa
na lei. O novo artigo 32.4 afirma
que as decisións se tomarán
por maioría simple, mentres
que o 52, que provén da lei ori-
xinal de 1985, estipula que se
precisan máis de dous terzos
para aprobar unha fusión.

O Estado central tampouco
está de acordo con que a Xunta
deba aprobar o orzamento da
obra social, nin que a Adminis-
tración autonómica teña com-
petencia nunha hipotética si-
tuación de quebra das entida-
des galegas.�

“figura análoga [ao SIP]
que se puidese crear”, así como
a obriga de remitirlle á Conse-
llaría de Facenda “a mesma in-
formación consolidada que
deba remitírselle ao Banco de
España”, pero segue a manter a
obrigatoriedade da autoriza-
ción por parte da Xunta.

O artigo referente ao rexis-
tro de altos cargos será seme-
llante ao da lei catalá, o que
implica reducir o prazo para
que a Xunta autorice un no-
meamento dun mes a vinte
días. Ademais, a lei catalá ou-
tórgalle capacidade executiva
aos altos cargos desde o intre
do seu nomeamento, non
desde o momento da autori-
zación do mesmo por parte da
Administración, como recolle
a Lei galega.

A elección de entidades re-
presentativas de intereses co-
lectivos terá unha redacción
parecida á da Lei madrileña.
Xunta e Goberno acordaron
tamén que exista a posibili-
dade de que membros do con-
sello de administración non
pertenzan á asemblea e sexan
nomeados como “represen-
tantes de recoñecido prestixio

ECONOMÍA.17.
ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

’’Rueda e Currás apelan
ás competencias sobre as
caixas que o artigo 30 do
Estatuto de Galicia lle
confire á Xunta”

’’O artigo que regula
a autorización pola
consellaría de Facenda
dos SIP nos que estean
involucradas Caixa Galicia
ou Caixanova parecerase
ao da lei andaluza”

’’O punto máis difícil
de salvar é o que respecta á
maioría necesaria para
autorizar a fusión”

Manuel Cao

A recente liorta entre os controladores e AENA serve
para visualizar no concreto as disfuncións e anoma-

lías na prestación de certos servizos públicos no contexto
da globalización e pertenza a área euro, agravada na con-
xuntura actual polo forte crecemento do déficit do Estado. 

As condicións laborais dos controladores derivan
dunha mestura de negociación e autoxestión e o colectivo
viu chegado o momento de renegociar á alza talvez pola fe-
bleza dun goberno volteado pola crise e con baixa popula-
ridade. Certamente, os controladores desfrutaban dunha
posición de monopolio da que obtiñan rendas debido á si-
tuación privilexiada que lle dá a función que realizan. Po-
dían paralizar a navegación aérea e causar grandes perdas
a case todos os sectores, sen folgas nin grandes enfronta-
mentos; simplemente, a non autorización de operacións
por falta de seguridade ou controis máis estritos faría au-
mentar os atrasos e a desorde mediante unha reacción en
cadea que danaría a actividade económica e socavaría a
acción de goberno.

Durante anos foi habitual en España que os axentes re-
lacionados co transporte de mercadorías e viaxeiros por
vía aérea ou terrestre (tren, estrada) e, ás veces, marítima
xeraran o caos ao obrigar os gobernos a negociar con certa
rapidez ante as perdas e o descontento social. Quizais, a
inercia e falta de contacto coa realidade dos representan-
tes do colectivo derivou nun cálculo errado que os levou a
presionar no momento menos axeitado. Nin por cualifi-
cación inicial, formación acumulada e dificultade de
substitución tiñan capacidade de manter tales privilexios
pois en ningún lugar do planeta se pagan esas cantidades
por un controlador sexa en organismos públicos, priva-
dos ou mixtos. 

A liberalización do espazo aéreo e a desaparición dos
monopolios das compañías de bandeira fixo deste sector
un avanzado da globalización e as destrezas deste posto
de traballo están dispoñíbeis no mercado pois o dominio
dos aspectos informáticos e o uso do inglés como lingua
franca son requisitos que teñen ou poden adquirir moitos
traballadores con certa rapidez, polo que non tiña sentido
aceptar salarios tan abusivos durante tanto tempo. A ino-
portunidade da protesta pode levar consigo perdas im-
portantes para o colectivo e é a reacción do ministro de
Fomento técnica e politicamente axeitada cun significa-
tivo aumento da súa popularidade.

É probábel que o caso dos controladores non sexa
unha anécdota e poderíanse obter aforros  importantes
de facer unha análise de certos servizos públicos e das ca-
racterísticas específicas da súa prestación, sobre todo, na
Administración central, que a penas adelgazou en rela-
ción á perda de competencias. Os servizos esenciais (edu-
cación, saúde, servizos sociais) pertencen ás autonomías
e son intensivos en traballo mentres que nas funcións do
Estado algunhas xa son exercidas a nivel comunitario ou
foron privatizadas e realizadas por empresas ou entes su-
pranacionais.�

A Administración central
apenas adelgazou en relación
á perda de competencias”

’’

’’
OS CONTROLADORES
AÉREOS

Fernando Blanco, portavoz de

Economía do BNG no Parla-

mento, afirmou que o Goberno

do Estado “debe retirar o veto

contra a fusión das caixas gale-

gas”, xa que o recurso presen-

tado “máis que contra a Lei é

contra a fusión, para favorecer

que o aforro de galegos e gale-

gas vaia para fóra do país”. O de-

putado explicou, nun acto sobre

a Lei de Caixas de aforro, que a

resposta de Galiza debe ser polí-

tica e social. “Feixóo ten armas

políticas que xogar e debe facelo

xa, non se pode eternizar este

proceso”, dixo en referencia á

presentación dun recurso contra

o Fondo de Reestruturación Or-

denada Bancaria (FROB). 

Na vertente de contestación

social, Blanco referiuse á sina-

tura do manifesto Galiza ten De-

reito e á posibilidade de mobili-

zación a favor da fusión, “para

expresarlle a Madrid a vontade

dos galegos e das galegas de

termos caixas de aforro propias

e de escoller o futuro da nosa

economía. Existe unha decisión

política adoptada polo Goberno

do Estado en contra da fusión

galega e só se apeará desa deci-

sión se avalía como alto o custo

político que lle suporía levar o

veto até o final”.

O deputado nacionalista sa-

lientou que o BNG non apoia o

proceso negociador aberto en

Madrid. “As leis non se negocian

e o Goberno galego non se pode

arrogar o papel de lexislador”,

dixo. Así, o deputado lembrou

que a Lei de Caixas de aforro nin

sequera é iniciativa do PP nin da

Xunta, senón do Parlamento Ga-

lego e, en concreto, do BNG.

Doutra banda, dixo que o Go-

berno do Estado “non se pode

arrogar o papel de árbitro da

Constitución. O equipo de Zapa-

tero actúa neste caso como se o

Tribunal Constitucional tivese di-

tado xa sentenza, cousa que está

moi lonxe de ter sucedido, pois

até o de agora o único que fixo

foi admitir a trámite o recurso”.�

‘O recurso é máis contra a fusión galega
que contra a lei’, di o BNG

’’Feixóo debe presentar
xa o recurso contra
o FROB, non se pode
eternizar este proceso”

[Fernando Blanco]
BNG.

’’O Goberno galego
non se pode arrogar
o papel de lexislador”

[Fernando Blanco]
BNG.

>>>
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tivo que substituír ao garda-
meta, xa que daquela non esta-
ban permitidos os cambios,
mentres que Arza seguiu no te-
rreo de xogo. O Sevilla faríase
coa Copa grazas a un arbitraxe
moi parcial.

CATRO GOLES ANULADOS AO MADRID. O
Madrid da época de Di Stéfano
vírase seriamente prexudicado
na primeira ronda da Copa de
Europa de 1960-61 que o en-
frontou ao FC Barcelona. O ár-
bitro británico Hollis anuloulle
catro goles ao equipo branco
no partido de volta da compe-
tición europea celebrado no
Estadio Santiago Bernabeu,
que rematou con empate a un
gol. No de ida gañaran os cata-
láns 2-1. Esta actuación arbitral
foi considerada coma un in-
tento dos ingleses de rematar

co imperio madridista en Eu-
ropa. Ao ano seguinte, en 1962,
outra actuación dun colexiado
da mesma nacionalidade tivo
moito que ver na remontada
que lle fixo o Benfica no último
treito do partido, que se acaba-
ría impoñendo sobre os bran-
cos por 5-3. O Madrid chegou a
ir gañando por 3-1.

As seleccións femininas de fút-
bol, clasificadas para semifinais
do Estado. As seleccións femininas

sub 16 e sub 18 veñen de clasificarse

para as semifinais do Campionato

de España de equipos territoriais,

tras quedar no primeiro posto de

grupo na segunda fase. As semifi-

nais deste torneo celebraranse, do

21 ao 23 de maio, para o combina-

do sub 16 e do 28 ao 30 do mesmo

mes para o sub 18.�

polo central alemán Weber. Pe-
ro ante a incredulidade de to-
dos, un xuíz de liña soviético co-
rreu cara o centro do campo,
polo que o colexiado non dubi-
dou en darlle validez a aquel ba-
lón que logo se demostrou que
nunca atravesara a liña de me-
ta, extremo este que até sería
confirmado polo propio auxi-
liar do árbitro. De feito, a vitoria
inglesa neste mundial foi moi
cuestionada por todo o mundo
do fútbol, xa que se produciran
moitas irregularidades en semi-
finais no partido Inglaterra-Por-
tugal, que favoreceran clara-
mente aos ingleses.

O GOL DE MICHEL A BRASIL. No mun-
dial de México’86 o dianteiro
da selección española Michel
marcou un golazo dende fora
da área que nunca subiría ao
marcador, malia que o balón
traspasou a liña de meta. O ár-
bitro australiano non quixo sa-
ber nada desta xogada. Os bra-
sileiros rematarían impoñén-
dose por 1-0. Curiosamente,
Brasil tamén sería vítima dun
grave erro arbitral neste mes-
mo campionato. En cuartos de
final, a canarinha tivo que xo-
garse a súa clasificación nos
lanzamentos dende o punto
de penalti contra Francia. O
colexiado do encontro deu co-
ma válido un gol na quenda
dos penaltis dos galos despois
de pegar no poste e rebotar nas
costas do porteiro brasileiro
Caffarell. O regulamento di
que os goles nesta fase do xogo
non son válidos se se producen
rexeites ou remates de calque-
ra outro xogador. Os brasilei-
ros tiveron que facer as male-
tas e marcharse gachos para o
seu país. As decisións polémi-
cas tamén lle afectaban negati-
vamente aos grandes.�

Antonio Cendán
Un grave erro arbitral cometi-
do na final da Copa do Rei de
fútbol sala, celebrada en San-
tiago de Compostela, impediu
que o equipo do Autos Lobelle
se alzara por segunda vez con
este título. Nun vídeo pode ob-
servarse como o porteiro de El
Pozo Murcia atrapa o balón
cando xa traspasara por com-
pleto a liña de meta. Esta deci-
sión tomada por un dos dous
colexiados, que se encontraba
a 15 metros de onde se produ-
ciu a xogada, influíu de xeito
determinante no título copei-
ro. Pero, pese aos adiantos tec-
nolóxicos, o mundo balompé-
dico en xeral é contrario a in-
troducir novos métodos que
contribúan a mellorar as deci-
sións arbitrais. A historia do
fútbol, e o deporte en xeral, es-
tá asolagada de polémicas de-
cisións que decidiron campio-
natos e adulteraron competi-
cións deportivas. Se cadra, o
ocorrido na capital galega non
foi o último destes episodios.

A FINAL DE COPA DE 1948. A final de
Copa de 1948 que enfrontaba o
Celta co Sevilla rexistrou un re-
sultado enganoso. Os andalu-
ces impuxéranse por 4-1 aos
galegos, pero as crónicas da
época falan dun “agresivo e
violento” Sevilla que se serviu
de todas as falcatruadas posí-
beis para facerse co seu tercei-
ro título copeiro. De feito, un
xogador sevillista, Juan Arza,
que nos anos setenta adestra-
ría o Celta, lesionou de xeito in-
tencionado ao porteiro vigués
Simón. Un xogador de campo

O Autos Lóbelle foi o último prexudicado pola
impericia arbitral que non lle concedeu un gol legal

GOL PANTASMA NA FINAL DO MUNDIAL

DE 1966. A xogada máis polémica
da historia foi sen lugar a dúbi-
das o gol do inglés Hurst na final
do mundial británico de 1966.
Xa na prórroga o dianteiro lan-
zou un impresionante canona-
zo contra o poste do equipo xer-
mano. O balón rebotou na liña
de gol e foi desviado de cabeza

FÚTBOL

Gol fantasma na final mundial de 1966 de Inglaterra contra Alemania.

Golazo de Michel a Brasil, no mundial de México 1986, que nunca subiría ao marcador.

As decisións polémicas
que condicionaron títulos

’’Quixeron os árbitros
ingleses retirar o Real
Madrid da Copa
de Europa nos sesenta?”

’’A xogada máis polémica
da historia foi o gol
do inglés Hurst
na final do mundial
británico de 1966”
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Antonio Cendán
Por cuarta tempada consecuti-
va o equipo ciclista galego do
Xacobeo estará de novo no pe-
lotón internacional. Despois
dunha brillante campaña en
2009, o combinado galego
préstase, cando menos, a repe-
tir os resultados do ano pasa-
do, no que o cadro dirixido por
Álvaro Pino conquistou a Volta
á España por equipos e tivo
unha actuación salientábel no
Giro do Centenario, en Italia,
onde estivo ausente o mellor
ciclista galego do momento,
Ezequiel Mosquera. 

NOVA ETAPA. Para esta nova etapa
o Xacobeo reforzouse con ci-
clistas de gran futuro entre os
que se encontran o portugués
Nelson Oliveira, subcampión
mundial sub 23 de contra relo-
xo en 2009, xunto a outros valo-
res, algúns deles neoprofesio-
nais, e que reforzarán a escua-
dra galega. Así, entre os ciclistas
fichados para esta campaña
encóntranse Gustavo Rodrí-
guez, José Antonio de Segovia e
Francisco José Pacheco. A valía
destes últimos demostrouse en
terras arxentinas, no Tour de
San Luís, un terreo completa-
mente distinto a aquel no que
van competir este ano. 

A todos eles, engádeselle a
veteranía de Ezequiel Mosque-
ra e unha promesa xa consoli-
dada como é Marcos García. O
primeiro dos corredores callou
dúas magníficas actuacións
nas edicións da Volta a España
en 2008 e 2009, nas que foi
cuarto e quinto respectivamen-
te, tendo en conta ademais que
enfronte tiña a dous gañadores
do Tour de Francia, Alberto
Contador e Carlos Sastre, e ta-
mén a un campión olímpico

DEPORTES.19.ANOSATERRA
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coma Samuel Sánchez. O ano
pasado Mosquera non puido
competir en Italia, na edición
número cen do Giro, por mor
dun accidente doméstico. 

Outra das grandes esperan-
zas do cadro ciclista galego é
Marcos García. En 2009 callou
unha gran actuación na carrei-
ra italiana, na que se clasificou
entre os dez mellores debutan-
tes, o que pode ser un incentivo
para a súa participación en dis-
tintas carreiras na presente
campaña, ademais da súa mo-
cidade. García caracterízase
pola súa regularidade na alta
competición, defendéndose
ben en todos campos pero es-
pecialmente na montaña.

Pola contra, o cadro galego
non terá na súas filas nin a
Eduard Borganov nin tampou-
co a Iván Raña. O primeiro obe-
dece a unha decisión persoal do
ciclista ruso, en tanto que o ex
campión mundial de triatlón
non respondeu ás expectativas
que se xeraran e decidiu cen-
trarse de novo no deporte que
lle deparara o título universal.

GALEGUIDADE DO XACOBEO. Un dos
obxectivos cos que nacera o
Xacobeo Galicia fora o de po-
tenciar e darlle oportunidades
aos deportistas do país. Esta

circunstancia estase a cumprir
con creces, xa que a metade do
seu plantel está formado por
ciclistas galegos, entre os que
ademais de Mosquera, salien-
tan Gustavo Domínguez, Da-
vid García, Delio Fernández,
Serafín Martínez, Gonzalo Ra-
buñal, Gustavo Rodríguez e
Gustavo Veloso. 

Nestes ciclistas mistúranse a

veteranía coa mocidade, al-
gúns deles con curtida expe-
riencia internacional, entre os
que salienta o marinense Da-
vid García Dapena, gañador en
2007 da Volta a Turquía e que
callou excelentes actuacións en
terras mexicanas, na Volta a
Chihuahua, noutro terreo pou-
co propicio para corredores eu-
ropeos. Ademais do luso Oli-

veira, o outro foráneo que figu-
ra nas filas do cadro galego,
desde hai varias tempadas, é o
ruso Vladimir Isaichev. Ter un
equipo de primeira orde mun-
dial, considerado UCI pro
Tour, con máis da metade dos
seus compoñentes orixinarios
da propia comunidade, sería
pouco menos que impensábel
noutros deportes.�

Malia gañar a volta a España non ten segura a súa
participación no Giro nin no Tour

CICLISMO

’’Ter un equipo de primeira
orde mundial, con máis da
metade dos compoñentes
orixinarios da propia
comunidade, sería pouco
menos que impensábel
noutros deportes”

Os méritos non recoñecidos do Xacobeo

Malia que o conxunto galego

foi o gañador dunha das tres

grandes carreiras mundiais

por etapas, a Volta a España,

esta circunstancia non é sufi-

ciente garantía para os reitores

das outras dúas grandes pro-

bas, Giro de Italia e Tour de

Francia. O responsábel de co-

municación do Xacobeo, Pepe

Sabarós, sinala que “a partici-

pación nas roldas italiana e

francesa obedece a outros cri-

terios, non só deportivos”. As

invitacións que fan ambas or-

ganizacións non responden

unicamente a criterios demos-

trados sobre a bicicleta. “Este é

o caso do equipo de Cadel

Evans –apunta Sabarós– que

seguramente estará en cal-

quera das dúas roldas malia

non ser Pro Tour. O que sucede

é que se fixan na súa principal

figura, ao igual que lle ocorre

ao de Carlos Sastre”. 

A estes inconvenientes sú-

manse outros. As organiza-

cións apostan por equipos dos

países nos que se corren as

grandes carreiras. Estas cir-

cunstancias poden impedir

que se luzan ciclistas que, co-

mo Mosquera, Marcos García

ou David García, xa demostra-

ron un gran nivel.�

Giro e Tour, no aire
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o diñeiro público. Loxicamen-
te, debemos lograr que eses
cartos sexan de proveito en ter-
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Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O bibliotecario infor-
mático Tomàs Bai-
get afirmaba no nú-
mero anterior que

“o catalán e o galego son idio-
mas de terceiro nivel na cien-
cia”. Unhas declaracións que
son matizadas nesta entrevista
por Xoán Blanco, director do
Servizo de Publicacións e Inter-
cambio Universitario da USC.

A Universidade de Santiago
leva cincocentos anos publican-
do libros: practicamente dende
o nacemento da imprenta. A co-
mezos do século XXI, moitos po-
derían pensar que os retos da
editorial universitaria deberían
ser os do libro electrónico. Non
obstante, Blanco prefire poñer o
acento no reforzamento dos
vínculos entre a edición univer-
sitaria e a sociedade. “O empe-
ño do Servizo de Publicacións é
saír do que un coñecido intelec-
tual denominou existencia cata-
cumbática. Até hai uns anos ha-
bitabamos nas catacumbas da
edición, por iso queremos de-
mostrar que non somos edito-
res de libros plúmbeos e aborre-
cidos. Queremos modernizar-
nos e ofrecer produtos editoriais
atractivos”. 

Para conseguilo, xoga coa
vantaxe de traballar no ámbito
da edición institucional –que
non ten que estar pendente da
conta de resultados– pero opina
que a disxuntiva entre a faceta
comercial e a cultural da edición
é un falso dilema. “O libro de
André Schiffrin, A edición sen
editoresdemostra que, precisa-
mente, a perda da base cultural
foi a que levou á ruína a moitas
editoriais convencidas de que o
único que importaba eran as ci-
fras de negocio. En Galiza, ese
problema non é tan apremante.
A edición galega de hoxe –pola
súa traxectoria e polas propias
necesidades implicadas na di-
námica do país– ten un carimbo
inequivocamente cultural.” 

“Agora ben, hai que combi-
nar esa vocación cultural coa
rendibilidade. Por iso nós esta-
mos facendo denodados esfor-
zos para saírmos do clixé e
ofrecer unha cara máis acorde

cos tempos que corren. Mové-
monos nun terreo un pouco
ambiguo no que, por unha

banda, non perseguimos o be-
neficio económico pero, por
outra, non podemos malgastar

mos de rendibilidade social.” 
Coleccións como Clásicos do

Pensamento Universal asegu-

Xoán Blanco, director do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago

‘Non somos editores de libros plúmbeos e abur

LIBROS DE PENSAMENTO
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este ano publicaremos outro so-
bre as protestas do 68 en Santia-
go, en colaboración coa Funda-
ción 10 de marzo. Creo que a
universidade está respondendo
con bastante axilidade ás de-
mandas da sociedade, pero es-
ta, en ocasións, tamén se com-
porta de xeito contraditorio a
respecto destes asuntos”. 

FUTURO ELECTRÓNICO? Nos inicios
do século XXI, é inevitábel pre-
guntar polo futuro da edición
electrónica e polas conclu-
sións que se sacan das tentati-
vas –inicialmente falidas– de
introducir o libro electrónico
no mercado. Cal é a súa visión
como editor? 

“É difícil avaliar un fenóme-
no tan complexo e, a dia de ho-
xe, tan impredicíbel. Os avances

nos dispositivos foron especta-
culares; polo de agora son moi
caros, pero tamén eran moi ca-
ros os teléfonos móbiles ao prin-
cipio. Penso que a edición dixi-
tal e a edición impresa están
condenadas a unha conviven-
cia harmónica, que se deberá
prolongar por un período de
tempo moi extenso. Para a edi-
ción científico-técnica, que
multiplica os problemas de tira-
xes curtas, de almacenamento,
de permanente actualización
de contidos… o libro electróni-
co é un formato idóneo. Isto xa é
o presente, non o futuro. Pero
hai que solucionar numerosos
problemas de dereitos de pro-
piedade intelectual, de distribu-
ción, de repartición de benefi-
cios… Doutro lado, somos ‘ho-
mes tipográficos’ dende hai cin-
cocentos anos, a nosa cultura
está moi marcada polo libro
dende os comezos da civiliza-
ción moderna. De maneira que
me resulta moi difícil pensar
nunha dinámica cultural que
non teña como unha das súas
cernas o libro impreso”.�

e a sociedade e as nosas omi-
sións reflicten os fallos que exis-
ten nese vínculo.” 

“Na universidade hai, ade-
mais, un grupo consolidado de
investigación –liderado polo no-
so ex-vicerreitor Lourenzo Fer-
nández Prieto– cuxo labor, efec-
tivamente, non tivo réditos edi-
toriais significativos, pero non
por desinterese ou desleixo do
Servizo de Publicacións en rela-
ción cos contidos sociais e polí-
ticos. O ano pasado, por exem-
plo, publicamos o libro Verme-
llas. Chamábanlles “rojas”, so-
bre as mulleres represaliadas, e

Galileo –un cómic de divulga-
ción que se publicou co gallo
do Ano Internacional da Astro-
nomía– requiren certa aten-
ción. Cónstame que hai públi-
cos interesados nestes libros.”

A INVESTIGACIÓN E A DIFUSIÓN. Ao
funcionar tamén como Servizo
de Intercambio Universitario,
a editorial asegura, ademais,
que as publicacións cheguen a
máis de mil bibliotecas e cen-
tros de investigación de todo o
mundo e, neste sentido matiza
as declaracións de Baiget. “Co-
mo xeradores de estudo temos
unha liña de alta investigación
reservada para moi poucos,
para un grupo de lectores obri-
gatoriamente moi reducido. E
iso forma parte da nosa mi-
sión: asegurar unha certa con-
tinuidade do proceso investi-
gador. Se a Facultade de Biolo-
xía estuda unha bacteria que
lle afecta ao rodaballo, temos
que garantir que os resultados
dese traballo sexan accesíbeis
a outros investigadores que, a
partir dese estudo, poidan
ofrecer novos resultados.” 

As críticas á universidade,
nesta relación coa sociedade
que Blanco quere afianzar, cén-
transe en temas como o da me-
moria histórica, ignorados du-
rante moito tempo polos acadé-
micos. Mais, na súa opinión, a
falta de publicacións relativas a
este asunto ten orixes máis

complexas. “Nós, como edito-
rial, non buscamos liñas edito-
riais senón que distribuímos as
que a propia universidade xera.
No que atinxe á memoria histó-
rica hai imbricados, evidente-
mente, factores de natureza po-
lítica. Houbo unha mudanza a
partir do goberno do bipartito e
houbo, tamén, un cambio so-
cial na percepción dese tema.
Pero hai que ter claro que as no-
sas publicacións son un reflexo
da relación entre a universidade

ran o interese dun maior núme-
ro de lectores ao tempo que
contribúen a elevar o nivel da
oferta editorial galega. “Eu vivín
moi de preto a tradución do
Tratado elemental de química
de Lavoisier e podo asegurar
que resolve as cuestións que
suscita o transvasamento dun
francés técnico de finais do sé-
culo XVIIIao galego do século XXI.
Pero, ademais, hai unha achega
cultural de grande importancia:
dentro desa etiqueta de “pensa-
mento universal” caben dende
Séneca a Erasmo e dende Dar-
win a MacLuhan, de quen esta-
mos a traducir A galaxia Guten-
berg. É un reto considerábel
porque estamos poñendo ao
dispor do lector galego tradu-
cións que unha editorial comer-
cial non podería abordar”. 

“A Biblioteca de Divulgación,
por outra banda, ten a misión de
nos achegar a públicos máis
amplos con títulos sobre antro-
poloxía, lingua, literatura, histo-
ria, economía… de Galiza.
Aproveitamos o que de masa
crítica ten unha universidade
cinco veces centenaria para que
os autores sexan quen de baixar
a area divulgativa. Agora estrea-
remos unha nova imaxe para
esta colección e farémolo cun tí-
tulo sobre Luís Seoane, no ano
do seu centenario.” 

O seu empeño pasa por
darlle unha maior visibilidade
aos libros que edita. “Títulos
tan dispares como O darwinis-
mo en Galicia –que analiza,
por primeira vez, o impacto
das teorías de Darwin e as vías
de difusión que seguiron en te-
rritorio galego– ou As vidas de

CULTURA.21.

de Santiago

s e aburridos’

ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

Rexina Vega

T eño unha amiga que sem-
pre conclúe as nosas con-

versas sobre o país cunha solu-
ción contundente, inapelable:
isto só terá arranxo  cando nos
decidamos todos a deitarnos no
diván.  E, carallo!, que razón ten!
Galicia alongada no sofá do psi-
canalista trousando un a un to-
das as súas fantasmas. Porque
cómpre recoñecer que querer
non nos queremos dabondo. O
pasado, e aínda non resolto,
conflito lingüístico puxo ben de
relevo os nosos traumas. Con
todo, xusto é admitir que toda
esta enorme convulsión, esta
gran catarse fixo tamén algo de
bo pola nosa autoestima. Malia
que semelle que todo nos leva
de novo ao punto de partida, ás
cousas como estaban, percí-
bense sinais de agromos ver-
des. Así veñen agora os entendi-
dos, as voces autorizadas, a
Academia e o Consello, e expli-
can que para preservar o equili-
brio o que cómpre é a inmer-
sión plena en galego. Gabado
sexa deus! por fin o sentidiño,
por fin a valentía. Da derrota á
esperanza. Ese modelo de in-
mersión que tan ben funciona
en Cataluña e o País Vasco, ese
modelo de inmersión que, se-
gundo os informes Pisa fai des-
tacar en compresión e expre-
sión escrita aos escolares destas
comunidades, semella ir ato-
pando o seu espazo entre nós.
Tamén o discurso cambia, por-
que esta petición faise xa non
desde a posición resistencial do
conflito lingüístico senón desde
o recoñecemento pleno da rea-
lidade castelán-falante no país.
Hai unha sociedade que res-
ponde, a máis nova, a máis acti-
va, cómpre agora agardar a que
a forza maioritaria da esquerda
faga seu este pensamento e dei-
xe de vez a ambigüidade que
nos condena a sermos sempi-
ternos híbridos agónicos.�

DE DIVÁN

’’

’’Gabado sexa deus!
Por fin o sentidiño,
por fin a valentía”

UERE SABER MÁIS?
www.usc.es/publicacions?

’’Estamos poñendo ao dispor
do lector galego
traducións que
unha editorial comercial
non podería abordar” 

’’Dentro da etiqueta de
pensamento universal
publicamos dende Séneca
a Erasmo e dende Darwin
a MacLuhan”

’’Temos unha liña de alta
investigación reservada
para un grupo de lectores
obrigatoriamente moi
reducido”

’’Se a Facultade de Bioloxía
estuda unha bacteria que lle
afecta ao rodaballo, temos
que garantir que os
resultados dese traballo
sexan accesíbeis a outros
investigadores”

’’Para a edición
científico-técnica
o libro electrónico
é xa un formato idóneo”
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cada dos 50, coa apertura da
inmigración en Venezuela por
parte da ditadura de Pérez Ji-
ménez e máis incluso, nas dé-
cadas dos 60, e con repuntes
episódicos nos anos 70 e 80 po-
síbeis pola firme actitude dos
distintos gobernos de Acción
Democrática contra a ditadura
do xeneral Franco(...) 

“Nos 50 decide voluntaria-
mente exiliarse en Venezuela
o pintor e galeguista Xosé Ses-
to. Tamén a republicana vi-
guesa María Teresa Cuenca e
algúns dos seus irmáns que xa
tiñan o seu pai exiliado desde
había moitos anos. A escritora
Pura Vázquez, filla dun perse-
guido no 36, emigra intermi-
tentemente, até tres veces,
igual que Xoán Noia, que vai e
vén entre Venezuela a Galiza

Emilio Ferreiro tamén decide
tomar o camiño do autoexilio
na década dos 60.”�
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na década dos 50. Xulio For-
moso será un dos alicerces e
valedor de moitos exiliados
ante as autoridades venezola-
nas dos 60. O poeta Celso

X.C.
O 16 de febreiro cumpríronse
dez anos da morte de Suso Vaa-
monde. O cantante de Regodo-
bargo (Pontecaldelas) foi o de-
rradeiro exiliado en Venezuela
(1980-1984), un país que aco-
lleu durante un longo período a
un río de galegos refuxiados por
causas políticas. Xurxo Martí-
nez Crespo dá testemuña gráfi-
ca e documental da importan-
cia deste fenómeno nun libro
que recentemente publicou
Edicións A Nosa Terra, e que es-
tabelece un modelo de edición
que se pode extender a outros
países da diáspora.

Como conta o autor nas
primeiras páxinas, hai unha si-
metría entre a vida de exiliado
de quen había ser presidente
venezolano, o escritor Rómulo
Gallegos (en Galicia estivo nos
anos 30 en Aldán e Beluso) e a
intensa relación cos exiliados
durante toda a súa vida políti-
ca. O exilio galego non puido
entrar abertamente en Vene-
zuela até 1945 cando se reco-
ñece o goberno da República
española como o lexítimo e rá-
chanse as relacións co gober-
no franquista. Desde ese mo-
mento, e despois coa apertura
á inmigración, iníciase en Ve-
nezuela unha epopea que xa
viviran os galegos noutros paí-
ses de América Latina.

Conta Crespo, “[regresaron
entre outros]desde Alberto
Mezquita que o fai por México
e Cuba, pasando por Luis Ló-
pez, que o consegue desde
Portugal logo de agachar os ga-
leguistas Mariano Otero Caste-
lao e Xosé Velo, que lograrían
ao fin viaxar con documenta-
ción venezolana vía Lisboa-
New York. Outros homes e
mulleres terían un firme aliado
no representante diplomático
republicano, o lucense Xesús
Vázquez Gayoso, que asenta
como profesor universitario en
1945, así como do propio go-
berno revolucionario venezo-
lano de Rómulo Betancourt. 

“Pero a chegada de exilia-
dos mesmo continuou na dé-

Bieito Romero,
de Luar na Lubre
‘Imos reinterpretar
a música medieval’

M.B.
Coincidindo co 25 aniversario
de O son do are a reedición en
marzo do seu último traballo Ao
vivo, a Academia das Artes e as
Ciencias da Música vén de con-
cederlle a Luar na Lubre o pre-
mio ao Mellor Grupo de Música
Tradicional. Con nove estatuí-
ñas, sitúase entre os tres máis
premiado da historia destes ga-
lardóns instituídos pola SGAE.
CCoommoo  rreecciibbeenn  oo  pprreemmiioo??
Cunha satisfacción engadida
por coincidir co 25 aniversario
de O son do ar, a nosa peza
máis emblemática. Cómpre si-
nalar que son os propios músi-
cos membros da academia os
que votan e os que recoñecen o
noso disco máis arriscado. 
CCoo  pprreemmiioo  ssiittúúaannssee  nnuunn  tteerrcceeii--
rroo  ppoossttoo,,  ssóó  ddeettrrááss  ddee  AAlleejjaannddrroo
SSaannzz  ee  AAmmaarraall..  QQuuee  lleeccttuurraa  ffaaii??
Fundamentalmente valoramos
que fóra e dentro de Galiza so-
mos queridos e que se recoñece
un traballo constante. Neste
tempo sufrimos altibaixos pero
continuamos nos escenarios,
cun álbum cada dous anos. 
TTrraabbaallllaann  nnuunn  nnoovvoo  ddiissccoo??
Queremos dar unha virada ao
noso estilo e ir dende o tradicio-
nal, que tamén está presente,
cara a música medieval que tivo
influencia en Galiza a través do
Camiño Santiago. No novo dis-
co faremos un percorrido polos
trobadores, os xograres, Martín
Códax, os vellos cancioneiros, os
romances do ciclo bretón, as
Cantigas de Santa María cun es-
tilo actual e propio. Buscamos
reinterpretar a lírica medieval
galaico portuguesa cun enfoque
diferente do que se lle deu. Até o
de agora tentou manterse a pu-
reza dos instrumentos do Pórti-
co da Gloria pero nós levarémo-
la ao noso terreo para darlle ou-
tras cores. Empezaremos a gra-
var a finais deste ano e publica-
rase na primavera de 2011.�

Un libro de Edicións A
Nosa Terra retrata
a emigración política
na nación caribeña

O mosaico do exilio galego
en Venezuela

Derradeira foto de Celso Emilio Ferreiro en Venezuela, no porto de La Guaira, antes de

embarcar de volta para Galiza.  

Este traballo, incluído na veterana

colección “Historias Gráficas”, pes-

cuda nos arquivos familiares ou en

documentación de prensa ou da

colectividade e apaixoa ao lector

coa intensidade política da época,

na que se produce, por exemplo, o

secuestro polo DRIL do Santa Ma-

ría. Aparecen tamén as míticas fi-

guras de Pepe Velo, o comandante

Soutomaior, ou o tormentoso exi-

lio e regreso de Celso Emilio Ferrei-

ro. O libro complétase cun CD de

audio realizado en colaboración co

Consello da Cultura e o Arquivo So-

noro de Galicia na que se escoitan

voces de exiliados como Silvio San-

tiago ou a lectura radiofónica de

“Os vellos non deben de namorar-

se”, realizada polo cadro de actores

do Centro Galego de Caracas para

a emisión radiofónica “Ecos de Ga-

licia” en 1954.�

Celso Emilio, Velo e
o secuestro do Santa María

LP editado integramento en galego

no ano 1970. Na cara A aparecen

interpretacións de Xulio Formoso,

fillo de Julio –que fora militante do DRIL–

sobre temas dos irmáns Ignacio e

Farruco Sexto e Celso Emilio Ferreiro.

Na contracapa ofrecíase un escrito

de  Celso Emilio (Arístides Silveira). 

Á esquerda, cartaz das primeiras

eleccións democráticas en Venezuela,

no ano 1947, que levaron ao ex exiliado

en Galiza Rómulo Gallegos á presidencia

do país

Bono de axuda de 10 bolívares (2,5 dólares) emitidos polo DRIL
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Redacción/ilustracións:

Gonzalo Vilas

O recente premio Goyaacadado

polo actor lucense Luís Tosarpola súa

actuación nun filme de produción 

galega,  trae á actualidade o cine feito

en Galiza, ou feito por xente galega.

Durante moitos anos foi moi difícil falar

dun cine galegode seu. 

Hoxe si é máis frecuente a produción

de filmes totalmente galegos (como  a

recente Pradolongo), series da tele e

obras audiovisuais en xeral, ou a 

participación de actores e actrices 

galegos en producións do cine 

español.

Pero durante moito tempo a presenza

galega na séptima arte houbo que

buscala nun pequeno número de 

nomes propios que fixeron brillantes

carreiras no cine, tanto no eido español

como no internacional.

Algúns deses nomes estiveron ligados

ao exilio tras da guerra civil, ou á 

emigración, e son aínda hoxe 

descoñecidos para unha maioría de

galegos. Aquí vai, pois, un breve re-

paso a estes poucos, mais escollidos,

galegos no cine.
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Este cineasta nado en

Cartelle (Ourense) en

1909 e falecido en

1988 pode ser consi-

derado como o máis

importante e rele-

vante cineasta ga-

lego.

Durante a República

fixera xa uns magníficos documentais, entre

eles o inacabado Galicia, do que só se con-

servan uns minutos.

Exiliado a México tras da guerra civil, alí de-

senvolveu unha importante carreira como

documentalista, tanto no cine como na tele-

visión, chegando a ser director da TV pú-

blica mexicana.

O seu filme máis coñecido foi Torero!, consi-

derado o mellor achegamento documental

ao mundo dos touros, feito por alguén a

quen non gustaba a festa.

Outro fito na súa carreira foi a adaptación de

Pedro Páramo, adaptación da famosa no-

vela de Juan Rulfo.

Nos seus últimos anos tornou á súa Galiza

natal, tentando novos proxectos coa recén

creada televisión ga-

lega. A ignorancia dal-

gún directivo, que

mesmo descoñecía

quen era Velo, frus-

trou esa última ilusión

deste ourensán uni-

versal.

O ourensán Xosé Suárez (Allariz , 1902-1974)

non foi propiamente un cineasta senón un

magnífico fotógrafo.

Pero fixo incursións no cine, coma o docu-

mental Mariñeiros, que estaba a rodar

cando o golpe de 1936 o manda ao exilio ar-

xentino. Alí tamén traballou como guionista

de cine, ademáis da súa labor destacada de

reporteiro gráfico e escrito.

Deixounos imaxes tan emblemáticas como

esta  que ves aquí, e outras moitas.

Si queres

ver unha serie de materiais

do cine galegohistórico e da

actualidade, podes facelo na

web:  http://flocos.tv/

Ambos poden representar a moitos que sos-
tiveron un cine amateur, feito con moitas di-
ficultades económicas e técnicas, pero que
reflectiron a realidade políticados anos 70.
Varela filmou moitos conflitos sociais e políti-
cos, dende unha óptica nacionalista, e o va-
lenciano Soler narrou problemas como o da
autopista ou os montes comunais.

Este actor co-
ruñés (Tomás
Ares Pena era

o seu nome real) especializouse en in-
terpretar no cine español un estereo-
tipo de galego algo parbo e servil,
usando o seu propio
acento como elemento
cómico e burlesco.
A pesar de ser un bo
profesional, con papeis
secundarios en máis de
200 películas, o seu
nome é un lamentable
sinónimo do desprezo
á propia identidade.

Este entusiasta

amante do cine,

nado en Forcarei

(Pontevedra), conse-

guíu realizar a pri-

meira longametraxe

nidiamente galega

(na súa produción,

tema e idioma):

Sempre Xonxa (1989). Antes realizara a

moi premiada curta Mamasunción.

A súa prematura morte, en 1994, dei-

xouno coma o máis importante cine-

asta galego moderno, que cun gran es-

forzo persoal conseguiu abrir as portas

a un cine propiamente galego.

Tamén ourensán era Antonio Román,

un director que tivo grandes éxitos no

cine franquista, como a famosa e ben

feita Os últimos de Filipinas.

Pero antes deixáranos unha xoia do do-

cumental chamada O home e o carro

(1940), realizada en colaboración co et-

nógrafo Xaquín Lourenzo.

Outro ourensán foi Fernando

Iglesias, Tacholasde nome ar-

tístico. Nado en 1909, aos 20

anos marchou para Bos Aires.

Alí montou obras de teatro en

galego (interpretou Os Vellos

non deben namorarsedo seu

amigo Castelao,na súa estrea

en 1941), formou parte do Tea-

tro Popular Gallego, impulsado

en 1957 por Blanco Amor, e

foi gran activista do gale-

guismo do exilio.

Participou en moitas produ-

cións do cine arxentino, onde

foi considerado un moi sólido

actor.
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Fernando Rey naceu

na Coruña, e foi non só

o mellor actor galego

senón un dos mello-

res do cine español,

primeiro como galán

mozo e logo como ac-

tor de carácter.

Traballou ás ordes de

Orson Wellesou Luis Buñuel, foi o primeiro

actor español en actuar en importantes fil-

mes internacionais como French

Connection, e case o único en ser coñecido

fóra de España. A súa calidade, e tamén o seu

dominio de idiomas como o francés ou o in-

glés permitíronllo.

Xa moi veterano, interpretou a un memorá-

bel Don Quixotepara a televisión, personaxe

que encarnou en diversas ocasións.

Ramón Gerardo Antonio Estévez, co-

ñecido artísticamente como Martin

Sheen, é un actor norteamericano fillo

dun galego de Salceda de Caselas.

É, en certo modo, outra representación

no cine da emigración galega, en se-

gunda xeración. O actor de filmes como

Apocalypse Now, pai dunha saga de ac-

tores, ten viaxado varias veces a Galiza

para coñecer as súas orixes. Merece o

seu lugar nesta pequena escolma de ga-

legos no cine, non credes?

O lucense de Cospeito Luís Tosar é o actor

galego actual de maior proxección, me-

drando en prestacións a medida que madura

a súa carreira.

Nado en 1971, a súa experiencia como actor,

a diferencia doutros dos que vimos, comezou

na televisión e teatro galegos, para logo irse

facendo case imprescindible nunha serie de

éxitos do cine español, até chegar ao recentí-

simo papel de Cela

211.

Ademáis dun gran e

sobrio actor, é unha

persoa a quen a fama

non fixo cambiar, e

que sempre se mos-

tra comprometido

coa defensa da súa

língua e cultura.
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An Alfaya 

CCando era unha nena e a
televisión con dúas

canles entrou por vez pri-
meira na miña casa, ou mes-
mo despois, coa chegada da
TVG e das primeiras cadeas
privadas, os programas res-
pondían a nomenclaturas
recoñecibles nos idiomas
oficias. Así, entre outros con-
tidos, os espectadores po-
diamos ollar longametraxes,
documentais, concursos,
noticias, musicais, espazos
infantís, etc. Hoxe en día,
asentada a democracia, e
con formatos novidosos e
melloras técnicas adaptadas
á evolución da sociedade e
ás liberdades acadadas, a
oferta televisiva invádenos
con termos plaxiados da cul-
tura anglosaxona, como se
as nosas linguas non fosen o
suficientemente ricas para
titular os distintos progra-
mas da grella, onde os angli-
cismos papan o terreo á ter-
minoloxía autóctona. Deste
xeito resulta xa habitual que
nos sentemos para visionar
un reality, un docu-soap, un
talent show ou TV moviesen
prime time, pendentes de-
contino co share e fartos de
que nos tomen o pelo cos re-
makes. Sei que os idiomas se
enriquecen coa incorpora-
ción de termos por contaxio,
contaminación ou convi-
vencia con outras linguas,
mais, esta presenza do inglés
que se instalou vía informá-
tica sen posible defensa, e
que está presente nas instru-
cións dos electrodomésticos
e outros aspectos cotiáns
das nosas vidas, debo dicir
que a min me resulta unha
mosca cojonera que me al-
tera os nervios, porque unha
cousa e o enriquecemento
dunha lingua, e outra ben
distinta é a invasión a saco,
por moi europeos e cida-
dáns do mundo que aspire-
mos a ser.�

SPEAK IN ENGLISH,
PLEASE

Unha cousa é
enriquecer
unha lingua
e outra 
a invasión 
a saco”

’’

O monstro das palabras.

Autor:  María Reimóndez

Editorial: Xerais. Col. Merlín

A escritora, tradutora e intérprete
María Reimóndez amósalles aos lec-
tores preadolescentes esta novela de
intriga, pescuda e reivindicación do
respecto á cultura propia. Neste per-
corrido literario de transfondo social
conta coa compaña das expresivas
ilustracións de Iván Sende. Estrutu-
rada en trece capítulos e salferida de
trazos fantásticos, desenvólvese a
trama argumental nun espazo ficti-
cio a onde a chegada do monstro das

palabras ameaza a convivencia entre
a modernidade e a tradición. A narra-
dora omnisciente cede a súa voz ás
diferentes protagonistas da historia
para así coñecer de primeira man o
conxunto de sentimentos, medos ou
desexos que conforman cadansúa
personalidade. Alba e Lela son dúas
raparigas que, por chegar tarde á es-
cola, evitan que o seu cerebro sexa
chuchado polo monstro e deste
xeito, logran conservar a indenti-
dade, ao non se converteren en zom-
bis, como lle aconteceu ao resto da
comunidade escolar. Será grazas ás
explicacións, tanto da mestra como

da avoa de
Lela, como
descubri-
rán que a
partir da
unión, do
c o m p r o -
miso por
t o d o

aquilo que permita un mundo máis
equitativo e xusto, poderase derrotar
calquera tipo de opresión, á vez  que
defender o tesouro máis prezado
dun pobo, a súa lingua.�

Alba Piñeiro

A unión fai a forza

Tes un debuxo, unha caricatura, unha
foto túa, da túa mascota ou do sitio
en 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 publi-
cando aquí. Mira que non sexan
escritos moi longos. E manda o teu
nome, e o lugar no que  vives ou a
escola donde estudas, se queres.
Anímate!

Cal destes tres

camiños teremos

que seguir para

poder pescar

este bravo peixe?

Nesta sopa de letras debes descubrir os nomes de sete

campos de fútbol de equipos da actual 1ª división.
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como tal é difícil de responder.
Temos un audiovisual moi forte,
situado na terceira posición no
Estado. Podemos gabarnos de
contar con actores, produtores e
técnicos de primeiro nivel. Aquí
pódense desenvolver películas e
series de televisión, algo que
non pasa en Estremadura ou en
Murcia. Dentro do que se pro-
duce saen películas cun carácter
galego máis marcado que ou-
tras e debe haber oco para todas
porque estamos falando dunha
industria de entretemento que
ten que crear produtos que gus-
ten á xente e sexan rendíbeis. 
RReennóóvvaassee  CCeellaa  221111 ccoonn  eessttee
pprreemmiioo??
A película nunca saíu das salas
pero o Goyavolve situala na ac-
tualidade. Afrontamos o noso
terceiro mes en carteleira e re-
puntando. A semana pasada
subiu a recadación un 20% e
esta máis dun 200%. 
EEnnccaaiixxaa  nnoo  aarrqquueettiippoo  hhoollllyywwoooo--
ddiieennssee  ddee  pprroodduuttoorraa  aauuttoorriittaarriiaa??
Involúcrome nos proxectos
dunha forma creativa e tento
evitar as negociacións con dis-
tribuidores, técnicos e actores.
Participo moito no guión, nos
castings e nos ensaios cos au-
tores. Gústame traballar cos di-
rectores e ter moi claro como
queren facer a película.
CCoonnssiiddeerraa  uunnhhaa  lliimmiittaacciióónn  aa  ddee--
ppeennddeenncciiaa  ddoo  aauuddiioovviissuuaall  ccoonn
rreessppeeccttoo  ddooss  ccaarrttooss  ppúúbblliiccooss??
O cine europeo depende moito
das axudas públicas. De non
contar con elas non se podería
facer cine no vello continente. O
cine é o máximo expoñente á
hora de crear unha imaxe de
país, de venda e de promoción.
Aquí, en España e en Europa, a
cultura non está considerada
unha cuestión de estado e, en
consecuencia, as lexislacións vi-
xentes poñen pequenos par-
ches para que se manteña, sen
ningunha intención de consoli-
dala. En Francia hai un cinema
forte que compite no seu propio
territorio coas producións ame-
ricanas. No resto dos países eu-
ropeos resulta impensábel. A
cultura debería estar á marxe do
partido político que gobernase.
Uns vénnos como os inimigos e
os outros como amigos. Os pri-
meiros tratan de que non nos al-
teremos e os segundos non nos
dan moita importancia. �

ronda o 45% da recadación. Se
unha película galega ten éxito de
público deféndena a morte. 
CCaall  éé  aa  ccllaavvee  ddee  CCeellaa  221111??
O guión e a promoción de Tele5.
Unha boa historia ben promo-
cionada ten o éxito case seguro.
DDííxxoossee  qquuee  aa  ppeellííccuullaa  tteenn  aallggoo
ddee  ggaalleeggaa..  DDeeffeennddee  aa  eexxiisstteenncciiaa
dduunn  cciinnee  ggaalleeggoo??
Existen películas e producións
galegas pero se hai cine galego

CULTURA.27.ANOSATERRA
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dos. Para proxectos ambiciosos
a coprodución é imprescindíbel
porque resulta imposíbel asu-
mir un proxecto de catro mi-
llóns de euros en solitario. No
audiovisual galego, de perseguir
financiar unha película só con
capital de aquí, o máximo que se
pode recadar son 500.000 euros.
Con ese orzamento, probabel-
mente, o resultado terá baixo ni-
vel, os técnicos e actores traba-
llarán case gratuitamente e terá
pouco futuro no mercado. 
SSee  uunnhhaa  ppeellííccuullaa  nnoonn  ccoonnttaa  ccoo
aappooiioo  ddooss  eexxhhiibbiiddoorreess  ppooddee
qquueeddaarr  nnoo  ccaammiiññoo..  
Os produtores, en xeral, estano
pasando mal, ao igual que distri-
buidores e exhibidores. Polo
que responsabilizar a estes últi-
mos da crise do cinema resulta
inxusto. Trátase dunha respon-
sabilidade compartida. Os exhi-
bidores deben realizar un in-
verstimento importante para ter
unha sala de cine e buscan exhi-
bir un produto rendíbel. A por-
centaxe coa que se quedan

M.B.
Dende que Almodovar lle en-
tregou o Goyaá mellor película
na pasada gala dos premios de
cine, a axenda de Emma Lus-
tres, produtora executiva da
laureada Cela 211e directora de
Vaca Films, dispón de poucos
ocos libres. Atende esta entre-
vista en Barajas, dous días antes
de comezar a rodaxe de Secues-
trados, un filme experimental
dirixido por Miguel Ángel Vivas.
Licenciada en Historia e Xorna-
lismo, Lustres defínese adicta
ao cine e móstrase segura de ter
nacido “para isto”. A produtora
está a estudar a data de estrea
de Retornos, o thriller de Luís
Avilés ambientado nunha vila
galega coa prostitución como
transfondo. Anuncia ademais
que Vaca Films conta en car-
teira con Invasores, un filme an-
tibelicista dirixido por Daniel
Calparsoro sobre a novela de
Fernando Marías.
CCoo  ééxxiittoo  aaccaaddaaddoo  ppoorr  CCeellaa  221111,,
sseemmeellllaa  qquuee  ffooii  aa  ppeellííccuullaa  qquueenn
ccrreeoouu  aa  pprroodduuttoorraa  ee  nnoonn  aaoo
ccoonnttrraarriioo..  AAggoorraa,,  VVaaccaa  FFiillmmss  xxaa
nnoonn  ppaassaa  ddeessaappeerrcciibbiiddaa  ppeerroo,,
qquuee  ppeerrsseegguuííaann??
Abrimos en 2003 Borja Pena e
máis eu. Con 26 anos empren-
demos a aventura de ser produ-
tores independentes dende Ga-
liza co obxectivo de facer pelí-
culas de gran dimensión que
conectasen cos espectadores.
Boa parte dos filmes de éxito
dispoñen dun orzamento me-
dio alto. Dende o inicio tenta-
mos participar como coprodu-
tores minoritarios en proxectos
de cine deste tipo e series de te-
levisión, ao tempo que desen-
volvemos as nosas iniciativas. 
PPrroodduucciirr  eenn  tteemmppooss  ddee  ccrriissee  éé
mmiissiióónn  iimmppoossííbbeell??
A crise coincidiunos co maior
éxito da produtora. Cela 211
converteuse na película máis
taquilleira da historia do cine
español. Cando estoupou a
crise estabamos rodándoa e xa
tiñamos financiada Retornos,
unha longametraxe máis pe-
quena dirixida polo galego Luís
Avilés. Pero, neste contexto
económico resulta máis com-
plicado producir. A maioría
dos meus compañeiros produ-
tores, actores e técnicos atrave-
san unha situación difícil.
QQuuee  rreepprreesseennttaa  oo  ééxxiittoo  ddee  CCeellaa

221111ppaarraa  oo  aauuddiioovviissuuaall  ggaalleeggoo??
Coido que se traduce nunha
inxección de autoestima im-
portante. Representa que
dende aquí, sendo ninguén e
traballando arreo podes che-
gar á primeira división. 
CCoommoo  vvee  aa  ddeeppeennddeenncciiaa  ddaass
pprroodduuttoorraass  ccoonn  rreessppeeccttoo  ááss  ttee--
lleevviissiióónnss  ccaannddoo  ssee  ttrraattaa  ddee  aassuu--
mmiirr  ggrraannddeess  rriissccooss??  
Unha empresa pequena de-
pende menos das televisións
que as grandes produtoras. Du-
rante todo este tempo foron
clientes nosos Televisión de Ga-
licia, Canal +, TVE, Tele5, os ca-
nais da FORTA, pero tamén tive-
mos socios coprodutores en In-
glaterra, Francia, Suecia e unha
axencia de vendas francesa. 
OO  ffuuttuurroo  ddoo  aauuddiioovviissuuaall  ppaassaa
ppoollaa  ccoopprroodduucciióónn??
Esta vía ofrece moitas posibili-
dades. Ademais da colabora-
ción entre equipos e a aprendi-
zaxe recíproca, facilita o finan-
ciamento e a introdución das
películas en diferentes merca-

Emma Lustres, directora de Vaca Films

‘O audiovisual galego é o terceiro máis forte
do Estado’

IRENE MOLINA / A.G.N.

’’A recadación de Cela 211
subiu a un 20%
a semana pasada
e máis dun 200% esta”

’’O éxito da película tradúcese
nunha importante  inxección
no audiovisual galego”
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psicoloxía complexa senón
máis ben personaxes que se
comportan dunha maneira

moi semellante aos da
banda deseñada. A
narración aposta polo
simple e sen artificios;
as analepses non re-
presentan dificultade
ningunha e, por riba,
os diferentes tempos
están convincente-
mente cosidos. A ima-
xinativa galería de per-
sonaxes representa o
mellor logrado nunha
novela na que a tenru-
ra e o arrebatado amor
“adolescente” son ta-
mén característicos. E

non imos deixar o capítulos
das personaxes sen mentar
dúas cousas. Primeiramente a
Esmar, o Cabaleiro do Infinito
que usa unha curiosa arte nas
súas contendas: a dialéctica, a

crítica

CULTURA.28.

vela de tese, céntrase precisa-
mente na eterna loita entre o
ben e o mal, onde a a existen-
cia de calquera dos
dous supón a non
existencia do outro.

Estamos a falar
dun texto futurista
que non se limita a ex-
poñer unha aventura
exótica. Non quere
ser pasatempo, senón
unha fonte de ludis-
mo non exento do
compromiso social,
para o cal dispón
dunha variada galería
de personaxes, a cal
máis fantástica. Entre
elas, como cabe agar-
dar, hainas benévolas e inteli-
xentes, e outras que non se
distinguen pola súa agudeza
intelectual pero que queren
impoñerse. Nin unhas nin ou-
tras son personaxes dunha

Hai escritores escénicos, que
fan da súa escrita unha profe-
sión pública, onde importa tan-
to (ou máis) o personaxe no que
se converten co-
mo o que, apa-
rentemente,
queren comuni-
car cos seus tex-
tos. A súas apari-
cións nos me-
dios, nas pre-
sentacións de libros e noutros
actos da vida social poden (e de-
ben) entenderse como perfec-
tas representacións dun espec-
táculo que os ten a eles mesmos
como unha marca rexistrada
que se vende pola súa simple
presenza, independentemente
da moi frecuente meridiana ou
mínima calidade da súa escrita.

No lado oposto da balanza
hai autores que padecen dun-
ha alerxia ao circo sociolitera-
rio que os fai vivir recluídos nas
súas propias palabras. Son mi-
sántropos do feirón editorial e
mediático, que só responden a
estímulos intraliterarios e se
deben á súa obra como única
ara respectable.

Estes últimos, polo xeral,
adoitan alcanzar excelencias li-
terarias que os primeiros na vi-
da olen. Ora ben, a súa indómi-
ta actitude escapista condéna-
os as máis das veces a pasaren
os días sendo venerados por
un sempre pequeno grupo de
sabedoresque coñecen da súa
valía, mais que son tribo tamén
abondo selecta, que case nun-
ca medra en proporcións so-
cialmente notables. >>>

convicción mediante a pala-
bra, mágoa que non se lle tira-
ra máis partido. E, en segun-
do, as pingas humorísticas
que, por aquí e por alí, discre-
tamente, sen abusar,  tinguen
a narración e son ben de agra-
decer. 

Unha novela, esta Uni-
crom de Rosa Enríquez,,  cun-
ha lectura peculiar, unha lec-
tura que ben se pode dicir co-
mo moi de banda deseñada
que, curiosamente e como di-
xemos, nace nunha bitácora.
Mentres un a le, en tanto polo
seus ollos van pasando esas
imaxinativas personaxes, ha-
bitantes dese mundo paralelo
ou alternativo, ambos creados
para evidenciar a multiplici-
dade do individuo, nunca o
abandona a sensación de es-
tar lendo banda deseñada
construída exclusivamente
con palabras –os mapas do
inicio non fan variar esta tal
consideración. E, desde logo,
resulta evidencia incontestá-
bel o feito de que contén un
excelente guión para esta arte
que integra a expresión plásti-
ca e a verbal nun todo único.
Dando a impresión de que se-
guramente atoparía mellor
acomodo en colección para
mozos e mozas. Tendo en
conta que tamén é unha fábu-
la en defensa da naturalidade,
da inocencia, da ética, da soli-
dariedade, que convida á re-
flexión, e está contada con
pouco artificio e moito liris-
mo, pois mel nas filloas para
este tipo de lectorado, ao que
se lle deixan as portas abertas
á hora de establecer conclu-
sións mentres que, na nosa
opinión, o lector adulto, é me-
nos libre, está máis condicio-
nado, e agradece puntos de
apoio nos que asentar o seu
proceso reflexivo, ficando per-
plexo cando, logo do convite,
non se lle ensina o camiño.

Sendo este o primeiro títu-
lo narrativo da autora, cabe
agardar vindeiros proxectos
nos que a ambición e a resolu-
ción narrativas estean tan á al-
tura das imaxinativas perso-
naxes.�

X.M. Eyré

’’Estamos
ante unha
novela
que contén
un excelente
guión para
a banda
deseñada”

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

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

Rosa Enríquez. SANTOS DíEZ

Nun universo paralelo convi-
ven diferentes especies bioló-
xicas intelixentes: humanos,
híbridos, anfibios e Tacx. En-
tre os anfibios
diferéncianse
os homes-la-
garto, os ho-
mosauros, as
sereas e os tri-
tóns. Os ho-
m o s a u r o s ,
máis coñecidos como repug-
nantes, proceden dun antigo
animal inferior e caracterízan-
se pola súa querenza pola feti-
dez e pola súa pouco desen-
volvida capacidade intelec-
tual. Con estas perspectivas
non é nada inagardado que os
repugnantes, levados por an-
sias de grandeza, desencade-
en un conflito bélico e poñan
en perigo a estabilidade dese
universo paralelo. É dicir, a in-
cultura pretende elevarse so-
bre o saber e a civilización. Co-
mo sabemos que o lector é in-
telixente, sobre meirande
abondamento.

Velaí teñen un adianto do
que atoparán en Unicrom, no-
vela nacida nas entrañas da bi-
tacora internética da autora,
Rosa Enríquez, poeta que an-
tes nos deixara Nas aforas e
Vestíbulo da devastación. Para
o seu primeiro achegamento á
narrativa escolleu pois unha
temática e forma que lembran
a continua loita humana. Cul-
tura e o progreso viven cons-
tantemente ameazados pola
involución. A tese central, que
é novela futurista e tamén no-

NARRATIVA.

Un imaxinativo
cómic
en palabras

Unicrom
AAuuttoorraa::  Rosa Enríquez.

EEddiittaa::Sotelo Blanco (231 pp.).

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

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

� DDiimmee  aallggoo  ssuucciioo.. Diego Ameixeiras. Xerais.

� AA  rroollddaa  nnooccttuurrnnaa..  Sarah Waters. Galaxia.

� UUnn  ttiippoo  lliissttoo.. Xosé Monteagudo. Galaxia.

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

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

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

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

LIBROSDEFONDO.

Helena
de Carlos,
senlleira

Alta casa
AAuuttoorraa::  Helena de Carlos.

EEddiittaa::Espiral Maior, 1996 (46 pp.).
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ban un limo avernal, traían á su-
perficie un alento do máis fondo
abismo das idades. Eran como
unha revelación, tan
complexos de tan apa-
rentemente simples. A
voz dos mitos antergos
revivía nun presente de
novos deuses lares, que
lonxe de negar as súas
raiceiras natalicias e xe-
ográficas afincaba ne-
las como centro gravi-
tacional. O Barbantes
do que a autora proce-
de convertíase, así, nun
epicentro fundacional
dende o que entender
Butera, Porto Empedo-
cle ou Piazza Indipen-
denza e toda estación, todo so-
ño, toda primavera ou desvela-
da lúa adquirían un novo e dife-
rente sentido.

De Carlos aprendeunos que
as viaxes adolescentes a Entri-
mo superan as máis arriscadas
aventuras de arredados expedi-
cionarios, que o daimonde Ar-
meses e as súas sombras tutela-

CULTURA.29.

Evidentemente, entre os
extremos descritos existen ta-
mén moitos creadores ponde-
rados (a maioría, en realidade),
mais, a meu ver, Helena de Car-
los vive escorada cara unha des-
tas dúas estirpes, o que, segun-

ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

CONTADELIBROS.
Xeración dos 80

Bos tempos para a lírica.
A xeración de 1980, de Xavier
Rodríguez Baixeras, é un

estudo crítico
sobre a
produción
poética feita
en Galiza na
década do
1980. O autor,
ademais,

analiza en concreto o labor de
distintas voces, caso de
Román Raña, Ana Romaní,
Xulio L. Valcárcel, Pilar
Pallarés ou Miguel-Anxo
Fernán-Vello, entre outros.
Edita Espiral Maior.

Poesía a partir do 1950

Espiral Maior tamén é o selo
que publica Espazos do
poema. Poética, lectura crítica

e análise
textual,de
Xosé María
Álvarez
Cáccamo.
O libro fai o
percorrido
sobre os

mecanismos da creación lírica
que se foron desenvolvendo
desde mediados do século XX.
O escritor analiza autores,
estilos e incluso poemas.

Poetizando

Manuel Forcadela, tamén
publicado por Espiral Maior,
presenta Sete leccións de
poesía, un ensaio ao redor da

poesía galega
contemporá-
nea que
utiliza
diferentes
poemas de
autores
galegos

(Xavier Rodríguez Baixeras,
Manuel Rivas, Celso Emilio
Ferreiro, Avilés de Taramancos,
Álvaro Cunqueiro e Xosé María
Díaz Castro) para explicar as
posturas estéticas e os
discursos da lírica propia. �

do eu entendo, é escolla que ra-
bea de coherencia interna.

Cando en 1996 apareceu pu-
blicado o seu primeiro poema-
rio, Alta casa, houbo algúns que
sentimos un abraiante descon-
certo. Aqueles versos arrastra-

das son memorias dun pasado
bélico de represaliados que
cómpre non esquecer, que as

verbenas dos primeiros
amores fican xa grava-
das no noso adn por
sempre e que a cidade
da nosa mocidade (pa-
ra ela o Vigo do seu
máis recente poema-
rio) nos conforma de
tal xeito que é imposi-
ble entendernos sen
esas lembranzas.
O amor en soños, a me-
lancolía dos días baixo
a choiva e, sobre todo,
as lonxícuas tardes de
verán presiden a andai-
na vital que, agora o sa-

bemos, ha rematar na alta casa,
que para cada un estará en dife-
rentes eidos natais, pero que, co-
mo quería o grande Virxilio que
tan acaidamente cita De Carlos,
acocha sempre un imaxinario
palacio ao pé do Ida, en Lirneso,
lonxe dos campos laurentinos
que por todos agardan.�

Armando Requeixo

Finalistas dos Premios AELG 2010.A Asociación de Escritores en Lingua

Galega vén de publicar títulos e autores finalistas das oito categorías dos

seus premios anuais. En narrativa compiten Luís Rei Núñez con Monte Lou-

ro;Xabier Quiroga con O Cabo do Mundoe Cid Cabido por Unha historia que

non vou contar. No apartado de poesía fano Luz Pozo Garza porDeter o día

cunha flor e Dores Tembrás por O pouso do fume.Na categoría de ensaio es-

tán seleccionados Manuel Forcadela, Henrique Monteagudo, Xesús Alonso

Montero e María Xesús Nogueira Pereira. Na de teatro figuran Rubén Ruibal,

Manuel Lourenzo e Teresa González Costa, mentres que na de literatura in-

fantil e xuvenil compiten Rosa Aneiros, Agustín Fernández Paz e Xesús Ma-

nuel Marcos. Os gañadores coñeceranse o 17 de abril, durante a Cea das Le-

tras que nesta ocasión terá lugar en Compostela.�

’’De Carlos
aprendeunos
que as viaxes
adolescentes
a Entrimo
superan
as máis
arriscadas
aventuras”

Helena de Carlos. 

Cesáreo Sánchez Iglesias,
presidente da AELG. 

>>>
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Raymond Depardon e Jay Rosenblatt no Play Doc. A nova edición do

Play Doc, o festival dedicado ao documental de autor que se desenvolverá

en Tui do 17 ao 21 de marzo, contará dentro da súa sección informativa con

dúas retrospectivas dedicadas ao realizador francés Raymond Depardon e

ao norteamericano Jay Rosenblatt. Durante o festival pasaranse máis dunha

trintena de traballos documentais. Autores como Antón Lamazares e o es-

cultor Manolo Paz presentarán algunhas das súas obras máis representati-

vas. No apartado musical destacan os concertos en directo dos norteameri-

canos The Spinto Band e dos angolanos Batida.�

Nun alarde de modestia, o pre-
sidente Mobutu, cando tivo que
abandonar o Congo despois do
golpe de estado que o derrocou,
fixo súas as palabras de Luís XV:
après moi, le déluge, ou sexa,
“despois de min, o diluvio”. Ese
diluvio é o que Lluisa Cunillé,
unha extraordinariamente pro-
lífica autora catalá, trata de po-
ñer en escena sen caer en obvie-
dades anticoloniais. E consé-
gueo. Malia que a obra se abre
baixo os auspicios de Conrad
–“os homes que veñen aquí non
deberían ter entrañas”–, Cunillé
logra abordar un tema tan com-
prometido coma o da invisibili-
dade de África sen empregar
imaxes escabrosas nin recorrer
a tópicos. A súa é unha

crear situacións variadas a
partir da idea que sostén o es-
pectáculo; pero tamén propi-
cia unha dispersión
que lle impide á fun-
ción manter a cohe-
rencia durante a hora
e media que dura. En
ocasións, a insistencia
poética pérdese en
baleiros que rompen
o ritmo e que redun-
dan nesa perda de
concentración. Mo-
mentos espléndidos
alternan con situa-
cións de extravío nos
que non sabemos moi
ben en que fase da ac-
ción estamos. 

En xeral, non importa de-
masiado. A obra é rápida –son
destacábeis os elegantes xogos
de sombras que amenizan as
transicións– e impón a emoti-
vidade dos momentos brillan-
tes e, sobre todo, o humor. A
teatralización mesurada e a
renuncia á palabra permiten
crear caricaturas na liña do ci-
ne mudo, do slapstick. Utilí-
zanse vellos gags actualizados
que espertan o entusiasmo do
público e distraen a atención
dos tempos mortos, unha pe-
quena trampa que se desculpa

A compañía Familie Flöz cons-
trúe unha comedia lixeira so-
bre este motivo: as semellan-
zas entre nenos e vellos –un
tópico reiteradamente desta-
cado nas conversas cotiás– re-
siden fundamentalmente na
fraxilidade de ambos, na súa
indefensión ante un mundo
que se lles antolla estraño, iné-
dito. E teñen o bo gusto de non
caer na reivindicación vitimis-
ta, senón que poñen en escena
criaturas –cativos e anciáns–
que non se diferencian do res-
to dos humanos máis que na
súa idade. 

Infinita é unha sucesión de
sketchs nas que alternan epi-
sodios da vida de catro an-
ciáns nun xeriátrico coas lem-
branzas da infancia que os
asaltan no seu encerro. O es-
pectáculo ten algo de teatro de
evasión: humor, tenrura e po-
esía son os ingredientes bási-
cos cos que se presenta ante o
público. Mais sublimado pola
técnica impresionante dos ca-
tro actores, que manexan á
perfección os seus recursos.
Teatro de máscaras, sen pala-
bras, cun gran protagonismo
da expresión corporal: instru-
mentos empregados con sin-
gular habelencia, sen exhibi-
cionismo, postos ao servizo da
narración.  

Outra cousa é que esa na-
rración manteña sempre a
tensión necesaria. O fío que
enlaza os episodios é o sufi-
cientemente feble como para
permitirlles aos comediantes

pola sinxeleza con que a com-
pañía resolve cada unha das
escenas: en ningún momento

prometen máis do
que ofrecen. 
Ao final, permanece a
pregunta de se, en re-
alidade, esta non será
unha obra sobre o
corpo. Os problemas
que lles formula a ne-
nos e a vellos –os pri-
meiros, porque aínda
non adquiriron o do-
minio sobre el, os se-
gundos, porque o van
perdendo impercep-
tibelmente– son, en
realidade, a substan-

cia coa que constrúen os acto-
res a dramaturxia de Infinita.
Un corpo que talvez xestiona
mellor que o pensamento a
conciencia do mundo externo
e que, por esa razón, se con-
verte no primeiro límite que
nos empeñamos en superar
cuns xestos que se transfor-
man nunha auténtica literatu-
ra sen palabras. Unha poesía
cómica e dramática constituí-
da por actos reflexos prima-
rios, como o propio teatro de
Familie Flöz. Unha fermosa
lección. �

Manuel Xestoso

crítica

>>>

CONTADELIBROS.
Os primeiros meses de Feixóo

Manuel Rivas publica Episodios
galegos. Tempos de esperpento,
compendio de textos xornalísti-
cos que apareceran na edición
galega de El Paísarredor das po-

líticas do presi-
dente galego
Alberte Núñez
Feixóo. O escri-
tor é moi crítico
co que el
chama “proce-
so de

deconstrución” da identidade
galega, desde as Galescolas á se-
lección galega con moito prota-
gonismo para a loita contra a
lingua. Edita Xerais.

Guía fluvial

O país dos mil ríos. Cultura
fluvial en Galicia,de Xosé Lois
Ripalda, é o máis recente núme-
ro da colección ‘Guías Galaxia’,
da Editorial Galaxia. O autor
percorre as diferentes cuncas de

Galiza, a cultu-
ra que xorde ao
redor dos
torrentes e
incluso a lingua
propia do río.
No libro hai
centos de
curiosidades,

como a mitoloxía fluvial ou a
presenza dos ríos na historia e
na arquitectura.

Sobre Cerdedo

A editorial Cerdedo in the Voya-
ger publica trest títulos asinados
por Calros Solla. Carta arqueoló-

xica do concello de
Cerdedo fala dos
depósitos prehis-

tóricos . Canta-
res de Manuela
de Barro. Ache-
gas ao
cantigueiro de
Cerdedo,é
unha homena-

xe a esta octoxenaria recompila-
dora de cultura popular. Cerde-
do na obra do Padre Sarmentoé
o terceiro dos libros.�

’’A obra
é rápida
e impón
a emotividade
dos
momentos
brillantes
e, sobre todo,
o humor”

TEATRO.

Corpos novos
e vellos

Infinita
CCoommppaaññííaa::  Familie Flöz.

DDiirreecccciióónn::Michael Vogel

e Hajo Schüler.

EElleennccoo:: Björn Leese, Benjamin Reber,

Hajo Schüler e  Michael Vogel.

Un intre da representación de Infinita. EVY SCHUBERT

A voz
do horror 

Après moi, le déluge
de Lluisa Cunillé
CCoommppaaññííaa::  Teatre Lliure.

DDiirreecccciióónn::Carlota Subirós.

EElleennccoo::Jordi Dauder e Vicky Peña.
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atral, senón que esboza a forma
do relato histórico. Cunillé non
alude tanto ao problema políti-
co –aínda que este permanece
implícito en todo momento–
como ao problema moral, ao
conflito histórico entre orde e
caos. Deste xeito, a violencia con
que se presenta unha realidade
marcada pola explotación e a in-
xustiza imbrícase coa circuns-
tancia persoal dos personaxes
europeos, que acaban manifes-

tándose coma o reverso incul-
pador da miseria africana. O ho-
rror conradiano emerxe daque-
la sen necesidade de recorrer ao
melodramático, sen afán edito-
rializante. As cicatrices morais
dos europeos quedan ao descu-
berto, amosándonos seres de-
rrotados, afogados pola dor que
lles produce o continente. En-
frontados coas calamidades que
evitaron coidadosamente du-
rante a meirande parte da súa
vida, a súa fraxilidade queda ao
descuberto, cruelmente acusa-
dora. 

Hai unha sorpresa final, un-
ha última reviravolta que im-
pulsa a palabra ás súas últimas
consecuencias e que xustifica a
mestura de vida e ficción para
revelar o drama da pobreza. A
dirección de Carlota Subirós
conta a historia con segurida-
de, sen concesións fáciles pero
cunha dureza compasiva. To-
da a dialéctica encerrada no
diálogo imposíbel entre os
dous homes non precisa xusti-
ficacións, non se refuxia na co-
artada do realismo. Simple-
mente flúe –unha historia ben
medida, con misterios e descu-
brimentos que lle van outor-
gando densidade– ata chegar
ao último cadro mudo, no que
a angustia abrolla deixando al-
biscar a magnitude da tensión,
do odio, da falta de saídas.�

Manuel Xestoso

obra sobre o poder turba-
dor da palabra. 

A historia é moi simple. Nun
cuarto de hotel, en Kinshasa,
atópanse un home de negocios
–léase un traficante de coltán–
e unha intérprete que reside no
Congo dende hai quince anos.
Ambos son europeos. Hai un
diálogo pouco substancioso:
por parte del, ambiguos inten-
tos de sedución, chistes colo-
nialistas, exhibición dunha
ampla gama de cicatrices ad-
quiridas nas múltiples viaxes
pola selva; por parte dela, unha
complicidade apenas suxerida,
unha historia vulgar sobre a
permanencia no Congo –voda
e divorcio–, fascinación polo
sol que sempre brilla no país.
Ambos semellan engaiolados,
dun xeito ou doutro, por África.

Mais a trama dá un xiro can-
do aparece un terceiro perso-
naxe, un vello dun poboado do

norte que
busca unha
nova vida pa-
ra o seu fillo.
Este é xoga-
dor de fútbol
e elixiu ao
home de ne-
gocios para
que o repre-
sente, para
que lle pro-
porcione un
equipo euro-
peo, para que
o axude a fu-
xir do pouco

prometedor futuro africano. E
o mecanismo teatral mediante
o que o vello cobra vida adqui-
re protagonismo: o vello en-
tende ao home de negocios pe-
ro non sabe falar na súa lingua,
por iso precisa unha intérprete
que, a partir de agora, o encar-
nará, transformarase na súa
voz e na súa presenza. 

E aí reside a grandeza desta
obra e dos dous magníficos ac-
tores–, en que logra que nos es-
quezamos do artificio teatral
para escoitar, verdadeiramen-
te, a voz do vello, que nos sedu-
cirá a nós e máis ao home de
negocios. A historia que nos
conta contén toda a traxedia de
África. Mais non se trata dunha

traxedia abstracta senón da
traxedia dun carácter, dun ho-
me no que se materializan os
males que atenazan o conti-
nente negro sen que a súa indi-
vidualidade –sen a cal non po-
de haber traxedia ningunha–
deixe de estar presente.

O recurso teatral da intérpre-
te que se transforma no vello
africano permite un distancia-
mento que devén conciencia:
non se recrea no puramente te-

ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

Gonzalo Uriarte, premio de hon-
ra Marisa Soto. O actor coruñés

vén de ser recoñecido co galardón

instituído pola Asociación de Acto-

res e Actrices de Galicia que non só

destaca “unha excepcional traxec-

toria nas artes escénicas” senón que

tamén simboliza “o recoñecemento

a todos os profesionais que fixeron

posíbel a fundación da AAAG”. O

premio entregarase o 24 de marzo

no teatro Rosalía de Castro da Coru-

ña, durante a gala dos María Casares

2010 de teatro.�

Xavier López López

Non sei se tivestes ocasión
de presenciar a novísima

acción de promoción do libro (e
é de imaxinar que de fomento
da lectura) da Consellaría de
Cultura esta que tantos ríos de
tinta –mirade por ónde– vén
provocando dende hai uns me-
ses. A motorizada, digo. A que
arrinca estacionando un bus
pintado de cores nun espazo
peonil calquera. Eu si. E teño
que dicir que por pura casuali-
dade, pois o que me levaba a
cruzar a maltratada praza da
miña vila, un venres á mañá,
aproveitando unha tregua da
chuvia, non tiña nada que ver,
que eu recorde, con nada que ti-
vese a máis mínima relación coa
letra impresa. Entendede que
non lles fago reproche ningún
aos traballadores agochados
baixo o disfrace, pero a cousa xa
comeza de carallo: un pallaso
que te aborda pola rúa animán-
dote a que te achegues ao bus,
bule-bule-bule, ha-ha-ha, qué
divertido, ler mola cantidubi.
Como queira que a campaña
está dirixida ao público adulto,
un ten que tirar da súa educa-
ción para non sentirse ofendido
pola infantilización do invento,
e só cando atina a dicirse que
tampouco, que aí non hai nin
un happeningnin un detourne-
mentsituacionista ridiculizan-
do dende dentro a propia Xunta,
accede a ver qué diaños contén
esa bolsa que lle reparten á pa-
rroquia ao pé das escaleiriñas
encartables. Un libriño. Boeee-
no. Algo é algo. Podería ser peor.
Folleándoo de volta á casa, re-
sulta que unha sorte de historia
do libro, do libro-cousa (os papi-
ros, os copistas, a imprenta), cun
pequeno apéndice final onde se
relacionan un feixiño de títulos
contemporáneos. O máis desta-
cado, no entanto, con foto e to-
do, as entusiásticas advocacións
aos deuses da lectura deses
dous insignes creadores de noso
chamados Alberto Núñez Fei-
xóo e Roberto Varela Fariña.�

ANO DO LIBRO’’

Un pallaso que te aborda
para que te  achegues
ao bus”

’’

Códice Calixtino

16 x 24 cm.
580 páxinas en b/n
Capa dura
30 euros

Edicións A NOSA TERRA

Faga xa a súa reserva en
administracion@anosaterra.com
ou no teléfono 986 433 830

’’Cunillé
non alude
tanto
ao problema
político como
ao problema
moral,
ao conflito
histórico entre
orde e caos”

Vicky Peña e Jordi Dauder en Après moi, le déluge. ROS RIBAS

>>>
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RESA.

o de letras
nto e
e dous
os na

Fernando
arrera”

M.B.
A internet xa conta cunha nova
plataforma galega de descarga
gratuíta, o que se coñece co no-
me de netlabel. Trátase da pá-
xina O Toxo Rabudo, que se es-
treou o pasado mes de xaneiro
co traballo Ostias confitadas,
do grupo compostelán Mari-
cones para Sitges. Nas dúas
primeiras semanas tivo preto
de mil visitas e máis de cen des-
cargas. Un mes despois, non só
aumentou a cifra de navegan-
tes e descargas, senón que ca-
da vez é maior e máis diverso o
número de grupos que aloxan
aquí a súa música.

Os seus creadores, Daniel
Fernández e Marco, queren
complementar así a oferta de A
Regueifa, até o momento o úni-
co netlabel que operaba en Ga-
liza, cubrindo estilos como o
heavy, o folk, o punk e o rock.
“Os netlabels son o futuro das

discográficas estándar quedá-
ronse atrás”. “Os discos non bai-
xaron de prezo e o público prefi-
re descargalos gratuitamente se
ten posibilidade”, comenta. O
Toxo Rabudo aloxa nestes mo-
mentos o último traballo da
banda folk Motor Perkins, toda a
discografía de Esquíos, Anony-
mous Ballad, terceiro disco de
estudio co que Kathaarsys está a
xirar por Europa, Todos contra
todos, do grupo metal Noishock
e Todo cambió, de Kertuler. 

Á lista súmanse o primeiro
álbum da banda punk do Bar-
co de Valdeorras Micropuntos,
Kraksh!, de Pito de Pikasso, o
primeiro disco de Desequili-
brio mental así como Mañana
sale el sol, de 96 graos e o últi-
mo de Os Royalties. Folk, me-
tal, punk e rock nas súas diver-
sas manifestacións porque, co-
mo explica Daniel Fernández,
O Toxo Rabudo persegue con-
verterse nunha plataforma que
permita acceder a música, sen
limitacións idiomáticas, de es-
tilos ou de procedencias.�

discográficas” apunta Daniel
Fernández, “agora mesmo a
música chegou a un nivel no
que é case imposíbel profesio-
nalizarse”. Ao seu ver, a fonte
principal de ingresos dos músi-
cos, na actualidade, está nos di-
rectos e os discos concíbense
como promoción. “Gravar un
álbum é máis sinxelo e máis
económico que hai dez anos,
polo que os músicos prefiren
regalar os discos para que os co-
ñezan e acudan aos seus con-
certos, que é onde realmente se
expresan”, sinala os creador.

AUMENTAN AS DESCARGAS. A posta
en marcha desta nova platafor-
ma coincide coa polémica Lei
de Economía Sostíbel, que per-
mitiría o peche de páxinas web e
a retirada de determinados con-
tidos, na que a Fiscalía ve “dubi-
doso” equiparar a propiedade
intelectual cun dereito funda-

mental, e coa publicación do in-
forme Digital Music Report, da
Federación Internacional da In-
dustria Discográfica, do que se
desprende que o Estado espa-
ñol se sitúa á cabeza da piratería
en Europa. Pola súa banda, Pro-
musicae, a asociación de Produ-
tores de Música de España, si-
nala ademais que 2009 pechou
cunha baixada do 17% nas ven-
das de discos físicos mentres
que as descargas na rede subi-
ron un 27% no mundo.

Para Daniel Fernández “as

O netlabel O Toxo Rabudo permite, sen ánimo
de lucro, que os músicos compartan libremente
a súa música baixo licenza Creative Commons.
Os usuarios xa poden descargar de balde discos
de Pito de Pikasso, Motor Perkins, Kathaarsys, Esquios
e Desequilibrio mental, entre outros

O Toxo Rabudo, a nova plataforma galega
de descarga gratuíta de música

e é case
ualidade’

z]

? UERE SABER MÁIS?
otoxorabudonetlabel.blog
spot.com

’’Os netlabels son o futuro
das discográficas’

[Daniel Fernández]
Creador de Toxo Rabudo.

’’Profesionalizarse é case
imposíbel na actualidade’

[Daniel Fernández]
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Manuel Xestoso
Luís Seoane non foi só un dos
máis brillantes artistas galegos
do século pasado: a súa insa-
ciábel curiosidade intelectual
levouno a transitar por unha
abraiante panoplia de cami-
ños creativos de toda índole. A
súa relación co mundo litera-
rio, por exemplo, é a historia
dunha prolongada interlocu-
ción na que asumiu os máis
variados papeis: autor, editor,
ilustrador, crítico, divulga-
dor… A pequena mostra 33 es-
critores debuxados por Luís
Seoane pode servir de pórtico
ao coñecemento do que foi
unha busca constante e en
permanente diálogo coas in-
quietudes do seu tempo. 

Os debuxos e gravados ex-
postos na Fundación Luís Se-
oane ofrecen un mapa dal-
gunhas das preocupacións e
dos intereses aos que se con-
sagrou o artista, un repertorio
de inclinacións e afectos que
revelan unha mirada sempre
vixiante do que ocorría na rea-
lidade contemporánea. A
quen coñeza a traxectoria de
Seoane non o sorprenderá a
perspicacia con que se ocupa
dos escritores que, daquela,
comezaban a significarse co-
mo figuras dominantes do bo-
om latinoamericano –García
Marquez, Rulfo, Carpentier,
Sábato–, o interese nos auto-
res que marcarían as liñas
máis anovadoras da narrativa
europea –Kafka, Joyce, Sartre–
ou o recibimento que lles dis-
pensa aos escritores destina-
dos a dirixir unha nova etapa
da literatura galega –Manuel
María, Novoneyra, Ferrín. 

Pero ademais, o espectador
atento quedará atrapado pola
fondura dalgúns destes rápi-
dos retratos. A avidez da mira-
da de Cortázar, a senatorial
efixie de Neruda ou a atribula-
da inxenuidade de dandi re-
volucionario de Yesenin son
só algunhas mostras da capa-
cidade de penetración con

secuencia narrativa na que se
dramatizase a procura do se-
gredo encerrado na escritura. 

Todo invita, en suma, a in-
ternarse no estimulante labi-
rinto intelectual deses auto-
res, a mergullarnos nos libros
que Seoane quixo ver nos tra-
zos físicos dos seus artífices.
Estes retratos son –como lle
esixía Baudelaire á crítica de
arte– enteiramente poéticos.
De aí a congruencia existente
na arela de identificar o rostro
e a obra, o home e o froito do
seu labor. Talvez nesa unión
abrolla a singular natureza do
creador, que opón a súa con-
dición física de ser mortal coa
intuición da permanencia da
súa obra.�

que se nos desvela a cerna psi-
colóxica de moitos dos perso-
naxes. Por veces, é a ironía a
que fai acto de presenza: o tí-
tulo do debuxo que represen-
ta a Sartre –Sartre ou a última
novidade dalgunhas damas– é
explícito dabondo. Noutros
casos, desconcerta o drama-
tismo –Henry Miller, Miguel
Hernández– ou o desasosego
–Kafka– conseguido con ex-
presivos xogos de sombras. 

En todos os casos, semella
desexar ir sempre máis alá –a
través dos trazos que asoman
e se agochan sen cesar– para
captar o misterio da creación
literaria dos titulares deses ros-
tros, coma se centrase a súa
pescuda no que os dispón a ser

escritores. “A violencia expre-
siva e esgazada” –escribía Seo-
ane referíndose a Van Gogh–
“é o que mellor que ninguén
enxerga na obra dun artista
calquera outro creador”. E,
efectivamente, estes retratos
ben poderían constituír unha

De escritores e anxos
A Fundación Luís
Seoane da Coruña
inicia a celebración do
centenario do artista
con dúas mostras sobre
a súa fértil relación coa
literatura

Kafka.

O compromiso artístico de Se-
oane coas manifestacións
máis radicais da arte do seu
tempo pode rastrexarse na súa
obra como ilustrador. Os dez
gravados que realizou para o
poemario de Rafael Alberti So-
bre los angéles–un dos títulos
máis sedutores do surrealismo
español– desenvolven o en-
gaiolante tema deses ambi-
guos seres. Non resulta estraña

a secreta fascinación que este
asunto suscita entre os artistas,
xa que os anxos son os únicos
aos que lles está permitido
moverse tanto no ámbito divi-
no coma no humano, un privi-
lexio ao que os creadores, ine-
vitabelmente, aspiran. 

Non se pode ignorar que al-
gunhas das mellores achegas
da arte de Seoane viñeron da
man do gravado. Nos dez pre-

sentes nesta mostra, recoñé-
cense os ecos da súa identida-
de artística: o expresionismo, a
violencia da liña, o encontro da
tradición coa mellor liñaxe
vangardista. Estampas apoca-
lípticas que atopan, nos poe-
mas de Alberti, un axeitado
asunto para a súa paixón por
unha pureza desfigurada, pola
deformación expresiva con-
vertida en transfiguración. 

Entre os cadros que acom-
pañan estas estampas póden-
se contemplar dous especial-
mente significativos da dupla
natureza da arte: un deles re-
presenta unha bailarina que
se metamorfosea en anxo; o
outro, un anxo labrego. Os an-
xos de Seoane –coma os que
describiu Sebald– non esque-
cen que están suspendidos
sobre a “desgraza infinita”.�

A dupla natureza da arte

’’Seoane semella desexar ir
sempre máis alá para
captar o misterio
da creación literaria
neses rostros”

Anxos, Alberti.

Conrad.
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Manuel Vilas [TEXTO & FOTOS]

AAté a pasada semana
as visitas estaban
circunscritas a gru-
pos de profesionais

(sobre todo arquitectos, xorna-
listas e axentes de viaxes) ou
excursións organizadas. Agora
calquera pode reservar a súa
praza en www.cidadedacultu-
ra.org, a web da Fundación
que goberna a polémica obra.

Na primeira impresión
mestúranse o abraio ante a ori-
xinalidade e volume dos edifi-
cios e a decepción ao compro-
bar que queda moitísimo por
construír. Na sede da Funda-
ción, no Convento de San Ro-
que e ante uns paneis informa-
tivos mal traducidos ao inglés,
a guía acaba de explicar que
nas dúas horas de visita só se
entrará nun edificio dos seis
que proxectou Peter Eiseman.

AS TORRES BALEIRAS. A primeira
sorpresa son as Torres Hedjuk.
Chantadas na curota do Gaiás
en perfecta sincronía coas to-
rres da Catedral, o perfil das to-
rres, que lembra grandes silos-
de grao, domina calquera pun-
to do centro de Santiago de
Compostela. Ao final os colo-
sos resultan ser unha ilusión
óptica, pois os presuntos xi-
gantes non teñen en realidade
máis altura que un edificio de
catro plantas.

John Hejduk pensounas pa-
ra o parque compostelán de
Belvís. Nunca se chegaron a re-
alizar, disque pola morte do fa-
moso arquitecto. Unha das
concesións do Goberno Fraga
a Eisenman foi levalas a cima
do Gaiás, como homenaxe ao
seu autor, amigo e compañeiro
seu no grupo de neorraciona-

listas The New York Five. As to-
rres, creadas como instala-
cións botánicas, están aínda
baleiras e vibran ao ritmo do
temporal. Debaixo delas fun-
ciona unha planta de coxene-
ración, que alimenta a calefac-
ción nas zonas xa rematadas.

O ARQUIVO EN MARCHA. “Vaia, se
aquí hai xente que traballa!”,
sorpréndese un dos turistas
ao penetrar na calor do Arqui-
vo de Galicia. É o único edifi-
cio máis ou menos concluído
dos seis orixinalmente pro-
xectados. O Arquivo alberga
xa a ducias de técnicos da
Fundación que catalogan fon-
dos documentais, en parte
aportados por centros da emi-
gración. Tamén hai grosos vo-
lumes de exemplares vellos de
La Región ou La Voz de
Galicia, algúns nun pésimo
estado de conservación. Na
actualidade, a Consellaría de
Cultura negocia co galeguista
Isaac Díaz Pardo a incorpora-
ción do seu arquivo tras a súa
polémica saída do Instituto
Galego da Información. Díaz
Pardo dubida aínda de levar o
seu legado aos xigantescos al-
macéns do Gaiás, onde xa re-
pousan parte das bibliotecas
de Xesús Alonso Montero e
Basilio Losada.

O Goberno conta inaugurar
o Arquivo en outubro aprovei-
tando o tirón do Ano Xacobeo.
Iso si, agardará a que tamén es-
tean listos a Biblioteca de Gali-
cia e o edificio de Servizos Cen-
trais e dispor dun acceso direc-
to dende a Autovía AP-9. Do
Centro de Arte Internacional e
do Auditorio os turistas só po-
den contemplar, polo de ago-
ra, dúas enormes fochancas.
Son os dous edificios que o bi-

partito paralizou temporal-
mente mentres redefinía os
contidos da obra. Nunha pru-
dente aposta política, o Execu-

tivo de Feixóo non entrou polo
de agora na polémica de con
que se encherá os 141.800 me-
tros cadrados do recinto.

A falta de edificios que mos-
trar, a guía centrase en salien-
tar as enormes cifras da macro-
vieira semisoterrada que

MA A INE.34.ZG

Viaxe cos primeiros turistas da Cidade d
Un microbús medio baleiro conduce
os primeiros visitantes da Cidade da
Cultura. Nove anos despois do inicio da
construción, o macrocomplexo do Monte
Gaiás recibe aos primeiros turistas regulares

O POLÉMICO MONTE GAIÁS DE PERTO

>>>

As obras da Cidade da Cultura co Pico Sacro ao fondo. 

Pormenor das obras
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cadrados (a superficie duns 20
campos de fútbol) do Bosque
de Galicia. Unha fraga artificial
que se baseará nas especies
autóctonas do clima atlántico,
explica a guía. Así o prometeu
o arquitecto na cerimonia de
presentación. Mágoa que Eise-
man apuntara daquela a un
eucalipto próximo como
exemplo de árbore do país.

BALDOSAS DE CUARCITA.Unha das
cousas que máis destaca a or-
ganización da visita é que a
maioría do complexo está re-
cuberto por baldosas de cuar-
cita de cinco centímetros de
grosor. Son unhas 265.000 pla-
cas. Cada unha delas está axus-
tada á parede con catro anco-
raxes diferentes, que un obrei-
ro debe axustar manualmente
un por un. Algo así coma un
enorme mecano de máis dun
millón roscas.

Hai tempo para o humor
cando, xa de volta, o autobús
acelera costa abaixo polo
Gaiás. A organización mánda-
lle frear ao chofer para mos-
trar as dúas primeiras pedras
que puxeron Manuel Fraga e
Xesús Pérez Valerá, alá por
2001. O público recibe con
ironía a “paradiña”, aplausos
e berros de “Viva Don Ma-
nuel!” incluídos. A enorme
polémica mediática que ro-
dea ao Gaiás é difícil de lavar.
De feito, un dos obxectivos
das visitas é que os cidadáns
se fagan unha idea propia do
que pode contribuír a obra ao
desenvolvemento de Galiza.

Con todo, o desvío do orza-

deseñou Einseman sen
“deixar nada ao azar”. Onde
hoxe só hai toxos e xestas, un
día estarán os 125.000 metros

mento inicial é o comentario
que está na boca de todos os
visitantes. A Xunta leva inves-
tido na cidade da Cultura
máis de 500 millóns, 370 mi-
llóns de euros por riba do
anunciado no fraguismo. O
sobrecusto da obra é equiva-
lente a todo o que ten orza-
mentado o Executivo Feixóo
para políticas activas de em-
prego este ano. Ante a magni-
tude do malgasto, os turistas,
case todos galegos, non dubi-
dan en reclamar con ironía o
seu anaco do pastel. “Isto non
é cultura galega nin é nada,
fáltanos a comida e a bebida!”,
bérranlle dende a parte de
atrás do vehículo á abnegada
guía.�

MA AzG
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MA A INE.35.ZG

idade da Cultura

? UERE SABER MÁIS?
Reserva de praza en: 
www.cidadedacultura.org

As torres do falecido John Hedjuk érguense –baleiras– no Gaiás.

Solventado dúbidas diante da maqueta.   Explicación na Sala dos Espellos.

’’Mestúranse o abraio ante
a orixinalidade e volume
dos edificios e a decepción
ao comprobar que queda
moitísimo por construír”

’’Nas dúas horas de visita
só se entra nun edificio
dos seis que proxectou
Peter Eiseman”

Exemplares de La Voz de Galicia

amoreados no arquivo.

Os exemplares de La Región

[á dereita] están algo deteriorados.

>>>
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Coordena: MANUEL SENDÓN

AA
s liñas das mans
son únicas en
cada un de nós,
definen un

individuo,  individuo que,
á súa vez, está rexistrado
nunha base de datos do
Estado con nome e
apelidos. Non hai
maneira de escapar dese

ti, ou dese eu, sen eliminar
as pegadas dactilares.
Ademais do identitario,
do único, as liñas da man
poden entenderse como
as liñas que, dalgunha
maneira, conforman, ou
mellor, representan, a
nosa vida. Unhas liñas
que se reviran, dan voltas

sobre elas mesmas,
volven ao punto do que
parten, defínense  e
desdebuxan… Son unhas
liñas que conforman
unha vida chea de xiros,
de camiños bifurcados e,
moitas veces, borrosos e
indecisos. Por todo iso a
fotografía final

configúrase a través do
proceso de cosidos sobre
a pel,  das marcas que
deixan sobre ela, incluso
os puntos que se descosen
e só deixan un novo
fracaso, unha cicatriz, son
importantes. Esas
cicatrices que se
conforman ao longo dos

anos, intentos que non
chegan a nada, intentos
que poden facer dano e
recordas como unha
marca sobre a pel ou
sobre os sentidos
imborrábel.�

Begoña Mumary Lorenzo

O SUXEITO

36-37 magazine inédito.qxd  23/2/10  20:26  Página 2



ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

MA A INE.37.ZG

ineditoant.wordpress.com

Datos Persoais

Begoña Mumary 

Pontevedra (1985).

Na actualidade estuda

Belas Artes na facultade

de Pontevedra.
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MERCAR/UTILIZAR.

Bigloo,
o aparcadoiro
intelixente
para bicicletas

Cada vez son máis as cidades e
vilas que se suman ao servizo
de aluguer de bicicletas. Pero, o
ter que deixar a bicicleta ao aire
libre fai que moitos usuarios
abandonen a idea de apuntar-
se ás dúas rodas para moverse
na cidade. 

O Bigloo preséntase como
unha solución cómoda, sinxela
e portátil para facilitar o apar-
camento e depósito de bicicle-
tas privadas ou de aluguer na
rúa, evitando que estean á in-
temperie. 

De forma esférica e fabricado
en fibra de resina e estrutura de
aceiro, o Bigloo, é un invento do
enxeñeiro industrial maño, Jai-
me Palacios. O habitáculo está
ideado para aparcar bicicletas,
ben do sistema de aluguer pú-
blico, ben de propiedade indivi-
dual. Funciona a través dunha
tarxeta de radiofrecuencia, que,
mediante un código persoal
abre o habitáculo para colocar a
bicicleta e incluso depositar ou-
tras pertenzas dos usuarios. 

Polo de agora o Bigloo, que

dos que, coma a praia fluvial
de Baltar, axeitáronse para go-
zar do descanso, principal-
mente en épocas estivais. Este
lugar é aproveitado pola mo-
cidade para facer o festival da
Chaira, no que se dan cita gru-
pos de musica celta galegos e
asturianos.

Tamén é na Pastoriza onde
o río Miño se fai adulto, é á al-
tura de Crecente, parroquia
que lle debe o nome ao anche-
amento da gran corrente flu-
vial. Tamén en terreo pastori-
cense se empraza Fonmiñá,
unha das fontes onde bebe o
pai Miño. Durante moitos
anos esta paraxe natural, que é
un dos moitos humedais que
existen pola Chaira, estivo con-
siderado coma o seu nace-
mento oficial, aínda que agora
perdeu esa distinción.

Pero non todo son fenóme-
nos naturais na Pastoriza, aín-
da que case todos eles estean
moi vinculados á mesma. De
feito, aquí emprázase un circuí-
to de kárting, onde se celebran
distintos campionatos galegos
e onde tamén se ensinan habi-
lidades de pericia a condutores
inseguros e en apuros.

A gastronomía vai moi uni-
da á paisaxe. Así, aproveitando
o paso do Miño, os restauran-
tes son indicados para gozar
dunhas troitas ou tamén de
calquera carne ao espeto.�

Antonio Cendán

ANOSATERRA
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Segundo a firma distribuido-
ra o Bigloo, non só facilita o
aparcamento de bicicletas e
mellora o sistema de aluguer,
senon que ten outra vantaxe
para os concellos e administra-
cións públicas que os usen, xa
que, ademais de recadar fondos
polo aluguer e aparcamento
pode incluír publicidade exter-
na en cada Bigloo. 

Tournride, con sede en San-
tiago, ademais de vender estes
aparcamentos portátiles, ofre-
ce o servizo de renting(maqui-
naria, bicicletas e mantemen-
to) dos mesmos.

Máis información na web
www.tournride.com e na direc-
ción electrónica info@tournri-
de.com�

E. Estévez

VISITAR.

A Pastoriza,
onde a Terra Chá
ondula

No termo municipal da Pasto-
riza é onde a Terra Chá comeza
a deixar atrás a súa gran plani-
cie. Alí, aparecen as primeiras
ondulacións, que se pronun-
cian especialmente en Tras da
Corda, paraxe natural que en-
laza este concello co de Aba-
dín. A zona salienta polo abon-
doso número de variedades fo-
restais e pola súa fauna, entre a
que se pode escoitar os primei-
ros berros do temoroso lobo.

Pero se por algo se caracte-
riza este concello é por ser ta-
mén eminentemente rural e
un dos que máis duramente
está a sufrir o castigo do des-
poboamento ao longo das
dúas últimas décadas. A gan-
dería é a principal actividade
dos pastoricenses que care-
cen dun núcleo central defini-
do propiamente dito, aínda
que a capital municipal se
emprace onde está situada a
casa do concello.

O feito de ser territorio rural
convirte A Pastoriza nunha lo-
calidade na que se conservan
infinidade de paraxes naturais
practicamente virxes, algúns

foi presentado en sociedade o
pasado mes de xullo na Feira de
Mostras de Ferrol, funciona nun
programa piloto dentro das ins-
talacións do estaleiro Navantia-
Ferrol para facilitar os traslados
internos dos traballadores. 

Os seus distribuidores exclu-
sivos, a firma compostelá
Tournride, atópase en plena fa-
se de presentación e promoción
deste novo concepto que, de se-
guro, formará parte do mobilia-
rio urbano internacional en bre-
ve. De feito o Comité Olímpico
dos Xogos de Londres amosou
interese nestas instalacións, e a
S.A de Xestión do Xacobeo, pre-
vé instalar estes dispositivos nas
principais vilas polas que trans-
corren o Camiño Francés e Por-
tugués este Ano Santo. 

viaxar.comer.mercar

Praia fluvial de Baltar A Pastoriza.
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do para que distintas xeracións
puidesen coñecer distintas es-
pecies animais, xa que ten un
apartado ornitolóxico de gran
interese, no que salientan tan-
to os cisnes coma os pavos re-
ais. Conta tamén con algúns
elementos curiosos como un
mapa de España en relevo e al-
gún trazo arquitectónico natu-
ral feito polas súas roseiras.

Ademais de parque, é ta-
mén un miradoiro. Dende dis-
tintos puntos, pódese observar
gran parte da campiña de Lu-
go, así como o río Miño e a súa
ponte romana. Tamén as esca-
linatas teñen un certo interese
artístico histórico e serven para
comunicar o parque coa zona
máis baixa da capital. Enfronte
del levántase un edificio mo-
dernista, o Hospital do doutor
Portela, pechado no último
cuarto de século.

Cada ano, cando chega a
puntual cita do San Froilán, o
parque rosaliano convértese
nun lugar de referencia e de
encontro. Tamén cada ano,
no monumento adicado a Ro-
salía de Castro, polas datas
festeiras luguesas, celébrase a
tradicional homenaxe ao traxe
tradicional.�

Antonio Cendán

LUGARES.

O parque Rosalía
de Castro,
idóneo para
un longo paseo

Achegarse á capital luguesa e
visitar o seu principal parque, o
de Rosalía de Castro, vai moi
unido. Este espazo, de 3.000
metros cadrados, é ideal para o
paseo despois de xantar un
polbo á feira en calquera época
do ano. Nel encóntranse cen-
tenarias árbores que fan de cal-
quera paseo unha delicia.

A historia deste espazo re-
móntase a mediados do século
XX, aínda que xa fora inaugura-
da unha parte do mesmo en
1925 co nome de Alfonso XII,
coñecéndose a zona como Ci-
dade Xardín. 

Do parque que honra a poe-
ta galega pódese dicir que ten
tres zonas diferenciadas, unha
na que se encontran as fontes,
as arbores e os estanques, a zo-
na dos paseos das bicicletas e
as costas. Tradicionalmente
este espazo foi o lugar reserva-

Parque Rosalía de Castro en Lugo.

Monumento a Rosalia e [arriba] Palco no Parque Rosalía de Castro.
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Os Cines Forum Metropolitano,
na Coruña, veñen programando
un ciclo adicado ao gran cómico
e cineasta francés Jacques Tati.
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1.395 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

A vindeira semana váise desenvol-

ver a cuarta edición do Ciclo Cien-

cia e Sociedade, organizado pola

Fundación Carlos Casares, que

este ano abordará o tema: Biodiver-

sidade. Que sabemos dela?.

A ONU declarou o 2010 Ano Inter-

nacional da  Biodiversidade, e coin-

cidindo con esta iniciativa, a Funda-

ción quixo contribuír a divulgar, a

través de escollidos especialistas, o

alcance deste concepto.

O Ciclo abrirase, na sesión do mar-

tes 2 de marzo, coa presenza de Ig-

nacio Torres Ruiz-Huerta, director

de estudos e proxectos da Funda-

ción Biodiversidad, que mostrará o

programa que se está a desenvol-

ver na súa institución.

O mércores 3 comparece o cientí-

fico estadounidense William Lau-

rance, que en 2008 recibiu o pre-

mio Fundación BBVA Fronteiras do

Coñecemento na categoría de Eco-

loxía e Bioloxía da Conservación.

Laurance salientará os problemas

da biodiversidade en zonas de alta

degradación como o Amazonas.

O Ciclo pecharase o xoves 4, coa

conferencia de Francisco Pando,

doutor en Ciencias Biolóxicas pola

Universidade Complutense de Ma-

drid e Xestor do Nodo Nacional de

Información sobre a Biodiversidade,

quen informará das recentes inicia-

tivas que se están a desenvolver

para cuantificar a biodiversidade a

nivel mundial.

Os días 2, 3 e 4 de marzo de 2010, ás

20 horas, na Sede Fundación Caixa

Galicia, Vigo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

¬EXPO. Brais Pinto, o afiador
revolucionario. Unha exposi-
ción formada arredor do grupo
Brais Pinto, formado por artistas
galegos nos anos 50. A mostra, or-
ganizada pola concellaría de cul-
tura, pretende dar a coñecer esta xe-
ración artística e a súa importancia
no devir cultural e político galego.
Até este sábado 27, na Casa-Museo
Casares Quiroga.
¬EXPO. Esta moda é para sem-
pre. Con este título, a Concellería
de Solidariedade e entidades de vo-
luntariado amosan a labor destas úl-
timas na cidade. Até o 10 de xuño a
mostra percorrerá diversos lugares
da cidade.
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de carác-
ter antropolóxico e ao mesmo
tempo emotivo por temas femini-
nos universais, compartidos por to-
das 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
de Chema de Luelmo. Até o21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Ander-
son. Unha mirada de an-
tano. Mostra das fotos desta fotó-
grafa americana, retratando a Galiza

con temas orixinais e versións de te-
mas de jazz e pop. O sábado 27, ás
23:00, na Salason.

O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Soziedad Alkoholika
e Desh. Actuación que serve de
presentación ao Festival Artefi-
cial, a celebrarse o 30 de abril e 1 de
maio. Este concerto será o sábado 27,
ás 22:00, na sala Isis Pharia.
¬TEATRO. Un morto moi vivo!
Tras da “aparente” morte do pa-
triarca, familia, veciños e demais
mangantes inician unha aloucada
carreira por evitar que o cadáver
marche cos cartos para a tumba.
Unha comedia de Produccións
Acontrabutaca, que podemos ver
este venres 26, ás 22:30, no Auditorio
Municipal.

CARBALLO
¬TEATRO. Palabras encadea-
das. Unha produción da compañía
Talía Teatro. O venres 26, ás 21:00 ,
no Pazo da Cultura.

A CORUÑA
¬ACTOS. Xornadas de Retroin-
formatica  .  Unha mostra de con-
solas e informática dos 80 e 90. Pre-
tende ser una retrospectiva nostal-
xica para os que a viviron e un
escaparate para as novas xenera-

cións podendo ver o inicio dos ac-
tuais xogos. O sábado 27, de 11:00 a
20:00,  no baixo da tenda Alita Comics
na R/Ronda de Nelle 120.
¬CINE. Cine para os nenos. To-
dos os sábados de xaneiro a abril , ás
18:00, no Museo Unión Fenosa -
MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano.Esta semana poderemos ver
La Sconosciuta, deGuiuseppe Tor-
natore, Italia, 2006 , e o clásico do
francés Jacques Tati, Les vacances
de Mr. Hulot (Francia, 1953). De xoves
a sábado, entradas a 3 e 2 euros, nos
cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 25
Samuel Fuller.20:30 h. China Gate
(1957) 97 .́ Subtítulos en galego.
Venres 26
Samuel Fuller.18:00 h. China Gate
(1957) 97 .́ Subtítulos en galego.
Novos Thrillers.20:30 h. Tarde de
cans. Sidney Lumet, 1975,127 .́ Subtí-
tulos en galego.
Sábado 27
CGAI Júnior.18:00 h. Tempos Moder-
nos. Charles Chaplin, 1936 85 .́ Narra-
ción dos rótulos en directo. Entrada
gratuíta.
Novos Thrillers20:30 h. Tarde de
cans. Sidney Lumet, 1975 127´. Sub-
títulos en galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.

AMES
¬TEATRO. Benito Bienvenido
(O casting). Benito e Varela, ínti-
mos dende nenos tomando unhas
tazas chegan a un acordo tácito que
rubrican tomando a derradeira taza.
Cóntanolo a compañía Lambríaca
Teatro, este venres 26, ás 21:00, na
Casa da Cultura de Bertamiráns.
¬TEATRO. A caixa de música. Un
espectáculo infantil que nos trae o
grupo Viravolta Títeres. Este ven-
res 19, ás21:00, na Casa da Cultura
do Milladoiro

ARTEIXO
¬TEATRO/DANZA. Ovay. Unha mon-
taxe da compañía de Quique Peon,
Cia., o venres 26, ás 20:30, no Centro
Civico Cultural.

O BARCO
¬TEATRO. As actas escuras.Con
esta produción, o Centro Dramá-
tico Galego leva por vez primeira a
escena esta obra de Roberto Vidal
Bolaño, un apaixonante drama con
personaxes inesquecíbeis. Unha in-
vestigación de historiadores e teó-
logos, baixo a sombra da autori-
dade eclesiástica,  sobre o misterio
dos restos do Apóstolo. Este venres
26, ás 21:30, no Teatro Lauro Olmo.

BOIRO
¬TEATRO. Os Bolechas.Unha coi-
dada produción de monicreques
pola compañía Caramuxo Teatro
sobre os populares deseños de
Pepe Carreiro. O venres 26, ás
20:00, no Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬EXPO. Cogomelos do Cabo
Udra. Mostra fotográfica da ri-
queza micolóxica desta 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 fu-
turo. Esta serie de manga, que
aporta uns positivos valores, vai ser
proxectada nos seus distintos capí-
tulos, durante 13 semanas, até o 2
de  maio. Será este domingo28 e to-
dos os domingos até esa data, ás
12:00, no Centro Social do Mar.
¬TEATRO. O turista madrileño.
Creación cómica do actor Evaristo
Calvo, con guións do colectivo Zo-
pilote (Mareas Vivas, Air Galicia), no
que se recrea este estereotipo que
aparecía no espazo humorístico da
TVG. O domingo 28, ás 21:30, entra-
das a 6 euros, na Sala Aturuxo.

CANGAS DO MORRAZO
¬MÚSICA. Xan Campos Trío.
Grupo composto por Xan Campos
(piano) Horacio García (contra-
baixo) e Iago Fernández (batería),

A Biodiversidade
na Fundación
Carlos Casares

¬ EXPO
Espectral
CGAC, Santiago
Esta mostra esta concebida

como relectura dos fondos do

CGAC, na que se reúnen obras

de medios diversos como o de-

buxo, a pintura, o vídeo, o gra-

vado e a escultura, para abrir di-

ferentes perspectivas sobre a

memoria como sistema concep-

tual e perceptivo cuxa recepción

a arte consegue densificar.

Desde as inmersións hipnóticas

na imaxe de Matt Mullican, aquí

documentadas cunha perfor-

mance de 2003 en Zúrich, até a

produción enciclopédica e com-

pulsiva dos debuxos realizados

por Marcel van Eeden a partir da

apropiación de imaxes mediáticas

de acontecementos anteriores ao

seu nacemento, Espectral non

apela a unha linearidade formal

ou xeracional, senón que subliña

como os artistas recrean, a través

do seu corpo ou da representa-

ción de espazos, formas de atraer

ao espectador cara a aquilo que se

podería denominar unha carto-

grafía conceptual do intanxible.

Lonxe dos parámetros moder-

nistas da autonomía do obxecto

artístico, os autores aquí reuni-

dos utilizan o corpo como índice,

como proceso (tal é o caso de

Ana Mendieta ou Helena Al-

meida). O espazo devén parado-

xal, un real ficcionado, en Juan

Muñoz e na casa primordial de

Gregor Schneider; evocador

dunha memoria premoderna en

Paulo Brighentti e Berta Các-

camo, ou fantasmática, nas foto-

grafías de Valeska Soares e na

obra de Jannis Kounellis.

A exposición reúne obras de He-

lena Almeida, Paulo Brighenti,

Berta Cáccamo, Sandra Cinto, Rui

Chafes, John Chamberlain, John

Divola, Jimmie Durham, Marcel

van Eeder, Jannis Kounellis, Mark

Mandelis, Xavier Toubes, Antoni

Tàpies, João Tabarra ou Eulàlia

Valldosera, até 29 artistas.

No Centro Galego de Arte Contem-

poráneo, Santiago.

Un dos espazos expositivos do CGAC.
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dos anos 1924 e 26 para a Hispanic
Society de Nova York. Até este do-
mingo 28, na sede de Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Sweet Oblivion
Band. O grupo galego, na súa
formación de acústico, dará un
concerto este venres 26,ás 19:00,
entrada de balde, na FNAC.
¬MÚSICA. Alberto Gambino. Ac-
tuación deste músico español de rap
e hip-hop, este venres 26, ás 22:00, na
sala Mardi Grass.
¬MÚSICA. Bastards On Parade.
Grupo coruñés que combina punk-
rock coas raíces celtas. Este venres 26,
ás 23:00, no Garufa.
¬MÚSICA. Skacha. O grupo vigués
de ska dará un concerto o sábado 27,
ás 23:00, na Casa das Atochas.
¬MÚSICA. Manu Clavijo. O can-
tante, compositor e multiinstrumen-
tista arxentino-galego presenta os
seus últimos temas. O sábado 27, ás
20:30, entradas a 9 euros, no Fórum
Metropolitano.
¬TEATRO/DANZA. Tres. Espectáculo
de danza da compañía Pisando
Ovos. O sábado 27, ás 21:00, no Tea-
tro Rosalía.
¬TEATRO. A piragua. Reunión da
comunidade de propietarios dun
edificio. No momento dos rogos e
preguntas un propietario protesta
porque hai un veciño que ten unha
piragua na súa praza de garaxe. Unha
comedia que a compañía Abrapala-
bra repón a petición do público. O
domingo 28, ás 18:00, e luns 1, ás
12:00, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO/DANZA. Carmen e O
amor bruxo. Dous espectáculos
de danzainterpretados polo Ballet
estatal ruso de Cheboksary. A obra
de Bizeté sen dúbida unha das ópe-
ras máis fermosas do mundo. “El

amor brujo” é unha inmortal historia
chea de sorprendentes matices musi-
cais composta por Manuel de Falla.
O venres 26, ás 20:30 , no Teatro Colón
Caixa Galicia.
¬TEATRO. Unha parella de
medo.Obra protagonizada por Jo-
sema Yustee Felisuco, unha orixinal
comedia, versión da obra de Charles
Ludlam realizada por Santiago Se-
gura, Florentino Fernández e Jo-
sema Yuste. O sábado 27, ás 20:30 ,
no Teatro Colón Caixa Galicia.
¬TEATRO. Lume.Nesta proposta do
Teatro Babaluva S.l., dúas titiriteiras
recrean un bosque e os seus animais
para contar esta historia de sensibili-
zación medioambiental dirixida a
nen@s de 2 a 8 anos. O sábado 27, ás
18:00, e o domingo 28, ás 12:30 e
18:00, no Teatro del Andamio.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18:00 e as 18:50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do pro-
grama A hora do conto. A actividade
está dirixida a rapaces de catro a dez
anos, gratuíta (retirando invitación na
mesma biblioteca).
¬ACTOS. Marcha ciclista. Unha
nova marcha ciclista popular que terá
un percorrido de 13 kilómetros. Os
participantes dirixiranse ata Vilasán-
chez-Viladóniga, Valón e A Cabana.
Ao remate haberá un sorteo de rega-
los .O domingo 28, ás 11:00, dende a
praza de Armas.
¬EXPO. Aventura no Camiño de
Santiago. A exposición consta de
máis de sesenta orixinais do debu-
xante lucense Primitivo Marcos, en-
tre bosquexos, páxinas a lápis, a tinta

e cor, e trata de ser un percorrido
polo Camiño pero tamén polo com-
plexo traballo do debuxante nunha
obra que recrea o medievo galego.
Até o 15 de marzo, na Fundación
Gonzalo Torrente Ballester.
¬EXPO. O Teatro Jofre: Antes e
agora. Exposición de fotos sobre o
estado do teatro e a súa evolución e
arranxos. Aberta este mes de fe-
breiro, unha hora antes dos espectá-
culos do teatro, no primeiro andar do
Teatro Jofre.
¬EXPO. Auga, o sangue da te-
rra. Exposición de fotos sobre o pa-
pel da auga no mundo, que perma-
necerá aberta até este domingo 28
de febreiro, na Sede Fundación Caixa
Galicia .
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Esta semana actúan Óscar Fojo$ El
Viejo Caracol. O xoves 25, ás 22:00,
entrada a 5 euros, na Capela do Cen-
tro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Música Clásica. Recital
de piano de Alexander Yakolev,
promovido pola Sociedade Filar-
mónica Ferrolá. O prezo das entra-
das é de 12, 10 e 5 euros.  Este xoves
25, ás 20:30, entradas de 12 a 5 euros,
no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. The Duke & The King.
Concerto deste grupo neoiorquino,
programado dentro do ciclo Van-
gardas Sonoras, de Caixa Galicia. O
sábado 20, ás 20:00, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬MÚSICA. The Del-Lords. Cuar-
teto de Nova York, activos entre 1982
e 1991, liderado polos guitarristas
Scott Kempner, que viña de The
Dictators e Eric Ambel como figura
principal.  O vindeiro mércores 3, ás
21:45, entradas de 15 a 12 euros, na
Sala Run Rum.
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Rodrigo Leão
Sons da Diversidade

Rodrigo Leão presenta o seu tra-
ballo máis introspectivo e nos-
tálxico, A Mãe. Texturas melan-
cólicas marca da casa arroupan
as emocións propias e alleas que
o recoñecido compositor portu-
gués foi recollendo nas súas via-
xes polo mundo, coas que tece
melodías nas que mestura unha
certa sensibilidade pop anco-
rada nas intervencións de
Stuart Staples, dos Tindersticks,
e Neil Hannon, de The Divine
Comedy, coa exquisita sofistica-
ción nos arreglos que caracteriza
os traballos de Leão e que nesta
ocasión acadan unha nova di-
mensión grazas á colaboración
da Sinfonieta de Lisboa.

A carreira de Rodrigo Leão co-
mezou nos 80, como membro
fundador de Madredeus e de
Sétima Legião, dous proxectos
musicais senlleiros que abando-

nou cando se atopaban no seu
momento de maior populari-
dade, porque considerou que o
seu proxecto individual tiña
moito que achegar ao corpus
musical do seu país. Con oito ál-
bums de grande éxito ás súas
costas, ninguén dubida que tiña
razón. As súas cancións forman
xa parte da memoria colectiva
de Portugal e do resto do
mundo.

Ao vivo, A Mãe susténtase no
enorme talento do Cinema En-
semble, a banda que acompaña
a Rodrigo Leão e que participa
fondamente neste concerto.
Xuntos, tecen un directo emo-
cionante no que cancións novas
como Vida Tao Estranha se cru-
zan con vellos coñecidos do seu
repertorio, como La Casa, Voltar
e Solitude, no nobelo das melo-
días tecidas pola emoción. 

Sábado, 27 de febreiro, no Audito-

rio de Galicia, Santiago.

¬ MÚSICA

Os televisivos Josema Yuste e
Felisuco protagonizan na Co-
ruña a comedia Unha parella de
medo, versión da obra de Charles
Ludlam.

As cidades 
como platós de cine

As trece cidades españolas decla-

radas Patrimonio da Humanidade

pola Unesco promocionan a arte e

a cultura a través dun ciclo de de

cine, que deu comezo este pasado

luns 22 en Santiago.

Cada unha das cidades do grupo

seleccionou o filme que a repre-

senta, desde un clásico do cine

mudo como Don Juan Tenorio de

Ricardo de Baños a filmes recentes

como 14, Fabian Road ou A noite

que deixou de chover. 

Os filmes veñen da  man de di-

rectores como Luis Buñuel, Orson

Welles, Stanley Kramer, Carlos

Saura ou Vicente Aranda.

Até este xoves xa foron proxecta-

das Emilia... parada e fonda (1974),

de Angelino Fons (Alcalá de Hena-

res). Carmen (2003), de Vicente

Aranda (Córdoba). Os señores do

aceiro (1985), de Paul Verhoeven

(Cáceres),Peppermint frappé (1967),

de Carlos Saura (Cuenca), e Fraude

(1973), de Orson Welles (Ibiza).

Este xoves 25, ás 21:00, Mérida

estará representada polo filme 14,

Fabian Road (2008), de Jaime de

Armiñán.

Ás 23:00. San Cristóbal de La La-

guna presenta A cidade interior

(1993), de Josep M. Vilageliu.

Venres 26, ás 20:00, Santiago de

Compostela estará presente co

filme  A noite que deixou de cho-

ver (2008), de Alfonso Zarauza.

Ás 22:00 será a quenda de Sala-

manca coa película Octavia

(2002), de Basilio Martín Patino.

Sábado 27: ás 20:00, Segovia pre-

senta o filme A prima Angélica

(1974), de Carlos Saura.

Ás 22:00,  Ávila presenta a super-

produción Orgullo e paixón

(1957), de Stanley Kramer (donde

tamén aparece Santiago).

Domingo 28, ás 20:00,Toledo é o

escenario de Tristana (1970), de

Luis Buñuel.

E ás 22:00, Tarragona con Don

Juan Tenorio. O castigador casti-

gado(1922), de Ricardo de Baños.

Até o domingo 28 de febreiro, no Te-

atro Principal de Santiago de Com-

postela.

¬ CINE
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O domingo 28, ás 12:00, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. Angelina o el honor
de un brigadier. Unha das me-
llores obras de Jardiel Poncela, le-
vada ás táboas pola compañía ma-
drileña Pérez de la Fuente Pro-
ducciones. O sábado 27, ás 20:30,
no Teatro Principal.

AS PONTES
¬TEATRO. Rosalía, a pulga que
escribía. Unha produción da
compañía Galitoon, nun espectá-
culo para os máis noviños. O do-
mingo 28, ás 18:00, e luns 1, ás
11:00, no Cine Alovi.

PONTEVEDRA
¬ACTOS. IX Salón do Libro in-
fantil 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 Os-
waldo Guayasamin. Unha
mostra de gravados deste cuato-
riano de estilo expresionista e com-
prometido no campo social e polí-
tico, un dos grandes muralistas su-
damericanos, xunto con Rivera e
Orozco. Até o 7 de marzo, no Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. Galicia até 1975. Un re-
paso aos fondos pictóricos da enti-
dade Caixa Galicia, con pezas de Lu-
grís, Granell, Soutomaior e outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 10 de marzo, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.  
¬MÚSICA. Calibre Zero + Arai . O
grupo madrileño e os seus teloneiros
para a ocasión estarán tocando este
venres 26, ás 23:00, na Sala Karma.
Na mesma sala, o sábado 27, á
mesma hora e nun Concerto Lem-
branza a Pepe Villa, con entrada
gratuita, actuará o grupo Ready-
made.
¬TEATRO. Domingos do Princi-
pal. A compañía de humor xestual
Spasmo traenos un espectáculo
para a familia, Sketching. Podemos
velo o domingo 28, ás 12:00 , entra-
das a 3 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Adulterios. Verónica
Forqué dirixe esta versión teatral
dunha obra de Woody Allen, prota-
gonizada por Miriam Díaz Aroca e
Maria Barranco, baseada nun texto
do neoyorkino adaptado por Nacho
Artime. O sábado 27, ás 21:00, no
Centro Social Caixanova.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Sergio Makaroff . O ve-
terano rockeiro arxentino afincado
en Barcelona ofrece un concerto este

queira, que vai ter lugar o luns 1, ás
20:30, na Fundación Caixa Galicia.
¬TEATRO. E ti quen vés sendo?
Que pasaría se, de súpeto, alguén
ocupase o teu lugar na vida? Unha
copia exacta de ti mesmo, que co-
ñece ata os máis íntimos detalles da
túa vida. Unha obra de Talía Teatro,
que abre o ciclo Xoves de Humor.
Este xoves 25, ás 20:30, entradas de
10 a 5 euros, no Auditorio Municipal
Gustavo Freire.

MELIDE
¬MÚSICA. Skacha. O grupo vigués
de ska vai tocar este venres 26, ás
23:00, na Sala 600.

NARÓN
¬TEATRO. Menos Lobos. Unha

obra dirixida aos máis novos, pola
prolífica compañía ceense Talía Tea-
tro. O domingo 28, ás 18:00 , no Pazo
da Cultura.

NOIA
¬TEATRO. Shakespeare para
Ignorantes. Unha divertida e
cáustica montaxe sobre textos do
dramaturgo inglés, por Produc-
cións Teatrais Excéntricas, que
veñen sendo Mofa&Befa e Quico
Cadaval. Este venres 26, ás 22:00,
no Teatro Coliseo Noela.

OLEIROS
¬TEATRO. A esmorga. Unha traxe-
dia aceda e cruel de tres homes mar-
xinais e marxinados que ao longo de
vinte e catro horas deambulan polos
arrabaldos de Auria -transfondo fic-
cional da cidade de Ourense. Pola
compañía Sarabela Teatro,sobre o
clásico de Blanco Amor. O sábado
27, ás 20:30, noAuditorio Gabriel Gar-
cía Márquez.

OURENSE    
¬ACTOS. Astronomía para os
máis novos.Durante o mes de fe-
breiro, os venres haberá unha sesión
de achegamento á astronomía, ás
20:00, na Casa da Xuventude.
¬EXPO. Alfonso Costa Beiro.
Mostra antolóxica do artista galego,
titulada Ao natural. Até o 14 de
marzo, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Amigo lobo. Fotografías
de Carlos Sanz, expostas até este
venres 26 de febreiro, no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Anacos da nosa terra.
Exposición de Kike Corbacho divi-
dida en tres grupos: Grupo de Festas
de Galicia, Paixases e Lugares coñeci-
dos e a Galicia profunda. Até este do-
mingo 28, no Auditorio Municipal.
¬EXPO. O universo de Blanco
Amor: 50 anos despois d´A
Esmorga. Exposición sobre as
edicións da inmortal novela de
Blanco Amor. Até este xoves 25, na
Librería Torga.
¬EXPO. Artificialia. Obras de Ta-
mara Feijoo , Sara Fuentese María
Portas. Até o 31 de marzo, na Galería
Marisa Marimón.
¬MÚSICA. Maui y los sirénidos.
A sua particular visiom do flamenco
teñen levado a este grupo de Grana-
daa se situar como unha das bandas
con máis proxección do momento.
O venres 26, ás 21:30, entradas a 6
euros, no Café Cultural Auriense.
E sábado 27, á mesma hora e con bi-
llete a 2 euros, concerto do trío re-
dondelanoBelöp.
¬TEATRO. Da'kara. Un show de
maxia a cargo do mago Dani García.

LUGO
¬CINE. Ciclo  José Luis López
Vázquez. Proxección dun filme do
coñecido actor español, ás 18:00, no
Centro de convivencia Maruja Mallo.
O ciclo continúa en vindeiros xoves.
¬EXPO. Os pintores de Artal.
Pintura española do Museo
da Habana. Poderemos ollar de
preto un total de vinte e sete paletas
e vinte óleos de artistas que deron
testemuña do movemento da pin-
tura española de entreséculos en
Hispanoamérica. Até o 21 de marzo,
no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Arqueoloxía 1990-
2005.  A exposición reúne 440 pe-
zas arqueolóxicas, unha selección
ampla e representativa dos fondos
arqueolóxicos depositados no MPL
entre o 1990 e o 2005, unha intere-
santísima escolma do quefacer ar-
queolóxico destes quince anos na
provincia de Lugo. Até o 28 de
marzo, no Museo Provincial.
¬EXPO. Pérez Porto.  Exposi-
ción de cerámica deste artista. Per-
manecerá aberta até o 28 de abril,
na Sala de Exposicións do Pazo de
San Marcos.
¬MÚSICA. Belöp. Concerto deste
trío de Redondela, este venres 26, ás
00:00, no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Juan Ignacio Rueda.
Concerto de guitarra clásica dentro
do ciclo Músicas a carón da Mos-

¬TEATRO. Après moi, le dé-
luge (Despois de min, o di-
luvio). Os actores Jordi Dauder
e Vicky Peña interpretan un
home e unha muller atópanse
nun cuarto de hotel de Kinshasa,
nesta obra do Centro Dramático
Nacional e o Teatro Lliure. O  sá-
bado 27 ás 20:30, con entrada a 10
euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, coa partici-
pación do grupo A Pombiña coa
obra Nin Dios entende os homes.
O domingo 28, ás 19:00 , no Centro
Cívico de Caranza.

FOZ
¬TEATRO. Shakespeare para ig-
norantes.Unha divertida e cáus-
tica montaxe sobre textos do mes-
tre inglés, perxeñada por Produc-
cións Teatrais Excéntricas, nome
tras do que están os de Mofa&Befa
e Quico Cadaval. O xoves 25, ás
20:30 , na Sala Bahía.

GONDOMAR
¬CINE. Cine e memoria .  O Insti-
tuto de Estudos Miñoranos organiza
este ciclo , que este martes 2 proxec-
tará Memorial de Camposancos,
de José Ballesta de Diego e Mi-
guel Anxo Fernández. Ás 20:00, na
Aula de Cultura Ponte de Rosas.

ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

A obra Shackespeare para ig-
norantes viaxará esta semana a
Foz e Noia.

A compañia Produccións Acontrabutaca presenta esta semana a obra Un morto moi vivo no Carballiño.

Skacha toca en Melide.
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SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.Cada
sábado pola mañá, a biblioteca com-
postelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal. 
¬CINE. As cidades como plató.
Ciclo de filmes que teñen como es-
cenario cidades españolas patrimo-
nio da humanidade. Até o domingo
28, no Teatro Principal (Máis informa-
ción en recadro aparte).
¬EXPO. Seoane. Razón e com-
promiso. Percorrido pola obra
deste gran artista galego de voca-
ción universal, no ano de celebra-
ción do centenario do seu nace-
mento. No Centro Cultural Caixanova
(Praza de Cervantes).
No mesmo recén inaugurado centro
está aberta tamén a exposición O
Pórtico da Gloria. Misterio e sen-
tido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Sobre o dandismo hoxe
en día.Un proxecto de RMS La Aso-
ciación en colaboración co Centro
Duarte, a mostra reflicte conceptos e
estratexias herdadas do dandismo
que se atopan no traballo e na acti-
tude de artistas contemporáneos.
Até  o 21 de marzo, no Centro Galego
de Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO. Espectral. Obras das
coleccións do CGAC. A mos-
tra, comisariada por Miguel von

Hafe , reúne, entre outras, obras
de José Antonio Hernández-Díez,
Sandra Cinto, Jimmie Durham, Rui
Chafes, Ana Mendieta, ou Antoni
Tàpies. No CGAC.
¬EXPO. Fauna alada de Galicia.
Con esta exposición, promóvese o
coñecemento e interese pola fauna
silvestre galega a través dun perco-
rrido por 30 fotografías nas que se
presentan aves, insectos e morcegos
que habitan no país. Até o 29 de
marzo, na Biblioteca da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fábulas.  A mostra de
Amabel Míguez ofrece ao visi-
tante 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 acti-
vidade complementaria ao Fórum
Gastronómico, esta exposición xira
arredor dos espazos caseiros das co-
ciñas galegas. Estructurada de forma
cronolóxica e temática, ofrece en
grandes paneis tanto a visión antro-
polóxica como histórica destes espa-
zos. Até o 15 de marzo, noMuseo do
Pobo Galego.
¬EXPO. A arte do engano. Mos-
tra colectiva de artistas españois e la-
tinoamericanos/as, que estrea es-
pazo expositivo. Até este domingo
28 de febreiro, na Galería Factoría
Compostela (Rúa da Conga, 9). 

GUIEIRO.43.

venres 26, ás 23:00, entradas de 4 a 2
euros, no Café-Bar Liceum.
REDONDELA
¬TEATRO. O Forno. Un espectá-
culo musical de Commedia dell'Arte
sobre a sociedade de consumo
contemporanea destinado a todos
os públicos, que nos trae o grupo
Elefante Elegante Teatro. O sá-
bado 27, ás 20:00, no Multiúsos da
Xunqueira.

RIBADEO
¬TEATRO. Mowgli - O libro da
selva. Espectáculo para nenos de 3
a 7 anos, pola compañía La Carreta
Teatro. O domingo 28, ás 17:30, no
Auditorio Municipal Hernán Naval.

RIBEIRA
¬MÚSICA. Pito de Pikasso, Los
Krasta  e Inllorfeis. Actuación
destes grupos dentro da chamada V
Noite Kurraleira, "A Telleira". Será o
sábado 27,dende as 22:00, na parro-
quia de Bretal.

SADA
¬TEATRO. A verdadeira histo-
ria dos tres porquiños e o
lobo feroz. Espectáculo de ac-
tores e obxetos que narra a verda-
deira historia dos tres porquiños...
e a súa irmá, una porquiña mo-
derna, intelixente e loitadora. O
venres 26, ás 18:00, na Casa da Cul-
tura Pintor Lloréns.

ANOSATERRA
25 DE FEBREIRO - 3 DE MARZO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Unha interesante escolma de obra pictórica de Luís Seoane pode ser vista na nova e flamante sede de Caixanova en Santiago.

A Compañía do Elefante Ele-
gante recurre ao estilo da Com-
media dell’artepara desenvolver
a obra O Forno, que podemos
ver esta semana en Redondela.
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¬MÚSICA. Triple concerto de
Beethoven. A Real Filharmonía
de Galicia interpreta este concerto
de Beethoven, coa presenza do pia-
nista mexicano Jorge Federico
Osorio, ademais de Anca Smeu ao
violín e Barbara Switalska ao vio-
lonchelo. Este xoves 25, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. TiempoCuatro. O
grupo afonda no tango instrumen-
tal contemporáneo de Astor Piaz-
zola. Está constituído por catro
músicos de sólida formación aca-
démica e artística. Este xoves 25, ás
22:00, entradas a 3 euros, no Bar Ul-
tramarinos.
¬MÚSICA. Projecto Mourente.
O grupo de Carlos Valcárcel pre-
senta o seu segundo traballo
Kara.o.ke, un proxecto con can-
cións bailábeis de pop electrónico
programadas e gravadas nun sim-
ple estudio caseiro. Estará acompa-

ñado do grupo Yoplay. Este xoves
25, ás 21:30, entradas de 8 a 5 euros,
na Sala NASA.
¬MÚSICA. Zenttric. Un cuarteto de
Bilbao cunha proposta moi elegante,
indie-rock cun toque post-punk.
Este xoves 25, ás 22:00, entrada de
balde, na Sala Capitol.
E osábado 27, ás 21:00 e entradas a 8
ou 10 euros, tocarán os rockeiros de
Pobra do Caramiñal Forraje.
¬MÚSICA. Rodrigo  Leão. O fun-
dador de Madredeus e Sétima Le-
gião, un dos músicos portugueses
máis recoñecidos, presenta o seu tra-
ballo máis introspectivo e nostálxico,
A Mãe, dentro do ciclo Sons da Di-
versidade. O sábado 27, ás 21:00, en-
tradas a 15 euros con descontos, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Brainwash, Desbro-
zadora, Wisdom. Triple concerto
de heavy para o sábado 27, ás 21:00,
entradas a 5 euros, no Pub TNT.

¬MÚSICA. Pablo Seoane e
L.A.R. Legido. O pianista Pablo
Seoane e o baterista L.A.R. Legido
ofrecen unha sesión de jazz, dentro
do ciclo s. O sábado 27, ás 22:00, no
Café El Puente.
¬TEATRO/DANZA. Z, de Sergi
Faustino. Esta peza consegue fa-
lar do mundo, do ser humano e dos
temas que preocupan á sociedade a
partir dunha estética moi gore, a
cargo deste bailarín catalán que ten
colaborado, entre outros, con La
Fura dels Baus. O sábado 27 ás
21:30, e domingo 28 ás 20:00, entra-
das de 9 a 5 euros, na Sala NASA.
¬TEATRO. Carlos Blanco.O actor
e showman arousán ofrecerá unha
das súas noites de humor. Será o
martes 2, ás22:00, entradas a 5 e 6
euros, no Pub Ultramarinos. 

TUI
¬EXPO. Olladas dunha época:

fotografías do fondo
Blanco-Cicerón. Exposición
de fotos do coleccionista tudense,
en colaboración co Museo do
Pobo Galego. Até o 14 de marzo,
na Sala Municipal de Exposicións,
edificio Área Panorámica. 

VIGO
¬EXPO. Unha viaxe con Ramón
Cabanillas. Mostra das fotos de
once fotógrafos/as galegos, inspira-
das 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 ar-
tista Jose Dávila (Guadalajara, Mé-
xico, 1974) conclúe o proxecto Pun-
tos de encontro/Meeting Points,
comisariado por Agar Ledo. O pro-
xecto 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 orga-
nizada pola Fundación Galiza
Sempre, permanecerá aberta até
o 7 de marzo, na Casa das Mulleres.
¬EXPO. Cousas que só un ar-
tista pode facer. A mostra
forma parte dunha investigación
que estuda a presenza do humor
na arte actual, e reúne doce artis-
tas que comparten referentes ar-
tísticos, e unha forma de traballar
común. Até o 2 de maio, no
MARCO.
¬EXPO. A cidade do Infinito.
Viaxe á Fundación Vicente Fe-
rrer. Mostra de fotografías e paneis
sobre a obra da Fundación nese lu-
gar da India de extrema pobreza. Até
o 7 de marzo, na Sala de Exposicións
III do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Latitud 20º N - Longitud
37º W. Unha mostra de 38 fotogra-
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Os bilbainos Zenttricactúan en
Santiago, na Sala Capitol.

Cantalingua
O Cantalingua é un concurso musical ideado
polas entidades organizadoras do Correlingua:
a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a Con-
federación Intersindical Galega-Ensino, a Mesa
pola Normalización Lingüística e os concellos
de Lugo, Pontevedra, Santiago e Vigo, en cola-
boración co portal de música en galego Komu-
nikando.net.
¿Quen se pode presentar?
Todos os grupos ou solistas de calquer estilo
musical que manden unha canción en galego.
¿Que hai que facer?
Moi sinxelo, só tedes que enviarnos unha can-
ción en formato MP3 [obviamente en galego]
baixo licencia Creative Commons e un correo
electrónico ou teléfono de contacto a correlin-
gua@correlingua.org.  Este enderezo de co-
rreo-e está a ser protexido de programas autó-
matas de envío de correo non sedexado, preci-
sas activar o JavaScript para velo . As cancións
serán colgadas nas páxinas Correlingua.org e
Komunikando.net para que poidan ser desfru-
tadas por todo o mundo.
Ademais do tema en formato mp3, mándanos
a foto da banda e un breve texto de presenta-
ción.
Os temas deberán ser orixinais, quedando ex-
cluídas as versións. A temática das letras será
completamente libre, pero ollo! non poderán
ter contidos obscenos nin discriminatorios. Re-
cordade que o Correlingua está dirixido a rapa-
zas e rapaces menores de idade. Un pouco de
sentidiño.
Importante: o prazo para enviar os temas re-
mata o 10 de abril de 2010.
Os gañadores
Os grupos ou solistas gañadores serán elexidos
baixo un sistema mixto de votación popular vía
Internet, mais un xurado integrado por persoas

vinculadas dunha ou outra maneira ao difícil
mundo da música. Os nomes dos gañadores
serán coñecidos ao redor do día 15 de abril.
Premios
Por suposto quehai premio!. Como sabemos o
difícil que é para os grupos galegos facer con-
certos, ese será o noso premio: 11 concertos
para o Correlingua 2010, que se repartirán os
tres primeiros grupos ou solistas clasificados no
concurso.
Ditas actuacións terán lugar entre os días 3 e 14
de maio de 2010, e contarán cunha remunera-
ción económica de 700 euros por actuación.
- O primeiro clasificado tocará 5 concertos
-O segundo clasificado tocará 3 concertos
-E o terceiro clasificado tocará 2 concertos
Todos os concertos serán pola mañá e terán
unha duración aproximada de media hora e
deberán ser integramente en galego. No caso
de que algún dos gañadores non puidese par-
ticipar nalgún dos concertos, a lista iría co-
rrendo ata completar todas as datas cos grupos

que queden entre os 10 primeiros.
Aínda que soe a tópico… no Cantalingua o im-
portante é participar. O obxectivo non é acadar
un premio, senón espallar a música das bandas
galegas -a vosa música- entre o maior público
posible. Por iso vos pedimos a todos os grupos
amateurs e profesionáis, aos rapaces e rapazas,
profesorado...Axudádenos a dar a coñecer a
música en galego entre os máis novos. Todos
sairemos gañando.

XIII Concurso de Poesía 
Concello de Carral
1.- Poderán optar ao premio todos os
autores/as maiores de idade e de calquera na-
cionalidade, sempre que o seu traballo se pre-
sente escrito en lingua galega.
Non poden participar anteriores gañadores/as
deste concurso.
2.- Fíxase un premio único de 2.000 euros. O
xurado pode declarar deserto o premio. Sobre
a contía do premio aplicaranse as retencións
fiscais oportunas.
3.- Os traballos serán orixinais, inéditos e non
premiados noutros concursos no momento
das deliberacións do xurado (os autores dos
traballos premiados deberán comunicarllo de
xeito inmediato á organización), e cunha ex-
tensión non inferior aos 400 versos. Os traballos
presentaranse por triplicado, mecanografados
a dobre espazo por unha soa cara, e debida-
mente grampados ou encadernados; achega-
dos de sobre pechado no que conste no seu
exterior o título da obra e o lema ou alcume do
autor, contendo no interior o seu nome e apeli-
dos, NIF, enderezo, número de teléfono e co-
rreo electrónico.
4.- As obras presentaranse na Biblioteca Pú-
blica Municipal de Carral (Casa da Cultura,
Rúa de Paleo, 17, 15175, Carral, A Coruña).

5.- O prazo de admisión de orixinais rematará
o 31 de marzo de 2010.
6.- As deliberacións do xurado son secretas, e
delas estenderase a acta correspondente. A de-
cisión do xurado farase pública na segunda
quincena do mes de abril.
7.- O xurado estará presidido polo Alcalde do
Concello de Carral ou concelleiro ou concelleira
no que delegue, e formarán parte do mesmo
persoas de recoñecido prestixio no eido da po-
esía galega e o autor gañador da edición ante-
rior deste concurso; e actuará como secretario
o técnico municipal de Cultura do Concello de
Carral
8.- O título do traballo gañador e o nome e ape-
lidos do seu autor/a daranse a coñecer me-
diante comunicación persoal (chamada telefó-
nica), na web municipal http://www.concello-
carral.com, nos principais medios de
comunicación de Galicia, así como no taboleiro
de anuncios da Casa da Cultura do Concello de
Carral (Rúa de Paleo 17, Carral). 
9.- Establécese un período de dez (10) días
desde a decisión do xurado para presentar ale-
gacións á citada decisión. As reclamacións, que
se tramitarán ante o Rexistro municipal de Ca-
rral, serán valoradas polo xurado.
10.- O Concello de Carral reservarase o dereito
de publicar a obra gañadora.
11.- As obras non premiadas poderán ser retira-
das polos seus autores ou polas persoas nas
que deleguen, no prazo dun mes contado
desde o día seguinte ao fallo do xurado. Non se
devolverán traballos por correo nin por empre-
sas de mensaxes. As obras que non sexan reti-
radas no prazo indicado, destruiranse.
12.- Corresponde ao xurado a interpretación
das presentes bases.
13.- A participación nesta convocatoria supón a
total aceptación das presentes bases.

¬ CONVOCATORIAS
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verdiana substitúe a Sara Tavares,
baixa por problemas de saúde. Este
venres 26, ás 20:30,  no Centro Cultu-
ral Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. Desmemoria-2.
Espectáculo de danza contemporá-
nea pola compañía Disque Danza.
Estará en cartel o venres 19 e sábado
20, ás 22:00, e domingo 21, ás 21:00,
no Teatro Ensalle.
¬TEATRO/DANZA. Contra2. Dan-
za e Contradanza. Obra posta
en escena polo grupo Contra2-
Iván Villar e Nelson Quinteiro, e
que poderemos ver o sábado 20, ás
21:30, e domingo 21, ás 20:00, no
Teatro Arte Livre.

VIVEIRO
¬TEATRO. Colgados -Logomo-
nos. Monólogos que os da com-
pañía Ancora Produccións deno-
minan logomonos. O sábado 27, ás
20:30, no Teatro Pastor Díaz.

a 3 euros, na sala Contrabajo. 
E o mércores 3, ás 22:00, actuación
de Lucía Martínez Cuarteto.
¬MÚSICA. The Last But One.
Mestura de Blues, Rock dos 70 e Psi-
codelia, este venres 26, ás 00:00, en-
trada a 3 euros, en El Bar de Juan (an-
tiguo Anoeta).
¬MÚSICA. Alberto Gabino. Ac-
tuación deste músico español de
rap e hip-hop, o sábado 27, ás 22:00,
na sala Ras Dude.
¬MÚSICA. Somos um povo de
artistas!. Iniciativa musical en
defensa da Língua que, desde Ga-
liza Música, C.S. Revolta e a Radio
Piratona de Vigo viñeron desen-
volvendo desde inicios de ano.
Remata a programación este sá-
bado 27, coa actuación de Rojo2.
Ás 22:00, entrada a 3 euros, no
Centro Social A Revolta. 
¬MÚSICA. Música Babel:
Lura. A cantante de orixe cabo-

fías feitas polo fotoxornalistado xor-
nal El Mundo Fernando Quintela,
embarcado a bordo dun cayuco,
unha viaxe de 18 horas no pasado
xuño, que acabou a mans da Garda
Civil. Até o 14 de marzo, no Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Raíñas de Occi-
dente. A asturiana Emma Fer-
nández presenta esta mostra
que recompila unha serie de ca-
torce pezas de coleccións ante-
riores. Até o 14 de marzo, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬EXPO. No grande azul. Obras do
gañador da Bolsa de Creación Foto-
gráfica José Romay. Aberta até o 14 de
marzo, no Museo do Mar de Galicia.
¬MÚSICA. Don Fernando. Esta
banda australiana dará un concerto
este xoves 25, ás 21:30, na sala La Fá-
brica de Chocolate. 
O venres 26, ás 22:00, actuación de
Mi Pequeña Radio, proxecto en

solitario do músico oscense David
Tabueña.
O sábado 27, á mesma hora, tere-
mos ao grupo heavy madrileño
Calibre Zero , que estarán
acompañados dos galegos
Onyria.
E o domingo 28, ás 20:30, actua-
ción do guitarrista de Los Angeles
Marc Ford, acompañado da
Stepwater Band.
¬MÚSICA. Aíd. A emerxente ra-
peira e hiphopeira viguesa compa-
rece este venres 26, ás 00:00 , na
sala La Iguana Club. 
E o sábado 27, tamén ás 00:00, con-
certo dos grupos Después de
Todo + Zona Zero. 
¬MÚSICA. Jazz Standards
Collective. Cuarteto formado
por Javier Soto (saxo), Álex Tou-
ceda (baixo), Pedro Freijeiro (gui-
tarra) e Emilio Atanes (batería).
Este venres 26, ás 23:00, entrada

GUIEIRO.45.Queres saber máis?                                     anosaterra.com

Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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�  Alugase apartamento en Lira a
carón da praia con terraza e vistas
ao mar e cabo finisterre, equipado
para catro persoas. S. Santa, 325 €.
Xullo e agosto, 570 a 600 €/quin-
cena. Dispoñible o resto do ano por
semanas ou quincenas.

� Aula de música moderna. Pop -
Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Ba-
tería, 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 (Astu-
rias) en tempada escolar. Amo-
blada, con garaxe e calefacción. Tel:
985 63 55 02.

�Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefac-
ción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480

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

�  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. Co-
rreo: sanader150@gmail.com

� Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Ber-
gondo. 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 ne-
nos e anciás e para limpeza de cal-
quera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de se-
mana, en Santiago e comarca. Tel:
617407697.

� Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Pro-
meto honestidade e sinceridade.
Correo : pedrolopez_35@yahoo.es
ao Tel:  660183231.

�  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 extrac-
tora,  grifo e pedra de encimeira,
perfecto estado, ideal  para se-
gunda cociña en casa rural. Moi
económica. Anxo, Tel:636 495 923
ou 609 416 204 

�  Vendo ovos da casa (ecolóxi-
cos.) Entre Padron e A Estrada. Ga-
linhas  de crista pinheira e Mos, cei-
vas sen polución, auga limpa, ali-
mentadas de millo e erva. Venda de
pitas, coellos e años criados  á ma-
neira tradicional. E-mail a: ovosda-
casa.padrom@gmail.com , e envio-
che telf.

� Podólogo con 34 anos de expe-
riencia. Pulido, reflexoloxía, infraber-
mellos... Atende a domicilio. 15/20
euros consulta segundo patoloxía,
45 minutos. Dr. Eduard, de 8:00 a
22:00. Ourense. Tel :  606592217.

� Alugo piso no centro de Ponte-
vedra, rua Benito Corbal. Dous dor-
mitorios, amueblado, con terraza,
patio de cociña, garaxe e trasteiro.
Aluguer: 575 Euros coa comuni-
dade e o garaxe incluidos.Tel: 689
585 767.

�  Vendo móbeis de oficina prác-
ticamente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portá-

tiles e pcs clónicos con Windows e
Linux. +info: mobeisecomputado-
res@gmail.com

�  Véndese áticoen Salceda de Ca-
selas.3dormitorios, 2baños, cociña,
salón, garaxe e bodega. 90 m. 27
millóns  ptas. Teléfono 691495571

�  Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e
arredores. Teléfono. 691495571.

� Can para adoptar na zona de
Vigo. É pequeno, manso e moi tran-
quilo e cariñoso. Chamar ao 609
704 376.

� Alúgase piso en A Coruña, rúa
Belen, perto da estación do tren e a
5 minutos do Pazo da Opera,  dous
dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.
475€ . Tel: 609372341

� Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Pregun-
tar por Carlos. Teléfono 986490688

�  Con experiencia e responsabili-
dade, coido do teu meniño ou me-

niños. Zona de Vigo e Valmiñor.
Chamar

� 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 graba-
ción 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.

�  Busco cuarto en casa de familia
ou persoa que busque compañía.
Persoa maior, educada, universita-
rio. Na zona céntrica de Ourense.
Tel: 606592217.

� Profesor de náutica de lecer ne-
cesítase para academia. Teléfono:
616 217 619.

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

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

A caboverdiana Lura actúa en
Vigo, no ciclo Música Babel, substi-
tuindo á indisposta Sara Tavares.

O músico oscense David Tabueña.
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Gibson como macho alfa in-
terpretando un veterano de-
tective do departamento de
policía de Boston que inves-
tiga o asasinato da súa filla,
envolta en turbos asuntos de
conspiracións políticas. En-
frascado na súa megalomaní-
aca carreira como director –A
paixón, Apocalypto– levaba-
mos sen velo no seu ambiente
dende Cando fomos soldados,
e xa van oito anos. Dirixe con
oficio o responsábel de Casino
Royale.

Daybreakers
Dirixen: Michael Spierig
e Peter Spierig.
Intérpretes: Ethan Hawke,
Willem Dafoe.
Terror. Australia, 2009

Os irmáns Spierig levaban uns
anos desaparecidos despois
da súa época como favoritos
da freguesía gore, alá polo
2003 cando asombraban en
Sitges e Fantasporto coa súa
desinhibida Os non mortos,
unha comedia negra de ho-
rror zombi herdeira do humor
bizarro da primeira época de
Peter Jackson. E, no fondo, a
súa nova fita, xa con gran pre-
suposto e estrelas de Holly-
wood, é outra aventura de su-
pervivencia con mortos viven-
tes, malia que o formato sexa
unha relectura do xénero
vampírico nun futuro posta-
pocalíptico no que as razzias
indiscriminadas dos zugasan-
gue reduciron a poboación
mundial humana a un grupo
de rebeldes que, aliados cuns
vampiros renegados, tratan de
recuperar o control da situa-
ción nun mundo dominado
polos non mortos. Ao vello re-
ferente de Jackson súmase
agora Matrix, John Carpenter
e George Romero. A continui-
dade dána litros e litros e litros
de sucedáneo sanguíneo.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
An Education
Dirixe: Lone Acherfig.
Intérpretes: Carey Mulligan,
Peter Sarsgaard.
Drama. Gran Bretaña, 2009

O danés Lone Acherfig foi,co
permiso do Mifune de Soren
Kragh-Jacobsen, a única achega
digna de atención do desvalori-
zado e manierista movemento
Dogma. Súa é a curiosa Italiano
para principiantes, unha desen-
focada comedia romántica que,
máis ou menos, seguía de es-
guello a doutrina do mestre Lars
Von Trier e a posterior, xa eman-
cipado, Wilbur quérese suicidar.
Agora, integrado no cine “con-
vencional”, dirixe o primeiro
guión de Nick Hornby –Alta fi-
delidade, Febre nas bancadas–
escrito directamente para o
cine, un emotivo drama román-
tico ambientado no eferves-
cente Londres dos primeiros 60
que aspira a tres premios na, xa
próxima, noite dos Oscar. A de
mellor fita –este ano é fácil con
oito candidatas–, a de guión
adaptado para Hornby e a de
mellor actriz para a revelación
de Carey Mulligan.

ao tempo, a única pega que se
lle pode poñer é certo ritmo
moroso con inclinación pola
reiteración narrativa.

Ao límite
Dirixe: Martin Campbell.
Intérpretes: Mel Gibson,
Bojana Novakovic.
Thriller. EE UU, 2010

Como Harrison Ford axus-
tando de novo o sombreiro de
Indiana Jones, antes de que a
artrite faga inviáble o uso de
látego, regresa tamén Mel

The Lovely Bones
Dirixen: Peter Jackson.
Intérpretes: Saoirse Ronan,
Mark Wahlberg.
Drama. Nova Celandia, 2009 

Jackson deixa as terras de Mor-
dor para levar a súa querencia
pola fantasía visual ao terreo da
intriga parapsicolóxica nesta
adaptación cinematográfica da
novela Dende o meu ceo, de
Alice Sebold. Entre o thriller
New Agee a emotividade post
mortem de Ghost,Jackson fai-
nos asistir á investigación dun
caso de violación e asasinato
dende a perspectiva da vítima
adolescente, que asiste ao pro-
ceso dende o limbo dos espíri-
tos con asuntos pendentes. O
gran Stanley Tucci, mestre en
secundarios de luxo, por fin
conseguiu unha candidatura ao
Oscarpolo seu papel

Un profeta
Dirixe: Jacques Audiard.
Intérpretes: Tahar Rahim,
Niels Arestrup.
Drama. Francia, 2009

Neorrealismo noir e ecos da
austeridade rigorosa do vello
Polar francés neste estreme-

Xosé Valiñas

cedor thriller carcerario que
evita, sabiamente, todo efec-
tismo gratuíto. Audiard –Un
heroe moi discreto, De latir o
meu corazón parou– obtivo o
gran premio do xurado en
Cannes con este duro relato
sobe o ascenso criminal dun
mozo de orixe magrebí, que
ingresa en prisión para cum-
prir unha condena de seis
anos por pequenos delitos de
rateiro e acaba ocupando po-
sicións de privilexio no sis-
tema carcerario da mafia
corsa. Fascinante e arrepiante

Rosamund Pike e Dominic Cooper en An Education.

Un intre de Daybreakers.Fotograma de Un profeta.

Mark Wahlberg en The Lovely Bones.

Mel Gibsonen Ao límite.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

En 1984 produciuse a final mundial de xadrez máis larga e polémica da historia. O
match, que foi pactado a seis vitorias e as táboas non contaban, comezou cun catro
a cero a favor de Karpov nas nove primeiras partidas, logo foron todas táboas ata a
31 que volveu gañar Karpov. Tras este cinco a cero parecía clara unha victoria de Kar-
pov, pero a titánica defensa de Kasparov cunha interminábel serie de táboas que
alargou o match máis de seis meses logrou poñer o marcador en 5 a 3. Nese mo-
mento o presidente da FIDE Florencio Campomanes en contra da vontade de am-
bos contendentes suspendeu o encontro argüíndo esgotamento físico dos xogado-
res. Sen embargo no libro A KGB xoga ao xadrez, Boris Gulko e Viktor Korchnoi din
que Campomanes era tamén axente da KGB e que suspendeu o campionato res-
pondendo a ordes políticas.

Kasparov, Gary 2715
Karpov, Anatoly 2705

Moscova. Championship 31th-KK1 (48)
08.02.1985. C42: Defensa Petrov.

Así foi a derradeira partida deste incon-
cluso match e a terceira vitoria de Kas-
parov sobre un Karpov exhausto: 1.e4
e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.d4 d5 6.Ad3 Cc6 7.0-0 Ae7 8.c4 Cf6
9.Cc3 0-0 10.h3 dxc4 11.Axc4 Ca5

12.Ad3 Ae6 13.Te1 Cc6 14.a3 a6
15.Af4 Dd7 16.Ce5 Cxe5 17.dxe5 Cd5
18.Cxd5 Axd5 19.Dc2 g6 20.Tad1 c6
21.Ah6 Tfd8 Diagrama 22.e6! fxe6
23.Axg6 Af8 24.Axf8 Txf8 25.Ae4 Tf7
26.Te3 Tg7 27.Tdd3 Tf8 28.Tg3 Rh8
29.Dc3 Tff7 30.Tde3 Rg8 31.De5 Dc7
32.Txg7+ Txg7 33.Axd5 Dxe5
34.Axe6+ Dxe6 35.Txe6 Td7 36.b4
Rf7 37.Te3 Td1+ 38.Rh2 Tc1 39.g4 b5
40.f4 c5 41.bxc5 Txc5 42.Td3 Re7

43.Rg3 a5 44.Rf3 b4 45.axb4 axb4
46.Re4 Tb5? 47.Tb3+- Tb8 48.Rd5 Rf6
49.Rc5 Te8 50.Txb4 Te3 51.h4 Th3
52.h5 Th4 53.f5 Th1 54.Rd5 Td1+
55.Td4 Te1 56.Rd6 Te8? 57.Rd7 Tg8
58.h6 Rf7 59.Tc4 Rf6 60.Te4 Rf7
61.Rd6 Rf6 62.Te6+ Rf7 63.Te7+ Rf6
64.Tg7 Td8+ 65.Rc5 Td5+ 66.Rc4
Td4+ 67.Rc3 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Como debe ser, como Deus manda. 2- Especialistas nas cousas

do diñeiro, que nunca acertan cando vai haber crise. 3- Forma do

posesivo, chamada en galego “de respecto”. Demanda, pide se

cumpla algo. Símbolo do Sodio. 4- Unha “web-....” é unha cámara

pequeniña. Prefixo grego que dá idea de viño. Tecnoloxía que

permite transmitir un texto por vía telefónica. 5- Organización da

que Felipe González dixo “De entrada, non”. Símbolo do amperio.

Golpea ou tropeza con algo. 6- Praia de Marín. Enfado violento,

furia. 7- Receptáculo para os votos. Primeira das letras. Maleta por-

tuguesa. 8- Variante da verba “niño”. Veterana canle televisiva dos

USA. Así chaman nos “westerns” aos matasáns. 9- Vogal repetida.

Período de tempo despois do cal a sucesión de eclipses de Sol e

de Lúa se repite novamente, que equivale a 18 anos, 11 días e 18

horas. Número 11, en notación latina. 10- Que non fai falla. 11-

Voaban por riba dalgún lugar concreto.

Verticais:

1- Que son dun enorme tamaño, moi fóra do normal ou coñeci-

do. 2- Dun país sudamericano que, polo nome, debe quedar

polo medio e medio do globo. 3- Positivo, beneficioso. Unha

popular e tradicional marca de coñac. Símbolo do Niobio. 4- Isti-

tuto Nacional de Emprego. Nome de muller. Canle radiofónica

de moita audiencia. 5- Cantidade de alimento ou medicamento

axeitada para surtir o efecto requerido. Empresa galega de tele-

fonía e cable. Ven á vida. 6- Cada un dos compostos orgánicos

obtidos ao substituír os hidróxenos do amoníaco por radicais

monovalentes. Abreviatura de “abreviatura”, que xa é rizar o rizo.

7- Gato, micho, pero escrito doutro xeito (riqueza que ten o Gale-

go!). Símbolo do Fluor. Recinto taurino. 8- O que está aí. Onoma-

topea dun estoupido. “... Carneiro”, presidente ou aeroporto lusi-

tano, segundo guste máis. 9- Símbolo do nit (unidade de lumi-

nancia). Outra unidade da Física, máis coñecida como Faradio.

Símbolo do Rubidio. 10- Parte da medicina que estuda a morte.

11- Acción e efecto de desorbitar algo, de exceder o xusto ou ver-

dadeiro na súa descripción.

A KGB xoga ao xadrez.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
CChheeggaarroonn  áá  ooiittaavvaa  eeddiicciióónn  dduunn
ffeessttiivvaall  qquuee,,  aa  pprriimmeeiirraa  vviissttaa,,  ppaa--
rreeccee  mmooii  mmiinnoorriittaarriioo,,  xxaa  ccoonnttaarráá
ccoommoo..
Pois pensando que sempre ia-
mos ser minoritarios.
EE  eessttee  aannoo  mmeessmmoo  tteeññeenn  uunnhhaa
sseecccciióónn  ppaarraa  mmiinnoorrííaass..
Estamos en tempo de crise e
gústanos arriscar. É rizar o rizo
e ao mellor esa sección ten
unha resposta positiva da
maioría, quen sabe.
OO  cceerrttoo  éé  qquuee  ccoommeezzaarroonn  ddee
ffoorrmmaa  mmooii  mmooddeessttaa  eenn  VViiggoo  ee
hhooxxee  dduurraa  ttooddoo  oo  aannoo  ee  eessttéénn--
ddeessee  aa  vvaarriiaass  cciiddaaddeess..
Seguimos a ser modestos e hu-
mildes, co que gasta a Adminis-
tración nun concerto, nós face-
mos dez porque non pretende-
mos competir cos programado-
res de música maioritaria. O
noso é como o de calquera ven-
dedor, ensinámoslles ás cidades
o traballo realizado e, como o
risco é baixo, aos poucos imos
medrando. Con nós, os conce-
llos teñen máis a gañar que a
perder. Este é un guión posíbel
de programación cultural.
PPooddeerrííaann  vviivviirr  sseenn  aa  AAddmmiinniiss--
ttrraacciióónn,,  éé  ddiicciirr,,  tteeññeenn  ddééffiicciitt??
Facemos o posíbel para non telo
porque acomodamos a progra-
mación á economía. Se nun
concerto temos déficit, nos se-
guintes equilibramos os gastos e
o orzamento. Adaptámonos.
EE  aa  ccrriissee,,  aaffééccttaalllleess??

Bieito Iglesias

Opasado entroido apren-
dín nos pagos natíos de

Coles algunhas nociós de orni-
toloxía. Vin dúas meixengras
peteirando mazás xa mirradas
polo inverno e preguntei pola
cronoloxía das aniñadas. Infor-
máronme de que a torda ma-
druga (paxaro arteiro fai o niño
en xaneiro) mentres o pardal
espera ao bo tempo de maio,
cando graian as plantas. Noutro
campo –o da etnografía– des-
cubrín reminiscencias da cruel-
dade espartana que guindaba
os neonatos fracos desde as cu-
rotas dos montes Taixetos. Ao
pé do castro da Madanela ér-
guese a Peneda Abilleira (así
nomeada por albergar un enxa-
mio que verte mel polas fendas
do petouto) e desde ese altoeiro
chimpaban os burros vellos hai
cinco décadas. Tan crúa euta-
nasia é hoxe impensable. Re-
gresando a Santiago no tren,
aturei un tipo tan dado á facun-
dia que proferiu unha maza-
dora palestra sobre a imposibi-
lidade de trocar de sexo, bou-
rando sen pausa nos infortuno-
sos compañeiros de vagón.
Logo, na estación compostelá,
o taxista confundiume cun
mendigo (por coxo e pola bolsa
ao lombo), puxo a radio a todo
volume pra que me abouxasen
as diatribas fascistas de César
Vidal e trasteoume o saco de
viaxe na beiravía da que chega-
mos ao destino, arrincando
acto continuo levado do demo.
A pesar destes contratempos,
reafírmome na idea de que un
país civilizado non pode botar
os burros á barronca desde o
tope dun penedo. �
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César Lorenzo Gil

Hai poucas cousas que
os futbolistas teñan
tan dominado coma o

saber estar. Agás Eric Cantona e
algúns outros toutizos, desde
pequenos están adestrados na
arte de aturar insultos, apupos e

incluso espumedallos de saliva.
O espectáculo público dáse
moito ao berro e os personaxes
deben practicar a impermeabi-
lidade á crítica. O rei Juan Carlos

garda o mesmo aceno xentil
para o aplauso que para o
abouxo. Cristiano Ronaldo con-
verte os palabróns en fintas.
Ambos son expertos. José María
Aznar, pola contra, ten pouca
veteranía. Nunca lle gustou que
o puxesen a caldo, nin en “Caiga

quien caiga” nin agora cando o
burlan ao saír das conferencias.
Debería ir a clases de Tolerancia
de Adversidades con John Co-
bra, o candidato a representar a
España no Festival de Eurovi-
sión que mandou mamar do
teto os seus detractores.�

1.395
anosaterra

SABER ESTAR

8 400021 303104

01395

Afecta a todos. Xogamos con
presupostos tan escasos que
non podemos ter un balance
tan negativo como os festivais
que manexan millóns de eu-
ros. Os nosos números son
moi baixos. Teña en conta que
o noso orzamento ascende a
60.000 euros ao ano e con iso
facemos uns quince concertos.
De media, facemos oito ou dez
en Vigo e logo sumáronse A
Coruña, Santiago e Ferrol.
CCoonn  qquueenn  éé  mmááiiss  ddiiffíícciill  ttrraattaarr,,
ccooaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  ccooaass  eemm--

pprreessaass  ppaattrroocciinnaaddoorraass  oouu  ccooss
mmúússiiccooss??
As Administracións cada vez
son máis receptivas e este tipo
de proxectos porque, como
digo, o risco é baixo. Os artistas,
depende. Cando soben a coti-
zación, cortamos as negocia-
cións; temos uns límites.
TTeemmííaa  qquuee  ccoonntteessttaassee  qquuee  oo
ppeeoorr  éé  oo  ppúúbblliiccoo..
O público na música, como no
cinema ou na literatura, escolle
o guión. Trasladar ese criterio
fóra das súas prioridades é difí-

cil. Buscamos todo tipo de pú-
blico, e se algunha vez consegui-
mos que un seguidor do folk se
pase ao pop ou viceversa, todos
contentos. De calquera xeito, os
nosos concertos son variados.
EE  iissoo  ddee  lleevvaarr  aa  mmúússiiccaa  aaooss  mmuu--
sseeooss??
Sempre estivo. A música con-
temporánea naceu arredor
dos museos. Existe unha cone-
xión. A música é un discurso
contemporáneo e os museos
hai tempo que non se dedican
só a exhibir artes plásticas, ta-
mén incorporan o son.
GGuussttaa  ddee  oorrggaanniizzaarr  ccoonncceerrttooss
eenn  eessppaazzooss  iinnssóólliittooss??
Gustamos. A música é moi fí-
sica, a diferencia doutras artes
con soporte máis ríxido. Ade-
mais, non toda a música é
circo, algunhas obras van ben
nunha campiña, nunha ruína
ou nun contedor.
ÉÉ  ddooss  qquuee  ppeennssaa  qquuee  hhaaii  qquuee  iirr
ddeettrrááss  ddoo  ppúúbblliiccoo  ppaarraa  qquuee  eenn--
cchhaa  ooss  aauuddiittoorriiooss??
Non necesariamente. Na cul-
tura a xente sabe o que quere,
sobre todo agora que é tan fácil
acceder á información. O que lle
dicimos é que hai propostas que
ao mellor descoñece pero que
nun futuro poden interesarlle,
aínda que nese momento tal
vez sexa tarde porque quizais
acudir a un concerto sexa moi
caro. Ás veces acertas e artistas
programados por nós pegan un
estoupido posteriormente.�

Xulio Gómez, director do festival Sinsal
‘Co que gasta a Administración nun concerto,
nós facemos dez’

’’Desde ese altoeiro
chimpaban
os burros vellos
hai cinco décadas”
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Dirixe o Festival Sinsal, un evento de música minoritaria que este ano chega á súa oitava edición. Chámase Xulio
Gómez e explícanos as razóns do seu éxito. “Apostar por nós implica un risco tan baixo que paga a pena”, asegura
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