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ten outros puntos de vista, co-
mo o que expresou recente-
mente o arquitecto británico

David Chipperfield, habitual vi-
sitante do noso país e cuxa obra
é protagonista dunha exposi-
ción que exhibe a Fundación
Barrié de la Maza. “Aló [en Gali-
za] a paisaxe cambia de ano en
ano. Calquera agricultor pode
conseguir licenza para construír
na súa terra. Son moitos os que
consideran que non facelo é
perder diñeiro. E se non obte-
ñen o permiso para construír
achácano á corrupción do alcal-
de. É unha pena que os únicos
lugares protexidos de España
sexan os parques naturais e ago-
ra, tras esnaquizala, a costa”,
afirmou. Para moitos trátase
dun tópico; para outros, dun
embuste. En calquera caso, a
crítica leva implícita a demanda
doutro rumbo.

Mais, se son necesarios
cambios do conxunto, por que
non chegar a un acordo xeral?
A actual Lei do solo elaborou-
na Xosé Cuíña en 2002 e refor-
mouna Núñez Feixóo en 2004
cando era conselleiro de Políti-
ca Territorial. Agora, Agustín
Hernández presenta un-

H. Vixande
Existe política de ordenación do
territorio? Detéctase certo con-
senso arredor da necesidade de
abordar reformas para a racio-
nalización da urbanización e
conservación do espazo rural e
o costeiro, mais a Xunta optou
por modificar a lexislación do
solo e do litoral sen asinar un
pacto xeral polo territorio que
proporcione seguridade xurídi-
ca e un marco xeral estábel. A
oposición, pola súa banda, pre-
séntase desunida. Mentres o
PSOE é ambiguo, o BNG cualifi-
ca a iniciativa de “chafallada”.

O afán por conservar o terri-
torio cébase cos máis febles e
moitas veces nin sequera alcan-
za os obxectivos fixados. En
principio, trátase de evitar un
crecemento desordenado que
impida a prestación de servizos
básicos e unha ocupación irra-
cional do territorio. Ao tempo,
perséguese mellorar as condi-
cións de vida da cidadanía,
mais non sempre se consegue.

O conselleiro de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestrutu-
ras indicou que “é o momento
de avanzar na configuración
dun modelo territorial que rea-
firme os sinais de identidade da
nosa paisaxe e ofreza garantías
para un crecemento urbanístico
harmónico”. Agustín Hernán-
dez tamén explicou que hai que
“rematar unha etapa de ‘poster-
gación e de indecisión’ á hora de
abordar unha materia pendente
en Galicia, como é a ordenación
territorial”. Con todo, a oposi-
ción recea das súas propostas;
por iso, Mar Barcón, a coordina-
dora do Territorio do PSdeG-

PSOE, cualificou a iniciativa de
“cortopracismo político e elec-
toral” e pediu “velar pola legali-
dade e de facer pedagoxía” para
evitar a ocupación indiscrimi-
nada do espazo rural.

O certo é que parte da pobo-
ación do rural quéixase das difi-
cultades para construír ou para
reformar as súas vivendas, de
que os parques naturais intro-
ducen moitas regulacións pero
poucas alternativas ou de que
na costa non se poden máis que
facer piscifactorías. Demasiados
obstáculos, en suma. Mais exis-

Modifícase por segunda vez en oito anos
sen aprobar primeiro as Directrices do solo
previas que o presidente prometera
no debate de investidura. Críticas
por falta de consenso e de planificación

A segunda Lei do solo de Feixóo
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’’Hai que rematar cunha
etapa de ‘postergación
e de indecisión’ á hora
de abordar unha materia
pendente en Galicia, como
é a ordenación territorial”

[Agustíin Henández]
Conselleiro do Territorio.

’’Cómpre velar pola
legalidade e facer pedagoxía
para evitar a ocupación
indiscriminada do espazo
rural”

[Mar Barcón]
PSdeG-PSOE.

’’En Galiza a paisaxe cambia
de ano en ano.
Calquera pode conseguir
licenza para construír”

[David Chipperfield]
Arquitecto británico.

�Simplificación da elabora-
ción dos planos urbanísticos
municipais.
�Acurtar de tres a dous me-
ses os prazos das interven-
cións autonómicas no pro-
ceso de aprobación dos pla-
nos municipais.
�Maior axilidade no outor-
gamento de licenzas de
construción en solo rústico.

�Redución dun 80% do tem-
po de tramitación das obras
menores.
�Creación de catro tipos de
núcleos rurais: tradicional,
consolidado, non consolida-
do e complexo.
�Simplificación dos planos
parciais municipais.
�Permiso para edificar ado-
sados no rural.�

As principais modificacións

Agustín Hernández. A.G.N.

Mar Barcón. PACO VILABARROS

David Chipperfield. 
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2013 dunha nova Lei do Chan
que complete o traballo que vi-
mos facendo”. Nese marco de
colaboración albiscábanse xa
novos cambios nas Directrices
de Ordenación do Territorio, o
plan do litoral ou as Normas do
Hábitat.

Ao consenso, porén, non se
sumaron os partidos da oposi-
ción, aínda que si se amosaron
dispostos a asinar un pacto polo
territorio ao que non foron invi-
tados. Con todo, non contan
cunha estratexia conxunta.
Mentres os socialistas ofreceron
“un si condicionado” á reforma

–do que se desvincularon tanto
Emilio Pérez Touriño como
María Xosé Caride, ex consellei-
ra de Obras Públicas e Territo-
rio–, os nacionalistas conside-
ran que “é necesario un amplo
consenso por seguridade xurí-
dica” e non unha reforma como
a que propón o Goberno. En to-
do caso, estiman que non hai
que comezar a casa polo tellado
e primeiro establecer as Direc-
trices de Ordenación do Terri-
torio no canto de acondicionar
estas ao resultado das sucesivas
reformas nas leis do solo e do li-
toral que prepara a Xunta.�

ha nova modificación.
Por outra banda, durante o de-
bate de investidura, o presi-
dente prometeu preparar en
seis meses as Directrices de
Ordenación do Territorio. Po-
rén, a Consellaría de Medio
Ambiente e Territorio vén de
informar de que a Xunta vai
“aprobar definitivamente as
Directrices de Ordenación do
Territorio e o Plan do Litoral a
finais de ano”.

ACORDO SEN CONSENSO PARLAMEN-
TARIO. Ao acordo para abordar
eses cambios chegouse en se-

tembro do pasado ano. Asináro-
no o presidente da Xunta e o
presidente da Federación Gale-
ga de Municipios e Provincias,
Carlos Fernández (PSOE), e
consistiu nun Pacto polo Urba-
nismo que avala a reforma de 42
dos 237 artigos da Lei de Orde-
nación Urbanística (a Lei do So-
lo) que o Goberno galego iniciou
en verán. O entendemento en-
tre Feixóo e Fernández levou a
que este último cualificase de
“histórico” o consenso entre as
dúas institucións e que anuncia-
se “o compromiso da Xunta de
dispor nesta lexislatura 2009-

xóo

RIVALIDADES

D ise que a antiga rivali-
dade entre parroquias,

e mesmo entre algunhas vi-
las, era debida á falta de co-
municacións adecuadas. Al-
guén podería interpretar que
a persistencia de RENFE en
non comunicar A Coruña e
Vigo cun servizo á altura dos
tempos, pero si ambas con
Madrid –aínda que tamén
con atraso–, obedeza á estra-
texia de evitar certas rivalida-
des e estimular outras. O cer-
to, en calquera caso, é que
ten razón Núñez Feixóo –e
con el todos os que o prece-
deron desde hai un século–
na afirmación de que Galicia
debería ser entendida, a cer-
tos efectos, como unha cida-
de única.

Máis en concreto, que Fe-
rrol e Coruña, ou Ponteve-
dra e Vigo, sigan padecendo
unha intercomunicación
que non chega a estar ao ni-
vel da Holanda dos anos se-
senta, obrigando á duplici-
dade de servizos, non se de-
be á falta de potenciais usua-
rios, senón a unha concep-
ción de país determinada
ou, no peor dos casos, á ine-
xistencia da mesma.

O polígono do Porriño, un
dos dous maiores de Galicia,
carece de comunicación di-
recta por ferrocarril (sen o ro-
deo de Redondela) con Vigo
e o seu porto. Pódese com-
parar esta situación coa de
Bilbao e a ría do Nervión que
contan cos puntuais e mo-
dernos servizos de RENFE,
FEVE e Euskotren ou coa
completa rede de proximi-
dade de Madrid, que en par-
te alberga a antiga estación
do Norte. 

Pena que a visión do parti-
do que goberna a Xunta mu-
de radicalmente cando che-
ga ao Goberno do Estado. PP
e PSOE son autonomistas
cando ocupan os edificios
administrativos de San Cae-
tano, pero deixan de selo
cando contemplan o pano-
rama desde a Moncloa, de
modo que a axenda política
resulta, ano tras ano, moi se-
mellante, pero cun intercam-
bio de papeis entre quen ve a
razón de Estado e quen de-
fende a causa de Galicia.�

anosaterra

’’editorial

Un urbanismo desordenado marca un territorio para o que non se estableceron pautas de organización nos 16  anos do goberno de Fraga.  PACO VILABARROS

Os anuncios de recorte de pra-
zos para a construción prodú-
cense un ano despois do es-
toupido da burbulla inmobi-
liaria, cando a actividade do
sector está paralizada por falta
de demanda e exceso de oferta
de vivenda valeira. Cal é a ra-
zón para introducir esta refor-
ma agora? Para a parlamenta-
ria do BNG e portavoz nacio-
nalista neste campo, Teresa
Táboas, “a escusa de acurtar
prazos serve para resolver al-
gúns problemas concretos de
alcaldes do PP que fan presión
sobre a Xunta e dalgúns cons-
trutores que pensan que van
ter unha nova oportunidade
no rural, pero engánanse”.

Sen necesidade dunha
normativa que reduza prazos
para edificar e sen a presión
económica a prol da constru-

ción, este era un momento
ideal para realizar unha refle-
xión, segundo Táboas. A de-
putada sostén que “despois

dos estragos de liberalizar o
solo e basear a economía no
sector inmobiliario, atopá-
monos nunha crise e debe-
mos preguntarnos se non de-
bemos buscar outros moto-
res económicos”.

O problema, para Teresa
Táboas, “estriba na falta de di-
rectrices, en non responder a
unha secuencia lóxica na pla-
nificación, en non establecer
cales son as prioridades na in-
fraestruturas, os destinos do
territorio, a localización dos
sectores agro-gandeiros e fo-
restais; algo que comezara a
elaborarse na pasada lexisla-
tura porque en 16 anos Fraga
non fixera nada”.�

Existe demanda para construír?

’’Despois dos estragos
de liberalizar o solo e basear
a economía no sector
inmobiliario, atopámonos
nunha crise e debemos
reflexionar sobre
o modelo de país”

[Teresa Táboas]
BNG.

Teresa Táboas. PEPE FERRÍN /

>>>
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políticas da internet e das novas
tecnoloxías. O seu predecesor
co bipartito, o Plan Estratéxico
Global da Sociedade da Infor-
mación (PEGSI) foi redactado
no 2005 por varias firmas con
capital do país. Con este son xa
oito os concursos que acada
Atos Origin co PP na Xunta. Nes-
ta compañía traballa Carme
Martín Pozuelo Romai, sobriña
do mentor político de Alberte
Núñez Feixóo, Xosé Manuel Ro-
mai Beccaría, que xa fora com-
pañeira de Feixóo tanto na cú-
pula de Correos como na Con-
sellaría de Política Territorial
cando o líder do PPdeG dirixía
estes departamentos públicos.
Porén, o presidente da Xunta
defendeu a obxectividade das
adxudicacións a esta multina-
cional. A patronal das empresas
galegas da internet, Eganet, ten
denunciado en varias ocasións a
falta de oportunidades para as
compañías do país desde que o
PP accedeu á Xunta. �

ÉXITO DA FOLGA

O PERSOAL SANITARIO
DE VIGO RECLAMA
UN HOSPITAL PÚBLICO
Máis de 5.000 persoas manifes-
táronse o pasado mércores 24
de febreiro en Vigo para recla-
marlle á Xunta que o financia-
mento e a xestión do novo hos-
pital sexa público ao 100%. O

balladores”. O Comité de Em-
presa, con representación de CC
OO, UGT, USO e CIG, aprobou
un convenio colectivo con “ma-
nifestas irregularidades”, entre
as que, indicaron, “destaca un
artigo que priva os contratados
do dereito de cobrar a antigüi-
dade ao igual que os traballado-
res fixos”, recollido no Estatuto
dos Traballadores.�

CON XUSTIFICACIÓNS

O PARLAMENTO SUPRIME
O PAGAMENTO AUTOMÁTICO
DA QUILOMETRAXE

Os deputados deberán xustifi-
car xa no seguinte Pleno os gas-
tos dos desprazamentos para

OPOSICIÓNS

A XUNTA ADMITIRÁ DOCENTES
QUE NON ENTENDAN O GALEGO

Na última reunión da Mesa Sec-
torial, a Consellaría de Educa-
ción formalizou a eliminación
da obrigatoriedade de realizar
unha proba en galego nas opo-
sicións. A CIG-Ensino, sindicato
maioritario no sector, considera
“inaceptábel” a eliminación
desta proba, que outros anos se
correspondía coa parte do exa-
me na que se realiza a progra-
mación didáctica. “Un docente
debe ter coñecemento pleno do
noso idioma, difícil vai ser com-
probar a competencia cunha
validación, cursos de perfeccio-
namento ou co Celga 4. Capaci-
taría mellor realizar polo menos
un terzo das probas en galego,
como se viña facendo”, sinala a
CIG. Nesta liña, sindicatos como
CC OO, UGT ou o STEG cualifi-
can de “paso atrás” a desapari-
ción do galego nas oposicións
ao corpo docente.�

XA ACADOU OITO CONTRATOS

UNHA FIRMA FRANCESA
ENCARGARASE DO PLAN TIC
DE GALIZA

Unha multinacional de orixe
francés elaborará o Plan Estraté-
xico Tecnolóxico Global da Xun-
ta, o documento que guiará as

presidente da Xunta de Persoal
do Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Vigo (Chuvi), Ma-
nuel González, amosouse satis-
feito pola participación na mo-
bilización, xa que malia estar
destinada principalmente a per-
soal sanitario do Chuvi contou
coa implicación da cidadanía.
Un día antes, o 75% dos traballa-
dores do complexo hospitalario
paralizaron a actividade ordina-
ria –sen entorpecer a atención
ás urxencias– na folga convoca-
da polos empregados contra a
privatización da sanidade.�

AFECTARÍALLE A 300 EMPREGADOS

PERSOAL DA CRTVG DENUNCIA
UN ERE ENCUBERTO

Traballadores contratados da
CRTVG presentáronlle un escri-
to á Xunta e aos tres partidos con
representación no Parlamento
–PP, PSOE e BNG– no que de-
nuncian a posta en marcha dun
“ERE encuberto” para despedir
300 persoas. Segundo explican
no documento, a CRTVG pre-
tende “pór en marcha” un pro-
ceso de “consolidación de em-
prego” co que “se pretende xus-
tificar ante o Goberno da Xunta
a estabilización de 220 empre-
gos” cando “en realidade busca
indemnizar e despedir 300 tra-

poder cobrar as indemniza-
cións dos gastos de quilometra-
xe, que até agora se percibían de
xeito automático. Ademais, a
modificación tamén afecta a
outros actos parlamentarios co-
mo as comisións. Coa nova nor-
mativa, cada parlamentar debe-
rá solicitar a indemnización ex-
presamente, e por escrito, cada
vez que participe nun acto par-
lamentario. O documento prevé
abonar os gastos que xeren os
traslados daqueles deputados
que non teñan ou non poidan
utilizar vehículo propio, pero
que en ningún caso “poidan ex-
ceder” os xerados polo uso do
vehículo propio e previa xustifi-
cación documental.�
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ASEMANA María Obelleiro

Unhas oposicións á Administración pública. PEPE FERRÍN/ AGN

Manifestación en defensa da sanidade pública en Vigo. PACO VILABARROS

O conselleiro de Medio Ambien-

te, Territorio e Obras Públicas,

Agustín Hernández, viuse na obri-

ga de expedientar o seu amigo e

compañeiro de filas, Telmo Martín

–presidente local do PP en Ponte-

vedra– polo suposto cobro de so-

breprezos en vivendas sociais.

Unha vez confirmado o arquivo

xudicial do caso, a Xunta levantou

a suspensión da causa adminis-

trativa contra a empresa de Mar-

tín, Construcuatro. Un xulgado de

Vigo abriu a investigación polas

denuncias de 32 compradores de

vivendas que lle pagaron á cons-

trutora até 33.000 euros para ad-

quirir un piso protexido. En se-

tembro do 2007, a Consellaría de

Vivenda dirixida pola nacionalista

Teresa Táboas abriulle un expe-

diente. As pesquisas xudiciais

obrigaron o departamento de Tá-

boas a suspender unha causa ad-

ministrativa que se reabriu agora

e que pode acabar nunha multa

de un millón de euros, na devolu-

ción das comisións ilegais e na in-

habilitación para edificar vivenda

protexida durante seis anos.�

CONSTRUCIÓN

A XUNTA REÁBRELLE A TELMO MARTÍN (PP) O EXPEDIENTE POR SOBREPREZOS

Telmo Martín,portavoz do PP en Pontevedra. PACO VILABARROS

Xunta de portavoces do Parlamento. JESSICA BARCALA / AGN
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rios nos quios-
cos, quedan al-
gunhas semanas
sen a nosa publi-
cación”, afirma  a
xefa de adminis-
tración e distri-
bución, Branca
Costas.

A nova distri-
bución está aínda
en período de
proba, polo que, o
Departamento de
Subscricións de A
Nosa Terra agra-
dece a notificación
de todas as ano-
malías detectadas
no servizo. Pódese
facer chamando ao
teléfono 986 433
830 ou enviando un
correo electrónico a
s u b s c r i p c i ó n s
@anosaterra.com�

A.N.T.
Promocións Culturais Galegas
SA, empresa editora do sema-
nario A Nosa Terra, vén de
contratar os servizos do Grupo
Boreal, a maior empresa de
Galiza de distribución, e líder
do reparto domiciliario e da
prensa en xeral. Esta empresa
será a encargada de garantir
que o semanario chegue os xo-
ves ou os venres, a máis tardar,
aos domicilios. Só no caso dos
subscritores que residen fóra
de Galiza e en certas zonas ru-
rais se seguirá utilizando o co-
rreo postal.

“Tentamos así, non só me-
llorar o servizo aos nosos subs-
critores, que nos últimos 33
anos foron a columna verte-
bral deste proxecto, senón tra-
tar de fidelizar a todos os lecto-
res, pois somos conscientes de
que moitos deles, ante a escasa
tradición de mercar semana-

A Nosa Terramellora o envío
a subscritoresCarlos Aymerich

Cumprido xa un ano das
eleccións que puxeron ou-

travolta o PP no Goberno de Ga-
liza hai xa elementos para facer-
mos balanzo e concluírmos que
foi daquelas promesas coas que
Alberte Núñez Feixóo, propa-
ganda gris á parte, construíu a
súa axustada maioría. Qué foi,
por exemplo, do compromiso
de rematar coa crise en 45 días
cando hoxe temos 30.000 para-
dos máis que hai un ano. Qué
supuxo a austeridade, aquela
que non ía afectar ao gasto so-
cial, ante a evidencia de que o
novo goberno está empeñado
en desmantelar os servizos pú-
blicos non lucrativos e na priva-
tización daqueles outros nos
que as empresas privadas pidan
tirar algún gaño. Qué aconteceu
coa liberdade e concordia lin-
güística coa que o PP ía rematar
coa imposición do bipartito,
constatada a ampla contesta-
ción social provocada polos ata-
ques á nosa lingua en que aque-
les eslogans, como era de prever,
se concretizaron. Comprobar,
en fin, se esta nova Xunta de Ga-
liza logrou, como dicía, facerse
respectar en Madrid e conseguir
máis competencias e un mellor
financiamento para o noso país.

Nas preguntas xa van as res-
postas. Fóra de autorizar EREs e
subvencionar a deslocalización
industrial, a Xunta non está a fa-
cer nada para loitar contra a cri-
se. Lonxe de mellorar os servizos
públicos Feixóo é responsábel
do seu deterioro e da elimina-
ción de prestacións públicas co-
mo a gratuidade dos libros de
texto. A mobilización social im-
pediu, felizmente, a aprobación
do Decreto do galego por máis
que o PP se resista a voltar ao
Plano Xeral de Normalización. E
a interlocución co goberno es-
pañol dista de ter mellorado co-
mo revela o fracaso do financia-
mento autonómico e o impás
na negociación sobre as caixas.

Postas todas as esperanzas
no Xacobeo, Feixóo está á es-
pera dun milagre. Abofé que o
precisa.�

CABODANO’’

’’A Xunta non está a facer  
nada para loitar
contra a crise”

A JOSÉ BONO.
IGNORÂNCIA
DA HISTÓRIA DA GALIZA

Distinguido senhor: Com as-
sombro escutei a entrevista
que o jornalista Iñaqui Gabi-
londo lhe fez na estreia do seu
novo programa “Hoy” na ca-
deia CNN+, no dia 8 de Feve-
reiro 2010.

Escutei-lhe coisas interes-
santes entre as que sinalo a sua
visão critica perante a actual lei
eleitoral do Reino da Espanha.
Disse Vossa Excelência que as
listas fechadas não reflectem a
verdadeira opinião do povo fa-
ce aos seus representantes.
Não resultam verdadeiramen-
te democráticas. Explicou-no
bem e fundamentou correcta-
mente o seu julgamento. Con-
cordo nisso com você. 

Também indicou  que o Es-
tado das Autonomias foi um co-

zinhado ad hocque salvou, há
trinta anos a situação, compli-
cada  na altura, em que a resti-
tuição das liberdades e direitos
democráticos tinha que ser
conjugada com as forças vivas,
ainda franquistas, (Forças ar-
madas, sectores ultra-conser-
vadores, etc). Explicou que es-
tas temiam a descomposição
da Espanha e não concorda-
vam em respeitar os direitos das
nacionalidades históricas que
tinham sido adquiridos na se-
gunda Republica. Aquele Esta-
do de direito chumbado pelas
forças fascistas comandadas
pelo General Franco na Guerra
do 36. Pelo que desenhou-se a
fórmula de (cito palavras tex-
tuais) “café para todos” cons-
truindo o Estado das 17 Auto-
nomias maioritariamente “in-
ventadas”. Continuo a concor-
dar nisso. O meu “espanto” veio
pela sua citação das únicas com

direitos adquiridos: Catalunya e
Euskadi. Essas foram, segundo
o seu parecer as nacionalidades
históricas reconhecidas ás que
havia que dar satisfação nos
seus direitos. 

E então a Galiza? Que é o
que acontece com ela? Foi es-
quecimento involuntário ou
consciente.

Conhecendo a sua trajectó-
ria política, não posso crer em
um despiste. Não. Você vem cá
passar férias, concretamente a
São Vicente do Mar, na urbani-
zação de Pedras Negras, onde
foi construída uma doca espe-
cialmente para dar facilidade
aos barcos de recreio como o
que o senhor tem e que lá abei-
ra  pelo mês de Agosto. 

É lástima ver incultura na po-
bre gente que não teve opção a
outra coisa. Mas é grave na gen-
te que teve oportunidades para
ser culta e as despreza e, ainda,

é-lo mais quando esses elemen-
tos são responsáveis da marcha
política do País em que vivem.
Você cobra um bom ordenado,
gerado, em boa parte, de gente
da Galiza como eu. Não pode
ser um homem inculto e ignorar
que o Estatuto de Galiza fora
aprovado pelo povo galego em
Junho 1936. Obteve a autono-
mia, junto com Catalunya e
Euskadi pelo artigo 151 em re-
conhecimento dos direitos ad-
quiridos na 2ª Republica em que
também foi incluída Andalucia.

Como cidadã espanhola,
que pago os meus impostos, e
que respeito as leis gerais deste
Estado, muito lhe agradeceria
que me respeitasse como gale-
ga documentando-se acerca
da nossa história mais recente
como julgo que é a sua obri-
gação de servidor público.�

Adela Figueroa
(Lugo)

CARTAS
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Damián Villalaín

‘Opatriotismo é o derra-
deiro refuxio dos cana-

llas”. Foi Samuel Johnson,
mente preclara da Ilustración
británica, o creador desa céle-
bre frase que non deixa de de-
parar case día a día probas da
súa vixencia. Estou seguro de
que Alberte Núñez Feixóo non
merece o duro cualificativo
empregado polo doutor John-
son, pero gustaríame estar
igualmente convencido de
que non está intentando me-
recelo. No tortuoso asunto da
fusión das caixas, o argumento
principal de Feixóo deslízase
polas fáciles vías do vitimismo
patriótico. De crermos a Fei-
xóo, Galicia estaría no punto
de mira dun goberno español
cuxa actuación estaría orienta-
da a facer burla de nós, a redu-
cir a nosa autonomía financei-
ra, a quitarnos os cartos. O
sempre perverso socialismo,
empoleirado no goberno de
España, maltrata a Galicia por-
que si, sen que se coñeza moi
ben a causa de tanta manía e
tanta xenreira. 

Se Feixóo fose un nacionalis-
ta da rama inxenuo-dogmática,
a súa actitude neste asunto non
causaría estrañeza. Pero Feixóo
é o político que, por non facerlle
un feo á caverna mediático-po-
lítica madrileña, impediu que
Galicia se dotase dun novo Esta-
tuto e perdese unha preciosa
ocasión de ampliar as súas ca-
pacidades de autogoberno.
Aquel Feixóo que lle negou a
Galicia máis autonomía é o
mesmo que se reviste agora do
sagrado manto dun patriotismo
tan solemne coma cutre para
inventar truculentas conxuras
contra o país. O patriotismo é o
derradeiro refuxio dos canallas.
Pero como Feixóo non é un ca-
nalla haberá que concluír que o
patriotismo é tamén un dos
máis lamentables recursos que
sempre teñen a man os gober-
nantes de opereta.�

O PATRIOTA
FEIXÓO
’’

’’Aquel Feixóo que se negou 
a aprobar un novo
Estatuto revístese
agora co manto
do patriotismo”

Que Rosa Díez teña por costu-
me descualificar os seus adver-
sarios chamándolles “galegos
no  sentido pexorativo da pala-
bra”, só é importante polo que
transparenta. Ela, unha política
naïf, coa súa bolsa principal de
votos na comunidade madrile-
ña, repite unha minusvalora-
ción tradicionalmente asenta-
da, con expoñentes na literatu-
ra oral castelá aínda máis perni-
ciosos, caso do dito “ni perro ni
negro ni mozo gallego”. Hai al-
gúns libros sobre a materia sufi-
cientemente descritivos. É un
feito histórico que deixa paten-
te a singularidade dos nacidos
en Galicia e que Pardo Bazán,
nada sospeitosa de rexionalis-
ta, recoñecía no seu tempo.
Trátase tamén dunha eviden-
cia que contradí, por certo, ese
arriamento de bandeiras iden-
titarias defendido por non pou-
cos líderes socialistas (Patxi Ló-
pez agora en Euskadi) e que ex-
clúe por suposto a simboloxía
españolista, tan expansiva co-
ma sempre, desde as canchas
de tenis aos desfiles de Pascua. 

Pero máis importante que
o elemento diferenciador é o

minusvalorante. Os galegos
somos coñecidos desde a Bai-
xa Idade Media (non é casuali-
dade a data) por ambiguos, ta-
mén por ladinos (descualifica-
ción que ten como orixe o no-
me dos xudeus expulsados da
Península no século XV) ou re-
nartes, algo parecido aos ára-
bes, é dicir persoas que nego-
cian pero sen aclarar nunca os
seus “verdadeiros” obxectivos.

Os tópicos sempre ence-
rran unha parte de verdade. E
o verdadeiro neste caso é que
ao galego aínda lle custa defi-
nirse. Historicamente, este
modo de ser ambiguo tiña,
con probabilidade, a súa orixe,
na prudencia ante o cobrador
de tributos, o escribán, o nota-
rio, o abade e as autoridades
en xeral que viñan de fóra e
ante as que non se quería es-
clarecer cales eran os lindes
das terras, nin as propias pre-
tensións. Todo isto ten moito
que ver co dereito civil galego,
sostido con dificultades até
hoxe, e coa ausencia, a cative-
za ou a infidelidade da nosa
representación política.

Por iso, non deixa de ser un

brinde ao sol, criticar a Rosa Dí-
ez, como fixeron os tres parti-
dos, e ao tempo non definirse
na realidade concreta. Que
opina o PSdeG-PSOE sobre o
estaleiro Navantia? Que opina-
ba realmente Touriño cando
en plena campaña electoral
“admitiu” que o galego era un-
ha “imposición”? Que pensa o
PPdeG cando Montoro, asesor
económico de Raxoi, pide un
FROB xeneralizado, coas con-
secuentes fusións inter-auto-
nomías? Por que se di sempre
“Presidente da Xunta” e case
nunca “Presidente de Galicia”?
Por que se mantén o acordo tá-
cito de ter a Santiago como un-
ha capital de baixo perfil, salvo
para o tema Xacobeo? 

A nosa autonomía leva trin-

ta anos gobernándose desde
non poucas ambigüidades. O
25 de xullo é oficialmente o
“Día Nacional de Galicia”
(DOG, 1 de xaneiro de 1979),
pero ningún estamento oficial
utiliza esta denominación.

Cómpre dicir, finalmente,
que se a ambigüidade repre-
senta, en certos casos, unha
virtude teórica ou filosófica (“o
mundo é aseghún”, relativis-
mo que Marcial Gondar reco-
lle dos nosos paisanos e co que
Gadis fixo unha exitosa cam-
paña publicitaria), ningún pa-
ís se moderniza a partir da in-
decisión, senón do contrario.
Por iso tamén, o galeguismo é,
historicamente, o único que
non debería sentirse aludido
por Rosa Díez. Desde as inicia-
tivas económicas de Lois Peña
Novo, no primeiro terzo do sé-
culo pasado, ao último texto
da Real Academia sobre a lin-
gua, o galeguismo ofreceu
propostas sempre orientadas
a unha acción carente dos
complexos que desde fóra
–ben é verdade que sen nin-
gunha boa intención– nos po-
ñen de manifesto.�

ROSA DÍEZ NON É O PROBLEMA

TRIBUNA �Manuel Veiga.

Rosa Díez [no centro] entre Ana Pastor, deputada do PP no congreso, e Ignacio López Chaves [atrás con lentes], deputado do PP no Hórreo na manifestación de Gali-

cia Bilíngüe.                                                                                                                                                                                                                                                             MANUEL VILAS

’’O verdadeiro neste caso
é que ao galego aínda
lle custa definirse”
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SE GARZÓN
PREVARICOU...

O xuíz Garzón enfróntase aos
tribunais e JJuuaann  CCaarrllooss  EEssccuuddiieerr,
en Público, admite que se trata
dun maxistrado polémico,
aínda que matiza: “Doutores
ten a xudicatura para determi-
nar se Garzón merece un escar-
mento polos seus excesos pero,
no que respecta a dúas destas
instrucións, a prevaricación que
se lle imputa é algo máis que dis-
cutíbel. No caso da memoria
histórica, é inaudito soster que
ditou resolucións inxustas a
propósito cando tres maxistra-
dos da Audiencia Nacional con-
siderárono competente para le-
var adiante esta investigación
por presuntos delitos de crimes
contra a humanidade e terro-
rismo, a menos que eles mes-
mos tamén prevaricasen. Igual
podería dicirse da suposta ilega-
lidade das escoitas no cárcere
ordenadas por Garzón aos letra-
dos de varios imputados na
trama Gürtel. Se Garzón preva-
ricou, tamén o fixo o xuíz do
caso en Madrid, Antonio Pe-
dreira, quen avalou estas inter-
vencións tras destacar que o de-
reito de defensa e o segredo pro-
fesional dos avogados debe res-
pectarse ‘a condición de que
non se pretenda con iso infrinxir
outro precepto constitucional’,
tal e como recolle a xurispru-
dencia do propio Supremo e do
Constitucional”.�

... A XUSTIZA TEN
DÚAS VARAS DE MEDIR

Se Garzón remata pasando
unha tempada entre reixas por
investigar os crimes do fran-
quismo, é que algo falla, polo
menos se o comparamos co que
nos conta JJoosséé  YYoollddii  en El País:
“Por que vas pedir chaves á túa
parella para levar os libros e a
roupa da casa na que xa non vi-
ves se na túa condición de xuíz
do penal podes chamar a dous
cerralleiros en día festivo, facerte
acompañar de policías de pai-
sano e rebentar as fechaduras
do domicilio e do despacho pro-
fesional da túa compañeira? Foi
un 15 de agosto, festa en toda
España. O entón xuíz de Caste-
lló Manuel Altava viña de sepa-
rarse logo de máis de catro anos
de convivencia e a súa muller
quedouse no domicilio conxu-
gal. Aproveitando que esta fora a
Benicàssim de vacacións cos
dous fillos dos dous, o xuíz acu-
diu á súa casa cos cerralleiros,
varios policías de paisano e tres

transportistas para carrexar as
súas cousas e un camión de mu-
danzas e apoderouse de 70 cai-
xas de libros, ademais de cadros,
andeis, mesa e cadeira de des-
pacho, ordenadores, impreso-
ras e todos os efectos que consi-
derou seus”. Trátase dun xuíz

que abandonou provisoria-
mente a profesión para ser se-
nador do PP e que rematou ab-
solto por eses feitos. O xornalista
lembra que “dicía a actriz She-
lley Winters: ‘Cando esteas a pi-
ques de casar con alguén, vai
xantar coa súa ex muller’”.�

PREMIUM,
A PALABRA DE MODA

MMaaggíí  CCaammppss, en La Vanguardia,
dá conta da última moda na lin-
guaxe requintada: a palabra pre-
mium. “Hai xa algúns anos,
QQuuiimm  MMoonnzzóó  abordou nun dos
seus artigos o cambio de nome
nas tallas dos preservativos nos

Estados Unidos. De small, regu-
lar e large tivo que pasarse a
large, extralarge e jumbo, por
aquilo de que ningún machito
compraba a talla pequena
(small). Con iso antepúñase a
dignidade masculina ao bo uso
do profiláctico, que ao non ser
da medida adecuada bailaba e
acababa con consecuencias
contrarias ao seu labor primixe-
nio. Pero o de jumbo pasou a
mellor vida. Agora todo é pre-
mium. A palabra inglesa signi-
fica prima ou recarga, e na ex-
presión “to be at a premium”,
ten o sentido de escasear. Com-
binado con gasolina, premium
gas, refírese ao combustíbel de
alta octanaxe. É ese sentido de
algo superior ou extraordinario
o que está invadindo os idiomas
satélites. Os coches de luxo xa
non son de gama alta, senón de
gama premium, e se un adquire
os mellores extras para o seu
novo vehículo, venderanlle o
pack premium. Do mesmo
xeito, os pisos de alto standing
(outra bobada: un híbrido his-
panoinglés que os anglófonos
descoñecen), agora son pisos
premium. E de aquí a dous días,
estarán situados non xa en ba-
rrios residenciais, senón en zo-
nas premium. Toda a vida indo
ás tendas de luxo, agora os po-
dentes terán que aprender a di-
cir tendas premium. E neses
mesmos establecementos com-
prarán os produtos de luxo, de
marca, de gama alta ou, simple-
mente, caros, pero chamaran-
lles produtos premium. A pala-
briña empezouse empregando
no ámbito comercial, como eti-
queta de categoría superior, e así
se coñece xa nalgúns dos ámbi-
tos arriba citados. O problema,
ou a invasión bárbara, chega
cando os falantes, aos poucos e
sen apercibirnos, incorporá-
molo á nosa linguaxe”.�
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PINAR SELEK

María Reimóndez

C ada día cae unha pinga
no mesmo vaso. Unha

pinga que por forza de ecoar
xa non é nin audible. Ás veces
a pinga fai remexer o vaso e
entón saímos na televisión ro-
deadas de policía, forenses e
pasos cortados aos fogares
que foron cárcere e interroga-
torio e suplicio e finalmente
pena capital. Mais tamén hai
para algunhas de nós cárcere,
interrogatorio, suplicio e pena
capital no sentido habitual das
palabras. Miles de mulleres en
todo o mundo padecen perse-
cución, cárcere e asasinato
por tentar defender os derei-
tos das mulleres, tamén desas
que renegan do feminismo.
Miles de mulleres en todo o
mundo pagan coa súa vida
para que se respecten os de-
reitos da metade da poboa-
ción. Os seus nomes vánsenos
escribindo con lume ás que
seguimos vivas na memoria.
Para Pinar Selek aínda esta-
mos a tempo. A tempo de evi-
tar que continúe a súa tortura
a mans do goberno turco, que
a acusou inxustamente de ser
culpable dun atentado que
nunca foi tal senón un escape
de gas. Dous anos no cárcere
inxustamente para ser absolta
finalmente. O seu único delito:
defender os dereitos das mu-
lleres e traballar co pobo
kurdo. Agora o goberno turco,
de xeito irregular, quere volver
abrir o seu caso, erradicala no
silencio para que deixe de fa-
cer. Dende este lado temos
obriga de facer que as pingas
se oian de verdade. Deste lado
temos a obriga de facer maré
de ondas altas que esixan, aquí
e fóra, nos fogares e na rúa,
xustiza para as mulleres, en es-
pecial para as que traballan
dende a paz por un mundo
xusto. As nosas pingas deben
deixar de ser bágoas e conver-
terse en treboada. Pinar Selek
e tantas outras agardan.�

’’

’’O seu único delito:
defender a dignidade
das mulleres”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES / PíBLICO (26-2-2010)

’’España é un país
historicamente enfermo”

[Arturo Pérez Reverte]
Escritor.

Feixóo preocupado polo que pensan del fóra de Galiza.Foto-
grafía publicada na edición galega de El País, na que se sinala a preo-
cupación de Núñez Feixóo pola imaxe que ofrece fóra de Galiza.
Trátase dun artigo publicado en La Vanguardia de Barcelona.�
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A.R.
Que o Partido Popular recu-
pere a Deputación da Coruña
parece, a teor dos datos estatís-
ticos, unha quimera case im-
posíbel. Na actualidade os po-
pulares están a tres deputados
da maioría absoluta. O actual
presidente, o socialista Salva-
dor Fernández Moreda ase-
gura que, se a elección fose di-
recta, rozaría a maioría abso-
luta. Pero a pesar destes datos e
valoracións, na cúpula popular
coruñesa, corre unha vaga de
optimismo, pondo como luga-
res claves do retorno ao poder:
Santiago, Noia e Carballo.

AFIANZAMENTO. Socialistas e na-
cionalistas accederon ao go-
berno provincial coruñés, des-
pois das eleccións municipais
de 2003. Os populares acada-
ban 15 escanos, fronte os once
socialistas e os cinco do BNG.
Esta vitoria axustada incre-
mentouse para o bipartito no
2007, os conservadores per-
dían dous deputados quedán-
dose nos trece, repartiron esta
baixada nacionalistas e socia-
listas, que se facían cada un
cun escano máis. Os populares
gañaban un representante en
Ferrol a costa do BNG, que caía
de maneira estrepitosa sendo a
quinta forza e quedando, a
candidatura encabezada por
Xoan Xosé Pita, nuns pírricos
tres mil votos. A esta caída ha-
bía que unir a baixada do histó-
rico Rivera Arnoso en Fene. O
milleiro de votos que perdeu
contribuíu ao descenso máis
importante nacionalista en cal-
quera comarca galega e a perda
dunha alcaldía que mantiña
dende as primeiras eleccións
municipais. O que podería ser
un problema para que o bipar-
tito se afianzase na Deputa-
ción, viuse compensado cos
escanos gañados polos nacio-
nalistas a costa dos populares
en Carballo, cun Evencio Fe-

rreiro que acadou máis de sete
mil cincocentos votos, e co ou-
tro deputado gañado na co-
marca de Noia, grazas ao au-
mento de votos nacionalistas
en  Muros, Pobra do Carami-
ñal, Boiro e a propia Noia.

Os socialistas arrebatában-
lle outro deputado aos popula-
res na comarca de Santiago, o
que levou á actual conforma-
ción do organismo provincial.
Este aumento da distancia en-
tre o goberno de coalición e o
PP, deulle alas ao actual presi-
dente Fernández Moreda, que
chegou a asegurar que, se a
elección fose directa o PSdeG,
acadaría a maioría absoluta.
Co método real indirecto, os
socialistas ven a posibilidade
de chegar a igualar a represen-
tación conservadora.

O PP, A POR TERRA GALEGA EN CARBA-
LLO. A maioría absoluta está en
dezaseis deputados. Ao PP fál-
tanlle tres votos para lograla. A
pesar desta distancia, confían
en recuperar a presidencia
provincial grazas ao posíbel in-
cremento en tres comarcas:
Santiago, Noia e Bergantiños.  

Neste último partido xudi-
cial, as esperanzas conservado-

GALIZA.9.

OBXECTIVO: SUBIR EN NOIA. En
Noia, actualmente repártense
a partes iguais os tres deputa-
dos, un para cada formación.
Para chegar a dous escanos, os
conservadores terían que pa-
sar dos vinte sete mil votos ac-
tuais aos trinta e tres mil. Seis
mil votos máis, a semellanza
de Bergantiños.

A cúpula do PP coruñés
agarda unha caída naciona-
lista que, non obstante, só se-
ría definitiva para a perda do
escano, se Xosé Deiro, actual
alcalde de Boiro, non mantén
os seus tres mil votos actuais.
Os nacionalistas entenden, en
cambio, que calquera caída de
votos podería vir compensada
polo aumento de apoios en
Muros, con Domingos Dosil
actual alcalde, como cabeza de
lista. Os resultados do BNG,
agás no Porto do Son, Ribeira e
na Pobra do Caramiñal, son
máis ben frouxos, especial-
mente en Lousame, Mazaricos
ou en Outes.

MEDRAR EN SANTIAGO? O terceiro
obxectivo, de cara a unha hi-
potética reconquista popular
da Deputación coruñesa, pasa
por obter en Santiago o es-
cano perdido nas anteriores
municipais. Nesta demarca-
ción son sete os escanos en
xogo, pero salvo fortes oscila-
cións ou a caída dalgunha das
alcaldías que manteñen os so-
cialistas en Brión, Ames, San-
tiago ou Oroso, os populares
terían que recuperar na capi-
tal galega preto de tres mil cin-
cocentos votos.�

ras cínguense á unificación do
voto conservador, que nas últi-
mas eleccións repartiuse en dis-
tintas formacións de indepen-
dentes en Malpica, Laxe ou a
capitalidade. En Carballo, son
mirados con lupa os tres mil vo-
tos que nas últimas municipais
se foron a Terra Galega. 

Se os nacionalistas se moven
entorno aos doce mil votos do
2007, a expensas do aguante de
Evencio Ferreiro na alcaldía
carballesa e ao aumento de vo-
tos en concellos até agora estéri-
les como Cabana ou Laxe, os
popularesterían que achegarse
aos vinte catro mil para arreba-
tarlles o escano. Nas últimas
municipais, o Partido Popular
logrou dezaoito mil votos. Subir
seis mil parece un obxectivo di-
fícil, a pesar de que Carlos Ne-
greira, responsábel do partido
na provincia da Coruña, o dá
por seguro. Tórnase funda-
mental Carballo, lugar no que
os conservadores contan rabu-
ñarlle votos a Terra Galega e a
dúas formacións máis de inde-
pendentes, dos que se dá por
seguro que non concorran ás
vindeiras eleccións municipais. 

Pero en ningún momento
poderían baixar a garda nos
seus bastións fundamentais,
con Antonio Pensado en Coris-
tanco e Xosé Muño en Cabana,
onde os índices de votación
conservadora achéganse ao
75% dos electores. 

Aínda que en política a suma
de votos, cando dous partidos se
unen, non é matemática, esta
vén sendo a esperanza conser-
vadora en Bergantiños.

ANOSATERRA
4-10 DE MARZO DE 2010

A meta máis alta do PP,
unha vez se celebren
as eleccións locais
do ano próximo,
sería recuperar a
Deputación da Coruña.
Pero non o teñen fácil

A ilusión do PP,
recuperar a Deputación coruñesa

Salvador Fernández Moreda(PSOE), presidente da Deputación da Coruña.  ÓSCAR VIFER / A.G.N.

TODO POR 
AMAÑAR
Xavier López Rodríguez

N in Supermán, simple fá-
brica de cartos,nin aquel

pai que o amañaba todo, todo,
todo no anuncio dunha compa-
ñía de seguros. Isto seica só o
amañamos entre todos.

Tiveron que ser unha vez
máis os creativos publicitarios os
que nos viñesen lembrar algo
que, polo menos no meu lugar,
estaba moi claro hai 40 anos. O
alcalde de barrio tocaba a
campá. Un de cada casa acudía
ao sitio das reunións, onde se fa-
laba do que había que facer,
onde se buscaba o acordo sobre
o día para facelo. A seguir, cando
a campá tocaba de novo era, un
supoñer, para amañar a petada
das Teixugueiras, que estaba
desfeita polos regueiros da inver-
nía. Así se anovaban os camiños
de todos, co esforzo de todos os
veciños, en beneficio de todos. 

O único que non me acaba de
convencer da actualización
deste costume é que a iniciativa
veña da man dos gurús da publi-
cidade e a comunicación. Xa nos
teñen demostrado que poden
provocar reviravoltas da opinión
pública e mesmo inesperados
cambios de gobernos. Se agora
revelan que son capaces de acti-
var solucións para esa crise con-
tra a que se estrelan os gobernos,
vai ser cousa de tomalos aínda
máis en serio. Ou para collerlles
máis medo, se cadra.

Pero non sei se non sería máis
doado acadar unidade de crite-
rio e acción mediante purgantes
como o que nos receitou Rosa
Díez a todos os galegos, cegada
polo seu desexo de zouparlle a
ZP. Talvez a campaña dos co-
municadores debería ir, de mo-
mento, en negativo. Para botar-
nos a andar en positivo, tal vez
debesen tocarnos a moral, acu-
sarnos a todos e a cada un de nós
de non servimos para nada. 

Se o futuro é dos escépticos e
dos dubidosos, dos que o ven
todo por amañar, meu será.�

’’

’’Se agora resolven a crise
haberá que tomalos
en serio ou collerlles
medo”

’’O PP tería que subir seis mil
votos en Bergantiños,
outros tantos en Noia e máis
de tres mil en Santiago”
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Na mañanciña deste ultimo
día de febreiro, morreu Ma-
nuel Espiña, un dos curas
que máis ten traballado na
historia de Galiza a prol dun-
ha Igrexa galega, compro-
metida co seu pobo, coa súa
cultura e, particularmente,
coa súa lingua. A nota necro-
lóxica que a Irmandade
Moncho Valcarce, da que
era vicepresidente, publicou
ao día seguinte no Xornal de
Galicia, recollía unhas ver-
bas súas, tomadas dunha
das súas columnas do Outei-
ro de San Xusto: “Pra min tó-
dolos días do ano e tódolos
anos da miña vida foron e
han ser datas adicadas a Ga-
liza, como home e como cre-
go” (9/IX/1973).

Manuel foi fiel a esta ata-
laia que lle ofrecera La Voz de
Galicia en 1970, ata que dei-
xaron de publicarlle a colum-
na. Desde este Outeiro, Espi-
ña falou alto e forte durante
décadas, con verbo tronante
e pacífico a un tempo, contra
toda inxustiza e aldraxe a Ga-
liza, aos galegos e aos pobres
do mundo. “Este espacio
obrigoume a un compromi-
so progresivo e cada vez máis
radical con Galicia e co meu
cristianismo”. A súa columna
tivo apoios e ataques, porque
Manuel non foi nunca un de-
ses mornos que vomita o Se-
ñor, como di a Apocalipse;
pero fíxolle moito ben a moi-
ta xente, que vía nela reflecti-
da un cristianismo libre, máis
fiel ao Evanxeo

Luís Seoane dixera deste
cóengo atípico: “Manuel Es-
piña é un cristián en comu-
ñón co seu pobo; coma os
apóstolos e os primeiros cris-
tiáns... abourados, máis che-
os de esperanza”. Seoane
non era, precisamente, al-
guén que fora moito ao tem-
plo, pero era, coma Espiña,
bo e xeneroso. Un fermoso
cadro seu dun Cristo en ca-
miseta, que lle regalara a Ma-
nuel nun intre dramático no
que a ditadura lle puxera un-
ha cuantiosa multa e o situa-
ra nas listas dos indesexábeis,
acompañouno moitos anos a
carón da súa cama. “No Deus
que vostede predica, tamén
creo eu”, dixéralle Seoane. 

Isto non foi para Espiña

un fervor de mocidade, por-
que como escribiu Manolo
Rivas, “o paso dos anos foi fa-
cendo a este cura máis radi-
cal fronte á inxustiza”. Como
outros moitos, entenderon
ben o que o mesmo Manuel
escribira noutro Outeiro, e
tentara facelo realidade na
súa vida: “O crego non pode
limitarse a ser soamente sa-
cerdote, senón que tamén
debe ser profeta... compor-
tarse non só como ministro
do culto, senón coma os pro-
fetas, que denuncian a prác-
tica cultual establecida, can-
do se desentende da xustiza
para o pobo” (17/X/1984).
Iso fíxoo como director espi-
ritual do Seminario de Belvís,
como cóengo e profesor de
Maxisterio en A Coruña... e
en tantos outros labores. 

Como cría firmemente
que “o máis grande que te-
mos os galegos, a nosa lin-
gua, é pra moitos como as fo-
llas secas, que se espera que
o vento as leve a calquera re-
canto”, e que “dificilmente
se pode dar en Galicia fe ver-
dadeira sen galeguidade”
(1/6/84), comprometeuse
arreo con ela. Traduciu os
Evanxeos ao galego, A Pala-
bra de Deus. Evanxelios, pu-
blicado no ano en que se ce-
lebrou a primeira Misa en
galego (1965), que el conti-
nuou na súa cidade de A Co-
ruña coa “Comunidade de
vida cristiá Home Novo”.
Participou en Coloquios,
Cruceiros, Romaxes, revistas
Encrucillada e Irimia, etc.
Noutro Outeiro escribiu des-
pois dunha Romaxe: “(Que
distinta sería a situación de
Galicia se a Igrexa oficial fixe-
se seu este programa non só
na teoría, senón na práctica!”
(6/IX/1986). 

Por todo iso e moito máis,
¡moitas grazas Manuel!�

MANUEL ESPIÑA DESDE A ATALAIA
O CREGO GALEGUISTA MORREU O 28 DE FEBREIRO

TRIBUNA �Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

Manuel Espiña [á esquerda] e  autor do artigo, Vitorino Pérez Prieto.

’’No Deus que vostede
predica, tamén creo eu”,
dixéralle Luís Seoane
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mas, o PP interpuxo un recurso
xudicial porque entendía que
non se podía decretar a peonali-
zación e que cumpría modificar
o plan de urbanismo. O PP –que
sempre dixo que defende as zo-
nas só para peóns– nunca reti-
rou o recurso até que o perdeu.
Se lle preguntas á xente se quere
este modelo de cidade, algúns
dinche que non, pero na prácti-
ca quéreno. Estamos a recibir
sistematicamente peticións en
todos os barrios para reducir a
velocidade, elevar os pasos de
cebra... Con independencia de
que haxa algunha oposición, a
xente en xeral entende o mode-
lo porque, entre outras cousas,
dá máis seguridade.
QQuuee  mmaatteerriiaass  tteenn  ppeennddeenntteess??
Temos que chegar coa reforma
a toda a cidade. Aínda que está
deseñada, falta por executar
toda a rede viaria perimetral.
Tamén cómpre mellorar a rede
de transporte urbano, coordi-
nar as liñas de transporte inte-
rurbano e complementar os
aparcadoiros disuasorios e os
soterrados. Ademais, fica pen-
dente o transporte de ría con
Marín, as Ons ou Sanxenxo.�

GALIZA.11.

M. Obelleiro
Miguel Anxo Fernández Lores
(Vilalonga, Sanxenxo, 1954) le-
va máis dunha década á fronte
do Goberno municipal de Pon-
tevedra, cidade que experi-
mentou unha fonda transfor-
mación desde a chegada do
BNG ao concello. Diversos re-
coñecementos públicos e so-
ciais avalan o éxito do modelo
sustentábel da urbe. O último
foi o Premio de Seguridade
Viaria que lle foi entregado a
pasada semana en Alcobendas
(Madrid) pola Fundación Es-
pañola de Seguridade Vial.
CCoommoo  vvaalloorraa  eessttee  nnoovvoo  rreeccooññee--
cceemmeennttoo??
Trátase dun premio a un pro-
xecto de transformación urba-
na que dá como resultado uns
datos espectaculares respecto
ao modelo anterior e respecto
a moitas cidades. Rebaixouse
drasticamente tanto o número
de accidentes como de faleci-
dos en sinistros de tráfico. Nas
zonas rehabilitadas non hai fa-
lecidos desde hai sete anos.
Prémiase o feito de que Ponte-
vedra sexa segura, pero todo
iso non se consegue unica-
mente por unha decisión refe-
rida á seguridade viaria, senón
á transformación da cidade.
Apostamos por recuperar e
mellorar os espazos públicos,
pola accesibilidade universal,
por calmar e reducir o tráfico
de vehículos privados...
EE  oo  mmooddeelloo,,  ccoommoo  oo  llooggrraarroonn??
Coa restrición do tráfico priva-
do. O primeiro foi a peonaliza-
ción, o ensanche comercial e un
tráfico de coexistencia, no que
circulan todo tipo de vehículos
a un máximo de 30 km/h con
preferencia para as persoas. Os
coches teñen que saber que,
nesas zonas, manda o que vai a
pé. En segundo lugar, creáronse
itinerarios para ir andando, que
conectan o centro coa estación
de autobuses, edificios admi-
nistrativos... Nunha terceira fa-
se uniuse a cidade co río.
PPoonntteevveeddrraa  éé  ddaass  ppoouuccaass  cciiddaa--
ddeess  qquuee  ooffrreecceenn  aappaarrccaaddooiirroo
ddee  bbaallddee..
Ademais das zonas de carga e
descarga, as dedicadas aos ser-
vizos municipais e aos residen-
tes, dispón de áreas de aparca-
doiro gratuítas, xa que non exis-

te a ORA. Hai zonas de servizo
para que aparquen os vehículos
privados un máximo de 15 mi-
nutos. Tamén ofrecemos os
aparcadoiros disuasorios en to-
do o contorno do recinto feiral e
na zona de Tafisa, a menos de
dez minutos e onde non hai que

pagar nada. Pola outra banda,
incrementáronse os aparcadoi-
ros soterrados.
OOss  qquuee  cchheeggaann  ddee  ffóórraa  ssoorrpprréénn--
ddeennssee  ddee  vveerr  ttaannttaa  xxeennttee??
Enchemos a rúa de actividades
con festas ou sen elas. Ademais
da Festa da Peregrina, do Ou-
tono, da Cabaza a Feira Fran-
ca... hai un amplo abano de
obradoiros todo o ano. Teño
anécdotas dalgúns alcaldes de
concellos limítrofes do PP que
me preguntan: onde estaba
antes a xente? A nosa filosofía
incidiu na actividade comer-
cial e cultural, pero non só no
centro, tamén na zona vella.
Puxemos servizos no casco his-
tórico, que posúe agora unha
moderna rede de cabos e de
gas. Á súa vez, evítanse focos de
marxinalidade, tanto grazas á
iluminación e ás reformas co-
mo ao feito de que agora hai
máis xente nas rúas e terrazas.
EEnn  tteemmppooss  ffoorroonn  oobbxxeeccttoo  ddee
nnuummeerroossaass  ccrrííttiiccaass.. AAppooiiaann  ooss
ppoonntteevveeddrreesseess eessttee  mmooddeelloo  ddee
cciiddaaddee??
Hai xente que nunca o enten-
derá, pero por razóns políticas.
Malia que nós seguimos as nor-

ANOSATERRA
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PUNTO G
María Xosé Queizán

C ando ante a lectura dun
libro, a contemplación da

paisaxe ou dunha obra de arte,
encontramos diverxencias
con outras persoas ou, inclu-
so, opinións contrarias, reco-
rremos para xustificalas á edu-
cación, a formación cultural...
Algo haberá. Pero a ciencia
nos revela que non vemos a
realidade senón a imaxe men-
tal que nos facemos desa reali-
dade. Daquela, as coinciden-
cias que poidamos ter con ou-
tras persoas dependen do
contexto cultural e económi-
co, da moda, da difusión me-
diática... Se nos “inventamos”
a realidade obxectiva, que non
faremos coas sensacións ínti-
mas ou coa sexualidade. Unha
das lendas recentes foi o pun-
to G., un lugar da vaxina que,
co roce, produciría orgasmos.
(Mágoa que non se me activa-
se nos partos!) Unha investi-
gación do King’s College de
Londres, o maior estudo reali-
zado sobre este aspecto, mos-
tra de forma concluínte que o
punto G. é subxectivo. Xa She-
re Hite, a que tanto nos ensi-
nou de sexo á miña xeración,
dixo que o punto G. foi unha
creación machista para xusti-
ficar a coitalidade das rela-
cións sexuais e evitar a evolu-
ción das prácticas eróticas
que teñan en conta a sexuali-
dade feminina e o pracer das
mulleres. Na busca do pracer,
as mulleres actuais con parella
masculina, determinadas ao
coito, agárranse ao punto G.
Para non sentirse excluídas no
acto. Non tardarán en locali-
zar un punto X. os gais que
practican relacións democrá-
ticas. Xa comezaron a darlle
máis valor á posición sen pri-
vilexio e molesta. Xusto agora
que, no ano 2007, o colexio
Británico de Oftalmoloxía vén
de declarar que a masturba-
ción non produce cegueira. Ai,
a mente humana!�

’’

’’Na busca do  pracer, 
as mulleres con parella
masculina agárranse
ao punto G
para non sentirse
excluídas no acto”

Miguel Anxo F. Lores, alcalde de Pontevedra (BNG)

‘Algún alcalde do PP pregúntase, ao ver
as nosas rúas, de onde sae tanta xente’

PACO VILABARROS

’’Nas zonas rehabilitadas
non hai falecidos
desde hai sete anos”

’’Hai áreas de aparcamento
gratuítas, non temos ORA”

’’Hai máis xente na rúa
e nas terrazas e iso tamén
reduce a marxinalidade”
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X.C.
O temporal chamouse Xynt-
hia. Pero a auténtica cicloxéne-
se explosiva viviuna en dez días
de febreiro o PP, que nese tem-
po acumulou un tras outro
acontecementos negativos
protagonizados gratuitamente
polos seus dirixentes, que ex-
plicarían a aparente contradi-
ción de estar varios puntos por
diante dos socialistas en inten-
ción de voto, e ter ao tempo pe-
or valoración que o goberno.

Repasando cronoloxica-
mente os últimos días, no posto
de saída hai que poñer a Aznar.
O ex presidente non acepta de
bo grao estar en segunda liña. O
seu comportamento ante os es-
tudantes asturianos que o apu-
paban lembrando a súa respon-
sabilidade no desastre do Iraq
non contentou a ninguén. Na
súa defensa o máis orixinal foi o
presidente galego que trouxo a
colación que o xesto presiden-
cial “xa se practicaba na cultura
grega”. Ás poucas horas John
Cobra, un lumpen da extrema
dereita valenciana que aspiraba
a representar a España en Euro-
visión, reivindicaba tamén esa
cultura clásica no horario prin-
cipal da TVE e situaba no lugar
da mala educación a Aznar e os
seus defensores.

Os outros protagonistas do
sainete popular de febreiro mo-
véronse en rexistros de “eu
máis”. Nas Corts valencianas, o
vicepresidente Juan Cotino, ex-
director de policía con Mayor
Oreja e coñecido militante do
Opus Dei, espetoulle á deputa-
da de Compromís, Mónica Ol-
tra, que indagaba sobre millo-
narias concesións públicas á fa-
milia Cotino, “eu tería vergonza,
se fose seu pai, de ter unha filla
como vostede, aínda que proba-

belmente non o coñece”. A bar-
baridade de Cotino quedou no
diario de sesións e protagonizou
nos días seguintes os informati-
vos, pero aínda foi a pior cando
se soubo que non só era un in-
sulto, senón que respondía ao
coñecemento de datos privados
sobre a inscripción no rexisto ci-
vil de Mónica Oltra. Cotino sa-
bería deses datos pola súa res-
ponsabilidade política, porque
durante o franquismo o pai da
deputada non puido inscribila
como filla ao estar exiliado en
Alemaña e ter un anterior matri-
monio. Cotino pediu perdón
coa boca pequena e nin pensou
en dimitir.

CONDUCIR BÉBEDO. O seguinte da
lista é Nacho Uriarte. O secre-
tario de Nuevas Generaciones
vai casar e celebraba a súa des-
pedida de solteiro. Pasouse co-
as copas e seguindo a doutrina
Aznar (“ninguén me vai a dicir
o que bebo e como debo coller
o coche”) púxose ao volante
duplicando a taxa de alcohole-
mia e provocando un acciden-
te. Ben é certo que diante da
policía non se escudou na con-
dición de deputado, pero só
cando trascendeu o asunto nos
xulgados dimitiu da comisión
do Congreso que ocupaba.
Precisamente a de Seguridade
Vial. Os seus compañeiros, coa
secretaria xeral do PP á fronte,
xustificaron que bebera unhas
copas, pero non vai ser investi-
gado no Supremo por iso se-
nón por poñer en perigo a vida
dos demais. Non se coñece
que Uriarte pensase en dimitir
e abandonar a vida política. 

E chegou a hora de Dolores
Cospedal. A senadora decidiu,
despois de dous anos, estrear-
se na tribuna. Fíxoo cunha pre-

gunta de corta e pega da pren-
sa e saiu vapuleada pola minis-
tra de defensa Carme Chacón.
Non debía andar de moi bo
humor a futura candidata á
presidencia de Castela-A Man-
cha porque  para completar a
semana enredouse, máis unha
vez con Esperanza Aguirre.

A presidenta madrileña sei-
ca insinuou na Executiva do seu
partido que o PP debería pactar
un goberno co PSOE, sempre
que lle desen a carteira de Eco-

nomía a Cristobal Montoro (o
home que sempre se ri cando se
fala da crise) e a de Traballo a Ja-
vier Arenas. Cospedal tomouno
a broma e incomodou á gran
competidora de Raxoi, que se
empeñou na súa proposta.
Aguirre non cede no seu intento
de chegar viva como suplente
probábel dun candidato popu-
lar que se mantén no liderato
con demasiadas concesións,
incapaz de desprenderse das
presións internas e as públicas
dunha parte dos medios da de-
reita que consideran que con el
non gañan, por moito que a cri-
se económica aprete. E nese li-
derato fráxil, que o ten desde
hai seis anos suspendido na va-
loración cidadana, Raxoi ten
que apagar os lumes que acen-
den os seus e devalúan o seu
desesperado intento de apare-
cer como unha alternativa polí-
tica seria á presidencia de Ro-
dríguez Zapatero.�

A semana na que a dereita
perdeu a compostura
Uriarte bébedo, Aznar imitando a John Cobra,
Esperanza Aguirre pelexando con Cospedal
e Cotino insultando a unha deputada.
Mariano Raxoi non levanta cabeza

O suicidio supera ao tráfico como causa de morte. O suicidio vén de

desbancar aos accidentes de tráfico coma causa de morte nos datos esta-

tísticos referidos a 2008. Ao longo dese ano morreron nas estradas 3.021

persoas, un 20 % menos que en 2007, mentres que o suicidio provocou

3.421 mortes, unha cifra semellante ao exercicio anterior.�

O DEBATE POLÍTICO
Agnès Marquès

Así se di “Ola, Europa” en
turco. Escribo estas liñas

desde Istambul, coa que por
fin puiden saldar a miña conta
pendente. Coa cidade e co pa-
ís, Turquía, que percorrín en
boa parte durante dúas curtas
semanas. Apaixonante viaxe
que coincidiu coa detención
dunha cincuentena de milita-
res sospeitosos de instigaren
un golpe ao Estado que empu-
ña o adxectivo laico. Case un
século despois de que Atatürk
crease a chamada Turquía
moderna, unha república lai-
ca que lle encomenda ao exér-
cito refrear o fanatismo reli-
xioso, aquel comandante se-
gue a ser hoxe unha referen-
cia. A súa foto, nunha bandei-
rola ou nun sinxelo retrato, lo-
ce en paredes de restaurantes,
tendas, aeroportos, baños pú-
blicos… Vin taxistas cunha es-
tampiña coa súa faciana. O
que aquí entenderiamos co-
mo unha veneración hortera
alí segue a ser un orgullo. O or-
gullo que lles pode dar pé para
entraren na UE. Turquía é
candidata a entrar no grupo
–a pesar de que só o 3% do seu
territorio é Europa, o resto xa é
Asia– mais teñen que mudar
moitas cousas para que os 27
acepten. Sería o primeiro país
de maioría musulmá no gru-
po e os seus máis de 75 mi-
llóns de habitantes converte-
ríano no segundo máis pobo-
ado da Unión, despois de Ale-
maña. Unha ecuación que su-
ma negativo para a conserva-
dora xerarquía europea, moi a
pesar dos intereses xeoestra-
téxicos. In situ, unha ten a sen-
sación de que polo menos
media Turquía segue a ollar
para o Oriente. A Istambul, ese
contraste convértea nunha ci-
dade única e irrepetíbel. Vou
derivar polas súas rúas, como
di un vello amigo.�

MERHABA EUROPE
’’

’’Media Turquía segue
a ollar para o Oriente”

Juan Cotino, vicepresidente terceiro da Comunidade Valenciana conselleiro de

Medio Ambiente.

’’Raxoi ten que apagar os
lumes que acenden os seus
e devalúan o seu  intento
de aparecer como unha
alternativa seria a Zapatero”

12 estado.qxd  2/3/10  22:44  Página 2



ANOSATERRA
4-10 DE MARZO DE 2010 MUNDO.13.

A UE presiona a Grecia para facer máis recortes. As autoridades

da UE consideran que o goberno grego ten que reducir aínda máis

custos para cumprir cos seus compromisos de control do déficit pú-

blico. Entretanto, no país heleno sucédense as protestas sindicais en

contra dos plans de encarecemento impositivo e redución de sala-

rios. Os representantes dos traballadores consideran un abuso que a

responsabilidade da crise recaia sobre os asalariados.� JO
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Ánxelo González
Vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

Ao goberno de Alex Salmond,
primeiro ministro escocés,
acábaselle o tempo para darlle
cumprimento a unha das súas
promesas electorais: darlle a
palabra ao pobo escocés para
que poida pronunciarse sobre
o seu futuro constitucional e,
máis especificamente, sobre a
posibilidade ou non de se au-
todeterminar, separándose do
Reino Unido e constituíndose
en Estado independente.

Consígao finalmente ou non,
o certo é que poucos serán os
nacionalistas escoceses que poi-
dan culpalo dun fracaso neste
sentido. No fin das contas, o
Scottish National Party de Sal-
mond goberna en clamorosa
minoría, co apoio de só 49 dos
129 parlamentares, e contando
apenas con un asento máis que
os laboristas. A pesar disto, o de-
bate independentista estivo per-
manentemente presente na
axenda social e política, de mo-
do sereno, cabal… maduro. Le-
vou mesmo a facer visíbeis sen-
síbeis divisións internas entre os
laboristas e liberaldemócratas.
Foron estes últimos os que, nun-
ha conferencia partidaria o 31 de
outubro, acababan por conse-
guir fechar filas arredor da idea
de oporse á convocatoria do re-
ferendo. Non sen dificultades.

Naquel momento ficaban
extintas todas as posibilidades
de que o goberno do SNP pui-
dese presentar, con éxito, un
proxecto de lei ao parlamento
que convocase a consulta po-

pular. Cabía a posibilidade de
presentar igualmente o docu-
mento á cámara lexislativa, a fin
de escenificar o cumprimento
da promesa electoral polo SNP
e o bloqueo, que se argüiría fla-
grantemente antidemocrático,
por parte dos demais partidos.
O SNP, entón, podería acudir á

convocatoria electoral escocesa
de 2011 pedíndolle á cidadanía
máis apoio para poder levar
adiante a súa promesa. Deste
modo, o SNP tería máis tempo e
diñeiro para atender os proble-
mas da crise económica, sen
que os seus fieis puidesen dicir
que non fixeron o posíbel.

PROPOSTA NA AXENDA. No entanto,
e a pesar das dúbidas dalgúns
opinadores sobre o particular,
o certo é que as intencións do
SNP de que o referendo teña lu-
gar parecen francas e serias.
Mesmo nun momento en que
o prezo por continuar prestán-
dolle atención prioritaria pode
ser alto, por causa dos rigores
da crise económica, o 25 de fe-
breiro, Salmond anunciaba un
anteproxecto de lei para a con-
vocatoria da consulta.  Abríase
un período de nove semanas
para recoller as opinións de cal-
quera escocés que se queira
pronunciar. Pídense suxestións
e observacións sobre a formu-
lación das preguntas que colo-
car e o cadro de regras que re-
xerían a votación, no caso de
que o proxecto fose aprobado

polo parlamento de Horlyrood.
Con este movemento, o exe-

cutivo escocés consegue man-
ter o debate sobre a indepen-
dencia e os poderes de Escocia
na axenda. E consegue tamén
adiar a votación parlamentaria
até despois das eleccións xerais
británicas. O SNP espera que
nelas se poida dar un resultado
que faga que algún dos outros
tres grandes partidos escoceses
poidan mudar a súa postura.

Unha vitoria dos conserva-
dores en Westminster podería
levar a poboación escocesa
–que conserva un infame re-
cordo dos anos de Margaret
Thatcher– a ter máis simpatías
en relación á independencia
ou, no mínimo, ao aumento
máximo de competencias.

Sería un modo de protexer-
se das políticas conservadoras
de Londres. E isto tería conse-
cuencias no plano partidario.
Doutro lado, un goberno mi-
noritario, de conservadores ou
laboristas, que puidese depen-
der dos votos nacionalistas es-
coceses en Westminster, abri-
ríalles tamén moitas posibili-
dades ás intencións do SNP.�

O primeiro ministro
nacionalista, Alex
Salmond, non
renuncia a cumprir a
súa gran promesa
electoral: o referendo
pola independencia do
Reino Unido

O FUTURO DOS POBOS DE EUROPA

O primeiro ministro de Escocia, Alex Salmond, amosa o borrador do decreto do referendo da independencia o 25 de febreiro

en Edimburgo.                                                                                                                                                                                                                                                        DAVID MOIR / REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

OOs talibáns non lle impor-
tan moito aos EE UU. Pe-

ro si o dominio de Afganistán
como primeiro paso para o
control absoluto da Asia Central
e as súas riquezas en hidrocar-
buros. Unha zona na que son
evidentes as tirapuxas entre
China e os EE UU, grandes po-
tencias ávidas compradoras da-
queles recursos enerxéticos.

A China leva despregado ne-
sa zona un eficaz labor diplo-
mático, mentres os EE UU pre-
tenden impoñerse con guerras
preventivas e non preventivas.
Que ninguén o poña en dúbida:
Barack Obama superou a Bush
no seu militarismo con selo im-
perial. Tampouco ninguén pon
en dúbida que a guerra de Afga-
nistán é a súa guerra.

Na Asia Central vívese agora
mesmo un frenesí vendedor de
produtos enerxéticos á par que
tamén outro de compradores
–EE UU, Europa, Rusia, China,
Paquistán e India–, e de aí outro
frenesí máis de construción de
gasodutos, polos que pelexan
todos os mencionados países, e
outros máis.

Trátase, pois, dunha febril
cobiza que domina as máis
grandes potencias do mundo.
Por iso se ten sinalado que non
se pode esquecer que toda a zo-
na esta arrodeada de potencias
nucleares –Rusia, China, Pa-
quistán e India–, unha potencial
pero verdadeira ameaza, na-
quelas condicións, para a segu-
ridade e a paz de todo o mundo.

E se a esa situación lle enga-
dimos a que se está orixinando
en Paquistán, por presión dos
EE UU, e se aínda se estende co-
mo parece a Waziristán do Sur
–países onde EE UU actúa co-
mo se de bases propias se trata-
se–, podemos estar certos de
que o futuro da humanidade es-
tá xogándose xa na Asia Central.
Con moi sombrizos agoiros.�

LATEXOS

POR QUE
AFGANISTÁN

’’

Na Asia central vívese agora
un frenesí vendedor 
de produtos
enerxéticos”

’’

’’A pesar de que os
nacionalistas están en clara
minoría, o debate sobre
a independencia estivo
no primeiro plano”

’’Unha vitoria conservadora
en Londres podería levar
os escoceses a ter
máis simpatías
pola independencia”

Escocia fala de independencia
sen crispación
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Poucos dubidan de que se a
Corte Suprema de Colombia
non impedise un terceiro man-
dato, Álvaro Uribe tería un am-
plo apoio electoral para o perí-
odo 2010-14. Apoio sustentado
na sensación de seguridade na-
cional recuperada ou a estabili-
dade económica con crece-
mentos significativos do PIB.

Activos suficientes para aga-
char episodios como o escán-
dalo da parapolítica, no que  os
xefes paramilitares e líderes po-
líticos se reunían para planificar
a reelección de Uribe para un-
segundo mandato. Os arrestos
de ministros, altos cargos, par-
lamentarios, xefe de campaña...
procesados ou na cadea por co-
rrupción ou narcotráfico. Epi-
sodios como o “das Chapuzas”,
así é coñecido o escándalo no
que se detectou escoitas e es-
pionaxe a xuíces, xornalistas e

membros da oposición. A reen-
carnación, en terceira xeración,
das paramilitares Autodefensas
Unidas de Colombia baixo o al-
cume das “Águilas Negras” aso-
ciadas ás mafias da droga, que
tamén practican delincuencia
común plasmada en roubos,
secuestros... Sen esquecerse

dos actos de terrorismo dirixi-
dos á guerrilla, aos seus simpati-
zantes, a movementos popula-
res, sindicais ou de dereitos hu-
manos. Informes de misións
parlamentarias europeas que
denuncian: Execucións extra-
xudiciais, falsos positivos, des-
prazamento forzados, deten-
cións masivas e arbitrarias, de-
saparicións e a criminalización
da oposición política.

A mesma Corte Suprema
que meteu a fouciña xusticieira
nos casos das escoitas ilegais
ou nos vínculos co paramilita-
rismo foi a que lle cortou a her-
ba baixo os pés para impedir
que camiñase cara a un tercei-
ro mandato.

Agora o panorama das elec-
cións presidenciais do 30 de
maio está aberto.  A batalla
dentro da “U” (uribismo) aín-
da é de luva branca. O mellor
colocado é José Manuel San-
tos, ministro de Defensa per-
tencente a unha das familias
de maior peso económico e
xornalístico, curmán do vice-
presidente, que chegou á polí-
tica dende o Partido Liberal.
Ten bos índices de aceptación
pero está lonxe do carisma dun
Uribe que chegou a ter un 85%
de popularidade. Da “U” (Par-
tido Social da Unidade Nacio-

nal) tamén saíu Andrés Felipe
Arias, que ten máis carisma
que Santos pero menor expec-
tativa de voto, a pesar de contar
coa bendición –compartida
con Santos– de Uribe para a
próxima carreira presidencial,
e de pretender o paraugas do
Partido Conservador.

Pola esquerda, no Polo De-
mocrático, tamén está ben si-
tuado Gustavo de Petro, fillo
do disolvido M-19, que ten co-
mo principal reto acabar coa
desigualdade nun dos países
con maior inequidade no he-
misferio.

FAJARDO, O “TAPADO”. Pero a gran
sorpresa pode ser o académico
e  matemático Segio Fajardo.
Cando no 2007 rematou o seu
mandato como alcalde de Me-
dellín, tiña un 80% de popula-
ridade. Para uns é o candidato
independente, para outros de
centro, pero el reclámase cívi-
co-independente. Como alcal-
de priorizou catro eixos: Edu-
cación, seguridade, participa-
ción cívica e espazos públicos
para a cidadanía.

As eleccións de maio son un-
ha oportunidade para encon-
trar o camiño da reconciliación
e para acabar coa insultante de-
sigualdade e impunidade.�

O 30 de maio o país sudamericano celebra
unhas eleccións presidenciais nas que se disputan
o poder os “fillos” políticos do actual goberno
e novas opcións de centro ou centro-esquerda

Colombia, entre os herdeiros
de Uribe e a renovación moderada 

O presidente de Colombia, Álvaro Uribe[á esquerda] e o ministro de Defensa, Juan Manuel Santos,en Bogotá. JOHN VIZCAÍNO/ REUTERS

POLÍTICA / UCRAÍNA

A CRISE LIQUIDA
A  REVOLUCIÓN LARANXA

Só unhas se-
manas após
a escolla de
Viktor Iau-
nokovich co-
mo próximo
presidente
de Ucraína, a
coalición go-
bernamental
que mantiña
a súa rival nos últimos comi-
cios, Iulia Timoshenko, como
primeira ministra, disolveu-
se. As principais razón da cri-
se parlamentaria son a difícil
situación económica e a volta
ao poder do Partido das Re-
xións de Ianukovich, desalo-
xado do poder mercé á Revo-
lución Laranxa do 2004. Moi-
tos aliados de Timoshenko
móstranse agora dispostos a
firmar pactos co novo presi-
dente. O propio Iaunukovich
afirmou que podería estudar
crear unha coalición propia
para desaloxar a Timoshenko
do liderado do goberno. Con-
todo, a decisión máis viábel
parece que será a convocato-
ria de eleccións lexislativas
anticipadas.

FAME NEGRA / NÍXER

OS GOLPISTASADVIRTEN 
DUNHA GRAN MORTALDADE

Salou Djibo,
líder do golpe
de Estado
militar que
triunfou en
Níxer o 18 de
febreiro, fa-
lou diante
dos medios
dos motivos
do derroca-
mento forzo-
so do goberno democrático
de Mamadou Tandja. Segun-
do os golpistas,a principal
xustificación para actuaren foi
a grave situación económica e
alimentaria de gran parte da
poboación. Djibo chegou a
dicir que de non actuaren ha-
berá unha gran mortaldade
nos próximos meses. Os mili-
tares culpan o anterior gober-
no de ocultarlle á sociedade a
dura realidade e de negarse a
aceptar axuda internacional
para salvar da fame negra
“millóns de persoas”. Os go-
bernos de Europa e dos EE
UU esixíronlles aos golpistas
que abandonen o poder e
busquen unha solución elec-
toral. De momento, non hai
data para a transición.�

A primeira minis-

tra ucraína, Iulia
Timoshenko.

K
. C

H
ER

N
IC

H
K

IN
 / 

R
EU

TE
R

S

O presidente da

Xunta Militar gol-

pista do Níxer, Sa-
lou Djibo.
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’’Se Uribe puidese 
presentarse a un terceiro
mandato, tería garantida
a reelección”

’’A gran sorpresa do 30 de
maio pode ser o ex alcalde
de Medellín Sergio Fajardo,
candidato de centro”
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Xurxo González
Miles de manifestantes, con-
vocados polas principais cen-
trais estatais, saíron á rúa o 2 de
marzo contra a reforma das
pensións proposta polo Go-
berno central. Houbo marchas
en A Coruña (á que acudiron
Xosé Antonio Gómez, secreta-
rio xeral de UGT-Galicia, e
Xosé Manuel Sánchez Aguión,
o seu homólogo de CCOO),
Lugo, Ourense, Vigo e Vilagar-
cía de Arousa.

As manifestacións enmár-
canse en dúas semanas de mo-
bilizacións dos sindicatos esta-
tais, que teñen como obxectivo
advertirlle ao goberno de que
rexeitarán medidas como o au-
mento da idade de xubilación

até os 67 anos ou o incremento
do número de anos sobre os
que se calcula o importe das
pensións. Consideran que es-
tas propostas están encamiña-
das a reducir a contía das pen-
sións e que afectan máis ás cla-
ses menos favorecidas, que de-
senvolven traballos físicos.

As centrais cualificaron as

medidas formuladas polo Exe-
cutivo de Zapatero como “re-
gresivas, insolidarias, equivo-
cadas e imprudentes”. Propo-
ñen, pola contra, a rebaixa da
idade de xubilación dos traba-
lladores “sometidos a condi-
cións laborais penosas, tóxicas,
perigosas ou insalubres” e a in-
tegración no Réxime Xeral do
Réxime Especial Agrario e o
Réxime Especial de Emprega-
das do fogar, medidas aínda
pendentes desde o Acordo de
Pensións de 2006.

ASISTENCIA NON MASIVA. As mani-
festacións en Galicia viñan
precedidas das marchas do día
23 de febreiro en varias cidades
españolas, entre as que desta-
caron as de Madrid e Barce-
lona. Pese a que en total se reu-
niron daquela varias decenas
de miles de persoas, deuse

diso e que serán acordadas no
Congreso e cos sindicatos.

A CIG non se manifestará
coas centrais estatais, e fará a súa
reivindicación sobre este tema o
10 de marzo, no marco do Día
da Clase Obreira Galega.�

certa sensación de fracaso, xa
que se esperaba unha afluen-
cia maior. Inflúe neste sentido
o feito de que o Goberno cen-
tral non opte pola confronta-
ción, senón que insista en que
as súas propostas non pasan

Caixa Galicia vende a súa participación en Galp e gana 157 millóns de
euros.  A división de investimentos da entidade financeira adquirira o pa-

quete de accións na petroleira portuguesa en 2006 por 20 millóns. A partici-

pación multiplicou o seu valor por oito en catro anos. O comprador é un so-

cio de caixa galega neste mercado, o empresario luso Américo Amorim.�

RESPOSTAS Á CRISE

X.G.
O secretario xeral de Unións
Agrarias foi reelixido sen oposi-
ción no 8º Congreso do sindi-
cato clausurado o 20 de fe-
breiro. Roberto García (Ro-
deiro, 1958), no cargo desde
1988, comeza un mandato de
catro anos con reunións ao
máis alto nivel no Ministerio de
Medio Rural en Madrid. Alí vén
de discutir medidas para paliar
os problemas de financia-
mento dos agricultores e gan-
deiros, un dos temas que máis
cita nas súas intervencións.
CChheeggaarroonn  aa  aallggúúnn  aaccoorrddoo  nnaa
xxuunnttaannzzaa  ccoo  MMiinniisstteerriioo  ssoobbrree
ffiinnaanncciiaammeennttoo  ddaass  eexxpplloottaa--
cciióónnss??
Temos avanzado bastante nas
fórmulas, como que os gandei-
ros non teñan que negociar de
novo a súa débeda cos bancos

nin pasar polo notario. Existe
un principio de acordo sobre
unha moratoria de dous anos
para todos os créditos públicos,
e urxe que a medida se poña en
vigor inmediatamente, na pró-
xima semana.
VViissttaa  aa  ssúúaa  lloonnggaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa
ccoommoo  llííddeerr  ssiinnddiiccaall,,  éé  hhooxxee
mmááiiss  ddiiffíícciill  aa  nneeggoocciiaacciióónn  ccooaa
AAddmmiinniissttrraacciióónn??
Estamos nun momento moi
difícil, que conxuga a crise eco-
nómica xeral coa agraria, agra-
vada polos continuos cambios
nas regras do xogo (como a eli-
minación das cotas e da PAC).
A parte positiva é que a situa-
ción é tan grave que os gober-
nos van poder entrar á raíz dos
problemas e tratar cuestións
impensábeis hai dous anos,
como a negociación colectiva
agraria, as sancións ás indus-

trias que non cumpran os con-
tratos homologados e a crea-
ción dunha interprofesional
segundo o modelo francés.
Hoxe existe a oportunidade de
regular as relacións comerciais
e as marxes de beneficios abu-
sivas. Temos que acabar coa
esquizofrenia do ano pasado: o
ano de prezos máis baixos para
o produtor de leite foi dos me-
llores para a industria.
EExxiissttee  eennttóónn  eessppeerraannzzaa  ddee  nnoo--
vvaass  lleeiiss  aa  ccuurrttoo  pprraazzoo??
Son imprescindíbeis. Se a Ad-
ministración repite que a agri-
cultura constitúe un sector es-
tratéxico, hai que obrar en
consecuencia. Cando o go-
berno decide canto leite se
pode producir e quen o pode
comprar, non se pode deixar
o prezo en mans dunha mafia
organizada de industrias que

están a crear artificialmente
un escenario de excedentes.
CChhaammaa  aa  aatteenncciióónn  aa  aaccttuuaa--
cciióónn  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddaa  DDeeffeennssaa
ddaa  CCoommppeetteenncciiaa  eenn  rreellaacciióónn
aaoo  sseeccttoorr  aaggrraarriioo......
Para este organismo non é mo-
tivo de estudo que cinco gran-
des distribuidoras impoñan o
prezo do leite, pero si que dez
gandeiros de Carballo se orga-
nicen nun sindicato para nego-
ciar. Que os gandeiros de Car-
ballo poidan atentar contra a li-
bre competencia ao tratar uni-
dos con Carrefour ou Alcampo
sona cando menos a broma.
Competencia está facéndolle o
traballo sucio aos grandes gru-
pos. A negociación agraria non
pode quedar á interpretación
de alguén cuxa mente torcida
está entorpecendo a viabili-
dade do sector produtor.�

Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias

‘O ano de prezos máis baixos para o produtor
foi un dos mellores para as industrias’

PATRICIA MORALES / A.G.N.

’’Que os gandeiros 
de Carballo poidan atentar
contra a libre competencia
ao negociar con Carrefour
ou Alcamposona cando
menos a broma”

Miles de manifestantes en A Coruña, Lugo,
Ourense, Vigo e Vilagarcía de Arousa o 2 de marzo

Mobilización en Vigo o 2 de marzo. PACO VILABARROS

’’O Goberno central foxe
da confrontación cos
sindicatos, o que provocou
que as manifestacións
non sexan masivas”

CCOO e UGT demandan en Galicia a retirada
da reforma das pensións
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número de traballadores acti-
vos coa cantidade que hai que
pagar polas pensións é un feito
indigno de calquera econo-
mista que se prece, e a min
avergónzame que digan cousas

Xurxo González
No medio da polémica desa-
tada pola intención do Go-
berno de modificar as pensións
co obxectivo de aforrar cartos,
aparece a obra Qué pensiones,
qué futuro. Unha das súas au-
toras é Miren Etxezarreta (Ordi-
zia, 1936), catedrática de Eco-
nomía Aplicada na Universi-
dade Autónoma de Barcelona.
Esta economista, con ampla
experiencia no estudo do sis-
tema de pensións español,
afirma que o debate actual está
pervertido e explica por que as
formulacións dos partidos
maioritarios están erradas.
DDáá  aa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  ooss  tteerr--
mmooss  ddoo  ddeebbaattee  ssoobbrree  aass  ppeenn--
ssiióónnss  nnoonn  vvaarriiaarroonn  mmooiittoo  nnaass
úúllttiimmaass  ddééccaaddaass......
A discusión sobre as pensións
vén de lonxe. En 1973 houbo o
primeiro ensaio de privatiza-
ción no Chile de Pinochet. En
1976 repetiuse na Arxentina de
Videla. Daquela, a maioría dos
economistas pensamos que isto
só pasaba nos países periféricos
e ditatoriais, que nunca sucede-
ría en Europa. Porén, en 1994, o
Banco Mundial publica o in-
forme Averting the old age crisis
[Evitar a crise da vellez], que dá o
sinal de saída para intentar re-
formar todo o sistema de pen-
sións públicas e potenciar as pri-
vadas no mundo desenvolvido.
CCoommoo  rreebbaatteerrííaa  vvoosstteeddee  aa  ooppii--
nniióónn  ddee  qquuee  aass  ppeennssiióónnss  ppúúbbllii--
ccaass  nnoonn  ssoonn  ssoossttííbbeeiiss??
A primeira falacia consiste en
dar por certo que as pensións
dos anciáns téñenas que pagar
os traballadores en activo. É ver-
dade que se comezou así, pero
non hai ningunha razón para
que isto se manteña sempre
igual. Por exemplo, en Dina-
marca as pensións páganse con
impostos. En segundo lugar,
non importa o número de tra-
balladores, senón a riqueza que
producen. Antes a agricultura
precisaba de gran cantidade de
man de obra, como indicaba
Rosalía Castro ao escribir sobre

os galegos que ían á sega a Cas-
tela. Hoxe, con moi pouca man
de obra, a agricultura española
está producindo moito máis.
Isto é o que pasa en xeral na so-
ciedade. Así pois, relacionar o

destas. O que se está discutindo
é a distribución da riqueza so-
cial. Cando din que non hai di-
ñeiro para a Seguridade Social é
porque se supón que o seu or-
zamento ten que estar sempre

equilibrado, pero non hai razón
para isto.
PPeerroo  éé  ssoorrpprreennddeennttee  ccoommoo  ccaassee
ttooddooss  ooss  ccoommeennttaarriissttaass  ddaann  ppoorr
ssuuppoossttoo  qquuee  oo  pprroobblleemmaa  ddeemmoo--
ggrrááffiiccoo  éé  ddeetteerrmmiinnaannttee......
As proxeccións a tan longo
prazo sempre son perigosas,
non se sabe que vai pasar coa
natalidade. Aínda que dimi-
nuíu durante moitos anos, co-
meza a recuperarse nalgúns
países. Cando se fala de pro-
blemas demográficos, referí-
monos a desequilibrios entre
poboación activa e pasiva. A
cuestión é, por exemplo, que
actualmente traballa moito
menos mocidade ca antes.
QQuuiizzaaiiss  aass  eexxpplliiccaacciióónnss  qquuee  iinn--
ddiiccaann  qquuee  oo  aauummeennttoo  ddaass  ppeerr--
ssooaass  aanncciiáánnss  ffaarráá  qquueebbrraarr  oo  ssiiss--
tteemmaa  ssoonn  mmááiiss  ffáácciilleess  ddee  eenntteenn--
ddeerr  ppoollaa  ppoobbooaacciióónn  qquuee  oo >>>

O Goberno confirma que o IVE subirá até o 18% a partir de xullo.A minis-

tra de Economía, Helena Salgado, anunciou que o aumento de dous puntos

do IVE, a principal taxa indirecta, ten como obxectivo paliar a caída da recada-

ción estatal, moi acusada en 2009. O Goberno pensa que “este imposto é o que

menos distorsiona á actividade económica”, pero as forzas da esquerda consi-

deran que os aumentos do IVE prexudican ás clases máis desfavorecidas.�

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada
‘Dáme vergonza que algúns economistas digan
que hai que reducir as pensións porque hai moitos v

RESPOSTAS Á CRISE

PÚBLICO
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Que riscos existen para as per-

soas que contratan pensións

privadas?

O sistema privado consiste en in-

vestir unha cantidade moi impor-

tante do fondo de pensións na

Bolsa, e o que está claro é que, a

longo prazo, non se gaña moito

diñeiro nese mercado. Hai que es-

pecular para gañar, e o problema

é que os xerentes dos fondos de

pensións cando perden limítanse

a informar aos pensionistas de

que teñen menos diñeiro. Iso está

pasando na actual crise.

Houbo no pasado exemplos

desta situación?

O caso máis coñecido é o de Enron.

Esta empresa estadounidense de-

dicada á enerxía pechou pola mala

xestión dos administradores. Miles

de traballadores tiñan os seus fon-

dos de pensións investidos en ac-

cións da propia empresa, co que o

perderon todo. A partir de entón,

en España fíxose unha lei para evitar

que unha empresa teña o seu

fondo de pensións no seu propio

capital. Era o caso de Telefónica, que

tivo que investir o diñeiro noutras

empresas.�

‘As pensións privadas implican un gran risco’

’’No caso da multinacional
Enron miles de empregados
tiñan os seus fondos
de pensións investidos
na propia empresa”
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gar esa débeda pública, porque
é máis urxente resolver eses
problemas que o do déficit.
OO  aattrraassoo  ddaa  iiddaaddee  ddee  xxuubbiillaacciióónn
pprreexxuuddiiccaarrííaa  aaddeemmaaiiss  ááss  ccllaasseess
mmááiiss  ddeessffaavvoorreecciiddaass,,  qquuee  vviivveenn
ddee  mmeeddiiaa  ddeezz  aannooss  mmeennooss......
Sí, pero é quizais máis impor-
tante o cambio no número de
anos sobre os que se vai calcular
a contía da pensión, e que vai su-
poñer un descenso da mesma.
Noutros países, como Inglate-
rra, isto fixo que a xente se asus-
tase e crease plans de pensións
privados, polo que as públicas
descenderon con máis forza.
Nestes escenarios chega un mo-
mento en que a xente que non
ten pensión privada non pode
vivir. Estase falando coma se os
pensionistas fosen todos ricos,
pero a media das pensións é de
750 euros ao mes, o que quere
dicir que hai moitas por debaixo.
CCoommoo  éé  oo  ggaassttoo  eenn  ppeennssiióónnss  eenn
EEssppaaññaa  eenn  rreellaacciióónn  aaooss  ppaaíísseess
ddoo  eennttoorrnnoo??
Menor. Pero é algo que pasa
desapercibido porque só se
compara con Europa cando
convén. É curioso que nin-
guén se preocupe do benestar
dos xubilados.�

aauummeennttoo  ddaa  pprroodduuttiivvii--
ddaaddee  oouu  aass  rreellaacciióónnss  eennttrree  ppoo--
bbooaacciióónn  aaccttiivvaa  ee  ppaassiivvaa......
Son conceptos igual de fáciles,
pero uns teñen detrás todos os
medios de comunicación do
mundo. A campaña comeza
polo Banco Mundial e as insti-
tucións financeiras. Os que fi-
xeron os estudos no Estado es-
pañol son o BBVA, o Santan-
der, La Caixa. É un negocio re-
dondo para eles que se fagan
pensións privadas, pero a
xente non as vai facer se pensa
que vai haber públicas.
TTaann  ggrraannddee  éé  aa  pprreessiióónn  qquuee  eess--
tteess  ppooddeerreess  ppooddeenn  ffaacceerr  ssoobbrree
uunn  GGoobbeerrnnoo??
En momentos de crise coma
este, España debe contratar
unha débeda pública forte,
pero depende dos tipos de

xuro á que lla queiran conce-
der. A Grecia estanlle pedindo
o 7%, a España prestáronlle a
semana pasada 4.000 millóns
de euros ao 4,65%, e a Alemaña
danlla ao 2,25%. Así, os merca-
dos mundiais séntense con de-
reito  a esixir que a política eco-
nómica vaia nunha dirección
determinada, baixo a ameaza
de cobrar aínda máis. Pero con
4,5 millóns de parados e moi-
tos problemas un país debe pa-
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gan
moitos vellos’

Manuel Cao

A grave crise económica e as perspectivas de que se
manteña nun longo período aconsellan a posta en

común sobre a natureza dos problemas e a busca de
acordos para a implementación das medidas correcto-
ras. O modelo do consenso é aplicado en Centroeuropa
pola fortaleza da sociedade civil pero aquí só se aplicou
na transición e foise mantendo en parte até a maioría
absoluta de 2000 e a conexión cos neoconservadores de
George W. Bush.

Actualmente, o freakismo está a colonizar o ámbito
do público situando o debate sociopolítico nun nivel
preocupante tendo en conta os retos aos que facer
fronte no ámbito da globalización e unha vez perdida a
oportunidade de modernizar a economía e a estrutura
de incentivos coa panca dos tipos de xuro negativos, a
integración no euro e a axuda dos Fondos da UE.

Nas vacas gordas, a selección de investimentos públi-
cos fíxose en base á rendibilidade político-electoral a
curto prazo sen plans nin proxectos de futuro orientados
ao mercado mundial xa for potenciando novas áreas e
industrias competitivas ou afortalando as xa existentes.
Tanto nos proxectos do Estado como nos autonómicos e
locais abondou o estrago de recursos daquela abundan-
tes converténdose a realización de obra pública nun fin
en si mesmo en lugar dun medio para modernizar e
reindustrializar un país moi afectado pola deslocaliza-
ción e a perda de tecido produtivo. O investimento en
portos, aeroportos, estradas, solo industrial e equipa-
mentos non tivo especial correlación coa dinámica eco-
nómica (interconexión coa UE, áreas industriais, expor-
tacións, innovación) senón cun reparto clientelar só li-
gado á lóxica político-electoral e á influencia de grupos
de intereses ben colocados na Administración.

Peor foi aínda a selección de investimentos privados
co trasvase masivo de recursos cara á construción resi-
dencial facendo de calquera recuncho un terreo recuali-
ficábel para especular. Un dos poucos elementos positi-
vos foi a atracción de inmigrantes, que remozaron o
país e mantiveron certas actividades (agricultura, servi-
zos) que os nativos desprezaban. De aí xurdiu unha elite
empresarial de escasa calidade, moi orientada á espe-
culación e a compravenda de decisións públicas e, o
máis negativo, absolutamente alérxica á economía glo-
bal e incapaz de aproveitar as oportunidades en expor-
tacións cara aos países emerxentes que podían manter
moitos postos de traballo. O exemplo do Pocero semella
paradigmático.

No modelo especulativo había un consenso implícito
derivado do seu éxito pero coa debacle desaparecen os
proxenitores e ninguén está disposto a compartir penu-
rias nin asumir erros. O PP ve chegado o momento de es-
perar comodamente a caída de José Luis Rodríguez Za-
patero. A dereita herdeira do franquismo sociolóxico
aposta pola rendición e os seus incentivos ao pacto son
nulos. Mais a sociedade actual non é a dos anos 30 e a es-
tratexia dun PP contra todos, no caso de ter éxito, pode
ser inviábel na práctica no seo da UE e dun Estado pluri-
nacional.�

A dereita herdeira 
do franquismo sociolóxico
aposta pola rendición,
e os seus incentivos
ao pacto son nulos”

’’

’’
O PACTO

’’As primeiras privatizacións
déronse no Chile
de Pinochet
e na Arxentina de Videla”

’’Estase falando coma se
os pensionistas fosen
todos ricos, pero a media
das pensións
é de 750 euros ao mes”

FFáállaassee  dduunn  hhiippoottééttiiccoo  ddééffiicciitt
ddaa  SSeegguurriiddaaddee  SSoocciiaall,,  ppeerroo  eenn
22000099  rreexxiissttrroouu  uunn  ssuuppeerráávviitt  ddee
88..000000  mmiillllóónnss..
A Seguridade Social é a única
institución pública que ten su-
perávit, e leva xa bastantes
anos. No Pacto de Toledo de
1995 creouse o Fondo de Ga-
rantía de Pensións, que neste
momento conta con 65.000
millóns de euros acumulados.
HHoouubboo  ppeerrííooddooss  ddee  ddééffiicciitt  nnaa
SSeegguurriiddaaddee  SSoocciiaall??  CCoommoo  ssee
ssoolluucciioonnoouu??
Cando houbo déficit foi res-
ponsabilidade do Estado,
que non pagaba a parte que
lle corresponde á sanidade, e
que debe financiarse con im-
postos. Por iso non cadraban
as contas.
CCaall  ffooii  aa  eevvoolluucciióónn  ddoo  ssiisstteemmaa
ppúúbblliiccoo  ddee  ppeennssiióónnss  eenn  EEss--
ppaaññaa??
O sistema público de pen-

sións en España é anterior ao
franquismo. Durante a dita-
dura foi modificado varias ve-
ces en profundidade. A posi-
bilidade de contratar pen-
sións privadas aparece en
1989. En 1994 créase o Pacto
de Toledo. Antes desa época a
pensión calculábase en fun-
ción do salario cobrado nos
últimos dous anos traballa-
dos. Ese sistema daba lugar a
bastantes abusos, no sentido
de que patróns e obreiros pú-
ñanse de acordo para subir

nominalmente o salario nese
período. Xa antes de 1989 au-
mentouse o prazo até os últi-
mos oito anos cotizados. O
Pacto de Toledo incremen-
touno até os quince anos. Este
acordo supuxo o inicio da se-
paración das contas da Segu-
ridade Social das do resto do
sector público. A medida é po-
sitiva por unha parte, porque
as contas están claras, e a
maior parte deste superávit
non pode ser gastado polo Es-
tado. Pero isto supón tamén
que, se non hai diñeiro para as
pensións, o Estado lávase as
mans. Non hai ningunha ra-
zón para que o Estado se
poida desvincular do soste-
mento da vellez. Agora o que
se pretende é que se continúe
o alongamento do período de
cálculo das pensións. Todo
este debate está lastrado por
verdades a medias.�

‘A Seguridade Social é a única
institución pública con superávit’

’’Non hai ningunha razón
para que o Estado
se desvincule
do sostemento da vellez”

>>>
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outras tres, Madrid, Catalunya e
Valencia, son territorios onde o
balompé feminino comeza a ter
raíces bastante profundas e os
seus equipos nútrense con fut-
bolistas procedentes doutros
puntos do Estado.

Luís Moro, campión de España de pértega en pista cuberta. O atleta

valdeorrés, Luís Moro proclamouse campión de España de salto de pértega

en pista cuberta tras saltar unha altura de 5,40 metros, nova plusmarca ga-

lega da especialidade. Os campionatos estatais de atletismo en pista cuber-

ta saldáronse con outras catro medallas para Galiza: dúas de prata e outras

dúas de bronce.�

norama, moitas futbolistas ga-
legas veríanse na obriga de co-
ller as maletas coma xa fixeron
compañeiras súas. Un síntoma
das carencias do fútbol femini-
no galego foi a desaparición de
equipos coma o Rápido de
Bouzas, que se proclamara
campión da Copa Galiza 2009.
Outros, coma o Cidade de San-
tiago, que aporta varias xogado-
ras aos distintos equipos auto-
nómicos, resisten a duras pe-
nas. Fora precisamente o nace-
mento do combinado galego o
que lle dera fulgor ao fútbol das
rapazas da comunidade, en
opinión da seleccionadora ga-
lega absoluta, Pilar Neira.

CANTEIRA. Un dos mellores as-
pectos que está a presentar o
noso fútbol feminino é a súa
gran canteira, unha das que
máis nutre ao fútbol estatal de
novos valores. Ao longo de todo
o país existen exemplos de
clubs que foron forxados polo
propio entusiasmo das súas de-
portistas, entre eles o Erizana,
que xa aporta tres xogadoras ás
seleccións sub 16 e sub 18.

O apoio é fundamental para
que se repitan os éxitos da pre-
sente campaña. De seguir dán-
dolle as costas ao deporte do ba-
lón das rapazas, na nosa terra é
posíbel que, en vindeiras cam-
pañas, non se repitan os éxitos,
agás que sexan de rebote.�

Antonio Cendán
O fútbol feminino galego está a
resistir as turradas que lle están
a chegar dende distintos ángu-
los, principalmente os adminis-
trativos. Malia carecer dun
grande equipo na máxima ca-
tegoría e a supresión da selec-
ción absoluta, os dous combi-
nados de categorías inferiores,
sub 16 e sub 18, veñen de clasifi-
carse para as semifinais do
Campionato de España de se-
leccións territoriais. As xogado-
ras galegas xa están entre os ca-
tro mellores equipos de comu-
nidades do Estado, nun escena-
rio previo que non era o mellor.

RESULTADOS CONVINCENTES. Ade-
mais de contar cuns planteis de
recoñecido nivel no Estado, o
mellor das futbolistas galegas é
o que amosan no campo. Os
partidos da segunda fase saldá-
ronse con importantes golea-
das sobre as rivais. O cadro sub
16 batía por un concluínte 5-0 a
Murcia, mentres que as sub 18
endosábanlle un contundente
11-1 ao mesmo combinado da
súa categoría. O resultado era
moito máis determinante no
caso das máis novas, por ter
que xogarse a clasificación pola
diferenza de goles. Nos primei-
ros encontros derrotaran os
equipos de Navarra por 1-0 o
cadro sub 16 e por 2-1 a Castela
e León as sub 18.

É precisamente a capacida-
de goleadora, unha das maiores
virtudes dos equipos femininos
galegos. Aí están Miriam, Rebe-
ca García, Tomy, Andrea Caride
e Ana Buceta. Dúas destas xo-
gadoras xa defenderon as cores
do equipo estatal. Ademais esta
última, que lle fixo tres dos once

FÚTBOL

Plantel da Selección Sub-16.

tantos a Murcia, está no punto
de mira dos grandes equipos,
tal e coma xa no seu día estivera
a retornada ao fútbol galego,
Andrea de Francisco.

Á gran capacidade goleado-
ra, súmase tamén a solidez de-
fensiva con Cristina Alonso, o
que contribúe a manter un blo-
que sólido dende atrás até
adiante, sen deixar ocos noutros
puntos dos respectivos conxun-
tos. Os críticos sinalan a gran di-
ferenza existente no fútbol femi-
nino entre os distintos equipos
do Estado, non embargante rara
vez se comenta a escaseza de
medios con que conta o deporte
do balón en lugares coma Gali-
cia, onde se desaprovei-
tou a oportunidade
de formar un
equipo para a
primeira catego-
ría. De feito, na
fase final das ca-
tegorías inferio-
res, das cinco
seleccións que
loitarán polo tí-
tulo, Estrema-
dura, xunto co
conxunto gale-
go, son as úni-
cas que non dis-
poñen de equi-
pos nas divi-
sións de honra.
Pola contra as

INCERTEZA DEPORTIVA. Un dos
problemas aos que se enfron-
tan as xogadoras galegas é á in-
certeza xa que, malia a clasifica-
ción das representantes das ca-
tegorías inferiores para a fase fi-
nal dos seus respectivos torne-

os, ao longo da
presente tempada
varias xogadoras

galegas emigra-
ron a Cata-
lunya, Ma-
drid e Va-
lencia na
procura
de equi-
pos que
lles ofre-
zan un fu-
turo pro-
metedor a
curto pra-
zo. De se-
guir repe-
tíndose o
actual pa-

’’De seguir repetíndose
o actual panorama, moitas
futbolistas galegas veranse
na obriga de coller as
maletas en dirección
a Madrid, Cataluña
ou Valencia”

Malia a falta de apoio e a supresión
do equipo absoluto

As seleccións femininas,
entre as mellores do Estado
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César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Unha trintena de pequenos es-
correga nos patíns no pavillón
de Carballo. Teñen entre seis e
dez anos e levan con orgullo a
camiseta vermella das Escolas
Lubiáns, o principal equipo de
hóquei de Bergantiños.

Ségueos con atenta ollada
Carlos Loureiro, de 24 anos, co-
ordinador das categorías infe-
riores do club e tamén xogador
do equipo senior. “Hai uns anos
non tiñamos a escola, só o equi-
po adulto e o júnior. Estabamos
condenados á desaparición”.

O presidente, Fernando Fi-
dalgo, recoñece o labor de Lou-
reiro na dinamización das cate-
gorías inferiores e a estratexia
que seguiron para vincular o en-
sino co deporte. “Carballo ten
unha enorme oferta deportiva.
Hai 200 nenos anotados na es-
cola de fútbol e en moitos cole-
xios impártese en exclusiva bás-
quet ou balonmán”, explica.
“Foi difícil entrar nas escolas pe-
ro agora colaboramos co CEIP A
Cristina e esperamos colaborar
con outros centros”.

Ben nos propios equipos
prebenxamín e benxamín, ben
no colexio, a presenza de xoga-
dores aumenta tempada tras
tempada. “Estamos moi satis-
feitos, en cinco anos teremos
practicamente todas as catego-
rías cubertas”, subliña Loureiro.

Ollando o adestramento
desde a varanda está Xosé Ma-
nuel Campos, adestrador prin-
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cipal do club e ex xogador do
Liceo. A súa experiencia é guía
para todo o club e nótase o seu
instinto para ver o talento.
“Ningún pai debería deixar os
seus fillos sen facer deporte”,
considera. “Á parte das vanta-
xes para o crecemento e a saú-
de, formar parte dun equipo dá
madurez. Hoxe sempre critica-
mos que os nenos son egoístas.
Esas actitudes pódense corrixir
con adestramentos e competi-
ción regrada”.

MOITOS XOGADORES, POUCO DIÑEIRO.
O hóquei ten gran tradición en
Galiza. O Liceo da Coruña serve
como referencia de elite para
potenciar este deporte na súa
área de influencia. “A única dife-
renza con Catalunya (a gran po-
tencia estatal en hóquei a pa-
tíns)”, di Campos, “é o diñeiro e
o apoio social. Alá hai un equipo
en cada localidade, que xoga 60
partidos cada ano. Se temos en
conta que en Galiza xogan 20
por ano, é lóxico que a súa pre-
paración sexa mellor e o nivel
moito máis alto”.

Fidalgo confesa “facer nú-
meros” para cumprir os obxecti-
vos económicos. “Hai que mirar
cada euro porque este é un de-
porte con gastos fixos: sticks(os
paus), patíns, a protección dos
porteiros... E coas axudas públi-
cas non dá, por iso fan falta os
apoios privados”.

Hai futuro para o hóquei de
elite en Galiza? A resposta dána
Fidalgo e Campos. “Se hai von-

tade social e apoio financeiro,
si”, contesta o adestrador. “Un
equipo na División de Honor
custa 120.000 euros ao ano”. 

“Pódese intentar crear unha
rede de equipos de base potente
a medio prazo e darlle moito
protagonismo á canteira”, ana-

liza Fidalgo. “Así redúcense cus-
tos e lógrase maior participa-
ción das novas xeracións e
apoio das familias”.�

Educar
cun pau
nas mans
As Escolas Lubiáns de Carballo converten
o hóquei sobre patíns nun xeito de ampliar
a formación dos cativos a través do deporte

DEPORTE DE BASE

Xogadores do Escolas Lubiáns adestrando no Pavillón de Carballo.  

Carlos Loureiro, coordinador; Fernando Fidalgo,presidente e Xosé Manuel Cam-
pos, adestrador [desde a esquerda]. 

Carlos Loureiro chegou a Carballo

logo de medrar como xogador na

canteira do Liceo. “É un proxecto ilu-

sionante, en expansión”. O seu tra-

ballo como coordinador permítelle

xunguir as súas dúas paixóns, o hó-

quei e o ensino. “Estou rematando

Maxisterio e espero dar a coñecer o

hóquei no ensino”.

Segundo a súa opinión, a escolla

do deporte que se practica na infan-

cia depende dos profesores e dos

medios. “O fútbol é todopoderoso.

Está a todas as horas na tele. Os de-

mais temos que esforzarnos por fa-

cernos atractivos. Por exemplo, dá-

me moita pena que as nais confe-

sen ter medo de que os pequenos

leven golpes porque todas as ima-

xes de hóquei –sobre xeo– son de

pancadas e puñadas. A prensa di-

funde tópicos falsos. Este é un de-

porte sen apenas lesións, no que se

penalizan moito as faltas”.

Que mellora o xogo do hóquei?

Xosé Manuel Campos subliña, so-

bre todo, a coordinación e axilidade

mental. “Outras cousas, como a al-

tura ou o peso, fundamentais no

voleibol ou no básquet, dan igual”.

Loureiro e Campos recoñecen

que é fácil engaiolar os rapaces. “A

que neno non lle gusta montar en

patíns?”, pregúntase Campos. “O

máis importante é que os peque-

chos se encontren a gusto cos com-

pañeiros”, repara Loureiro. “Ese é a

nosa principal dificultade para am-

pliar a escola á categoría feminina.

As poucas que se animan logo se

aburren porque non teñen nenas

con quen xogar”.

FAMILIAS EN COMPETENCIA.Nas pis-

tas, os rapaces comparten espazo

cos adultos, que adestran á última

hora. Ningún para quieto. Patinan e

patinan ao redor da bóla, ensaian o

tiro sobre os porteiros, anicados e

protexidos coma cabaleiros medie-

vais. Nas bancadas, pais e nais pasan

o tempo de parola. Inflúe o com-

portamento dos pais no rende-

mento dos nenos? Campos medita

a resposta. “Vaia, non é o caso do

fútbol, no que cada pai pensa que é

adestrador ou hai berros pero si que

se dá, cada vez máis, certa compe-

tencia entre nais ou pais que non

me gusta. O principal é que fagan

exercicio. Vale tanto o que marca os

goles coma o porteiro. Se un día un

falla pode ser que á semana seguin-

te dea o pase da vitoria”.�

Un deporte sen pausa e con poucas lesións

Vinte e cinco anos
de historia

O Lubiáns naceu no 1983,
tras unha campaña de pro-
moción do deporte da De-
putación da Coruña. O no-
me procede da ponte de
Lubiáns de Carballo, que
adorna o escudo do club.
A día de hoxe ten dous
equipos na 1ª división gale-
ga, o Calvo, semiprofesio-
nal, e La Bombonera, un
equipo de veteranos con
gran tirón entre o público.�
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Xan Carballa

Luís Seoane morreu
prematuramente en
1979. Tiña 69 anos e
unha obra consolida-

da en ambas bandas do Atlán-
tico dada a súa condición de
bonaerense de nacemento e
exiliado de obriga. Nesas sete
décadas de vida exerceu os ofi-
cios de pintor, ceramista, dese-
ñador gráfico, xornalista, edi-
tor, escritor de poesía e teatro,
animador de empresas ou mi-
litante político todo alimenta-
do por un fondo compromiso,
que Isaac Díaz Pardo ten ad-
xectivado con paixón: “era por
riba de todo un home extraor-
dinariamente moral e xenero-
so até raiar no fanatismo”.

No ano de celebración que
comeza, a Fundación Luís Seo-
ane vai levar en boa lóxica o
protagonismo. Actualmente xa
abriu unha exposición na súa
sede coruñesa, 33escritores de-
buxados por Luís Seoane (ver
ANT nº 1395). Pola súa banda
Caixanova pecha este día 14 en
Santiago, para reabrir de conta-
do en Pontevedra, a mostra co-
misariada por Carlos L. Bernár-
dez e Fernando M. Vilanova,
nutrida con cadros dos fondos
propios e outras obras na que é
a primeira antolóxica deste
ano, á que se sumará máis
adiante a que prevé entre abril e
xuño a propia Fundación. Ta-
mén serán os días 6, 7 e 8 de
abril cando se celebre un con-
greso internacional sobre o au-
tor, Luis Seoane. Galicia-Arxen-
tina: unha dobre cidadanía, no
que especialistas arxentinos e
galegos analizarán a súa figura
profundando especialmente
na época na que desenvolveu o
seu traballo na Arxentina, anos
que, sendo os máis creativos do
artista son tamén, non embar-
gante, os menos coñecidos po-
lo público galego.

ARTE E COMPROMISO. Na multipli-
cidade de debates que abre
este centenario, Carlos Ber-
nárdez asegura no catálogo da
primeira antolóxica deste
2010, “Seoane acabará por ser
unha figura chave no debate
sobre a fixación dun modelo
de arte galega”, unha obra que
el comezou nos anos trinta,
cando o seu compromiso po-
lítico e galeguista foi intenso e
acabou por obrigalo a fuxir ao
exilio na Arxentina. Nesa eta-
pa inicial, ademais de come-
zar a súa indagación estética,
armou os vimbios que sempre
misturaron toda a súa activi-
dade: arte e memoria, arte e
compromiso. Daqueles anos
son algúns dos carteis políti-
cos a prol do primeiro Estatu-
to galego, unha actividade de
deseñador gráfico na que des-
pois afondou, tamén coas ex-
periencias que supuxeron a
revista Galicia Emigrante ou a
colaboración en múltiples
proxectos editoriais, onde a
pegada de Seoane quedou fi-
xada en innúmeras capas de
libros.

Aínda que a súa obra se mi-
re integralmente, se a collemos
isoladamente conserva sem-
pre os mesmos núcleos. Díaz
Pardo, ademais de amigo e
compañeiro en moitas andai-
nas e iniciativas, nas que o La-
boratorio de Formas podía ser
a cimeira, explícao admirado
sempre que ten ocasión. Por
exemplo a súa interpretación
das vangardas, nas que pode-
mos situalo, “cando me reen-
contrei con el en 1955 puiden
ver que as súas preocupacións
eran aínda máis importantes
que o que transcendía na súa
obra. Seoane empezaba a estar
de volta da utilización que se fi-
xera do racionalismo e dos va-
lores formais das vangardas
históricas. As ideoloxías que fo-
ran o motor dos movementos

renovadores foran abandona-
das dentro das contradicións
do home e a especulación ves-
tíase agora coas súas roupas.
Seoane xustificaba a partir de
aquí calquera descreimento”.

A necesidade de comunica-
ción alenta moito dos proxec-
tos artísticos de Seoane. Por
exemplo a súa permanente
aposta por estar nos medios de
comunicación. As súas Figura-
cións, eran pezas nas que a li-
ña infinita do debuxo era
acompañada por un breve re-
lato dos personaxes retrata-
dos. Deixou aquí feito un ver-
dadeiro dicionario visual de
personaxes, e fíxoo na prensa
diaria, como anteriormente na
Arxentina fundara unha revis-
ta modélica, a citada “Galicia
emigrante”, coa que organizar

cultural e politicamente o exi-
lio e a emigración, verdadeiros
quebracabezas que ocuparon
toda a súa vida e o levaron a
duras discusións cos seus con-
temporáneos, como a que ce-
lebrou con Celso Emilio Fe-
rreiro, ou en termos de con-
cepción da arte con Ramón Pi-
ñeiro a través dunha corres-
pondencia que Díaz Pardo
amosou hai algúns anos. 

Foi o mesmo Seoane que
realizaba unha puntual audi-
ción radiofónica en Arxentina,
na mesma liña de información
e divulgación cultural que a re-
vista Galicia emigrante, ambas
e dúas iniciativas que puide-
mos coñecer os contemporá-
neos gracias a Ediciós do Cas-
tro e que poderían servir de
modelo de reportaxe nas facul-
tades de xornalismo.

DIMENSIÓN SOCIAL DA ARTE. A res-
pecto dese afán divulgativo está
a anécdota contada tamén por
Díaz Pardo, de cando Seoane
propoñía levar, se fose preciso,
a historia de Galicia aos bazares.
Nesa tarea de divulgación esta-
rían algúns dos seus deseños de
personaxes históricas nunhas
xerras de Sargadelos, e en moi-
tas das iniciativas que ambos e
dous animaron desde o Labo-
ratorio de Formas.

Carlos Bernárdez resume
este afán, “a totalidade da
obra de Seoane está marcada
pola dimensión pública e so-
cial da arte, que se evidencia
na obra mural, no deseño grá-
fico e no gravado e acaba por
impregnar toda a súa produ-
ción pictórica. No conxunto
do seu traballo, Seoane crea
un universo propio que, sen-
do intensamente persoal, pre-
tende establecer unha comu-
nicación directa entre o artista
e o pobo –non esquezamos a
súa concepción política mar-
xista e nacionalista– e conse-
gue que nos identifiquemos
con el, mellor dito, que a súa
pintura nos identifique como
nación, como colectividade
humana singular”.�

Luís Seoane, o artista total
Só coa súa obra se podía edificar unha
cultura. O artista máis polifacético que
deu Galiza no século XX cumpre neste
2010 o seu primeiro centenario

CENTENARIO

’’A necesidade de comunicación
alenta moito dos proxectos
artísticos de Seoane. Por
exemplo a súa permanente
aposta por estar nos medios
de comunicación”

’’Era por riba de todo un
home extraordinariamente
moral e xeneroso
até raiar no fanatismo”

[Isaac Díaz Pardo]

UERE SABER MÁIS?
www.luisseoanefund.org/?

A poesía do pintor
Reimundo Patiño publicou no especial de A Nosa Terra, “Luís
Seone, compromiso e paixón creadora” (1984) un traballo no
que enlazaba o seu traballo de nova vangarda na arte galega
con Seoane. “A liña que tracexa o alento da vida”, titulábase e
arrincaba cun texto de Seoane, que podería servir de autopoé-
tica e que para Patiño “enmarca unha constante que intervén
en todas e cada unha das vastas manifestacións do seu labor:
o entronque cun povo que como unha árbore de ponlas esga-
zadas por un adverso vento de séculos, medra esparexido na
diáspora da emigración, pero a un tempo na vontade de se-
guir a ser frente ao desamparo”.

Nesas figuras pintadas nas paredes,
que semellan que agardan, probes, limitadas, labouriosas,
entrego o meu mensaxe. Esa mestura de ensono e de tenrura
que o pobo lonxano, esquecido de min, ourentou.
Rubido no andaime, a moitos metros do chan,
tencionando dibuxar nas paredes imaxes que me socedan,
que póidanse escavar pasados mil anos
antre columnas crebadas, xoias e útiles de traballo.
Falo con min mesmo. Pecho os ollos e podo ver
dende esta cidade antre serras espidas, mineraes,
as froles bermellas das mapoulas á beira do océano,
os outeiros verdes, os carballos, os muros de pedra,
o niño ascondido do melro, as vacas bermellas,
a aboa co fío da roca antre os dedos.
I escoito en min unha vos lonxana, escura, senlleira,
unha vos desaparecida.
… e con liñas nas paredes sin querer dibuxo
nas facianas e nos acenos das figuras,
as imaxens lonxanas que se acubulan na memoria.

Na brétema, Santiago
LUÍSSEOANE
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Marta Dacosta

Nun bar calquera dunha vila
galega podiamos escoitar

o venres á noite unha conversa
entre amigos. A esas horas e des-
pois dunha dura semana laboral
poderiamos pensar que, entre
cervexa e cervexa, os amigos es-
tarían dicindo algunha parvada
desestresante, entregados a un-
ha conversa sen máis obxectivo
que o de sacarlles unhas risadas.
Pois non. Nun bar calquera dun-
ha vila galega de 12.000 habitan-
tes, xusto cando se inicia a ansia-
da fin de semana, un grupo de
amigos reflexiona sobre as de-
claracións dunha biscaíña que
tivo a ocorrencia de utilizar o
xentilicio “gallego” no seu senti-
do pexorativo. Non todos falan
en galego na mesa do lado, mais
concédenlle tempo ao tema e
van na procura do xornal para
documentar a conversa. Desde
logo para eles non hai contexto
que valla e eu, que non podo evi-
tar observalos, non creo que se-
xan intolerantes nin acomplexa-
dos, e do que si estou segura é de
que non son uns perturbados
nacionalistas, pois nas vilas to-
das e todos nos coñecemos e
eles perturbados non son e na-
cionalistas non se consideran.

O que non lembran os veci-
ños de mesa e, porén, non debe
ser esquecido, é que estas apre-
ciacións da que alguén chamou
atinadisimamente “parva no
sentido literal do termo” son co-
herentes coas súas actuacións
en contra dos galegos e galegas.
Lembremos que foi das primei-
ras en sumarse á cativa mobili-
zación que reclamaba a exclu-
sión do noso idioma do ensino,
que desde as Españas chegou
para pórse á fronte da pancarta.
Moitas palabras en sentido pe-
xorativo poderiamos dedicarlle
mais nós non somos así. Sim-
plemente,  recomendámoslle
que lea “Castellanos de Castilla”,
un poema que ela actualiza.�

PERTURBADA

’’

’’Lembremos que foi 
das primeiras en sumarse
á cativa mobilización
contra o galego
no ensino”
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gración definitiva veu coa edi-
ción do primeiro disco de Spíritu
986, o proxecto posto en marcha
xunto a Pedro González, que re-
cabou en 2001 a gabanza da crí-
tica e dos programadores pola
fusión entre os instrumentos
tradicionais e o emprego de tec-
noloxías modernas. 

Case dez anos despois, Anxo
Lorenzo despréndese da sono-
ridade máis electrónica de Spí-
ritu 986 e “regresa ás orixes” cun
traballo “acústico e de folk” no
que reuniu temas de composi-
ción propia e outros tradicio-
nais, un repertorio curtido so-
bre os escenarios ao carón de
Xosé Liz e dunha banda inte-
grada por músicos da talla de
Milla (percusión), Begoña Rio-
bó (violín), Álvaro Iglesias (con-
trabaixo) e Eoghan Neff (violín). 

Recunca novamente nun
estilo marcado pola fusión, ao
seu ver “facilmente recoñecí-
bel”, no que adquire especial
singularidade o emprego de es-
calas para a gaita diferentes do
xeito tradicional. Neste senso,
Tirán, tema que dá titulo ao dis-
co, sintetiza a filosofía do traba-
llo. Composta polo propio Lo-
renzo, a peza foi gravada cunha

tual, no que figura o tamén
moañés Xosé Manuel Budiño.
“As limitacións, máis que nas
características técnicas do ins-
trumento, están na mente do
intérprete”, sinala. 

Ao seu ver, nos últimos 30
anos, a gaita en Galiza sufriu
unha evolución destacábel,
parella á maior formación mu-
sical dos gaiteiros e dos arte-
sáns. “Estamos ante uns músi-
cos moi preparados e ante un-
has gaitas que aumentaron as
súas posibilidades grazas a lut-
hiers e artesáns”, sinala. “Estes
dous aspectos son fundamen-
tais á hora de entender as dife-
renzas entre a gaita do século
XXI e a de hai 40 anos”. Agora,
apunta, “os límites ponos un
mesmo e a súa creatividade”.

Entre as súas influencias
musicais, Lorenzo cita ao gai-
teiro irlandés David Spillane, o
galego Carlos Núñez, a traxec-
toria de Milladoiro e Berro-
güetto, no plano folk, pero ta-
mén a música electrónica, o
jazz e o flamenco de Vicente
Amigo. Con todo, cualifica de
necesario coñecer os cancio-
neiros musicais galegos para
“empaparse da tradición”.

COLABORACIÓNS. Para a materiali-
zación deste primeiro traballo
solitario, Anxo Lorenzo rodeou-
se de amigos e de recoñecidos
profesionais a xeito de pílulas
dosificadas en cada tema, que
lle imprimen frescura e eclecti-
cismo. Entre eles figura a gaitei-
ra Kathryn Tickell, coa que o
moañés ten actuado en nume-
rosas ocasións e que actual-
mente xira con Sting, así como
Anxo Pintos, o acordeonista de
Celtas Cortos Jorge Arribas, Pan-
cho Álvarez, Roi Adrio, Luís Pei-
xoto, Jorge Juncal, Paco Serén e
Vikas Tripathi, entre outros.�
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gaita de Antón Corral en la,
cunha escala pentatónica en la
bemol menor e empregando
unha dixitación pechada.

GAITA DO SÉCULO XXI. Neste pri-
meiro disco en solitario, Loren-
zo reflicte un concepto da tra-
dición e da gaita que o arreda
do purismo academicista e o
sitúa dentro da xeración de
gaiteiros que exploran con ela
xéneros e estilos da música ac-

M.B.
Baixo o título Tirán (Zouma
Records), o gaiteiro Anxo Lo-
renzo (Moaña, 1974) presenta
o seu primeiro traballo en soli-
tario, ecléctico en canto a so-
noridade e persoal na concep-
ción, que aposta decidida-
mente por rachar complexos e
arriscar explorando vieiros
contemporáneos para a gaita.
Nel propón unha viaxe que
transita dende a revisión do
cancioneiro de Casto Sampe-
dro até a música dos que se co-
ñece como países celtas, den-
de a reinterpretación dun vals
venezolano até ritmos con-
temporáneos perfectamente
encadrábeis na escena actual.

Anxo Lorenzo calou entre o
público xeral en 2001 polo seu
proxecto Spiritu 986, pero na-
quel entón  contaba xa cunha
dilatada traxectoria profesio-
nal. Comezou a tocar a frauta
con cinco anos, a gaita con seis
e dende os 12 colaborou con
grupos destacados da música
tradicional galega como Xara-
bal, Duos Pontes, Semente
Nova ou Lembranzas Galegas,
cos que realizou traballos de
investigación, recollida de mú-
sica tradicional e concertos por
Estados Unidos e Europa.

Colaborou ademais con gru-
pos como Celtas Cortos, Lúnasa,
The Chieftains, Daimh, The Na-
tional Jazz Orquestra, Tejedor,
Xarabal, e con intérpretes da ta-
lla de Kathryn Tickell, Michael
McGoldrick, Luigi Lai, Brian Fin-
negan e Mónica Molina entre
outros moitos. Pero a súa consa-

Raúl GPato, poeta
‘Para comprender
os sentimentos
cómpre certo grao
de animalización’

M.B.
O escritor e tradutor Raúl Gó-
mez Pato vén de publicar Tra-
tado de zooloxía para corazóns
mancados (Positivas), un libro
“de derrotas”, que cualifica de
“duro”, concibido como “unha
sorte de  esconxuro literario”. 
EEssttee  vvoolluummee  cchheeggaa  ddeessppooiiss  ddee
ttrraadduucciirr  aaoo  ggaalleeggoo  uunn  bbeessttiiaarriioo
mmeeddiieevvaall..  CCoommoo  nnaaccee??  
O interese pola entomoloxía le-
voume a empezar a traballar no
plano literario cos animais e as
súas calidades e a relacionalos
cos sentimentos do ser huma-
no. Tratei de fuxir de tópicos e
animais tradicionais da cultura
galega, porque cando se fala
destas especies existe a posibili-
dade de que o lector chegue
cunha idea preconcibida. 
PPoorr  qquuee  aanniimmaaiiss  ppaarraa  aabboorrddaarr
aa  ddoorr,,  oo  aammoorr  oouu  aa  mmoorrttee??
Porque compartimos gran parte
de carga xenética. Para com-
prender os sentimentos cómpre
certo grao de animalización. Os
nosos comportamentos non
deixan de ser animais. 
QQuuee  ppaappeell  xxooggaa  aa  ttrraadduucciióónn  eenn
GGaalliizzaa??
Unha cultura normalizada pre-
cisa de poder ler e expresarse na
propia lingua, pero aínda queda
un traballo inxente por facer. Ao
contrario que outras culturas
carecemos de Século de Ouro e
de Renacemento, época na que
se levou a cabo unha importan-
te tarefa de tradución.
QQuueeddaa  mmooiittoo  ppoorr  rreessccaattaarr  ddaa  llii--
tteerraattuurraa  ddoo  mmuunnddoo  cclláássiiccoo??
Queda, pero internet está xo-
gando un papel importante.
Pódense topar con facilidade
páxinas que recollen fragmen-
tos traducidos. A Galipedia ten
máis artigos que a Wikipedia
en grego, o que indica que o
noso país é culturalmente rico
e que hai moita xente compro-
metida.�

Despois de Spíritu 986,o gaiteiro regresa aos
escenarios cun novo disco en solitario no que se
desprende dos ritmos electrónicos dos inicios e no
que busca unha estética contemporánea para a gaita

UERE SABER MÁIS?
Ademais da súa carreira en solitario, Anxo Lorenzo participa na banda
Om/Off, un grupo de fusión de música india coa celta, así como no cartel do
espectáculo Mestres da gaita, unha iniciativa posta en marcha polo asturiano
Guillermo Pérez, que reúne sobre o mesmo escenario aos gaiteiros Fred
Morrison, Jarlath Henderson, a Tejedor, ao propio Lorenzo e unha banda de
folk acústica composta de bouzouqui, baixo e percusión, para escenificar as
diferentes tipoloxías de gaitas existentes en Europa. 
www.anxolorenzo.com
www.myspace.com/anxolorenzo

?

Anxo Lorenzo pon á proba
os límites da gaita

’’Comezou a tocar a frauta
con cinco anos, a gaita con
seis e dende os 12 colaborou
con grupos relevantes”

’’Nos últimos 30 anos, a gaita
en Galiza sufriu unha
evolución destacábel,
parella á maior formación
de gaiteiros e artesáns”

Vigo. 3 de marzo, Fábrica de Chocolate.

A Coruña. 5 de marzo, FNAC.

Arzúa. 7 de marzo, Festa do Queixo.

Compostela. 24 de marzo, S. Teatro.

EN DIRECTO
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Gonzalo Vilas

Nesta serie na que repasamos en forma de cómic

a vida e milagres de figuras senlleiras da historia

galega, traemos hoxe a un conxunto de persoei-

ros non moi coñecidos, aínda que importantes no

noso pasado común.

O Reino Suevo (ou Regnum Suevorum, no Latín

da época) foi un período da nosa historia que é

menos coñecido do que debera. Na historia de

España nunca se lle concedeu a importancia debi-

da, xa que sempre se incluiu esta etapa na historia

xeral da Hispania dos Visigodos.

Pero o Reino dos Suevos (que comprendía o norte

do actual Portugal, Asturias e parte de León, ade-

mais do actual territorio galego) marcou unha

época histórica importante (de case 200 anos de

duración) e foi o primeiro reino independente

en Europa logo do Imperio Romano.

Pola súa antigüidade, polas escasas referencias

que deles nos quedaron, e pola pouca atención

que aínda hoxe se lle adica á época sueva, os seus

reis permanecen como personaxes dos que

pouco sabemos, aparte dos seus complicados

nomes e frecuentes liortas...

HOXE:
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O Reino Suevo na Historia
O Reino Suevo, do que aínda descoñecemos
moitos aspectos e períodos enteiros (os que non
cubreu a crónica do frade Idacio), tivo un escaso
protagonismo na historia de España feita á me-
dida do tradicional centralismohispánico.
Durante moito tempo, nos textos escolares e his-
tóricos non se consideraba sequera a existencia
de tal reino, que durou uns 200 anos, e incluíase
no capítulo da Hispaniavisigótica.
Hai que darse conta que reivindicar o reino dos
Suevos e o seu papel na Historia non é froito dun
exacerbado sentimento nacional galego, xa que
o reino comprendía outras zonas de España, e
boa parte de Portugal, onde tiña a capital.
O reino de Hermerico e os seus sucesores foi o
primeiro que xurdiu en Europa tras da desfeita
do Imperio romano, e o primeiro en tirar moeda
propia.
Os suevos e a relixión
Semella que os suevos, a pesares das descrip-
cións apocalípticas do historiador Idacio, princi-
pal fonte do seu coñecemento, se adaptaron ben
á sociedade galego-romana na que se asentaron.
O rei Requiario logo se converteu ao cristia-

nismo, si ben ao longo do tempo houbo varia-
cións, coa presenza do arrianismovisigótico.
A igrexa galega daqueles tempos seguía a filoso-
fía de Prisciliano, ao igual que a maioría do pobo.
O bispo San Martiño de Braga, xa no século VI,
reorganizou a Igrexa coas sedes episcopais e os
primeiros mosteiros, loitando contra as ideas
priscilianistas, aínda que estas non desaparece-
rían probablemente de todo.
Esplendor e final
O Reino Suevo tivo as súas épocas de maior es-
plendor, cando menos territorial, ao conquistar
territorios como Lisboa, Mérida, e chegar
mesmo a Sevilla. Noutras ocasións sufriron ata-
ques devastadores dos visigodos, que destruiron
Braga nunha ocasión.
Como noutros reinos godos, as loitas polo poder
e as guerras e pactosco inimigo estiveron á orde
do día.
O maior poder dos visigodos, finalmente, fixeron
que desaparecera a monarquía sueva, aínda que
a vella Suevia, probablemente, houbo manterse
por anos nunha certa autonomía, sempre nos
cambiantes parámetros políticos daqueles tem-
pos nos que as fronteiras eran moi pouco claras.

Hermerico (409-438).

Requila (438-448).

Requiario (448-456).

Aguiulfo (456-457), no

sur.

Franta (456-457), no

norte.

Maldras (457-459), no

sur, e no norte despois

da morte de Franta.

Requimundo (459-463),

no norte.

Frumario (459-463), no

sur, oposeio a Remis-

mundo.

Remismundo (459-469),

no sur, oposto a Frumar;

gobernou todo o reino

dende o 463.

Período escuro (469-

550), durante este

tempo só é coñecido un

rei: Teodemundo.

Carriarico (550-559).

Teodomiro (559-570).

Miro (570-583).

Eurico (583-584).

Andeca (584-585),

deposto e recluído nun

mosteiro por Leovixildo.

Malarico (585-586),

oposto a Leovixildo e

derrotado.

BULE-BULE 1396.qxd  2/3/10  22:14  Página 3



ANOSATERRA
4 - 10 DE MARZO DE 2010

Antonio García Teixeiro 

GGústame que os meus
alumnos teñan a posi-

bilidade de falar cun autor ou
autora tras a lectura dun li-
bro. Coido que pode enri-
quecer a súa visión da litera-
tura e, xa que logo, da vida
entrar en contacto con quen
escibiu un texto que lles gus-
tou. Claro que, para iso, ha-
berá que preparar moi ben
ese encontro. E se o autor
non pode vir, non está mal
solicitarlle un texto dirixido a
eses cativos que gozaron coa
súa obra. Iso fago eu (e ta-
mén fan comigo). Cando o li-
bro gustou, tento asaltar o es-
critor/a e pídolle unhas liñas
para os meus rapaces. Logo,
fotocopio esas palabras  para
que leven á casa un anaco de
afecto que complementa o
lido. Lembro a ilusión que
lles fixo ler os textos de Ana
Mª Fernández ou de Fran
Alonso, entre outros. Ben,
pois acabo de recibir para os
alumnos de 6º unha fermosa
carta de Carmen Gil, sen dú-
bida unha das máis impor-
tantes voces poéticas que hai
en España. Unha rimadora,
trobadora (séntese incómo-
da coa palabra poeta e, como
a min, non lle gusta poetisa)
dun enxeño excepcional. Xa
estou a imaxinar as expre-
sións dos nenos, que tanto
gozaron cos seus versos, es-
coitando na miña voz tanto
relouco escrito nunha carta
agarimosa dunha muller que
pon en zapatillas o mundo
que nos rodea. Entre humor,
ironía e motivación para es-
cribir, Carmen chega ao co-
razón dos pequechos por-
que cre no que fai, porque o
fai con amor e porque enche
de autenticidade a súa obra.
Que máis se pode pedir? Tal-
vez cartas, moitas cartas. Po-
ño a música de Atlantic Brid-
ge (magnífico disco de jazz
con acento galego) e volvo a
gozar coa lectura de Papan-
dujas y Zarandajas. Sigo a so-
rrir. Fermosa poesía infantil.�

CARTAS 

Gústame que
os rapaces e
rapazas 
teñan 
contacto cos

autores”

’’

Jan estivo alí.

Autor:  Xosé A. Neira Cruz

Ilustracións:  David Soler

Editorial: Galaxia. Col. Árbore- Arte

Jan estivo alí supón o primeiro título
dunha nova colección que a edito-
rial Galaxia vén de publicar baixo o
nome de Árbore-Arte e coa que se
logra unir arte e literatura nun
mesmo volume dirixido ao goce de
toda a familia, pois a emoción non
entende de idade. Trátase dunha
fermosa historia xurdida a partir dun
dos enigmas que contén o famoso

cadro O matrimonio Arnolfini que o
pintor flamenco Jan Van Eyck pintou
en 1434 na cidade de Bruxas. A ca-
pacidade creadora de Xosé A. Neira
Cruz conflúe coa fiel reprodución
plástica de David Soler para trans-
portar o lector cara ao interior deste
cadro e descubrir as marabillosas
sorpresas que agocha. Deste xeito e
a través da voz narradora do  prota-
gonista, Jan o fillo de catro anos do
artista, percibimos toda unha serie
de detalles que, en conxunto, con-
forman a esencia da posíbel reali-
dade plasmada pictoricamente hai

case seis sé-
culos.
O libro re-
mata cun
capítulo ti-
tulado O
pintor e a
súa obra, co

que se realiza unha pequena pero
interesante aproximación á vida do
artista, á vez que un breve perco-
rrido polas obras que puideron in-
fluír na súa creación.�

Alba Piñeiro

A grandeza dos detalles

Desta vez tes que atopar no cadroos nomes de  nove

reis suevos dos que acabas de ler a súa historia.

Averigua o camiño axeitado para poder chegar até o

peixe e darlle a súa ración de comida, que xa lle tarda.

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
publicando aquí. Mira que non
sexan escritos moi longos. E
manda o teu nome, e o lugar
donde vives ou a escola donde
estudas, se queres. Anímate!
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propia cultura galega (...) Sei
que a nosa cultura é algo real-
mente grande e desexo que no
panorama español e interna-
cional teñan tamén esa mesma
consideración”.

O Partido Popular no seu
programa non considerou este
tema e falou de máis colabora-
ción co Instituto Cervantes, “e
tamén co British Institute ou o
Instituto Goethe”.�

Rosalía “penso que a calidade
dos nosos creadores debería
estar máis recoñecida. Este é
un empeño principal da Con-
sellería de Cultura e Turismo: a
promoción da cultura galega
xeral e da súa literatura en par-
ticular. O ensimesmamento e o
complexo non se refiren a outra
cousa que á promopción e di-
fusión exterior que facemos da
Cultura de Nós, endexamais a

CULTURA.27.ANOSATERRA
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simismamento da cultura ga-
lega. Nas súas aclaracións pos-
teriores Varela insistiu en que a
súa intención era precisamente
a proxección exterior contem-
plada polo nonnato Instituto

Xan Carballa
A máis recente referencia á crea-
ción do Instituto Rosalía fíxoa a
Asociación de Escritores en Lin-
gua Galega, no Manifesto do 24
de febreiro, “como valor hu-
mano galego universal que sim-
boliza a nosa identidade de gale-
gos e galegas, demandamos do
goberno da Xunta de Galiza que
á maior brevidade cree o Insti-
tuto Rosalía de Castro para que a
nosa cultura sexa posta en valor
dentro e fóra da Galiza, procu-
rando dármonos a nós mesmos
e ao mundo a imaxe real dun
pobo cunha cultura milenaria e
unha lingua orgullosas de seu,
cun lugar na historia dos pobos
que construíron a Europa. De-
mandamos, finalmente, que
esta institución sexa creada para
levar a túa merecida internacio-
nalización definitiva e a da cul-
tura galega nun mundo aberto
que a ti, Rosalía, non che resulta-
ría nada alleo”.

Aínda estes días pasados o
tema estivo sobre a mesa no
Consello Asesor do libro, pero
as perspectivas neste tempo de
crise non dan para ser optimis-
tas e ademais a creación do
Instituto Rosalía non prospe-
rou no longo proceso de de-
bate que se levou na etapa de
Ánxela Bugallo á fronte da
Consellería cando se prepa-
raba a Lei do Libro e da Lectura
de Galicia (lei 17/2006)

AO FINAL O PSOE NON QUIXO. Fontes
do organismo naquela etapa
lembran que o asunto decaeu
na fase de negociación entre
PSdeG e BNG previa á entrada
do proxecto no Parlamento,
toda vez que durante a elabo-
ración discutida co sector (li-
breiros, escritores, editores,...)
sempre estivo no artigo 17 co
seguinte enunciado, “créase o
Instituto Público Rosalía de
Castro como entidade autó-
noma dedicada á promoción
do libro, da lingua e a literatura
galega no exterior”.

Todos os informes precepti-
vos informaron favorabel-
mente este enunciado, aínda
que pedían un meirande de-
senvolvemento das súas fun-
cións, pero ao final non chegou
a debaterse. O asunto tamén
estaba contemplado no acordo
asinado publicamente en 2005
ente socialistas e nacionalistas
para sustentar o goberno presi-
dido por Pérez Touriño, pero o
certo é que os socialistas non
aceptaron un organismo que
funcionase no exterior con in-
dependencia do Instituto Cer-
vantes, que apenas atende acti-
vidades que non sexan referi-
das ao castelán.

A falta deste organismo ou a
intención de crealo contrasta
coa recente polémica xerada
polas declaracións sobre o en-

A creación dun Instituto Rosalía de Castro que
proxecte a cultura galega no exterior estivo a
piques de saír adiante en 2007, pero o PSOE
bloqueouno. O goberno actual non o ten no seu
programa nin considera a súa creación, solicitada
polos editores, por falta de cartos

Paus nas rodas ao Instituto Rosalía

Manifesto dos escritores  a Rosalía. O día 24 de febreiro a a Asociación de Escritores en Lingua continuou a tradición

anual de facer lecturas públicas dun manifesto en diferentes lugares rosalianos, condicionado este 2010 pola meteoroloxía. As con-

vocatorias foron na Coruña (monumento  a Curros); Compostela (na estatua de Rosalía); na Praza do Himno Galego en Ferrol; na rúa

Nóreas,de Lugo, a carón da casa que fai esquina con Rúa San Pedro, onde viviu Rosalía de Castro entre 1864 e 1868; en Pontevedra

na estatua de Castelao e en Vigo onde a tipografía de Juan Compañel (rúa Real 12) onde se imprentou Cantares Gallegos.                A.N.T.

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

“O clamor da rebeldía. O na-
cemento do ensaio na litera-
tura galega contemporánea,
simultáneo ao nacemento
da conciencia de xénero:
análise e interpretación de
textos rosalianos”, é o título
do ensaio co que María Pilar
García Negro gañou o pre-
mio Vicente Risco de Cien-
cias Sociais. Segundo o xu-
rado o traballo “é un exce-
lente ensaio no que a autora
con gran madurez reflexiona
sobre a figura de Rosalía non
só como fundadora da litera-
tura galega contemporánea
senón tamén como membro
dun colectivo que nunha si-
tuación totalmente adversa e

de xeral desprestixio de Gali-
cia e dos galegos soubo rei-
vindicar a lingua galega e ta-
mén a dignidade das galegas
e galegos como pobo”.

O xurado estivo composto
por Fernando Acuña Castro-
viejo (Concello de Castro Cal-
delas); Teresa Devesa Graña
(Concello de Allariz); Luís
Martínez-Risco Daviña (Fun-
dación Vicente Risco); Fran-
cisco Fernández Rei (Funda-
ción Sotelo Blanco); e Xosé
María Eguileta Franco (Fun-
dación Sotelo Blanco)

O premio está dotado
con 6.000 euros e a obra ga-
ñadora será publicada por
Sotelo Blanco Edicións.�

Mª Pilar García Negro
gaña o Vicente Risco

’’Os socialistas non aceptaron
un organismo que
funcionase no exterior
con independencia
do Instituto Cervantes”
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vangardista (contar sen contar,
subir sen subir e baixar sen bai-
xar) non é nada novo entre nós.

Unha historia que non vou
contarbota man, por unha par-
te, dun fenómeno tan popular
como é a lenda urbana e, da ou-
tra, da permanencia de certos
feitos na memoria colectiva, de
xeito que logra un discurso inte-
grador, no cal a perspectiva mo-
derna, elitista se se quer, e a que

ben se pode considerar
popular conviven har-
monicamente, alimen-
tándose unha á outra.
No propio CC conver-
xen, narrador, autor,
protagonista, realidade
e ficción, diacronía e
sincronía, e tamén cul-
tura (co que ten de elitis-
mo) e popularidade. 
O discurso conta en to-
do momento con ritmo
e proporciona unha
lectura agradábel e in-

tensa. Nun ton marcado polas
constantes referencias a filmes
de serie B, correlato ficticio da vi-
da real, e que tamén serve para
lembrar que a dicotomía fic-
ción-realidade pode non ser tan

crítica

CULTURA.28.

anteriores.
Evidentemente poden

acharse concomitancias coa
obra anterior do autor. O propio
CC semella saído daquel grupo
abeliano(2000), un ser tendente
á abulia existencial, vividor preto
do antiheroe, amante do Rioja,
que se move grazas a impulsos
externos. Trátase dun exemplo
ben acaído da destrución do ca-
rácter do que tanto se fala na
posmodernidade, e ta-
mén unha mostra de
como esa mesma per-
sonalidade nos é im-
prescindíbel para ser
recoñecido polos de-
mais. Por outra banda,
a crónica de como se
vai construíndo a nove-
la, lembra inequivoca-
mente o Blúmsdei
(2006) e considerámo-
lo unha depuración,
moito máis chea de
contido, daquela expe-
riencia. Dous títulos para reivin-
dicar a faciana posmoderna dun
Cid Cabido que sempre se preo-
cupou pola renovación formal
da novela e que con este título
nos ensina que esa actitude tan

mento; ou cando menos a “lite-
ratura” sobre o soño. Para Freud,
resumindo, o soño era a realiza-
ción dun desexo (dun desexo,
sexual a maiores, que aparecía,
en estado latente, no soño). Des-
de esas, máis ben antes, o nome
do médico vienés, e xudeu, non
deixou de ser vituperado.

O libro, o pensamento de
Freud, tivo moita repercusión,
maiormente entre literatos e ar-
tistas (e algún filósofo). Louis
Aragon, ao tratar do surrealismo
e do París dos anos vinte e trinta,
falou “dunha vaga de soños”.
Mais esta vaga non se reduciu á
capital francesa: Alemaña ta-
mén tivo a súa cota, menor que
a francesa, mais unha cota im-
portante. A práctica de anotar os
soños e facer unha autoanálise
era moi común na época desa
“vaga de soños” da que falaba-
mos. E por aí pasaron un monte
de escritores, artistas e filósofos.
Na banda teutona a “vaga” cap-
tou a unha serie de filósofos:
Ernst Bloch, Theodor W. Ador-
no, Walter Benjamin...

Sobre o volume que recolle
os soños de Adorno, ver A Nosa
Terranúmero 1.319. Agora, tra-
ducidos ao francés, acaba de
aparecer un libro que recompi-
la, por obra de Burkhardt Lind-
ner, os soños de Walter Benja-
min: Rêves. O volume divídese
en tres partes: a primeira reco-
lle a totalidade dos relatos de
soños escritos por Benjamin; a
segunda, unha selección de
fragmentos da súa obra que
constitúen unha teoría do so-
ño; e na terceira, o compilador,
nun posfacio, liga os soños e as
análises benjaminianas e in-
tenta dilucidar a teoría do soño
do filósofo alemán. 

O lector pode pensar que,
cando un autor está morto, pode
chegarse a publicar até as minu-
tas dos restaurantes que fre-
cuentou (o que non deixaría de
ser certo, para moitos escritores),
mais a realidade é que Walter
Benjamin intentara, en van, pu-
blicar un libro no que se recollían
os seus relatos de soños.

Os soños que se recollen es-
tán tirados de diversas obras e
escritos benjaminianos: Sentido
único, Unha infancia en

antagónica como moita veces
se pensa, sobre todo se se ten en
conta que nesta novela se bota
man da ficción para reivindicar/
recrear o real. Na obra tamén
convive un léxico culto (sen ex-
tremismos, doadamente com-
prensíbel) con outro de raigame
vulgar, popularizante, e que
constitúe o único aspecto nega-
tivo desta novela, pois bótase
man, non poucas veces, de cal-
cos semánticos e castelanismos
absolutamente desnecesarios.

A novela tamén consiste
nunha moi notábel recreación
da sociedade viguesa nos es-
tertores do franquismo, unha
sociedade de nivel acomodado
ou alto, corrupta e pretensiosa
(a do Mercatil, do Náutico, do
Aeroclub, do Club de Campo).
Quen queira interpretar a ac-
tualidade á luz desta novela
ben pode facelo.�

X.M. Eyré

Os soños, dicía o clásico español,
soños son. Certo, mais que é,
que significa –se significado
ten–, é cousa que sempre preo-
cupou aos hu-
manos, talvez
desde o paleolí-
tico inferior ou
antes. O soño,
ao longo dos sé-
culos, foi inter-
pretado de di-
versas maneiras, e foi en 1900, da
man do médico vienés Sigmund
Freud, que apareceu un libro, A
interpretación dos soños, que
revolucionaría o seu entende-

’’A novela
harmoniza
perfectamente
a perspectiva
moderna,
mesmo
elitista,
coa popular”

A nova novela de Cid Cabido
conta tres historias que son un-
ha, porque a estas alturas nin-
guén cre xa en que as historias
individuais non
estean conecta-
das… agás que
aniñen detrás
intereses políti-
cos concretos
para os cales iso
representa un
perigo. Na primeira aparece o
caso do aceite de Reace(corrup-
ción, fraude e mortes derivadas,
un dos escándalos do franquis-
mo, que estoupou en 1972 e
que, como conviña, nunca se
deu esclarecido) e o caso do asa-
sinato de Antonio Alfageme(do
1974, outro misterioso asunto,
do que si se atopou culpábel,
porén fica a dúbida de que fose
realmente el e polos motivos ex-
postos… en lugar doutra xente e
por motivos político-económi-
cos ligados ao caso anterior: hai
que lembrar que Antonio Alfa-
geme, na novela Antonio Alfa-
rem, era o mandamais da Aso-
ciación de Conserveiros); am-
bos e dous casos parecen de pri-
meiras illados, mais ficou viva,
en forma de lenda urbana, a
vinculación entre eles. A segun-
da é a historia dun curioso trío
formado por CC (Cid Cabido?),
Paula e Rebeca (as dúas belidas
e explosivas forzas motrices que
evitan o abandono de CC). En
terceiro lugar a historia da ela-
boración da novela, na que se
integran á perfección as dúas

NARRATIVA.

O perigo
da memoria
e a literatura
posmoderna

Unha historia
que non vou contar
AAuuttoorrííaa::  Xosé Cid Cabido.

EEddiittaa::Xerais (272pp.).

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

� AA  rroollddaa  nnooccttuurrnnaa..  Sarah Waters. Galaxia.

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

� DDiimmee  aallggoo  ssuucciioo.. Diego Ameixeiras. Xerais.

� UUnn  ttiippoo  lliissttoo.. Xosé Monteagudo. Galaxia.

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

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

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

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

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

Xosé Cid Cabido visto porCalros Silvar. ENSAIO.

Os soños
segundo
Benjamin

Rêves
AAuuttoorrííaa::  Walter Benjamin.

EEddiittaa::Le Promeneur-Gallimard.

>>>
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Berlín cara a 1900, Diario
de Moscova,soños inseridos en
escritos autobiográficos, soños
publicados en volumes colecti-
vos, etc. Tal como os soños, as
interpretacións e análises destes
proveñen case dos
mesmos escritos. 

Orabén, así como,
por exemplo, Adorno
ou outros que relataron
os seus soños e os (au-
to)analizaron, apunta-
ban o soño no mo-
mento do “espertar”,
para Benjamin a “vi-
sión” do soño debe
apuntarse non no mo-
mento do espertar, se-
nón despois de almor-
zar: doutro modo, di,
córrese o risco de máis
que relatar o soño, falar
en soños. Benjamin
non acredita no soño
en bruto. Mais, tamén é
certo, e sabémolo todos por pro-
pia experiencia, a medida que
avanzamos no espertar perde-
mos matices do soño. De aí, tal-
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CONTADELIBROS.
Novela dentro de novela

Invisible,de Paul Auster, é un-
ha novela que contén outra
novela. Un escritor recibe o

encargo de
editar as me-
morias dun
ex compañei-
ro de estudos,
Adam
Walker, que a
piques de
morrer por

unha doenza terminal quere
facer as paces co pasado. Mais
é verdade o que Walker
lembra? Realidade e ficción
nun novo xogo do escritor
estadounidense. Traduce Eva
Almazán. Publica Galaxia.

O regreso de Joana Dalva

Xerais publica Poderosa 2. Dia-
rio dunha rapaza que tiña o

mundo na
man,de
Sérgio Klein.
Nesta segun-
da parte, a
adolescente
Joana Dalva
volverá ter
que lidar coas

dificultades da súa vida cotiá. A
tradución deste grande éxito
brasileiro  é de Mercedes
Pacheco Vázquez. 

Entre os vexetais

Karel Capek está considerado
como un dos grandes clásicos
da literatura checa. Rinoceron-
te publica por primeira vez en

galego unha
obra súa,
O ano do
xardineiro,
traducida
por
Fernando de
Castro
García.

Trátase dun compendio de
notas, recomendacións,
trucos e perigos que unha
persoa que se dedique
á horta pode encontrarse no
seu labor cotián. �

vez, que, por exemplo, mentres
os soños de Adorno están inza-
dos de odio, crueldade, sexo,
perversión, os do seu amigo poi-
dan moitas veces semellar “an-
xelicais”. 

Mais aquí radica a orixi-
nalidade de Benjamin
–no fondo, nada freu-
diano. Porque Benja-
min non se interesa, co-
mo moitos poetas, po-
las imaxes sinuosas e
vagorosas do soño, se-
nón máis ben polo mo-
mento do espertar.
Nun fragmento do Li-
bro das pasaxespódese
ler: “O colectivo que so-
ña ignora a historia” e
máis adiante engade:
“O individuo non acha
a súa estrutura ideoló-
xica no contido do so-
ño. Canto o colectivo,
interpreta, explica as

súas condicións de vida econó-
micas: achan a súa expresiónno
soño e a súa interpretación no
espertar”. Un espertar (o

O Códice Calixtinono Vaticano. O presidente da Xunta, Alberte Núñez Fei-

xóo, vén de regalarlle ao Papa Bieito XVI un exemplar en galego do Códice Ca-

lixtino, editado por Edicións A Nosa Terra e a Consellaría de Cultura e Turismo,

coincidindo co aniversario do seu primeiro ano de mandato. A obra, traducida

do latín por Xosé López Díaz, conta con ilustracións inéditas do artista Francis-

co Leiro. O Códice Calixtinus é o título que se lle dá ao manuscrito máis antigo,

o da Catedral de Santiago, por aparecer nel Calixto II como autor e promotor.�A
.G

.N
.

Walter Benjamin.

>>>

>>>

’’O espertar
une e separa,
á vez,
dous mundos:
o universo
da infancia
que
atormenta
a conciencia
e a claridade
enganosa
da vida cotiá”
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Eva Moreda gaña o Narrativas Quentes. O xurado desta quinta edición

concedeulle por unanimidade o galardón a Eva Moreda pola obra Organo-

loxía, que recunca nas experiencias eróticas de seis profesoras de música

que saen á luz tras quedar fechadas involuntariamente no conservatorio. O

xurado valorou a mestría narrativa da novela, a atractiva relación da música

co erotismo, así como as emocionantes e poéticas historias das súas prota-

gonistas. Moreda, licenciada en Filoloxía clásica e Musicoloxía, é autora de di-

versa obra dispersa, tanto narrativa como poética. Ten publicado ademais as

novelas Breogán de Guisamonde, o cabaleiro da gaivota (Fundación Caixa Ga-

licia), O demos e o profundo mar azul (Edicións Positivas) e O país das bestas

(Biblos Clube de Lectores). O volume publicarase no mes de maio.�

so de todos) a Paul America
(protagonista de My Hustler).
Neles podemo-nos asomar à
evoluçom do cinema de War-
hol, do estatismo ao dinamis-
mo, da mirada impassível á
mirada inqueda. No primeiro e
intenso retrato do disco Ann
Buchanan mantém-se pratica-
mente imóvel, mesmo sem
pestanexar, até que as bágoas
começam a fluir sem control,
mentres que no de Richard
Rheem a cámara se move ante
umha personage imóvel, ache-
gando-se e afastando-se, de-
senfocando a image ou enqua-
drando um fragmento baleiro
de parede; a cámara adquire
assi vida própria e reivindica o
seu protagonismo, deixando a
Rheem em segundo plano.

Ao igual que a ontogénese
reproduce a filogénese, as pelí-
culas de Warhol reproducem a
evoluçom do cinema. E os
screen testsnom deixam de ser
umha image dessa evoluçom
persoal do cineasta. Se os pri-
meiros screen testsaspiravam
a diluir a fronteira entre foto-
grafia e cinema (veja-se o retra-
to de Ann Buchanan), co passo
do tempo Warhol permitiu
que as suas personages “ac-
tuassem” diante da cámara,
movendo-se na cadeira, às ve-
zes saindo-se do quadro (caso
de Freddy Herko ou Nico), be-
bendo um refresco (Reed) ou
mesmo lavando os chavelhos
(Holzer).

Os retratos incluídos neste
DVD pode-sem ver na sua ver-
som original (é dizer, sem som)
ou cum acompanhamento
musical criado expressamente
para a ocasiom por Wareham e
Philips, ex-membros do grupo
Luna, que componhem umhas
cançons suaves e psicodélicas,
ao estilo da Velvet Under-
ground, ainda que em dous
momentos acudam a temas al-
heos, um de Bob Dylan, escrito
para Nico, para ilustrar o retra-
to desta última, e um tema es-
curo da Velvet Underground
para acompanhar as images de
Reed. A música e a fermosa
composiçom das images fam
que a hora de duraçom nos sai-
ba a pouco, o que quiçá in-

desconhecidas, umhas famo-
sas e outras anónimas. Cada
um destes retratos consistia
num rolo com-
pleto de 100
pés, rodado à
velocidade do
cinema sonoro
(é dizer, a 24 fo-
togramas por
segundo) mas projectável à ve-
locidade do cinema mudo (a 16
fps, ou seja, cumha ligeira ra-
lentizaçom do movimento), o
que quer dizer que as e os retra-
tados tinham que ficar imóveis
diante da cámara du-
rante algo menos de
tres minutos, apesar
de que a duraçom da
image projectada se
alongasse até 4 minu-
tos e meio. Warhol de-
nominou estes retra-
tos screen tests, “pro-
vas de pantalha” ou
“cinematográficas” ao
estilo de Hollywood,
ainda que nunca fun-
cionárom como ferra-
mentas para compro-
var a fotogénia dos retratados
para possíveis futuras colabo-
raçons senom que constituiam
um fim em si mesmos, auténti-
cos retratos independentes. De
buscar-lhe umha aplicaçom
prática o primeiro que nos vém
à mente é o seu uso “decorati-
vo” nos Exploding Plastic Ine-
vitable, pioneiros espectáculos
multimédia criados polo cine-
asta.

da colectividade que soña e ig-
nora a historia) que non é es-
pontáneo: o espertador é, ai!, o
historiador materialista, posui-
dor privilexiado da chave dos so-
ños e especialista na técnica do
espertar (Teses sobre a filosofía
da historia).

O espertar é, xa que logo, un
movemento evanescente que
une e separa, á vez, dous mun-
dos: o universo fuxido da infan-
cia que atormenta a conciencia
onírica e a claridade enganosa
da vida esperta (Burkhardt).
Dese modo, Benjamin revela
que soño e realidade se inter-
penetran, e que o enigma non
reside, rexeitado, no máis pro-
fundo de nós mesmos, senón
que constitúe de feito a trama
da vida ordinaria: “O cotián é
impenetrábel  e o impenetrá-
bel cotiá”, escribe Benjamin. 

Para o filósofo alemán, o so-
ño interroga a infancia do mun-
do e non soamente a do soñador
–un pasado que sobrevive no
mundo e no soñador, tanto
máis secretamente canto está ao
alcance da nosa vista, nas rúas,
nas nosas portas. No momento
do espertar, percibimos esta
consubtancialidade da pedra e
do soño: “O espertar é a forma
exemplar do recordo”, anota
Benjamin, “é a forma importan-
te, capital, na cal conseguimos
acordarnos do que hai de máis
recente (de máis próximo)”.�

X.G.G.

Entre 1964 e 1966 Andy Warhol
filmou perto de 500 retratos de
persoas que acudiam a visitá-lo
no seu estúdio, a Factory. Um-
has eram conhecidas e outras

Em 2006 Callie Angell publi-
cou a primeira parte do seu es-
tudo sobre o cineasta, Andy
Warhol Screen Tests. The
Films of Andy Warhol. Catalo-
que Raisonné, o melhor livro
que existe sobre Warhol e
quiçá um dos melhores livros
de cinema em geral. Nel cata-
loga minuciosamente as cinco
centenas de retratos, cada um
deles ilustrado co seu corres-
pondente fotograma e acom-
panhado de informaçom so-
bre a persoa retratada, ao tem-
po que desenterra dos arqui-

vos séries de screen
tests desconhecidas
previamente, como
Six Months (na que fi-
xo um retrato diário de
Philip Fagan para re-
gistrar o passo do tem-
po sobre o seu rosto).
Warhol adoitava agru-
par os screen tests em
séries, abertas e flexí-
veis, chamadas The
Thirteen Most Beauti-
ful Boys, The Thirteen
Most Beautiful Wo-

men ou 50 Fantastics and 50
Personalities.

Imitando estas primeiras
colecçons The Andy Warhol
Museum vém de publicar 13
Most Beautiful... Songs for
Andy Warhol’s Screen Tests,
um excelente DVD que recolhe
trece retratos significativos, de
Lou Reed a Dennis Hopper, de
Nico a Jane Holzer, de Edie
Sedgwick (talvez o máis famo-

crítica

>>>

CONTADELIBROS.
Textos radiofónicos

Xavier Queipo recolleu nun
volume, Felices e diferentes, as
colaboracións diarias que

entre outubro
do 2006 e do
2008 fixo para
o “Diario Cul-
tural”, que
emite a Radio
Galega.
Pequenos

apuntamentos sobre artes,
opinións políticas ou homena-
xes que van tecendo a maneira
de observar o mundo do vete-
rano escritor compostelán,
que vive en Bruxelas. Edita
Laiovento.

Galego puído

Xosé Ramón Freixeiro Mato
presenta agora Lingua de cali-
dade,a medias manual a
medias ensaio sobre o uso do

idioma e os
xeitos de
mellorar o em-
prego cotián
(na escrita e na
fala) do galego.
A través de di-

ferentes planos, o lingüista da
Universidade da Coruña facili-
ta con simples trucos o puído
da fala. Contén diferentes
apéndices explicativos. Edita
Xerais. 

Integración e aprendizaxe

TresCtres edita Diversidade
lingüística e cultural no ensino
de linguas,coordinado por
María Teresa Díaz García,
Inmaculada Mas Álvarez e Luz
Zas Varela. A través da

experiencia
dos propios
docentes, o li-
bro busca
intercambiar
experiencias e

maneiras de aproveitar didac-
ticamente a diversidade cultu-
ral e lingüística das aulas nun
momento de cambio social,
con importante presenza de
inmigrantes no ensino.�

’’A obra de
Warhol, ainda
por descobrir,
nom é
um mero
experimento
conceptual
do passado”

CINEMA.

Os Screen Tests
de Warhol

13 Most Beautiful... Songs for
Andy Warhol’s Screen Tests
AAuuttoorrííaa::  Andy Warhol.

EEddiittaa::The Andy Warhol Museum.

Lou Reed.
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tivas de orzamento e audien-
cias, o éxito da serie valeulle a
renovación por unha segunda
tempada. 

O argumento é sinxelo. Un
antiheroe que leva o
mesmo nome que o
creador da serie, Jo-
nathan Ames, novelis-
ta e reporteiro, decide
superar unha ruptura
amorosa ofrecéndose
como investigador
privado. En cada capí-
tulo resolve un caso.
Pero o menos intere-
sante é esa trama de-
tectivesca. De feito, os
casos rozan o ridículo:
localizar un monopa-
tín, axudarlle a un ex
presidiario a encon-
trarse cun suposto
amor… Ames gaña

enteiros definindo os persona-
xes e o barrio no que transcorre
todo, Brooklyn, en Nova York.

Seguindo o ronsel de Wo-
ody Allen, Ames converte a Ja-
son Schwartzman non no seu
alter ego senón nun propio re-

flexo de si mesmo, dividido no
protagonista e no seu mellor
amigo, Ray Hueston (inter-
pretado por Zach Galifiniakis).
A influencia de Allen vai máis
alá. O Ames ficticio é un home
cheo de inseguridades, flemi-
llas e obsesivo que pensa a
metade do día en recuperar a
súa moza e a outra metade pá-
saa facendo todo o que ela
odiaba: beber viño branco,
perseguir atractivas neuróti-
cas e servir de colchón para o
director da revista na que tra-
balla, un Ted Danson que non
dá envellecido, nin no físico
nin no mental.

Bored to death é unha serie
neoiorquina, non estadouni-
dense. Referencias a Marcel
Proust ou a Carl Jung, un ca-
meo de Jim Jarmusch, diálogos
tan nutritivos coma espontá-
neos. Recolle esa tradición da
cidade-capital do mundo de
querer formar parte da refina-
da Europa sen renunciar ao di-
namismo americano.

Desfrutarán con esta serie
os que busquen bos persona-
xes por encima de grandes xi-
ros de guión. Os actores, como
ocorre sempre cos produtos
HBO, son excelentes. Sch-
wartzman (curmán de Nicolas
Cage e sobriño de Francis Ford
Coppola), dá un salto adiante
na súa incipiente carreira cal-
cando ese rol de pusilánime
con encanto que todos coñe-
cemos. Danson é un bon vi-
vant sorprendente e Galifinia-
kis recolle, sen ningunha dúbi-
da, ese espírito resignado e
dionisíaco que o emparenta
con todos os Sancho Panza da
historia.

Tamén lles gustará aos que
aplaudiron con Historia com-
pleta dos meus fracasos se-
xuais, o filme de Chris Waitt. E
para os que queiran seguir os
pasos do creador da historia,
Jonathan Ames, dúas reco-
mendacións: esperar á estrea
do filme The Extra Man,come-
dia que el produce baseada na
súa novela de idéntico título, e
calquera dos libros que reco-
llen as súas columnas xornalís-
ticas cheas de humor e sexo.�

César Lorenzo Gil

dique que a obra de War-
hol, ainda por descobrir, nom é
um mero experimento con-
ceptual do passado senom que
é algo perfectamente desfrutá-
vel nos tempos que correm.

Existem várias ediçons em
DVD do cinema de Warhol pe-
ro esta é a primeira publi-
caçom “oficial”. Os italianos
RaroVideo tenhem editado
umha manchea de películas
mais, por desgraça, cheas de
erros e incongruências (como
por exemplo transferir as pelí-
culas mudas a umha velocida-
de de 24 fps, co que se perde es-
sa aura lánguida e misteriosa
producida pola ralentizaçom).
The Andy Warhol Museum
nom só respeita o passo de
projecçom, senom que se pre-
ocupa de que este seja aos 16
fps originais (dando umha du-
raçom de 4 minutos e meio) e
nom aos 18 fps (4 minutos) que
permitem os projectores ac-
tuais. Só nos fica esperar que
esta seja a primeira dumha
longa série de publicaçons do
cinema de Warhol.�

Alberte Pagán

Cando o presidente da canle
estadounidense Home Box
Office (HBO), Simon Sutton,
visitou España, hai máis dun
ano, dixo nunha entrevista
sentirse abraiado polo éxito
das súas series (A dous metros

baixo terra, Os Soprano, The
Wire, Sexo en Nova York, De-
adwood, True Blood…) nun
país no que apenas invisten en
publicidade e onde hai moito
tempo que a televisión
xeneralista renunciou
a importar ficción pa-
ra o prime time.

Sutton preferiu “ig-
norar” que o gran cala-
doiro de admiradores
das súas series é a in-
ternet. A compartición
de arquivos converteu
en grandes éxitos títu-
los que parecían limi-
tarse a selectos e cultos
públicos. Lonxe de
preocupar na HBO, as
descargas aumenta-
ron as vendas dos dvds
de cada serie porque a
moita xente dáballe re-
paros ver “pixelados” os seus
ídolos televisivos.

No 2010 estreouse en Espa-
ña a primeira tempada do que
a HBO entende como “come-
dia para minorías”, Bored to
death. Con humildes perspec-
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Guadi Galego, premio Opinión da Música. Beizón, o debut en solitario da

vocalista cedeirense vén de ser recoñecido polo xurado da novena edición

dos Premios Opinión da Música co galardón ao Mellor Disco Folk. Non é pri-

meira vez que Guadi Galego recibe este recoñecemento. Primeiro foi co

grupo Berrogüetto, e posteriormente con Nordestin@s e Espido. Nesta edi-

ción, Cuarteto Caramuxo, con Tiruriru; e Nova Galega de Danza, con Tradic-

ción, comparten o segundo posto. O xurado valorou o risco de ambas pro-

postas e o enriquecemento que as dúas formacións dan ao panorama da

música de raíz.�

TELEVISIÓN.

Unha comedia
europea
en Nova York

Bored to death
Creada por Jonathan Ames
EElleennccoo::  Jason Schwartzman, Zach Gali-

finiakis, Ted Danson, Heather Burns e Oli-

via Thirlby.

PPrroodduuccee::  HBO.

EEmmiittee:: Paramount Comedy. Primeira

tempada (oito episodios). 30 minutos

Xosé Antonio Perozo

AReal Academia Galega
(RAG) era como o dinosau-

ro de Augusto Monterroso,
sempre que os escritores e inte-
lectuais galegos espertaban ela
seguía alí durmindo, ata a che-
gada de Paco del Riego no 1997.
Daquela case que ninguén,
agás os propios interesados, mi-
raban para ela. Para os cidadáns
semellaba ser un organismo
gris, obsoleto e ineficiente. Un-
ha especie de parlamento sen
voz nin voto na sociedade. Un
recuncho no que algúns inte-
lectuais empregaban parte do
seu tempo sen que o produto
de tal traballo tivese repercu-
sión na vida cotiá. 

Mesmo coa chegada do sis-
tema autonómico, competen-
cias nas que a RAG debería ter
moito que dicir foron asumidas
por organismos, dun xeito máis
oficiais e operativos, como o Ins-
tituto da Lingua Galega ou o
Consello da Cultura. Logo da
marcha da presidencia de Do-
mingo García Sabell, persegui-
do pola polémica ó ser nomea-
do delegado do Goberno, a vida
académica rachou cos muros
decimonónicos e emprendeu
un camiño de presenza institu-
cional positivo. Sen moita fortu-
na puxo no mercado o primeiro
dicionario de galego co seu aval,
deixou de ser un dinosauro gris,
e voces novas e intereses de ac-
tualidade entraron a formar
parte dos seus debates.

A última década da RAG é
probablemente o período máis
vital da súa historia e os aconte-
cementos recentes, en relación
coa defensa da lingua, o enfron-
tamento coas políticas reaccio-
narias da Xunta nos ámbitos da
cultura e o ensino, e a chegada á
presidencia da figura, tan sólida
culturalmente como controver-
tida politicamente, de Xosé Luís
Méndez Ferrín fan presaxiar un
futuro luminoso, activo e inde-
pendente que ninguén lle augu-
raba. Agora cómpre ben dotala
economicamente.�

UNHA
RAG ACTIVA
’’

Para os cidadáns, a RAG
semellaba ser un
organismo gris, 
obsoleto
e ineficiente”

’’

Ted Danson, Zach Galifiniakis eJason Schwartzman [desde a esquerda] en Bo-

red to Death.

’’Referencias
a Marcel
Proust ou
a Carl Jung,
un cameo
de Jim
Jarmusch,
diálogos
tan nutritivos
coma
espontáneos”

>>>
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RESA.

o de letras
nto e
e dous
os na

Fernando
arrera”

sinala, e iso “é tirar pedras con-
tra o noso propio tellado”. 

Como el mesmo explica,
Cerditos de Guinea aproveitou
o boomque experimentou nos
últimos anos o cómic galego e
a implicación da Xunta na súa
promoción en Europa para
consolidar o seu proxecto. “A
primeira dificultade que topa-
mos foi explicarlle a editores
acostumados a vender tres mi-
llóns de exemplares onde esta-
ba Galiza e que a noso obxecti-
vo eran tiradas reducidas de
mil álbums”, comenta. “Cóm-
pre desempeñar unha gran la-
bor comercial e gañarse aos
editores e iso só se consegue
cunha moi boa edición”.

Un dos principais proble-
mas do mercado editorial gale-
go radica, ao seu ver, no baixo
número de lectores especiali-
zados e nas limitadas vendas
de álbums de bd en galego. Por
iso, o debuxante e editor consi-
dera prioritario dar a coñecer a
banda deseñada nos lugares
nos que resulta máis complica-
do o seu acceso, e o único xeito
de conseguilo é, na súa opi-
nión, ofrecendo publicacións
para todos os públicos e cunha
campaña forte de promoción.

TODO A 10 EUROS. Todas as obras
que edita Cerditos de Guinea
véndese ao prezo único de 10
euros. En paralelo, a editora ten
en marcha un programa de
obradoiros e presentacións en
bibliotecas e centros de ensino.
Neste senso, xa publicou na súa
web o Manual de emerxencia
de banda deseñada, de descar-
ga gratuíta, que persegue dar
resposta ás dúbidas básicas so-
bre o mundo do cómic.�

M.B.
As aventuras de Spirou, o bo-
tóns de hotel máis popular do
cómic europeo, así como as to-
lemias de Superlópez, pode-
ranse ler en galego no verán. A
editora Cerditos de Guinea, es-
pecializada na tradución ao ga-
lego de clásicos da banda dese-
ñada continental, acaba de in-
cluír no seu catálogo para 2010
os álbums Spirou en Nova
York, asinado por Tome e
Janry, e A caixa de Pandora, que
contará cunha portada especial
realizada polo propio JAN, cre-
ador do personaxe sátira dos
superheroes de Marvel. 

A publicación dos títulos ten
lugar tras o acordo da editora,
dirixida polo debuxante e ilus-
trador Gochi, coa francesa Du-
puis, no caso de Spirou, e con
Ediciones B para a adquisición
dos dereitos de tradución de
Superlópez. Ambas novidades
presentaranse na próxima edi-
ción do salón do cómic coru-
ñés Viñetas do Atlántico.

Aínda que Cerditos de Gui-
nea se especializou na tradu-
ción, comezou en 2006 publi-
cando obras de autores gale-
gos. Os primeiros volumes edi-
tados recollían os traballos per-
tencentes a serie Trasmallos,
na que o propio Gochi mestu-
raba historias de piratas, ban-
doleiros e personaxes misterio-
sos como a Santa Compaña. 

O xiro definitivo na liña de
traballo produciuse dous anos
despois coa publicación de
Gárgolasen galego, unha serie
de D-P Filippi e J. Etienne, na
estética Disney, de gran acep-
tación en Francia. Gárgolasna-
rra a historia de Gregor, un ra-
paz que se muda cos seus pais
a unha casa herdada fronte un-
ha igrexa chea de gárgolas, na
que se suceden incríbeis aven-
turas, monstros que cobran vi-
da e viaxes no tempo. O volu-
me, que se converteu nun éxito
tamén en Galiza, foi seguido
pola  publicación de Os cinco
loitadores, serie de culto ao re-
dor do mundo da loita libre.

“En banda deseñada, co no-
so mercado real, é máis barato

e máis ético adquirir dereitos e
traducir que traballar directa-
mente co encargo dos ilustra-
dores”, sinala Gochi. “As edito-
ras só pagan a metade do que
deberían aos creadores para
que lles saia rendíbel a edición”

A editora presentará en
Viñetas do Atlántico
versións galegas de
clásicos do cómic

Cerditos de Guinea traduce
a Spirou e Superlópez

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Presentación da nova editorial no FNAC coruñés.

Xosé Lois García

O s mozambicanos mergúllanse nos sons do batuque e
na plenitude dun furor sufocante en éxtase sincopada.

Músculos en movemento, extremidades flotando ao son dos
tambores que perpetúan o berro de África. Quizais o espírito
de cada danzante se lle entregue ao seu tótem animista. Batu-
cadas de Mozambique, as máis sublimes de África; as máis
tensas e coléricas de cantas os africanos executan. Perpetua-
ción tradicional dese cántico onde os antepasados permane-
cen vivificados. 

Sen o batuque e sen seu ritmo histérico, os mozambicanos
non terían esa enerxía pacífica de irmandade nese pechar de
ollos, elevando a cabeza, sorrindo e movimentando as ancas.
Ese frenesí erótico que a danza libera serviulles aos misionei-
ros europeos de pretexto para querer reprimir, por tratarse de
movementos libidinosos e demoníacos. Toda a enerxía vital
do danzarino ofrendándolla a Eros. 

Nunha visita que fixen á capital da provincia de Zambezia,
Quelimane, na porta do Hospital Provincial había mulleres
adultas, mozas, nenas e dúas freiras, todo o grupo en danza e
entrado en éxtase ou en conmoción erótica. Ao remate da
longa batucada, pregunteilles ás dúas relixiosas se talvez no-
taron a presenza de Deus ou a de Eros. Responderon que ne-
se momento notaban a manifestación dos espíritos que
transmiten o pracer de reprodución que lles concede a Áni-
ma Mai. Preguntei se as dúas tiveran unha sensación de or-
gasmo, e o confirmaron cunha forte risada e alborozo.

Os poetas nacionais de Mozambique, José Craveirinha e
Noémia de Sousa, personificáronse no batuque de diversa
maneira, sempre entrañando esa enerxía que produce furor
e, tamén, de paz e ledicia. Craveirinha, manifesta no seu poe-
ma, titulado “Quero ser tambor”: “Eu/ Só tambor rebentando
o silencio amargo da Mafalala/ Só tambor velho de sentar no
batuque da minha terra/ Só tambor perdido na escuridão da
noite perdida”. (...) “Só tambor ecoando como a canção da
forza e da vida/ Só tambor noite e dia/ dia e noite só tambor/
até à consumação da grande festa do batuque!”

Para Craveirinha, cando o cadencioso son e ritmo que
provoca o batuque deixe de existir, o ser africano toca á súa
fin. Nesta dirección apunta outra das veneradas poetas, Noé-
mia de Sousa: “E nada mais foi preciso, que o feitiço ímpar/
dos teus tantãs de guerra chamando/ dundundundun-tã-tã-
dundundundun-tã-tã,/ nada mais que a loucura elementar/
dos teus batuques bárbaros, terriblemente velos.../ -para que
eu vibrase,/ -para que eu gritase,/ -para que eu sentise, funda,
no sangue, a tua voz, Mãe!”

O poeta e actual presidente de Mozambique, Armando
Guebuza, no seu poema: “Os tambores cantam”, di: “Os tam-
bores batem convulsos/ Na noite negra da Mãe África/ E as
canções nervosas/ Fustigan a Lua p’ra aparecer”.�

BATUCADAS
DE  MOZAMBIQUE 
NO SENTIMENTO 
DOS POETAS

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’Os poetas Craveirinha e  
e Noémia de Sousa
personificáronse
no batuque”

? UERE SABER MÁIS?
www.cerditosdeguinea.com

Cerditos
en Navarra

Gochi forma parte da lista de

autores convidado no I Salón

do Cómic de Navarra que se

desenvolverá do 8 ao 11 de

abril en Pamplona. O editor

coordina a presenza institu-

cional de Galiza dentro do

programa, que inclúe a inau-

guración da mostra A miña te-

rra galegae unha serie de rela-

torios e mesas redondas. Entre

os proxectos galegos que se

darán a coñecer en Navarra fi-

gura Cerditos de Guinea.�
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Manuel Veiga
Os terremotos de Chile, como
calquera acontecemento des-
mesurado, deixaron sentir os
seus efectos tamén sobre a lite-
ratura, de tal modo que Eduar-
do Blanco Amor, na súa cróni-
ca Chile a la vista (de edición
galega recente en Galaxia), de-
dica un epígrafe a “los temblo-
res” que comeza así: “O viaxei-
ro chega a Chile cunha canti-
dade de medos, negados racio-
nalmente e, polo tanto, ben se-
dimentados, activos e enérxi-
cos nese almacén de bombas
de tempo que é o subconscien-
te”. Máis adiante explica: “O
medo aos tremores de terra ou,
como din as persoas de alta
cultura, aos sismos, converte
toda vacilación das pernas (...)
nun presunto terremoto: a bal-
dosa frouxa, a pequena vertixe
do pito rubio falsificado ou os
pasos cos que a rexa camareira
vasca afirma o feito diferencial
facendo xemer as táboas do
corredor...”. 

O escritor galego, que leva-
ba apenas dez días na capital,
Santiago, non abandona a súa
retranca: “Sentín, con toda
exactitude, cando menos tres
tremores de terra, coa conse-
guinte indignación de que ao
día seguinte os sabios encarga-
dos do seu rexistro non desen
conta deles nos diarios. Algun-
ha vez pensei se non serían pe-
quenos tremores experimen-
tais e folclóricos, organizados
para os turistas”.

Non embargante, este bo
humor do autor ourensán que-
da lonxe das palabras de Neru-
da, quen escribiu que os terre-
motos no seu país son tan fre-
cuentes e terroríficos como os
bombardeos en Europa. Nas
súas memorias, Confieso que
he vivido, sinala: “Aquí cada ci-
dadán leva en si unha lembran-
za de terremoto. É un pétalo de
espanto que vive adherido ao
corazón da cidade. Cada cida-
dán é un heroe antes de nacer.
Porque na memoria do porto
hai esa desfeita, ese estremecer-
se da terra que treme e o ruído
rouco que chega da profundi-

morias mencionadas, conta o
poeta e Nobel que “hai tres dí-
as volvín entrar, despois dunha
longa ausencia, na miña casa
de Valparaíso. Grandes fendas
ferían as paredes. Os cristais
feitos anacos formaban un do-
loroso tapiz sobre o piso das al-
cobas. Os reloxos, tamén desde
o chan, marcaban teimuda-
mente a hora do terremoto”.

UN INSPIRADOR DE KAFKA. Con to-
do, un dos textos literarios de
maior interese xerados por este
acontecemento de trazos case
sempre apocalípticos, leva por
título precisamente O terre-
moto de Chile. O seu autor, o
xermano Heinrich Von Kleist,
considerado por algúns como
un antecedente e quizais inspi-
rador de Kafka, aínda que iso
resulte algo discutíbel, am-
bienta un dos seus mellores re-
latos no tremor de 1647, cando
o país era aínda, claro está, co-
lonia de Castela. 

Argumento e descrición en-
cóntranse aquí perfectamente
ensarillados, con sutís e inespe-
rados contrapuntos, que lle pro-
porcionan amenidade e sorpre-
sa: “Apenas dera uns pasos can-
do tamén se atopou co cadáver
do arcebispo, a quen viñan de
sacar de entre os cascallos da ca-
tedral, onde morrera esmagado.
O pazo do vicerrei fundírase, as
chamas consumían o tribunal
no que ditaran a sentenza e o lu-
gar onde estivera a casa paterna
encontrábase anegado por un
lago que se consumía baixo va-
pores vermellos”. 

Noutro lugar dise: “Conta-
ban como, tras o primeiro tre-
mor, a cidade se enchera de
mulleres que daban a luz ante
os ollos de todos os homes; co-
mo os monxes corrían co cruci-
fixo na man e berraban: Chegou
a fin do mundo!; como lle res-
ponderon a un vixía que esixía
que baleirasen unha igrexa por
orde do vicerrei: Xa non hai nin-
gún vicerrei en Chile!; como o
vicerrei se viu obrigado a levan-
tar forcas durante estes espan-
tosos momentos para deter os
saqueos; e como un inocente,
que se salvara atravesando por
detrás dunha casa ardendo, foi
rapidamente apresado polo do-
no e aforcado alí mesmo”. 

O texto de Von Kleist non
deixa de transmitir, como pa-
no de fondo, a relixiosidade e o
escurantismo que reinaba na
altura no país, gobernado po-
los colonizadores.�

de moitos e diferentes terre-
motos, porque eran varios, e
moi graves, os que se experi-
mentaban ao longo dunha vi-
da. O que asolou Valparaíso en
agosto de 1906; o de 1939 que
deixou 30 mil mortos; o de

dade, coma se unha cidade
submarina e soterrada botase a
redobrar os seus campanarios
enterrados para lle dicir ao ho-
me que todo rematou”.

Pablo Neruda, como tantos
outros escritores, pode escribir

1960, en Valdivia, que, malia
ser causa de só dez mil falece-
mentos, foi o máis alto –9,5 na
escala Richter– dos coñecidos
na historia; ou o de 1971, por
citar algúns. No apartado titu-
lado “Cristais rotos”, das me-

Os terremotos de Chile na literatura
Eduardo Blanco Amor,
Pablo Neruda
e Heinrich Von Kleist
escribiron sobre
diferentes sismos
ocorridos no país

Pablo Neruda.

Heinrich von Kleist.Eduardo Blanco Amor.

’’Tras o primeiro tremor,
a cidade enchérase
de mulleres que daban a luz
ante os ollos de todos
os homes”

’’Os monxes corrían
co crucifixo na man
e berraban: ‘Chegou a fin do
mundo!’”
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AApesar de que en
Galiza hai milleiros
de castros, poucas
son as urbes que

contan con vestixios destes
asentamentos. Unha delas é A
Coruña, aínda que neste caso
o castro de Elviña está situado
fóra do casco urbano. En Vigo,
porén, existe un que se locali-
za no centro da cidade, cun
acceso doado e inmediato. De
todos os xeitos, moitos veci-
ños da cidade descoñecían a
súa existencia e os que sabían
del en xeral non o visitaran.
Agora vén de rehabilitarse e
abrirse ao público. Eduardo
Rodríguez, arqueólogo e
membro do equipo que coor-
dinou as obras de recupera-
ción do castro, explicou que o
novo espazo está a concitar
moito interese. “O primeiro
fin de semana quedamos des-
bordados, houbo 1.500 visitas.
A media diaria é de cen perso-
as”, afirmou.

Vigo conta con máis de
2.000 anos de historia, aínda
que até tempos moi recentes

viviu de costas a ela. Entre o sé-
culo III antes de Cristo e o III
da nosa era, durante seiscen-
tos anos un poboado castrexo
de gran tamaño ocupou case
todo o territorio do monte do
Castro, o popular parque da
cidade. A partir do primeiro
terzo do século XX sóubose da
súa existencia e nos anos 50
comezaron as primeiras esca-
vacións científicas. Tras apare-
cer algúns vestixios castrexos
nunha ladeira do outeiro, os
restos das vivendas dos anti-
gos vigueses quedaron no es-
quecemento abandonadas
baixo a vexetación e a miúdo
vítimas do vandalismo. Acon-
teceu así até que o actual Go-
berno municipal decidiu reha-
bilitar as ruínas e reconciliar a
cidade co seu pasado.

Tras un proxecto de rehabi-
litación e conversión nun mu-
seo ao aire libre que iniciou a
concelleira de Patrimonio He-
lena Maure –hoxe xa non for-
ma parte da Corporación–, un
equipo de arqueólogos e ope-
rarios recuperou as ruínas es-
cavadas e desenterradas ao
longo do século pasado e reali-
zou réplicas de tres edifica-

cións empregando tecnoloxí-
as da época para resultar máis
verosímiles. O obxectivo foi “a
revalorización dos vestixios
castrexos, así como a súa con-
servación e difusión”.

VINTE EDIFICACIÓNS. Recuperado
este espazo, pasou a xestiona-
lo o Museo Quiñones de León
–o museo histórico da cida-
de–, que o converteu nunha
extensión súa como sala

MA A INE.34.ZG

Os celtas de Vigo
Abre o primeiro museo galego ao aire
libre situado no centro dunha cidade
e dedicado á cultura prerromana

GOZAR DA HISTORIA

>>>

’’No interior das casas
incluímos reproducións
de utensilios e mobiliario
que se exhiben no Museo
Quiñones de León”

[Eduardo Rodríguez]
Arqueólogo.

’’Vinte edificacións e tres
réplicas de vivendas
mostran a forma de vida
dos habitantes dos castros”

’’Vigo contaba cun oppidum,
un castro de gran tamaño,
de entre cinco
e quince hectáreas,
cando os habituais
eran de unha hectárea”

’’O municipio chegou
a albergar 27 castros,
aínda que de dimensións
máis reducidas”

Panorámica do asentamento escavado.

Interior dunha das pallozas.
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media dunha hectárea que
abarcaba un de extensión
normal. Dentro dun períme-
tro valado para protexelo, res-
tos de 20 edificacións, ade-
mais das tres réplicas de vi-
vendas, ofrecen unha idea do
que representaba a vida da
época e inclúe mesmo un
complexo sistema de canles
para aproveitar a auga. “No
interior as casas incluímos re-
producións de utensilios e
mobiliario orixinal que se ex-

ao aire libre. Trátase dun-
ha zona afastada do centro do
castro primitivo, mais quen o
visite poderá coñecer como
vivían os primeiros vigueses
no principal asentamento
prerromano do concello –o
termo municipal chegou a al-
bergar 27 castros, aínda que
de dimensións máis reduci-
das. O poboado castrexo do
Monte do Castro ocupaba un-
ha superficie de gran tamaño,
entre 5 e 15 hectáreas, fronte á

hiben no Museo Quiñones de
León”, explica o arqueólogo
Eduardo Rodríguez.

A parte máis importante
do castro de Vigo, como en
todos os asentamentos cas-
trexos, situábase na zona
máis elevada do monte e co-
ñécese como “croa”. No caso
desta cidade, descártase que
queden vestixios porque no
século XVII construíuse unha
fortaleza militar –hoxe aínda
en pé– que marchou con to-

das as ruínas. Ademais, moi-
tos restos empregáronse ao
longo da historia da cidade
para construcións posterio-
res. 

Por outra banda, as autori-
dades confirmaron que non
se vai ampliar o territorio es-
cavado aínda que si se fixeron
catas para coñecer a súa di-
mensión primixenia, que é o
que permite saber que era un
oppidum, é dicir, un asenta-
mento de gran tamaño.�
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Pormenor do interior da vivenda rectangular.

Dous recantos do interior.

? UERE SABER MÁIS?
O novo espazo museístico abre
pola mañá e pola tarde até as 18
horas todos os días agás os luns.
Pecha a medio día e o acceso é
gratuíto.

Do
transatlántico
ao castro

Aínda que o arqueólogo
Eduardo Rodríguez sinala
que “a nosa pretensión é
que a cidadanía sexa a re-
ceptora do proxecto”, a
iniciativa ten potencial.
Na cidade existen outros
vestixios históricos da co-
lonización romana, algo
que acontece noutras
moitas urbes. Porén, non
é tan habitual atopar ruí-
nas castrexas nos centros
urbanos porque en toda
Europa o imperio romano
construíuse sobre as civili-
zacións anteriores. Por iso
o interese turístico do cas-
tro de Vigo é maior.

A cidade de Vigo é pun-
to de atraque de numero-
sos transatlánticos e na
tempada de verán moitos
turistas chegan a bordo de
grandes barcos de recreo.
Os visitantes, non embar-
gantes, non adoitan que-
dar na cidade e prefiren
emprender viaxe a Com-
postela a coñecer a cate-
dral e o seu conxunto his-
tórico. Agora terían ao seu
alcance un reclamo ao
que dificilmente poderían
acceder noutras condi-
cións: coñecer un castro.�

’’Non é tan habitual
atopar ruínas castrexas
nos centros urbanos
porque en toda Europa
o imperio romano
construíuse sobre as
civilizacións anteriores”

>>>
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Xesús Torres Regueiro

SSantiago de Gres per-
tence ao concello de
Vila de Cruces, aínda
que a capital deste lle

fica un pouco lonxe, e linda co
de Boqueixón, río Ulla por me-
dio. Este marca aquí lindeiro
provincial entre A Coruña e
Pontevedra.

Chegamos a Gres despois
de pasear por Vila de Cruces e a
terra de Piloño e xa nos dirixi-
mos de inmediato á casa do es-
critor que colocou Gres no ma-
pa para os galegos que non so-
mos desta bisbarra. A casa do
Romano, como pon na facha-
da, é a sede da Fundación Nei-
ra Vilas. Nela naceu o escritor
en 1928. E nela, nunha vivenda
adosada á fundación, viviu
nestes últimos anos con Ani-
sia, a compañeira inseparábel
que se marchou silandeira hai
pouco. O Compay Grilo ficou
dende entón co canto máis
tristeiro e apagado.  

A CASA-FUNDACIÓN. A casa do Ro-
mano é unha modesta casa
campesiña, chamada así por-
que, disque, nela viviu, a caba-
lo do XIX e XX, un italiano de
Roma, fuxido do seu país por
causa política, quizá un gari-
baldino ou anarquista. Antes
seica fora hospedaría do cami-
ño portugués ou da Prata. Foi
mercada polos avós maternos
de Neira e alí naceu el, que a re-
mataría herdando. O escritor
dooulla á Xunta para fins cul-
turais, constituíndose a funda-
ción do seu nome. A carón da
casiña construíuse un edificio
anexo que conta cun salón de
actos e vivenda enriba. 

Cando a nosa visita de hai
uns catro anos, Olga atendía a
biblioteca-museo. Naquela

suas de Gres, á beira do río, for-
man un entorno delicioso e
desexado nestes días de verán.

CATRO ILLAS UNIDAS. Son catro as
insuas unidas entre si por pa-
sarelas e pasais, conformando
unha extensa área recreativa
que terán asolagado as en-
chentes en máis dunha oca-
sión, tal como ocorreu neste
último nadal. 

Nas insuas, e á sombra das
súas carballeiras, celébranse
romarías e, anualmente, o Fes-
tival de Bandas de Música. Por
alí campa un monolito de can-
do a Asociación de Escritores
Galegos lle fixo unha homena-
xe ao escritor na súa terra, cun
texto de Neira que reafirma a
súa pertenza a esta terra: “...son
deste anaco do mundo”. Un
mundo que, nun senso heracli-
tián, xa non é como foi. 

Como escribiu o propio Nei-
ra lembrando o seu río, aquel
da infancia e primeira mocida-
de: “Era o batuxar no areeiro, o
ir e vir dos escalos, a barquiña
de remo abandeándose. Eran
as mulleres lavando e cantan-
do, os berros que medran

tardiña de verán, que convida-
ba máis a estar ao aire libre,
non había ninguén a non ser
ela. Tiñamos intención de falar
con Neira Vilas. Pilar, ademais,
quería entregarlle persoalmen-
te unhas publicacións betan-
ceiras da asociación cultural
que presidía entón. Olga infor-
mounos que Anisia non estaba
moi ben e que el estaba a aten-
dela. Ao final, o escritor baixou
uns minutos e conversamos.
Explicounos as orixes da casa,
falounos do museo e das pezas
que alí hai. Neira, ao igual que
lle escoitaramos noutra oca-
sión, lembra con ledicia as súas
estadías no Centro Betanzos de
Bos Aires (decote fiel ao repu-
blicanismo democrático e ao
galeguismo), de cando vivía
nesta metrópole antes de mar-
char á Cuba revolucionaria. E
coma sempre, falounos e trans-
mitiunos saúdos para dous be-
tanceiros que coñeceu aló e
que voltaron: Andrés Beade,
que fora presidente do Betan-
zos, e o músico e compositor
Carlos López “o Chapa”, que
tamén vén de deixarnos neste
Nadal. Deles ten falado o escri-
tor, con louvamento, en varios
dos seus artigos.

Ofelia, a nai de Olga ache-
gouse á biblioteca-museo
pouco antes de pechar. Con
ela enfiamos conversa facil-
mente. Pouco despois veu
Paula, a filla, unha mociña que
toca a trompa na banda de
Ponteledesma. Viñan recoller a
Olga, mais non tiñan moita ga-
na de marchar para a casa a
canda ela. Con avoa e neta fo-
mos Pilar e eu dar un paseo po-
las fermosas e frondosas beiras
do Ulla. As dúas, ben comuni-
cativas, chufaron, con razón,
este recanto e amosáronnolo
con gosto e fachenda. As in-

Gres de Neira Vilas
A primeira vez que oímos falar de Gres,
topónimo breve, expresivo e un pouco
tonante, foi na nosa mocidade cando liamos
as Memorias dun neno labrego.Alí dicíase que
o seu autor, daquela na Cuba de Fidel, era
natural da parroquia de Gres. Tardamos ben
tempo en saber onde caía a súa localización

MA A INE.36.ZG ANOSATERRA
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POLOS CAMIÑOS DA TERRA

Fachada da Fundación.

Forno no interior do museo >>>
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baixo da ponte romana, a
insua cuberta de árbores e pa-
xaros. A frenla das arrás no ve-
rao. As enchentas, cangadas de
arrepío, auga avolta e palleiros.
A historia da rapaza que afo-
gou...” Ese río que á nai do es-
critor lle apracería velo baldei-
ro, “tan sequera unha hora,
baldeiro sen gurrucho de auga,
pra lle saber as fonduras.”

Achegámonos á ponte, ago-
ra apenas de uso local dende a
construción da nova. A ponte
vella, de perpiaños graníticos
ten nove arcos cos seus talla-
mares. Parece que se construíu
no século XVI, aínda que al-
gunha outra habería neste im-
portante paso entre as terras
de Ourense e Compostela.
Cando a Francesada foi esce-
nario de choques dos paisanos
de Trasdeza e Carbia cos napo-
leónicos, fito que agora se lem-
bra e celebra aos douscentos
anos daqueles sucesos.

Cruzamos a ponte que leva o
nome da aldea da outra beira:
Ponteledesma. O mesmo po-
dería nomearse Pontegrés, ca-
vilamos nós sen dicirllo a avoa e
neta. Damos volta. Chega a noi-
tiña e despedímonos delas.

Antes de marchar dámoslle
unha voltiña ao lugar. Aparte
da igrexa parroquial, modesta
cunha portadiña barroca, que
leva o nome de Santiago á bei-
ra do seu camiño, destaca o
pazo ou torre de Algara, pega-
do ao camiño e cunha gran
cheminea rectangular, que
deu lugar ao Marquesado de
Algara de Gres no século XIX,

cun marqués dese título que
soou algo na vella política da
primeira Restauración borbó-
nica. A nós sempre nos fixo co-
ñaiso de Marqués de Algara de
Gres. Soa a comedia decimo-
nónica. A igrexa, o pazo e a fun-
dación atópanse xuntiños e ao

pé do vello camiño de Santia-
go; son os tres edificios máis
destacados do lugar.

Gres non pasa do medio
cento de habitantes e a parro-
quia toda non chega aos dous-
centos, mais dende ela a Fun-
dación axuda a dinamizar a vi-
da cultural da comarca e mes-
mo convoca premios de carác-
ter nacional galego de poesía e
de teatro para crianzas. Nese
senso, a humilde casa do Ro-
mano é ben máis importante
que o veciño pazo do Marqués,
do que os avós de Neira Vilas
foran caseiros.�

’’Neira Vilas colocou Gres no
mapa para os galegos que
non somos desta bisbarra”

’’Son catro as insuas unidas
entre si por pasarelas e
pasais, conformando unha
extensa área recreativa”

’’Cando a Francesada,
a ponte vella foi escenario
de choques dos paisanos
de Trasdeza e Carbia cos
napoleónicos”

’’A nós sempre nos fixo
coñaiso de Marqués
de Algara de Gres”

A Ponteledesma .

Pasais no río Ulla.

>>>
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COÑECER.

Burela, algo
máis que bonito

Burela é, na actualidade, a vila
máis mariñeira de todo o Cantá-
brico, xunto coa vasca de Ber-
meo. Case toda a súa poboa-
ción, maioritariamente nova,
está vinculada ao mundo do
mar de xeito directo ou indirec-
to. Esta localidade, a que está
máis o norte de toda a provincia
de Lugo, vai unida de xeito indi-
sociábel aos túnidos, concreta-
mente ao bonito, do que se rea-
lizan un gran número de descar-
gas na súa lonxa, unha das máis
grandes do país. Este produto
ten en Burela un singular ritual
na primeira semana do mes xu-
ño, época na que os seus boni-
teiros levantan áncoras cara as
illas Azores. De feito, os burelen-
ses adiantan as súas festas pa-
tronais en honra á Virxe do Car-
me e San Xoán Bautista para
que os barcos poidan partir para
o suroeste. Logo, na primeira fin
de semana celébrase unha festa

VIÑOTECA.

Cuñas Davia

A adega Valdavia elabora os
seus viños Cuñas Davia, dous
brancos e un tinto, no lugar de
Puzos, en Cuñas, concello de
Cenlle, nomes todos que fan
permanente referencia á ribeira
do río na que se atopan adega e
viñedo. O río Avia dálle unidade
a esta zona do Ribeiro, influen-
cia que, xunguida ao seu micro-
clima e aos solos deste val, fan
que os viños elaborados ás súas
beiras agochen unha personali-
dade diferenciada dentro da
denominación de orixe. 

Coñecín esta adega na pri-
mavera de hai dous anos,

nun momento ben dife-
rente a este inverno

que pasamos. Nada
máis entrar nos terre-
os recibíranos unha
viña salpicada da
cor vermella ala-
ranxada das ma-
poulas; despois a
pedriña limpa
das pequenas
edificacións.
Nunha delas,
o vello lagar,
e na outra a
adega ac-
tual, e
m á i s
adiante
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Achegarse
ao Santo Alberte

Calquera data do ano é boa
para achegarse á paraxe de
Santo Alberte, en Guitiriz, un-
ha das escasas altitudes coas
que conta a Terra Chá. No cru-
ce no que se colle para a famo-
sa capela gótica, o viaxeiro en-
cóntrase coa homenaxe á mu-
ller traballadora, unha escultu-
ra feita na mesma pedra do pa-
ís e que representa a unha mu-
ller do campo cunha sella de
auga na cabeza.

O ferrocarril non parece un
engadido casual, xa que á súa
beira discorren uns treitos do
río Parga, nun extraordinario
couto troiteiro que fai as deli-
cias de calquera afeccionado á
pesca tradicional, que pode
lanzar a súa sedela dende a ve-
lla ponte que leva o nome do
lugar, ou se cadra achegarse até
as pequenas illas existentes no
río. Atravesado este ancestral
pasadoiro pódese encamiñar
até a parroquia de Pedrafita ou
até a capela de Santo Alberte,
propiamente dita. Dende alí,
pode somerxerse na flora da
pronunciada altitude, na que
abonda a matogueira por exce-
lencia, salientando tamén por
ser unha das zonas forestais

máis amplas de Galicia, xa que
se estende dende as inmedia-
cións do templo até Baamon-
de, ao longo de algo máis de ca-
tro quilómetros, mentres a co-
rrente fluvial, en paralelo a vía
férrea prosegue o seu camiño.

Regresando ao escenario
onde se alza a ca-
pela de Santo Al-
berte, o lugar é
especialmente
apreciado tanto
polos que queren
gozar dun día de
descanso coma po-
los numerosos pe-
regrinos que, rum-
bo a Compostela,
elixen o Camiño
Norte. Ademais, de
ser un lugar singular
para o descanso ou a
devoción relixiosa,
onde cada ano centos
de fieis se dan cita,
dende hai algo máis
dunha década vénse de
converter nun centro de
atractivo literario, pois alí,
nos “Encontros Chaire-
gos”,  homenaxease a un es-
critor da comarca.�

Antonio Cendán

de exaltación do bonito, á que
acoden centos de persoas para
degustalo nas distintas prepara-
cións. Tamén hai restaurantes
nos que se pode saborear este
peixe, como son o Botafumeiro
ou o Mesón do Poeta.

Malia atoparse en plena Ma-
riña luguesa, Burela sempre ti-
vo máis sona produtiva que tu-
rística, aínda que non lle falten
atractivos, coma son as súas
dúas praias urbanas, condeco-
radas en distintas ocasións co-
as bandeiras azuis da Unión
Europea.

E a pesar de ser un concello
novo, de rápido crecemento
urbanístico nos seus quince
anos de  existencia, tamén ten a
súa historia, parte da cal vai
unida, efectivamente, ao mun-
do mariño, coas edificacións
propias dos pescadores, que
ofrecen un colorido á vista de
calquera viaxeiro. Pero quen se
prece de coñecer esta terra
tampouco debería esquecer a
visita á igrexa de Santa María da
Vila do Medio, un templo ro-
mánico, do que hai pouco máis
dunha década se descubriron
uns frescos da época.�

Antonio Cendán

viaxar.comer.mercar

Vista aerea de Burela.

O porto de Burela ao fondo. Peregrinos rumbo a Compostela ao paso pola capela de Santo Alberte.
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tos para enfriar as vías respira-
torias, xa que os pulmóns ne-
cesitarán aire fresco. Despois
ducharse con auga fría, se non
temos a presión sanguínea al-
ta; neste caso mellor con auga
morna. Comezar polas extre-
midades indo cara ao corazón
para devolverlle o ritmo.

Tomar un baño de sauna
significa “quentarse” e “en-
friarse”, de forma alterna, polo
menos dúas veces. Quen acabe
de iniciarse non debería repetir
máis que unha vez o ciclo ca-
lor-frío, mentres que os máis
experimentados xa poden fa-
cer un segundo.

O enfriamento adecuado é
fundamental para non suar
despois de vestirse e aforrar
arrefriados. Esperar dez minu-
tos antes de saír á rúa evitará
un enfriamento forte. 

Non debemos entrar na
sauna con fame ou co estóma-
go cheo. Non entrar esgotados
porque podemos sufir un co-
lapso e procurar non falar para
respirar mellor. Despois tomar
zumes naturais, auga soa ou
con limón. Evitaremos as bebi-
das con gas.

Algúns dos beneficios docu-
mentados son:

–Mellora da circulación ao
eliminar máis ás présas os pro-
dutos de refugallo do corpo así
como metais pesados, alcol,
nicotina, sodio, etc.

–Alivio da artrite. Estudos
verificaron que a sauna exerce
un efecto positivo sobre o siste-
ma locomotor e o estado psi-
co-emocional, ademais de ali-
viar a dor.

–Libera endorfinas, axu-
dando a combater a dor, o in-
somnio e o estrés

–Mellora da función cardio-
vascular. Investigacións com-
probaron que pode axudarlles
ás persoas con fallos cardíacos
conxestivos a mellorar a súa
eficiencia de bombeo cardíaco
e o fluxo sanguíneo, pero cun-
ha sauna morna, a temperatu-
ras duns 60 graos.

–Mellor respiración. Ante a
preocupación porque puidese
producir bronco-constricción
e dificultades respiratorias, re-
alizáronse estudos que amosa-
ron exactamente o contrario.
Comprobaron que doentes
con enfermidades pulmonares
obstrutivas melloraban transi-
toriamente nas súas funcións
pulmonares.�

Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

outra viña adornada co branco
das margaridas. 

As dúas anadas que degus-
taramos naquela ocasión, 2006
e 2007, eran a manifestación da
limpidez, do cristalino, da
transparencia, das herbas hú-
midas, das froitas fresquiñas,
dun manancial que atravesase
brillante unha leira ao amen-
cer, cando os aromas son máis
liviáns. Esta anada do 2008 pre-
séntase menos fresca pero
máis intensa.

Cuñas Davia 08
Adegas Valdavia

Puzos (Cuñas), Cenlle.

Treixadura, albariño, loureira, lado

e torrontés.

D.O. Ribeiro

Os seus aromas tráennos os re-
cordos das ameixas amarelas e
das nésperas, da flor de acacia e
das herbas aromáticas, do talco
e da tiza. Pasa suave e agarimo-
so pola boca con lixeiro frescor,
contrapunto dos anos pasados,
e un lixeiro amargor no final.�

Antonio Portela

EXERCICIOESAÚDE.

As vantaxes
da sauna

Nos ximnasios é habitual to-
mar unha sauna pero vexamos
como usala e os seus benefi-
cios. Primeiramente ducharé-
monos con auga morna, para
entrar coa pel mollada e limpa.
A temperatura debe estar entre
80 e 90 graos.

Dentro é preferíbel non co-
locarse na zona máis baixa pa-
ra non sobrecargar o corazón.
É recomendábel que todo o
corpo estea á mesma tempera-
tura e por iso recoméndase telo
en contacto coa madeira.

Maioritariamente, sentire-
mos a necesidade de refrixe-
rarse entre os oito e os 12 mi-
nutos. Nese momento hai que
saír. Se estivemos tombados é
conveniente que un pouco an-
tes poñamos os pés colgando
para que a circulación se adap-
te de novo á posición vertical.
Ao incorporarnos de forma sú-
bita, o sangue pode acumular-
se e producir unha especie de
vertixe. Incorporémonos de
forma pausada.

Ao sair da sauna é impor-
tante refrescarnos uns minu-
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O ciclo Xacobeo Raíces (nunha
actuación xa programada previa-
mente por Caixa Galicia) pre-
senta nos escenarios coruñeses a
Fuxan os Ventos, este venres 6.

GUIEIRO
1.396 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS
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José Afonso, Zeca, o grande poeta,

compositor, innovador, cantautor,

activista e bastantes cousas máis,

cumpriría este ano 80 anos.

Unha dura e pouco coñecida en-

fermidade levou en 1987 a esta per-

sonalidade e artista lusitano dificil-

mente repetíbel. Un cantante e po-

eta que foi e segue a ser unha

referencia noutros ámbitos como o

da solidariedade, a posición política

sempre lúcida e comprometida

coas clases populares ou coa revo-

lución portuguesa no seu espíritu

primixenio, representada para sem-

pre e involuntariamente pola súa

canción Grândola Vila Morena.

José Afonso, descoñecido

mesmo no seu propio país por

unha censura do sistema nunca

expresada pero teimuda, viu a súa

obra e figura recuperadas con ver-

sións dos seus temas por novos ar-

tistas portugueses, xa  nos anos

90, e definitivamente restaurada

con ocasión dos vinte anos do seu

pasamento, no 2007.

Cunha estreita relación con Galiza,

onde estreara o Grândola nunha ac-

tuación no Burgo compostelán, e

de donde recolleu máis dunha can-

tiga nos seus discos,  neste 80 ani-

versario do cantante de  Aveiro, o

Colectivo Zeca Afonso actuará en

Cangas nun tributo á súa figura. 

Alí actuarán  o grupo Na Virada,

entre cuxos compoñentes se

conta o seu amigo Xico de Ca-

rinho, os cantantes galegos Xosé

Pumar e Tino Baz, e a portuguesa

Ana Ribeiro. A cita será o vindeiro

13 de marzo.

Sábado, 13 de marzo, ás 20:30, no Au-

ditorio Municipal de Cangas.

Coordenado por Gonzalo Vilas

¬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
dos anos 1924 e 26 para a Hispanic
Society de Nova York. Até o 4 de
abril, na sede de Caixa Galicia.
¬EXPO.Luís Seoane. Dúas mos-
tras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. Na Funda-
ción Luís Seoane.
¬MÚSICA. Exit. Actuación da banda
residente deste local, este xoves 4, ás
22:30, na sala Mardi Grass.
The Homens e Nueva Vul-
cano darán un concerto este ven-
res 5, ás 22:00, entradas a 12/10 eu-
ros, na mesma sala.
¬MÚSICA. Edu Manazas &
Whiskey Tren . O cuarteto ma-
drileño actúa este venres 5, ás 23:00,
na sala Garufa.
¬MÚSICA. Barón Rojo Tour 30
aniversario. A formación orixi-
nal do grupo: Carlos e Armando de
Castro, José Luis Campuzano
"Sherpa" e Hermes Calabria, en
concerto, celebrando o seu 30 ani-
versario. O sábado 6, ás 22:00, entra-
das a 20/23 euros, no Coliseum.

A CORUÑA
¬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
Tuya de Hun Shi (A voda de Tuya) de
Wang Quan'an, China 2006. De xo-
ves a sábado, entradas a 3 e 2 euros,
nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 4
Marcel Carné 20:30 h. Hôtel du Nord.
(1938) 110 .́ Subtítulos en galego.
Venres 5
Samuel Fuller,18:00 h. Mans perigo-
sas (1953) 80 .́ Subtítulos en castelán.
20:30 h. Morte dun pichón (1973)
105 .́ Vídeo. Subtítulos en galego.
Sábado 6
Fóra de serie18:00 h. Mudanza
(Pere Portabella, 2008) Singulari-
dades dunha moza loira (Manoel
de Oliveira, 2009) 84´. Subtítulos en
castelán.
Jem Cohen: Programa 6. 20:30 h. For
Walter Benjamin (2008) Buried in
Light (1994) Blessed are the dre-
ams of men (2006) 79´. Vídeo. Subtí-
tulos en galego.
Luns 8 
Fóra de serie.20:30 h. Mudanza
(Pere Portabella, 2008) Singulari-
dades dunha moza loira (Manoel

de Oliveira, 2009) 84´. Subtítulos en
castelán.
Martes 9 
Marcel Carné. 20:30 h. Les visiteurs
du soir (1942) 120´. Subtítulos en
galego.
Mércores 10
Jem Cohen: Programa 7. 20:30 h. Am-
ber City (1999) Night scene NewYork
(2009) Blood Orange Sky (1999) 83 .́
Vídeo. Subtítulos en galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Atapuerca e a evolu-
ción humana. Unha exposición
itinerante coordenada polo paleon-
tólogo Juan Luis Arsuaga, que amosa
os descubrimentos do famoso depó-
sito. Até o 25 de abril, na Sala Munici-
pal de Exposicións, PALEXCO.
¬EXPO. Esta moda é para sem-
pre.Con este título, a Concellería de
Solidariedade e entidades de volun-
tariado amosan a labor destas últi-
mas na cidade. Até o 10 de xuño a
mostra percorrerá diversos lugares
da cidade.
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de carácter
antropolóxico e ao mesmo tempo
emotivo por temas femininos univer-
sais, compartidos por todas as mulle-
res do planeta, nesta mostra organi-
zada por La Caixa e o Museo Etnográ-
fico de Munich. Até o 4 de abril, no
Kiosko Alfonso .

ALLARIZ
¬MÚSICA. McManus. Concerto
deste grupo para o sábado 6, ás
00:00, no Café-Cultural Roi Xordo.

AMES
¬TEATRO. Palabras encadea-
das. Unha obra do prolífico grupo
Talía Teatro. Este venres 5, ás21:00,
na Casa da Cultura do Milladoiro

O BARCO
¬MÚSICA. Maryland. Concerto
para este venres 5, ás 00:00, no Pub
Baranda.

BUEU
¬EXPO. Cogomelos do Cabo
Udra. Mostra fotográfica da ri-
queza micolóxica deste paraxe do
concello. Na Aula da Natureza de
Cabo Udra, os sábados e domingos
de 11:00 a 18:00, até o 4 de abril.
¬CINE. Conan, o neno do fu-
turo. Esta serie de manga, que
achega uns positivos valores, vai ser
proxectada nos seus distintos capí-
tulos, durante 13 semanas, até o 2
de maio. Será este domingo7 e to-
dos os domingos até esa data, ás
12:00, no Centro Social do Mar.
¬MÚSICA. Los 6 días.O grupo ca-
talán  vennos presentando Lunes, o
seu primeiro traballo discográfico
gravado baixo a batuta do produc-
tor Ricky Falkner. O venres 5, ás
22:30, entradas a 6 euros, na Sala
Aturuxo.
Na mesma sala, o domingo 7 ,ás
22:00, actuación do gran guitarrista
madrileño Edu Manazas &
Whiskey Tren.

BURELA
¬TEATRO. O segredo dos Hoff-
man. Catro membros dunha fa-
milia, rota por un segredo oculto
durante anos, reúnense con mo-
tivo do falecemento da avoa
Constanza. Pola compañía La-
garta, lagarta. O venres 5, ás
21:30, na Casa da Cultura .

CANGAS DO MORRAZO
¬MÚSICA. Miñor Swing. Unha
banda de jazz manouche  que
vai actuar o sábado 6, ás 22:00,
na Salason.
¬TEATRO. O peixe gordo. Baixo a
dirección de Juan Carlos Rubio, a
montaxe conta cun destacado
elenco de actores, ademais de Toni
Cantó, no que sobresaen Helio Pe-
dregale Bernabé Tierno. O sábado
6, ás 21:00, no Auditorio Municipal.

CELANOVA
¬EXPO. Mané Boán. Exposición
de pintura desta artista, que pode-
remos visitar até o 13 de marzo, no
IES Celanova-Claustro do Poleiro.

Tributo a José

Afonso en Cangas

¬ EXPO
Seoane ilustra a Alberti: 
Sobre los Ángeles
33 escritores debuxados
por Luis Seoane
No centenario de Luís Seoane, a

súa Fundación ofrece estas sema-

nas dúas exposicións sobre o pin-

tor e intelectual galego.

Nos anos 1961 e 1962 Gonzalo

Losada crea para a súa editorial

unha serie de publicacións de gran-

des poetas de lingua castelá ilustra-

das con xilografías de Luis Seoane

en formato de gran calidade estilís-

tica. Alberti, Lorca, Unamuno e Ne-

rud. Nesta mostra, Seoane ilustra a

Alberti: Sobre los Ángeles, pode-

mos ver as probas deste álbum no

que o editor fai unha selección do

poemario surrealista que Alberti

creara en 1929.

As relacións entre Seoane e Al-

berti viñan de lonxe, e tiñan colabo-

rado conxuntamente en diferentes

traballos. Acompaña aos gravados

do poemario unha pequena selec-

ción de obras nas que Seoane elixiu

tamén a figura do anxo como ele-

mento de expresión. 

En 33 escritores debuxados por

Luis Seoane ponse  énfase en

dúas das ocupacións nas que Seo-

ane máis traballou e desfrutou

dentro do seu polifacético labor: a

literatura e o debuxo.

Na súa relación coas letras, Seo-

ane actuou dentro de case todos

os campos posibles, tanto como

receptor-lector, como comunica-

dor nas tarefas de editor, ilustra-

dor, prologuista, crítico, ilustrador,

divulgador e autor.

Cada un destes debuxos serve

aquí máis que como obra exenta,

como indicador das inquietudes

literarias que fan de Seoane un

dos galegos que máis se preocu-

pou no seu século pola posta en

valor do grande elenco das letra

universais, segundo un criterio

propio construido a base dunha

vida entregada ao intercambio

cultural. A mostra recolle retratos

de escritores galegos, hispanoa-

mericanos, e outra parte de auto-

res doutros idiomas.
Até o 21 de marzo na Fundación Luís

Seoane, A Coruña.

A Fundación Luís Seoane acolle dúas mostras sobre o artista galego.
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¬MÚSICA. Fuxan os Ventos. O ci-
clo Xacobeo Raíces xunto a Caixa
Galicia traen a esta agrupación ga-
lega que volveu aos escenarios o pa-
sado ano, co seu último traballo de-
baixo do brazo, "Terra de Soños", un
disco que se define pola incursión en
novas formas de expresión folk, sen
deixar atrás a música popular galega
que sempre os definiu. Este 6 de
marzo, ás 21:00, no Teatro Colón
Caixa Galicia.
¬TEATRO. Fedra. Dous anos des-
pois da súa estrea no Festival de
Mérida, a obra escrita por Juan
Mayorga, volve virar polos prin-
cipais auditorios nacionais da
man de Ana Belén e Fran Perea,
nunha revisión baseada nos tex-
tos de Séneca, Eurípides, Una-
muno e Racine. O xoves 4 e ven-
res 5, ás 20:30 , no Teatro Colón
Caixa Galicia.
¬TEATRO. Calígula. A compañía
L'om Imprebís, tras as montaxes de
Galilei e O Quixote, culmina a súa tri-
loxía sobre o idealismo e a utopía con
Calígula, de Albert Camus, dentro
do ciclo Caixanova.Traballo, investi-
gación e audacia definen o traballo
desta compañía estable de vocación
internacional. O venres 5 e sábado 6,
ás 20:30, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. X Mostra de Teatro In-
dependente. O teatro indepen-
dente volve un ano máis ao Fórum
Metropolitano. Dende o día 1 até o 7
de marzo.
O venres 5, o grupo Parrocha pre-
senta Veteranos de Sardiña.Autor:
T.M.Plauto. Versión: Ramiro Neira
Cortés. Ás 20:30.
O sábado 6, o Grupo Artestudio
con Ambición, Creación Colec-
tiva. Dirección: Ramiro Neira Cor-
tés. Ás 20:30.
E o domingo 7, pecha o Grupo de

Teatro Los Ciguarrales con  Vo-
das de Sangue, de Federico García
Lorca. Ás 19:00. Todas, no Forum
Metropolitano.
¬TEATRO. Pequeno Circo Má-
xico.Espectáculo de maxia que nos
trae o mago Cayetano Lledó. O sá-
bado 6, ás 18:00, e o domingo 7, 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. Conferencia de Xosé
Manuel Beiras. Co título “Crise:
outra visión”, o intelectual e político
santiagués dará unha charla organi-
zada pola A.C. Fuco Buxán, este
venres 5, ás 20:00, na na Fundación
Caixa Galicia.
¬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 lapis, a tinta
e cor, e trata de ser un percorrido polo
Camiño pero tamén polo complexo
traballo do debuxante nunha obra
que recrea o medievo galego. Até o
15 de marzo, na Fundación Gonzalo
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Esta semana actúa a formación rock
catalá Os seis días. Este xoves 4, ás
22:00, entrada a 5 euros, na Capela do
Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Los Reyes del KO. Mag-
nífico dúo de blues compostelán
(Adrián Costa e Marcos Coll), que
fan vida e música entre Berlín e Galiza.

O venres 5, ás 22:45, entradas a 5 eu-
ros, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Fados. A música dos fa-
dos regresa ao Teatro Jofre, nesta
ocasión coa actuación de Carminho,
unha portuguesa que forma parte
da nova e potente xeración deste es-
tilo musical. O sábado 6, ás 20:30, en-
tradas  a 15 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Premio Constantino
Bellón. Presentación dos gañado-
res do Concurso de Composición
Constantino Bellón 2009, coa Or-
questra Sinfonicado Conservatorio
Superior da Coruña, dirixida por Ro-
xelio Groba. O mércores 10, ás 20:30,
entrada gratuíta, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Un día, una hora. Obra
que presenta a compañía aragonesa
Viridiana. O  venres 5 ás 20:30, con
entrada a 10 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Polgariño&Cía. Unha
obra para os máis novos, polo clá-
sico grupo galego Artello. O  sá-
bado 6 ás 18:00, 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 Ti e Máis Eu Teatro.
O domingo 7, ás 19:00 , no Centro Cí-
vico de Caranza.

GONDOMAR
¬CINE. Cine e memoria .  O Insti-
tuto de Estudos Miñoranos organiza
este ciclo , que cada martes proxecta
un filme relacionado coa memoria
histórica. Ás 20:00, na  Aula de Cultura
Ponte de Rosas.

LUGO
¬CINE. Ciclo  José Luis López
Vázquez. Proxección dun filme do
coñecido actor español, este xoves 4,
ás 18:00, no Centro de convivencia
Maruja Mallo.
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Joan Baez
Xacobeo Importa

A cantante estadounidense de
69 anos Joan Baez presentará
os seus últimos temas musicais
no Centro Cultural Caixanova de
Vigo este venres 5, nunha actua-
ción promovida pola entidade
financeira e o ciclo Xacobeo Im-
porta. Esta é, de feito, o primeiro
acto cultural de certa sona que o
Xacobeo co-organiza, xa no ter-
ceiro mes de ano xubilar.

A carreira de Joan Baez come-
zou en Boston, onde conseguiu
unha gran repercusión coa súa
actuación no Newport Folk Fes-
tival de 1959, debut doque ve-
ñen de cumprirse 50 anos.

Entre 1962 e 1964, Baez foi o
rostro popular da música folk,
sendo a estrela de festivais e xi-
ras, e cantando en actos políti-
cos, entre os que se inclúen a
marcha sobre Washington de
1963 polos dereitos civís. Du-
rante este período, coa influenza

de  Bob Dylan, o seu repertorio
desprazouse do material tradi-
cional ao socialmente compro-
metido, en consonancia coa
emerxente xeración de artistas
dos anos sesenta. Xuntos gañá-
ron o título do Rei e a Raíña da
canción de protesta, loitando en
contra da guerra de Vietnam e a
favor dos dereitos civís.

Nos anos 70 a súa música
evoluiu cara a maiores or-
questacións, e cara ao pop-
rock, logrando diversos hits
discográficos. 

A carreira de Baez nos escena-
rios proseguiu dende os anos 80
até hoxe, aínda que alonxada da
primeira liña de popularidade.

Day after tomorrow (2008) é o
título do seu último disco, gra-
vado logo de cinco anos de si-
lencio discográfico, e serán os
seus temas os que presente
nesta única actuación galega.

Venres, 5 de marzo, no Centro Cul-

tural Caixanova, Vigo.

¬ MÚSICA

Barón Rojo, o veterano  grupo de
rock, actúa na Coruña dentro da
súa xira na que celebra os seus 30
anos de historia, cos membros
orixinais da formación.

Retrospectiva Catalá-Roca

Este xoves 4 inaugúrase en Vigo a

maior retrospectiva dedicada á fi-

gura do fotógrafo Francesc Ca-

talà-Roca (1922-1998) despois da

catalogación do seu arquivo de

200.000 negativos. Català-Roca foi

na década dos 50 do século pa-

sado un dos grandes renovadores

da fotografía española, xunto a Xa-

vier Miserachs, Leopoldo Pomés e

Gabriel Cualladó, e referente im-

prescindíbel para a nova xeración

de fotógrafos españois.

Con 150 imaxes, das cales 30 son

inéditas, Català-Roca. Obras mes-

tras, exposición coproducida pola

Fundación Pedro Barrié da Maza e

La Fábrica, arrincará a súa andaina

en Vigo e visitará Madrid e Barce-

lona ao longo do próximo ano. Na

mostra tamén se mostrarán al-

gúns dos seus instrumentos de tra-

ballo: cámaras de fotos, follas de

contactos e mesmo maquetas dal-

gúns dos libros de fotografía que

publicou en vida.

Ambas as institucións tamén

producen o libro, posto á venda,

Català-Roca. Obras mestras, que in-

vestiga o procedemento de traba-

llo do fotógrafo e inclúe 300 das

súas obras, e un documental sobre

a súa vida e obra. Os arquivos de

Català-Roca permanecen deposi-

tados desde 2008 no Colexio de

Arquitectos de Catalunya (COAC),

cedidos polos seus fillos.

O comisario da exposición e edi-

tor gráfico do libro, Chema Co-

nesa, seleccionou da súa inmensa

obra o que considera máis repre-

sentativo e importante e o que

máis achegou á fotografía espa-

ñola. “Català-Roca adiantouse sen

sabelo ás teorías de Cartier-Bres-

son: o fotógrafo oculto que ordena

coa vista, aplica unha mirada sus-

tractiva á realidade e elixe o mo-

mento preciso”. 

No libro denúnciase o abandono

que se mantén sobre “un dos

maiores representantes da esté-

tica do branco e negro” na historia

da fotografía occidental.

Até o30 de maio, na Fundación Ba-

rrié de la Maza, sede de Vigo.

¬ FOTO
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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 este domingo 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 25 de abril, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.  
¬MÚSICA. Oslo Camerata.A pro-
gramación de música clásica de Cai-
xanova prosegue co concerto da
Oslo Camerata, dirixida por Stephan
Barratt-Due. Este xoves 4, ás 21:00,
no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Jugoplástika. O grupo
vigués de garage e indie estará to-
cando este venres 5, ás 23:00, na Sala
Karma.
Na mesma sala, o sábado 6, á mesma
hora actuación do grupo londinense
Big Boss Man e unha sesión pos-
terior de DJs, con entradas a 10 euros.
¬TEATRO. Domingos do Princi-
pal. A compañía Circle of Trustpon
a danza hip-hop e Logela Multime-
diaa production dixital neste  espec-
táculo que poderemos ver o do-
mingo 7, ás 12:00 , entradas a 3 euros,
no Teatro Principal.

REDONDELA
¬TEATRO. O segredo dos Hoff-
man.Unha obra de comedia e mis-
terio, pola compañía Lagarta, la-
garta. O sábado 27, ás 20:00, no Mul-
tiúsos da Xunqueira.

RIBADAVIA
¬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 Lam-
bríaca Teatro, o sábado 6, ás 20:00,
na Casa da Cultura .

RIBADEO
¬TEATRO. Neuras. Unha comedia
para escachar de risa, sobre as neuras
da sociedade contemporánea e ur-
bana, pola compañía Ónfalo Teatro
S.l.  O luns 8, ás 11:30, no Auditorio
Municipal Hernán Naval.

A RÚA
¬TEATRO. Palabras encadeadas.
Unha obra do prolífico grupo  Talía
Teatro. Este sábado 6, ás 20:30, no
Centro Cultural Avenida.

SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Anxeliños. A comedia
escrita e representada hai anos

esta peza escrita por Elise Varelana
que a protagonista vive un proceso
de desencantamento da súa reali-
dade diaria. O luns 8, ás 19:30, no Cír-
culo das Artes.

MELIDE
¬MÚSICA. Sujeto K. Actuación
programada para este venres 5, ás
01:00, na Pub Gatos.

MONFORTE
¬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 -trans-
fondo ficcional da cidade de Ou-
rense. Pola compañía Sarabela Tea-
tro,sobre o clásico de Blanco Amor.
O domingo 7, ás 19:00, no Edificio
Multiúsos.

NARÓN
¬TEATRO. Neuras. Unha comedia
sobre as neuras da sociedade con-
temporánea e urbana, pola com-
pañía Ónfalo Teatro S.l. O sábado
6, ás 20:00 , no Pazo da Cultura.
E no mesmo escenario, o do-
mingo 7, ás 19:00, espectáculo in-
fantil con Títeres Cachirulo e a
obra Típico Tópico.

NOIA
¬TEATRO. Kwetch. Un espectá-
culo impúdico, xubiloso, devasta-
dor e feroz dos medos, frustra-
cións e estrés diarios de toda
caste, presentado polo Teatro do
Morcego . Este venres 5, ás 22:00,
no Teatro Coliseo Noela.

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.
¬CINE. Ciclo de cine .  Dentro
do ciclo Estreas en Versión Orixinal
10: Catro miradas do mundo, pro-
xección da fita romanesa Cómo
celebrei a fin do mundo, de Ca-
talin Mitulescu, Premio  na Se-
minci de Valladolid 2006. O mér-
cores 10, ás 20:30 e 23:00, no Cine-
clube Padre Feijoo.
¬EXPO. Alfonso Costa Beiro.
Mostra antolóxica do artista galego,
titulada Ao natural. Até o 14 de
marzo, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Artificialia. Obras de Ta-
mara Feijoo , Sara Fuentese María
Portas. Até o 31 de marzo, na Gale-
ría Marisa Marimón.
¬MÚSICA. Ciclo de música de
Cámara Sen batuta. O Trío
Dalí, formado por Vineta Sareika,

Christian-Pierre La Marca e Aman-
dine Savary, é un dos grupos de mú-
sica de cámara máis importante de
Francia da súa xeración. Este xoves 4,
ás 20:30, no Paraninfo Otero Pedrayo.
¬MÚSICA. The Turres Band. A
divertida e marchosa formación
pontevedresa actúa este venres 5, ás
21:30, entradas a 4 euros, no Café
Cultural Auriense.
E sábado 6, á mesma hora e con bi-
llete a 5 euros, concerto do grupo de
folk zaragozano O’Carolan.
¬TEATRO. Fedra. Dous anos des-
pois da súa estrea no Festival de Mé-
rida, a obra escrita por Juan Ma-
yorga, volve virar polos principais
auditorios nacionais da man de Ana
Belén e Fran Perea, nunha revisión
baseada nos textos de Séneca, Eurí-
pides, Unamuno e Racine. O do-
mingo 7, ás 19:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. O peixe gordo. Baixo a
dirección de Juan Carlos Rubio, a
montaxe conta cun destacado
elenco de actores, ademais de Toni
Cantó, no que sobresaen Helio Pe-
dregal e Bernabé Tierno. O venres
5, ás 20:30, no Auditorio Pazo de Con-
gresos Municipal

AS PONTES
¬TEATRO. Tristán Cara de Can.
Unha obra para os máis e que nos, a
cargo da compañía Elefante Ele-
gante Teatro, que poderemos ver o
domingo 7, ás 18:00, 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 maio-
ría dos actos no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Emocións, de Os-
waldo Guayasamin. Unha
mostra de gravados deste ecuato-

goza, e que tocará este venres 5, ás
23:00, no Club Clavicémbalo.
E o sábado 6, sesión de hip-hop co
grupo Wöyza.
¬MÚSICA. Moon Cresta.O grupo
pop galego actúa este venres 5, ás
23:55, na sala Doble Moral.
¬TEATRO. Neuras. Unha comedia
para mover á risa, sobre as neurasda
sociedade contemporánea e ur-
bana, pola compañía Ónfalo Teatro
S.l. Este xoves 4, ás 20:30, no Audito-
rio Municipal Gustavo Freire.
¬TEATRO. Festival de Teatro
Grecolatino 2010. Obras para ra-
paces de ESO e Bacharelato, das es-
pecialidades de grego e latín, con
grupos conformados por alumnos
de centros de ensino e afeccionados.
O luns 8, ás12:00, o grupo “Párodos”
do IES de Talarrubias, Badajoz pre-
senta Electra, Sófocles, e ás 17:00, Cá-
sina, de Plauto´. O martes 9, Asam-
blea de mulleres, de Aristófanes, ás
12:00 (mesmo grupo), E ás17:00,
Troianas, de Eurípides, polo grupo
Parrocha, do IES Elviña. No Auditorio
Municipal Gustavo Freire.
¬TEATRO. Buscando a Hilary.
Blanca Marsillach, encarnando á
avogada de éxito que busca unha
saída á súa vida, xunto a Miguel Fo-
ronda e Fran Sariego, interpretan

¬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.
Permanecerá aberta até o 28 de
abril, na Sala de Exposicións do
Pazo de San Marcos.
¬EXPO. Exposicións de pin-
tura de autoras femininas.
Con motivo do día 8 de marzo, mos-
tra de pintura de autoras femininas
dos Obradoiros dos Centros de
Convivencia. Aberta todo o mes de
marzo, no Centro de Fingoi.
¬MÚSICA. O’Carolan. Grupo de
música folk que ven desde Zara-
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Con motivo do  8 de marzo, Día da
Muller Traballadora, e nun conve-
nio coa Secretaría Xeral de Igual-
dade e a Fundación Caixa Galicia,
Blanca Marsillach realizará sete pa-
ses da obra Buscando a Hilary. O
luns 8 será na Fundación Caixa Gali-
cia de Lugo; para continuar logo
cunha xira que a levará o día 9 á Co-
ruña, o día 10 a Santiago, o 11 a Ve-
rín (Ourense), o día 13 a Ortigueira
(A Coruña); o día 14 a Ribadumia
(Pontevedra) e o día 15 de marzo a
Vilalba (Lugo).

O madrileño Edu Manazas actúa en varias salas galegas.

O grupo The Turres Band

Guieiro 1396.qxd  2/3/10  21:06  Página 4



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 Gali-
cia. Con esta exposición, promó-
vese o coñecemento e interese
pola fauna silvestre galega a través
dun percorrido por 30 fotografías
nas que se presentan aves, insectos
e morcegos que habitan na Comu-
nidade autónoma. 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: Memo-
rias da cociña. Concibida como
actividade complementaria ao Fó-
rum Gastronómico, esta exposi-
ción xira arredor dos espazos casei-
ros das cociñas galegas. Estruturada
de forma cronolóxica e temática,
ofrece en grandes paneis tanto a vi-
sión antropolóxica como histórica
destes espazos. Até o 15 de marzo,

noMuseo do Pobo Galego.
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia. A formación clásica inter-
pretará obras de Schumann, dirixida
por Ros Marbá e con Iván Martín
como pianista solista. Este xoves 4, ás
21:00,  no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Serán. Unha cita men-
sual para quen guste da música e
dos bailes tradicionais. Valses, mui-
ñeiras, pasodobles, xotas e outros rit-
mos para bailar. Este xoves 4, dende
as 21:30, actuarán Gentalha do Pi-
chel, Cantigas e Agarimose Habe-
las Hainas. Na Sala NASA.
¬MÚSICA. La Phaze. Unha banda
de rock&roll industrial facendo rag-
gamuffin cibernético. Un trio espe-
cialmente poderoso cando explota
ao vivo, descarregando unha mes-
tura de sons realmente inédita. Este
xoves 4, ás 21:30, na Sala NASA.
E o Sábado 6 ás 21:30, actuación
de A Tribu, un novísimo proxecto
eléctrico liderado por Xacobe
Martínez Antelo. Unha mirada ao
rock, ao funk, ao hip-hop, ao gro-
ove, sen esquecer o camiño perco-
rrido polo jazz.
¬MÚSICA. The Anemone e Te-
lephones Rouges. O Galician Bi-
zarre é un movemento musical ga-
lego que nace en 2007 coa intención
de explorar novas vías de expresión
musical, máis alá das do panorama
alternativo.  Este xoves 4, ás 21:00,
entradas a 5 euros, na Sala Capitol.

GUIEIRO.43.

por Vidal Bolaño, é recreada
polo grupo Espello Cóncavo. O
domingo 7, ás 19:30, no Centro
Sociocultural.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal. 
¬CINE. Cineclube Compos-
tela. Proxéctase o filme Pouco a
pouco (Petit à petit, Jean Rouch,
Franza, 1971, 96', VOSE), o vindeiro
mércores 10, ás 21:30, no Centro So-
cial O Pichel.
¬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 Caixa-
nova (Praza de Cervantes).
No mesmo recén inaugurado cen-
tro 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-
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A comedia O xogo de Yalta:Afterplay, de Teatro do Atlántico, permanecerá en cartel en Santiago de xoves a domingo.

A Compañía Ónfalo Teatro pre-
senta a comedia Neuras por di-
versos escenarios da nosa xeo-
grafía, ao longo desta semana.
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O venres 5, ás 21:30 e entradas a
5euros, tocarán osgalegos Nao e
Kästoma.
O sábado 6, os composteláns
Ruxe-Ruxe presentando o disco
Na Fura De Diante, acompañados do
grupo Medomedá, ás 21:30 e en-
trada a 10 euros máis CD.
¬TEATRO. O xogo de Yalta. Af-
terplay. Partindo de A dama do
canciño, un dos máis coñecido con-
tos de Antón Chékhov, o irlandés
Brian Friel constrúe esta fermosa e
sorprendente peza dramática con
saltos no tempo e no espazo que
lanzan ao espectador a unha vertixi-
nosa e máxica viaxe.  Pola compañía
Teatro do Atlántico, de xoves 4 a sá-
bado 6, ás 20:30, e domingo 7 ás
19:00,  no Salón Teatro.
¬TEATRO. Colgados -Logomo-
nos. Uns particulares monólogos
que os da compañía Ancora Pro-
ducciónsdenominan logomonos. O

xoves 4 e venres 5, ás 21:00, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Isadora Duncan. Ro-
berto Cordovani encarna á famosa
bailarina, nesta produción da com-
pañía Encena Produccións Artísti-
cas. O sábado 6 e domingo 7,
ás21:00, na Sala Santart. 

SANXENXO
¬TEATRO. Os patios da memo-
ria. Unha obra da compañía Teatro
do Morcego, que poderemos ver o
sábado 6, ás 21:30, no Pazo Emilia
Pardo Bazán.

TUI
¬EXPO. Olladas dunha época:
fotografías do fondo Blanco-
Cicerón. Exposición de fotos
deste coleccionista tudense, en co-
laboración co Museo do Pobo Ga-
lego. Até o domingo 14 de marzo,
na Sala Municipal de Exposicións,

edificio Área Panorámica. 
¬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 teólo-
gos, baixo a sombra da autoridade
eclesiástica,  sobre o misterio dos
restos do Apóstolo. Este venres 5, ás
21:30, noTeatro Municipal-Área pa-
norámica.

VEDRA
¬TEATRO. VII edición de Teatro-
filia. Esta mostra de teatro organi-
zada pola asociación Papaventos
terá lugar ao logo deste mes. Esta fin
de semana poderemos ver, este
venres 5,ás 21:15, a comedia A can-
tante calva, por Andaravía Teatro. O
sábado 6, á mesma hora, o Teatro
Coelima Guimarâes (Portugal) re-

presentará Falar verdade a mentir. E o
domingo 7, ás 19:15, Teatro do Mor-
cegopresenta Saltimbanquis. Todas,
no Centro da terceira Edade. 

VIGO
¬EXPO. Catalá-Roca.Obras
mestras.  Unha importante mos-
tra deste fotógrafo catalán, compa-
rado con Cartier-Bresson, un dos
mellores retratistas en branco e ne-
gro do século XX, nunha completa
exposición que viaxará logo a Ma-
drid e Barcelona. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié.
¬EXPO. Unha viaxe con Ra-

món Cabanillas. Mostra das fo-
tos de once fotógrafos/as galegos,
inspiradas na obra do poeta da raza.
Até o 21 de marzo no museo Ver-
bum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en Es-
paña, na que  os comisarios Doreen

Mende e Markus Heinzelmann ofre-
cen un percorrido pola obra de Höfer
desde os seus inicios en 1968 até o
ano 2008. No Museo de Arte Contem-
poránea MARCO.
¬EXPO. Feminismo galego:
cambios sociais e dereitos
das mulleres. Exposición organi-
zada pola Fundación Galiza Sem-
pre, permanecerá aberta até este
domingo 7 de marzo, na Casa das
Mulleres.
¬EXPO. Cousas que só un ar-
tista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que es-
tuda a presenza do humor na arte
actual, e reúne doce artistas que
comparten referentes artísticos, e
unha forma de traballar común. Até
o 2 de maio, no MARCO.
¬EXPO. A cidade do Infinito.
Viaxe á Fundación Vicente Fe-
rrer. Mostra de fotografías e paneis
sobre a obra da Fundación nese lu-
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Toni Cantóprotagoniza O peixe
Gordo, unha obra de teatro que
Caixanova leva polas súas dis-
tintas sedes sociais das cidades
galegas.

Premio Castelao  de banda deseñada
A Deputación da Coruña convoca a VI edición
do premio de banda deseñada Castelao .
Co obxecto de promover  a  creatividade e a
aparición de novos talentos    entre os autores
de cómic, a Deputación da Coruña convoca
este  premio de banda deseñada , no   que po-
derán participar todos os autores que    presen-
ten narracións en banda deseñada inéditas e
escritas en galego, cun máximo de dous auto-
res por obra (un como guionista e outro como
debuxante).

O premio está dotado con 6.500 euros e a
publicación da obra gañadora. Ademais cos
traballos orixinais recibidos, a Deputación reali-
zará unha exposición de carácter itinerante. A
temática das obras é libre, e estas deben ter
unha extensión mínima de 48 páxinas e má-
xima de 64. Os traballos presentaranse baixo
plica, por duplicado e finalizados, tanto en
guión como en debuxo. O prazo de admisión
de orixinais remata o día 31 de maio de 2010.

O xurado do premio estará integrado polo
presidente da Deputación, a deputada res-
ponsable da área de Cultura, e tres persoas
de recoñecido prestixio no eido da banda
deseñada, e a súa decisión farase pública o
vindeiro mes de xuño."

Máis información e bases completas en:
http://www.dicoruna.es/cultura/premios

XXVI Premio de poesía 
Cidade de Ourense
Convocado pola concellaría de cultura do con-
cello de Ourense, o premio terá as seguintes
bases:
1º.-  Poderán  participar todas as  persoas que o
desexen calquera que sexa a súa nacionali-
dade, sempre que as súas obras se presenten
en galego ou portugués.

2º.- Os traballos que se presenten terán que ser
orixinais e inéditos, cun mínimo de 600 versos.
Presentaranse mecanografados e a dobre es-
pazo en follas tamaño folio, escritas por unha
soa cara en exemplar sextuplicado, debida-
mente grampados, cosidos ou encadernados.
3º.- Outorgarase un único premio dotado de
6.000 euros, e a publicación do libro.
4º.- As obras deberán presentarse baixo lema,
indicando "Para o XXVI Premio de poesía Ci-
dade de Ourense” . Nun sobre anexo, pechado
e co mesmo lema figurarán o nome, apelidos ,
n.º de carné de identidade e enderezo do autor
ou autora e , a poder ser o seu teléfono e ende-
rezo electrónico.
5º.- O Xurado cualificador será nomeado a pro-
posta da Concellaría de Cultura, estará inte-

grado por personalidades das letras galegas e
portuguesas, e un representante da Corpora-
ción. A súa decisión será inapelable e terá lugar
ao redor do último sábado do mes de maio.
6º.- A primeira edición da obra premiada será
publicada polo Concello, e entregaráselle un
número de exemplares ao autor. Este queda en
propiedade da obra para sucesivas edicións.
7º.-O prazo improrrogable de presentación re-
matará ás 14 horas  do 30 de abril de 2010. A
entrega farase no Rexistro do Excmo. Concello
de Ourense (Praza Maior, s/n), directamente ou
por correo certificado, facendo constar  no so-
bre"Para o XXVI Premio de poesía Cidade de
Ourense”. Os concursantes portugueses pode-
rán facer entrega dos seus traballos na Cámara
Municipal de Vila Real (Portugal) dentro dos
mesmos prazos. 

IX premio de  
creación fotográfica "Luis Ksado"
A Deputación da Coruña convoca  a   IX edición

do premio de creación fotográfica "Luis Ksado",
dotado cun premio de 6.500 eurose a publica-
ción ou exposición do traballo premiado, xunto
con outros presentados ao certame, que serán
seleccionados polo xurado.

Poden concorrer  a este premio todos os inte-
resados no mundo da fotografía que non fosen
premiados nas tres edicións anteriores do cer-
tame e que presenten unha serie orixinal  dun
mínimo de seis e un máximo de doce instantá-
neas orixinais en formato 30 x 40 cm. 

As copias deben entregarse sen ningún
tipo de montaxe ou enmarque, en cor ou
branco e negro, e inscribiranse no campo
deo fotodocumentalismo, fotoxornalismo
ou reportaxe en xeral. Non se admitirán
montaxes, nin de manipulación dixital, e
debe acreditarse por escrito a propiedade in-
telectual das imaxes presentadas.

O prazo de admisión dos orixinais remata o
30 de agosto de 2010. As bases completas do
certame poden consultarse na páxina web da
Deputación da Coruña (www.dicoruna.es).

Premio Literario Narra Breve 2010
A Agrupación Socialista Coruñesa, co gallo da
celebración do Día das Letras Galegas, convoca
unha nova edición do Premio Literario Narra
Breve 2010.

A este premio poderán concurrir xóvenes de
14 a 18 anos e maiores de 18.

O prazo de presentación dos traballos rema-
tará o día 30 de abril de 2010 e o fallo do xurado
farase público o día 15 de maio do mesmo ano.

O premio para a categoría xuvenil será de
400 eurose diploma de honra e para a catego-
ría de maiores de 18 anos de 500 euros e di-
plima de honra. A entrega de premios será o
día 21 de maio de 2010 ás 20:00 horas na sede
da Agrupación Socialista Coruñesa.

¬ CONVOCATORIAS

Foto de Stéphane Lutier, premiada nunha ante-

rior edición dos premios Luis Ksado.
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que se dan cita tres traballadores
dunha firma de lubricantes indus-
triais.Este xoves 4, ás 20:30, no Centro
Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Lela anda en bicicleta.
Estrea desta montaxe sobre unha
obra de Carlos Casares. Este xoves 4,
ás 16:30, no auditorio da Escola Supe-
rior de Arte Dramática (ESAD).

VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Los Mecánicos. O
grupo coruñés dará un concerto
este venres 5, ás 23:30, na sala
Sama Sama.
¬TEATRO. O peixe gordo. Baixo
a dirección de Juan Carlos
Rubio, a montaxe conta cun des-
tacado elenco de actores, ade-
mais de Toni Cantó, no que so-
bresaen Helio Pedregal e Ber-
nabé Tierno. O domingo 7, ás
21:00, no Auditorio Municipal.

versionará co seuestilo propio te-
mas de Police, The Rolling Stones,
Bonnie Raitt o uLenny Kravitz. Este
venres 5, ás 23:00, entrada a 4 euros,
na sala Contrabajo. 
E o sábado 6, ás 23:00, entrada a 6
euros, 10 con CD, actuación do
cuarteto madrileño Edu Mana-
zas & Whiskey Tren .
¬MÚSICA. Sidonie. O grupo cata-
lán presentará no concerto da Uni-
versidade o seu último traballo, El
Incendio, quinto disco gravado en
estudio e masterizado nos estu-
dos londinenses de Abbey Road.
Este xoves 4, ás 19:30,  no Teatro Ci-
dade Universitaria.
¬TEATRO. O peixe gordo. Baixo a
dirección de Juan Carlos Rubio, a
montaxe conta cun destacado
elenco de actores, ademais de Toni
Cantó, no que sobresaen Helio Pe-
dregale Bernabé Tierno. A historia
comeza nunha suite de hotel na

gar da India de extrema pobreza. Até
este 7 de marzo, na Sala de Exposi-
cións III do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Latitud 20º N - Longitud
37º W. Unha mostra de 38 fotogra-
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 Occidente. A
asturiana Emma Fernández pre-
senta esta mostra que recompila
unha serie de catorce pezas de colec-
cións anteriores. Até o 14 de marzo,
no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. No grande azul. Obras
do gañador Bolsa de Creación Foto-
gráfica José Romay. Até o 14 de
marzo, no Museo do Mar de Galicia.
¬MÚSICA. Inmigrantes Ilega-
les. Grupo formado por músicos de

distintas nacionalidades que vai to-
car este venres 5, ás 21:30, na sala
La Fábrica de Chocolate. 
O sábado 6, á mesma hora, tere-
mos ao grupo de cyberpunk
Minim .
O martes 9, actuación do grupo es-
tadounidense de son garage do
medio oeste SSM. 
E o mércores 10 estará a madrileña
Olga Román, coa súa particular
visión do pop con influencias brasi-
leiras e jazzísticas.
¬MÚSICA. Why Go. Banda vi-
guesa que leva xa unha década ela-
borando importantes traballos.
Este venres 5, ás 00:00 , entrada a 5
euros, na sala La Iguana Club. 
E o sábado 6, tamén ás 00:00, en-
tradas a 10 euros, concerto do re-
putado grupo puk-rock Nueva
Vulcano. 
¬MÚSICA. Telma y Los Luíses .
A banda do baixista Pepe Bordallo
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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�  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. Disponíbel o resto do ano por
semanas ou quincenas.

� Aula de música moderna.
Pop -Rock -Jazz. Canto, Flauta
traveseira, Guitarra eléctrica,
Baixo, Piano, Batería, Composi-
ción 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: 628
901393.

� 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

As magníficas fotos de Catalá-
Roca protagonizan unha mostra
que se há prolongar até finais de
maio, na Fundación Barrié de Vigo.

O grupo catalá Sidonie.
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deu a coñecer hai uns anos con
Enron, os tipos que estafaron
Americae que se consagrou nos
Oscardo 2008 derrotando o pro-
pio Moore –competía con Sicko–
co esplendido Taxi to the Dark
Side, un nada compracente re-
lato sobre a ineptitude da inteli-
xencia militar e os abusos deriva-
dos dos seus erros na global gue-
rra contra o terror. A súa última
fita relegaba o discurso político
máis explícito para retratar, con
Johnny Deep como mestre de
cerimonias, unha das iconas da
contracultura americana das úl-
timas catro décadas, o desapare-
cido autor de Medo e noxo en
Las Vegase inventor do visceral
xornalismo gonzo, un Thomp-
son extremo e feroz que se nos
presenta dende a súa xuventude
rebelde até os días de gurú do
Novo Xornalismo menos do-
mesticado, con fitos como a co-
bertura da campaña presiden-
cial de 1972 para Rolling Stone
ou o memorábel libro-reportaxe
sobre os Anxos do Inferno.

Toni
Dirixe: Jean Renoir.
Intérpretes: Charles Blavette,
Celia Montalván.
Drama. Francia, 1935

Excelente noticia a recuperacion
dixital deste clásico primitivo do
gran Renoir.  O precursor neo-
rrealista do director d'A regra do
xogo, ou o que é o mesmo, un
dos filmes indispensábeis para
entender a revolución do ci-
nema italiano de posguerra e os
precedentes creativos da gran
xeración dos Rossellini, De Sica,
Zavattini e compañía. Con esce-
narios reais como pano de fondo
e actores non profesionais, Re-
noir tece un drama de paixóns e
desexos frustrados a catro ban-
das no que a historia pivota so-
bre a figura de Toni, un mozo in-
migrante que chega á idílica Pro-
venza en busca de traballo como
canteiro. Para cinéfilos con de-
nominación de orixe.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

Millenium 3.
A raíña no Palacio
das Correntes de Aire
Dirixe: Daniel Alfredson.
Intérpretes: Michael Nyqvist,
Noomi Rapace.
Intriga. Suecia, 2009

A ritmo máis propio de serie te-
levisiva que de saga cinemato-
gráfica chega ás carteleiras esta-
tais a terceira entrega da triloxía
baseada nas exitosas novelas do
finado Stieg Larsson. En pouco
máis de medio ano liquidamos
a saga á espera de que Holly-
wood se interese polo best-seller
escandinavo. Comparando as
cifras de venda das novelas coas
de asistencia ás salas para ver as
películas, supoñemos que pou-
cos espectadores virxes chega-
rán á resolución da saga. Por se
queda algún limitarémonos a
dicir que A raíña no Palacio das
Correntes de Aire retoma o final
da entrega anterior para desve-
lar o destino final de Salander.

Os homes
que fitaban as cabras
Dirixen: Grant Heslov.
Intérpretes: George Clooney,
Ewan McGregor.
Comedia. EE UU, 2009 

Cun título que parece, xusta-
mente, sacado dunha parodia
de Stieg Larsson, Clooney tutela

O corredor nocturno
Dirixe: Gerardo Herrero.
Intérpretes: Leonardo Sbaraglia,
Miguel Ángel Solá.
Thriller. España, 2010

Tras o experimento coa come-
dia de Que pareza un accidente,
Herrero proba sorte agora con
outro territorio alleo, o do thri-
llerpsicolóxico con resonancias
fantásticas; fantásticas ao xeito
que se pode entender como
cine fantástico o Abre os ollos de 
Alejandro Amenábar. To-
mando como base a novela ho-
mónima do uruguaio Hugo Bu-
rel, o director d’Os aires difíciles
ou Heroínareflexiona sobre as
fendas e inseguridades do mo-
delo social baseado no éxito
profesional e económico a tra-
vés dun executivo de seguros
que comeza a xogar coa idea de
mudar de identidade por me-
diación dun misterioso –e me-
fistofélico– descoñecido.

DVD.VENDA
Gonzo: Vida e obra
do Doutor
Hunter S. Thomspon
Dirixe: Alex Gibney.
Documental. EE UU, 2008

De Michael Moore ter menos
afán de protagonismo a súa obra
asemellaríase bastante á de Alex
Gibney, o documentalista que se

o debut como director cinema-
tográfico do seu protexido Hes-
lov. Escribiulle o guión de Boas
noites e boa sorte e dirixiulle
boa parte de “Unscripted”, a sit-
com sobre aspirantes a actores
que producira xunto con Ste-

Xosé Valiñas

ven Soderbergh para a HBO.
Unha comedia con resabios de
Screwballpostmoderna ao es-
tilo dos irmáns Coen na que
Clooney é un militar zumbado
que asegura ter poderes psíqui-
cos grazas a un programa encu-
berto  do Pentágono e McGre-
gor o reporteiro intrépido que
busca a verdade tras tan dispa-
ratada historia entre as dunas
do Irak ocupado. Un traballo no
que terá que cumprir a misión
de atopar o presunto cerebro do
programa, un Jeff Bridges, no
seu ambiente, que oscila entre o
gurú hippy da California dos
Grateful Deade os Jefferson Air-
plane, o pasotismo do Gran Le-
bowski e a psicopatía do Coro-
nel Kilgore, o oficial surfista in-
terpretado por Robert Duvall en
Apocalipse Now.

Noomi Rapace é Lisbeth Salander en Millenium 3.

Miguel Ángel Solá [á esquerda] e Leonardo Sbaraglia,enO corredor nocturno.

George Clooneyen Os homes que fitaban as cabras.  LAURA MACGRUDER

Humphrey S. Thompson,protagonista de Gonzo.

Fotograma de Toni.
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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.

No 2002 celebrouse a primeira edición deste aberto de xadrez que se disputa a prin-
cipios de cada ano en Moscú e que está patrocinado polas liñas aéreas rusas
Aeroflot. Este torneo foi gañando lustre ano tras ano e na actualidade é un dos máis
importantes do mundo. Divídese en catro categorías segundo a calidade dos parti-
cipantes e na modalidade máis forte participou o galego Iván Salgado, que partía
no lugar 58 no ranking inicial e acadou un notábel posto 22. O vencedor foi o vietna-
mita Le Quang Liem, que de practicamente descoñecido pasa a estar entre os 50
mellores do mundo, seguido do ucraíno Antón Korobov e do ruso Alexander Moty-
lev. Finalizado o torneo celebrouse o clasificatorio para o campionato do mundo de
xadrez lóstrego que gañou o gran mestre francés Maxime Vachier-Lagrave.

Salgado López, Ivan 2584
Iljushin, Alexei 2551

Aeroflot Open 2010 (6.37) 14.02.2010.
A80: Defensa Holandesa.

O aberto Aeroflot 2010 supuxo a reve-
lación dos xadrecistas vietnamitas, que
coa  celebración do mundial xuvenil do
2008 recibiran un notábel apoio do seu
país. 1.d4 f5 2.Ag5 g6 3.Cc3 d5 4.e3
Ag7 5.Cge2 Ch6 6.Cf4 Cf7 7.Ah4 c6

8.Ae2 Dd6 9.0-0 0-0 10.Ag3 e5=
11.dxe5 Cxe5 12.Cb1 De7 13.Cd2 Cf7
14.Te1 Axb2 15.c4 d4 16.Tb1≈ Ac3
17.exd4 Axd4 18.c5 Df6 19.Ac4±
Axc5 20.Cf3 b5 21.Ah4 Dd6? o negro
ten dous peóns de vantaxe pero a costa
dun pobre desenrolo do flanco de
dama e que suporá a derrota negra
Diagrama 22.Axf7+! Txf7 [22...Rxf7 se-
ría lixeiramente mellor 23.Db3+ Rg7
24.Te7+ Dxe7 25.Axe7 Axe7+-] 23.Te8+

Tf8 24.Db3+ Rg7 25.Te7+ [25.Cg5
Dxf4 26.Txf8 Dc4 (26...Dxh4 27.Dg8+
Rh6 28.Cf7+ Rh5 29.Dxh7+ Rg4 30.h3+
Dxh3 31.Dxh3+ Rf4 32.Df3#) 27.Dxc4
bxc4 28.Txc8 h6 29.Ce6+ Rf7 30.Cd8+
Re8+-] 25…Dxe7 26.Axe7 Axe7
27.Cd4 [27.Cd4 Rh8 28.Cfe6 Axe6
29.Cxe6+-] 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Os que levan as novas, ou recados. 2- Que non pode ser con-

fiado a outra persoa ou entidade, intransferíbel. 3- Consoante

repetida. Abstinencia dalgunha das comidas por devoción ou

por precepto eclesiástico. Existes. 4- Entidade cultural que

agora preside Méndez Ferrín. Espida. Contracción. 5-“..... Shariff”,

galán exipcio do cine. Símbolo do Nitróxeno. Famosa saga de

irmáns cinematográficos. 6- Querencia, paixón por algo. Espe-

cie de coello de monte. 7- Berrar a vaca pola cría ou pola comi-

da. Signo da multiplicación. Vila mariñeira de perto de Ferrol. 8-

Sen enfermidade. Peza de tecido. Deste xeito. 9- Abreviatura de

ídem. Desde. Prefixo “in-”, diante de certa consoante. 10- Termo

sinónimo de “colesterol”, palabra preferida hoxe en día. 11- Que

ten que ver cos coidados e atención, en especial aos enfermos

ou necesitados.

Verticais:

1- Rama dea física que estudia a estrutura e compoñentes do

átomo. 2- Dirixidos a un punto determinado. 3- Símbolo do

Neodimio. Papel de primeiro actor masculino nunha obra de

teatro ou cine, completado co da dama protagonista. Símbolo

do Litio. 4- Sexo anglosaxón. O que se fai ás veces por non cho-

rar. Cedas, regales. 5- Máis alá. Amperio. Exame consistente en

preguntas de resposta curta e rápida. 6- Período de abstinencia

no alimento. Persoas, así, sen determinar. 7- Femia do cabalo.

Símbolo do litro. Cidade e golgo de Iemen. 8- Nome propio

irlandés. “...... culpa. Partido de Joan Puigcercós. 9- Símbolo do

Rubidio. Mamífero ruminante dos bóvidos, do que si din que un

está coma ela, non é ningún piropo. Dous en números roma-

nos. 10- Mestura máis ou menos fluída de resina e aceite esen-

cial. 11- Sistema que conta ou subdivide de 60 en 60.

Aeroflot 2010.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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Federico Cocho

Non teño moita informa-
ción sobre ela pero sei que

Maruxa Miramontes foi unha
muller moi traballadora. Ga-
ñaba a vida como costureira, pri-
meiro no seu Guísamo natal e
logo na Coruña, como preciada
modista de xente con posibles.
Quedou soa cedo, demasiado
cedo. Viúva e sen fillos, porque
ao pouco de comezar a guerra a
España Nueva deixoulle nunha
curva de Cacheiras o cadáver do
seu home, que se negara a fuxir
da treboada de camisas azuis.

Nada novo. Sería unha triste
historia real máis, das miles se-
mellantes ou moito peores escri-
tas coa tinta vermella daquel es-
pantoso verán do 36, de non ser
pola importancia da vítima, o
impresor, editor e alcalde de
Santiago, Ánxel Casal.

Maruxa Miramontes, repu-
blicana e galeguista tamén, non
sae nos libros, ela que, de xeito
indirecto, financiou tantos tex-
tos da histórica editorial Nós.
Porque ir pola vida editando li-
bros en galego nos anos 30 non
era precisamente un exercicio
de astucia empresarial e a costu-
reira cubría, a golpe de fío e agu-
lla, as habituais escasezas da
economía familiar.

Puntadas de dignidade e or-
gullo dunha muller anónima
que Alonso Montero chamou
“mecenas da cultura galega”, fa-
lecida moitos anos despois no
exilio arxentino, xusto o mesmo
día que Ramón Suárez Picallo.
Unha homenaxe para o Día da
Muller Traballadora e unha ra-
zón sólida para non escribir
hoxe sobre ningunha lareteira
babeca, dito sexa no sentido
máis pexorativo do termo e con
moito sentido do humor.�

COSTUREIRA

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Vicepresidente e Conselleiro Delegado: Afonso Eiré. Director: Manuel Veiga Taboada

Redacción: Príncipe 22 baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com

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

Xan Carballa

A prevención é clave
para evitar danos
cando se achega un

vento de furacán. Co Xynthia
puido pecarse por exceso,
pero sempre será mellor iso
que o contrario, como se de-

mostrou ás poucas horas con
case 50 mortos en Francia.
Aínda así hai que distinguir
que non é o mesmo Galiza

que Murcia, e que se aquí te-
mos fachada atlántica e unha
pluviosidade coñecida estare-
mos máis preparados, con in-
fraestruturas máis adecuadas
e unha cultura material secu-
larmente adaptada.  Aos pla-
nificadores cumpriríalles es-

tudar por que, cando o vento
zoa forte, saltan descontrola-
das tantas cubertas de pavi-
llóns, institutos e escolas, que
teñen en común nos tres ca-
sos ser desa estrutura lixeira de
sandwich, que poboa desde
hai anos a construción.�

1.396
anosaterra
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Non! De momento. Aínda que
no libro incluímos un DVD
para facilitar a aprendizaxe.
HHaaii  uunnss  ppeerriifféérriiccooss  ddee  ccoonnssoollaass,,
aallffoommbbrraass  ddee  bbaaiillee  qquuee  ssee  uussaann
ppaarraa  oouuttrroo  ttiippoo  ddee  ddaannzzaass..
Pois está a darme unha idea!
EE  nnoo  lliibbrroo  aapprreennddeenn  sseevviillllaannaass??
Que di?, só baile galego.
AAddeemmaaiiss  ddee  mmuuiiññeeiirraa  ee  xxoottaa  hhaaii
aallggúúnn  oouuttrroo  bbaaiillee  ttrraaddiicciioonnaall??
Haino. Propiamente galego?
Por exemplo, a carvallesa... E
logo temos os ritmos agarra-
dos. Nós incluímos no libro só
a muiñeira e a xota porque é

por onde hai que empezar
para aprender.
NNoonn  ssaabbííaa  qquuee,,  ppaarraa  bbaaiillaarr,,  aann--
tteess  hhaaii  qquuee  ffaacceerr  eexxeerrcciicciiooss  ddee
qquueecceemmeennttoo,,  ccoommoo  nnoo  ddeeppoorrttee..
Como en todo deporte, hai que
quecer para evitar que haxa
sorpresas desagradábeis como
contracturas ou torceduras.
Con todo, non é obrigatorio.
AAggoorraa  vvaaiimmee  ddiicciirr  qquuee  bbaaiillaarr  éé
bboo  ppaarraa  oo  ccoorraazzóónn..
Xúrolle que o é. O baile, como o
deporte, é ritmo e acción, non
vai ser bo para o corazón!�

’’Puntadas de dignidade
e orgullo dunha muller

anónima” 
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blema: moitos non saben o que
é, pero todos os que se meten xa
non saen, gústalles moito.
NNoonn  vveexxoo  uunnss  mmeenniiññooss  ddee  ttrreess
aannooss  bbaaiillaannddoo  uunnhhaa  mmuuiiññeeiirraa..
Pois cando chega un pai ou
unha nai con interese, dígolle
que serve calquera rapaz cun
pouco de equilibrio. Iso si, ten
que saber andar, pero nin se-
quera dominar onde están a
dereita e a esquerda.
QQuuee  hhaaii  mmááiiss  nneennooss  oouu  nneennaass??
Nenas. Penso que aínda está
demasiado orientado para as
mulleres. Pasa con todo tipo de
baile, aos homes cústalles en-
trar. É unha materia pendente.
EE  nnoonn  ppeennssaarroonn  ffaacceerr  uunn  pprroo--
ggrraammaa  ppaarraa  aapprreennddeerr  aa  bbaaiillaarr
ccooaa  vvííddeeoo  ccoonnssoollaa  WWiiii??

H. Vixande
UUnn  lliibbrroo  ppaarraa  aapprreennddeerr  aa  bbaaii--
llaarr,,  iissoo  aanntteess  ffaaccííaaoo  aa  sseecccciióónn
ffeemmiinniinnaa  nnaa  FFaallaannxxee..
Pois si que o facía, era o que ha-
bía durante o franquismo. De
todos os xeitos, a ditadura hai
moito que rematou e os tempos
cambiaron. O que facemos nós
non se parece nada a aquilo.
Aprendemos os pasos que con-
sideramos máis axeitados para
o ensino do baile galego. Hai
moita xente interesada.
AA  qquueenn  llllee  ppeennssaann  vveennddeerr  oo  llii--
bbrroo??
A quen teña gañas de aprender
e necesite un manual de axuda,
desde particulares a mestres.
BBaaiillee  ttrraaddiicciioonnaall  nnaa  eessccoollaa,,  vvaann
aaccuussaallooss  ddee  eettnniicciissttaass!!
Non teñen por que. O baile ga-
lego entra dentro do
programa educa-
tivo das escolas
desde hai tempo.
Aínda así, non é o
mesmo dedicarlle
media hora á semana
dentro da materia corres-
pondente que estudalo por li-
bre. Bailabén serve para os
dous casos.
DDeebbeerrííaann  ddeeiixxaarrssee  ddee  ccoonnttooss  ee
eennssiinnaarr  aa  bbaaiillaarr  tteeccnnoo!!
Non sei se é axeitado o tecno
ou o rock, aínda que eu prefiro
dedicarme ao baile galego, que
é o que sei facer ben.
AA  rraappaazzaaddaa  gguussttaa  ddoo  bbaaiillee  ttrraa--
ddiicciioonnaall??
Hai de todo. Aí temos un pro-

Edith Cotilla, coautora de Bailabén
‘O baile tradicional aínda non é cousa de homes’

Xunto con Gustavo Couto, Edith Cotilla é autora de Bailabén(Edicións do Cumio), un libro que vén de editarse
e que serve como manual de aprendizaxe do baile tradicional galego. “Centrámonos na muiñeira e a xota
porque é o primeiro que hai que coñecer”, asegura. 
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