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RAMSÉS / A.G.N.

Nos círculos máis interesados
na política era sabido que os
puntos en común da Xunta e a
dirección do PP na rúa Génova
sobre as caixas eran máis ben
escasos. O PP apoiou no Congreso o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria
(FROB), que limita competencias asumidas polas autonomías. Montoro leva meses avogando, con maior ou menor

intensidade, polas fusións de
caixas de distintas comunidades, o que implica, de facto, a
perda do poder financeiro que
até agora reteñen os poderes
autonómicos. Así, as propostas
financeiras presentadas polo
equipo de Raxoi o 3 de marzo
non resultan novidosas.
Aínda así, chama a atención
a claridade coa que quedan recollidas no documento “Alternativas fronte á crise”, que os

negociadores do PP estatal lle
presentaron ao goberno na comisión parlamentaria que busca saídas á situación económica. O segundo punto está dedicado á reestruturación do sistema financeiro, co obxectivo
de “permitir que o crédito volva fluír cara ás familias e as pemes”. Das sete propostas, seis
refírense de xeito máis ou menos directo ás caixas de aforro,
nunha dirección contraria ao
discurso que os dirixentes autonómicos populares, con Feixóo á cabeza, veñen elaborando nos últimos meses.
A proposta de maior alcance
consiste na modificación da Lei
de Órganos Reitores das Caixas
de Aforros (LORCA), “para facilitar a fusións entre caixas de diferentes Comunidades”. Así,
pídese a “utilización das >>>

’’

TodooPPestádeacordo
en que non haxa obstáculos
ás fusións entre caixas de
diferentes comunidades”
[Mª Dolores de Cospedal]
Secretaria Xeral do PP.

’’

Estoununpartidonacional,
pero se algún dirixente me
pide que non apoie a fusión
[entre Caixa Galicia e
Caixanova] non o farei”
[Alberte Núñez Feixóo]
Presidente da Xunta.
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>>> posibilidades do FROB
para intervir entidades con
problemas de solvencia”, a “eliminación do veto autonómico
para as operacións que requiran diñeiro público”, a “creación dun novo tipo de Caixas
de Aforros de ámbito nacional
supervisadas por organismos
públicos estatais” e “potenciar
a figura dos SIP como entidades con ficha bancaria que
combinen capital fundacional
con achegas de mercado”.
Así o PP de Raxoi avanza sen
ambaxes en tres direccións xa
anunciadas polos seus críticos:
desvinculación das caixas da
súa implantación territorial
orixinal, centralización da súa
supervisión e privatización das
mesmas. Avogan por “crear
novos mecanismos que permitan que o mercado capitalice as caixas, en concreto, as cotas participativas con dereitos
políticos”. O debate desta modificación non é novo, e suporía de feito a toma das caixas
polo capital privado.

OS DIRIXENTES DO PP ASEGURAN QUE
QUEREN O MESMO. As propostas
de Feixóo, sintetizadas na Lei
de Caixas que até o momento
defendeu con firmeza, corren
en dirección oposta ás anteriores. O PPdeG leva meses insistindo en manter a capacidade
de veto sobre os SIP que reciban diñeiro do Goberno central vía FROB, algo que lle nega
a lexislación estatal. A Lei de
Caixas, inspirada nun texto redactado polo BNG, instaura un
control máis estreito da Xunta
sobre o nomeamento de dirixentes nas caixas, así como sobre a súa obra social. Non hai
que esquecer que a norma galega introduce por primeira
vez a representación do Parlamento galego nas Asembleas
de Caixa Galicia e Caixanova.
Feixóo e María Dolores de
Cospedal, secretaria xeral do
PP, afirmaron esta semana,
respondendo a xornalistas,
que a dirección estatal e a galega do partido están de acordo
na política sobre caixas de aforro. Cospedal aseguraba nunha entrevista na autonómica

andaluza Canal Sur, que “todo
o PP está de acordo en que non
haxa obstáculos ás fusións entre caixas de diferentes comunidades”.
Con todo, a primeiros de febreiro Feixóo afirmaba que “se
as decisións non se toman en
Galiza pode suceder que cando haxa que optar entre o financiamento de varios proxectos, a economía galega per-

? UERE SABER MÁIS?

Pode consultar o documento íntegro das “Alternativas fronte á crise” do PP estatal no sitio en internet: anosaterra.org/media/media0000021330.pdf

da por unha falta de sensibilidade duns directivos non radicados nesta comunidade”. O
presidente indicou tamén que
se aceptase a fusión con Caja
Madrid “habería unha gran
manifestación con razón. Non
podo ir contra os intereses galegos”.

O PP ESTATAL, MÁIS CENTRALISTA QUE
O PSOE. Que o PP asuma unha
posición máis centralista aínda
que a do PSOE e o Banco de España supón un problema difícil de resolver para Feixóo. O
día 14 de febreiro, este afirmaba nunha entrevista na edición
galega de El País que “o Goberno debe aclarar se quere blo-

quear a fusión ou respecta a
autonomía, o autogoberno e a
dous terzos do Parlamento galego”. Tamén aseguraba que “a
inmensa maioría dos galegos
están a favor de que as decisións sobre o seu aforro se tomen aquí e non fóra”. O presidente galego era moi claro ao
dicir que “Se o PSOE en Galicia
axudase e se quitase o complexo de sucursal e actuase como
un partido galego, con independencia de que participe
nun proxecto nacional, sería
moi fácil. Eu estou nun partido
nacional, pero se algún dirixente me pide que non apoie a
fusión [entre Caixa Galicia e
Caixanova] non o farei”.G

A negociación da Lei de Caixas
continúa atascada
Mentres tanto, a negociación
entre Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia, Marta
Fernández Currás, conselleira
de Facenda, e Gaspar Zarrías,
secretario de Estado de Cooperación Territorial, continúa
embarrada. Mentres as partes
cruzan acusacións de bloqueo, os principais escollos seguen a ser a renovación dos órganos de goberno das caixas, a
maioría necesaria para que estes aproben unha fusión ou
absorción e a delimitación das
competencias da Xunta nos
momentos en que o Estado
achegue recursos públicos para soster as entidades.

O BNG RESALTA QUE OS PARTIDOS
ESTATAIS NON DEFENDEN O MESMO
EN MADRID E EN GALIZA. Ante esta
situación, o BNG, que redactou o proxecto de reforma da
Lei e pactou coa PP a súa
aprobación, insiste, como
nas últimas semanas, en que
a Xunta recorra o FROB para
defender as competencias de
Galiza. Ademais, Francisco
Jorquera, deputado no Congreso, rexistrou o 8 de marzo
unha moción para defender

Alfonso Ruedae Marta Fernández Currásá saída da reunión co Estado sobre
a fusión das caixas.
ANA VARELA / A.G.N.

as competencias autonómicas e reclamar a retirada do
recurso contra a Lei de Caixas. O obxectivo, segundo o
dirixente nacionalista, consiste en “obrigar a PP e PSOE
a que se sitúen e comprobar
se manteñen o mesmo discurso en Galiza e Madrid”.

MANUEL VÁZQUEZ ACUSA A FEIXÓO
DE MANIPULAR A AUDITORÍA. O secretario xeral do PSdeG rescatou a auditoría privada pro-

movida pola Xunta para introducir un novo elemento de
confrontación co goberno galego. Asegurou que “en dous
meses os galegos saberán que
Feixóo mente sobre a situación das caixas”. Respecto á
negociación, afirmou que aínda “existe espazo para o diálogo, pero non para montar un
circo mediático”, en referencia ás múltiples filtracións que
sucederon ás reunións mantidas até agora.G

ras a derrota electoral
do bipartito, hai agora
un ano, parecería que a alternativa ao Partido Popular
non pode ser outra que un
novo bipartito, mudando o
que houbese que mudar.
Mais, a día de hoxe, distantes aínda por suposto as próximas eleccións autonómicas, a coincidencia necesaria entre PSdeG e BNG non
se percibe apenas. Actúan
unidos na polémica da lingua, pero están enfrontados
na das caixas. O BNG, na peor situación das tres forzas
parlamentares (por número
de deputados e porque nin
goberna nin participa no goberno nin en Madrid nin en
Santiago) coincide, non embargante, en ambos debates
coas tres centrais sindicais e,
nun dos casos, tamén coa
patronal. Socialmente, e de
forma inesperada, é o que se
sente mellor arroupado neste momento.
Agora cómpre estar atento aos movementos de fondo. Hai dinamismo interno
no PP. O sector galeguista,
ultimamente reforzado, organiza comidas de reflexión
con representantes sociais
non afiliados e mesmo marcadamente independentes.
O PSdeG vive un debate bastante agudo. “Sabemos que
a nosa posición coas caixas
nos desgasta, aínda que sería peor se apoiásemos a
Lei”, acaba de recoñecer o
seu deputado e ex conselleiro da Presidencia, Xosé Luís
Méndez Romeu. Algúns sectores afíns aos socialistas
móstranse enfadados polo
que consideran unha postura demasiado subsidiaria de
Madrid en materia financeira. Paradoxalmente, o BNG
sutura as feridas internas
poucos meses despois dunha seria división.
Panorama móbil, en consecuencia. Estraño, se se
pensa que o Partido Popular
ostenta a maioría absoluta,
pero lóxico, se se ten en conta que as crises acostuman a
xerar importantes cambios
políticos. G
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María Obelleiro

ASEMANA
‘DUBIDOSAS ADXUDICACIÓNS’

TRATO DE FAVOR DA XUNTA
A UNHA EMPRESA DE PIQUÉ,
SEGUNDO A OPOSICIÓN

Xosé Luís Baltar no Congreso do PP
ourensán.
PEPE FERRÍN / A.G.N.

PARA 'MODERAR OS ÁNIMOS'

BALTAR REPITE
CANDIDATURA Á PRESIDENCIA
DA DEPUTACIÓN
O presidente da Deputación de
Ourense, Xosé Luís Baltar Pumar, reafírmase na súa decisión de volver optar á Presidencia deste órgano tras as municipais do 2011. O obxectivo, “ir
moderando dalgún xeito os
enfrontamento que poida haber” tras o congreso no que lle
cedeu o temón do PP provincial ao seu fillo, Baltar Blanco.
Ademais, explicou que Feixóo
está “completamente de acordo”. Pola outra banda, o presidente da Deputación de Ourense asegurou non sentirse
“estrañado” polo feito de que
os “críticos” do PP coa súa xestión poñan agora “paus na roda” ao seu fillo. “Tamén mos
puxeron a min”, engadiu. Baltar defendeu “a boina e o trombón”, que “non son armas de
guerra”. “A boina simboliza a
sintonía co pobo; cando alguén me di que hai que pórse
boina, póñoma e presumo dela. E cando alguén me propón
que toque o trombón, se está a
man, fágoo nun aspecto lúdico”, subliñou.G

O presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, co ex ministro Josep Piqué, na
Asamblea Xeral de Hotusa Hoteles.
PEPE FERRÍN /A.G.N.

va. Unha das consellarías que
incumpren a norma é a de Economía e Industria, que, malia
manter os convenios asinados
polo bipartito, aínda non publicou ningún dos seus. Segundo o
Rexistro Central de Convenios,
o departamento de Xavier Guerra asinou acordos coa práctica
totalidade dos medios de comunicación de Galiza, incluídos
149.000 euros que conseguiu La
Voz de Galicia para informar sobre o I+D. Educación tamén firmou convenios con varios medios de comunicación. Entregoulle 20.000 euros ao xornal
ABC para colaborar no programa “A prensa nas Aulas”. O
PSOE levou o caso ao Parlamento. O deputado Xosé Manuel Laxe Tuñas acusa a Xunta de “abusar dos procedementos negociados sen publicidade”.G

Malia que a oposición xa denunciara a “dubidosa” adxudicación das novas liñas internacionais a Vueling, a Xunta anunciou un novo convenio millonario coa empresa
presidida polo ex ministro Josep Piqué. O Goberno galego
pagaralle 2,6 millóns á compañía do ex líder do PP en Catalunya para favorecer a imaxe turística de Galiza –especialmente o Xacobeo– na páxina web do operador aéreo.
Vueling xa recibira outros

postas polo BNG baseouse
nunha “gran reforma do sistema impositivo” e na constitución do Instituto de Crédito Oficial como unha “banca pública
con vocación comercial”.G

PACTO SOBRE ECONOMÍA

O BNG PROPÓN SUPRIMIR
OS MINISTERIOS
DE VIVENDA E CULTURA
O portavoz do BNG no Congreso, Francisco Jorquera, expúxolle ao Goberno central os eixos
nos que baseou a proposta para
o pacto sobre economía e emprego que promove o Executivo
de Zapatero. Entre outros preceptos, o BNG propuxo a eliminación dos ministerios con
competencias transferidas ás
autonomías –caso de Vivenda e
Cultura– así como reducir as
atribucións das deputacións
provinciais. Tamén apelou á redución do gasto corrente non
asociado aos servizos administrativos, empresas e entes públicos, altos órganos consultivos e Casa Real. Ademais, o

VIVENDA

AS NOVAS NORMAS
DO HÁBITAT REDUCEN
AS ESIXENCIAS DE CALIDADE

F. Jorquera(BNG).

J. BARCALA / A.G.N.

BNG apostou por implantar ferramentas informáticas de software libre, por diminuír o gasto
militar e por adoptar unha estrutura máis simple nas Forzas
e Corpos de Seguridade do Estado. Outra das cuestións ex-

NON PUBLICAN OS CONVENIOS

A METADE DAS CONSELLARÍAS
INCUMPREN
A LEI DE TRANSPARENCIA
En contra do que dita a Lei de
Transparencia –aprobada polo
bipartito para frear a opacidade
das subvencións a dedo–, as
consellarías de Economía, Educación, Sanidade, Cultura e Mar
non publican os seus convenios
nas súas páxinas web. A diferencia das axudas vía DOG, os convenios implican na maioría dos
casos o reparto de cartos públicos de forma directa e subxecti-

Aspecto dun Consello da Xunta.

200.000 euros da Xunta nun
convenio para a súa liña Santiago-París, oficialmente tamén para fomentar o turismo. O PSdeG criticoulle ao PP
a “dubidosa adxudicación”
por escoller directamente esta compañía sen concurso
público. O BNG tamén denunciou no Parlamento o suposto trato de favor do Goberno de Feixóo á empresa de
Piqué. Carme Adán, deputada do Bloque, esíxelle á Xunta
que aclare por que escolleu a
Vueling e non outras compañías aéreas, que tamén protestaron polo suposto favoritismo da Xunta coa empresa
de Piqué.G

PEPE FERRÍN / A.G.N.

A Xunta vén de aprobar as novas Normas do Hábitat, que
substitúen as deseñadas pola
Consellaría de Vivenda que dirixiu Teresa Táboas (BNG) no
bipartito. O Goberno de Feixóo
concédelle agora máis potestade aos concellos, que poderán
fixar as excepcións ás normas.
Entre as principais diferenzas,
a normativa que vén de ser
aprobada permite apartamentos dunha única estancia, reduce as dimensións do lavadoiro e do tendal a 1,5 metros,
suprime a necesidade de inclusión de patios de iluminación
para distribuidores e escaleiras
e elimina a regulación da eficiencia enerxética. Tamén suprime esixencias arquitectónicas referidas ao espazo exterior
ao que se abren as vivendas e a
orientación destas. Ademais, a
norma inclúe cambios no que
atinxe á rehabilitación de vivendas, de xeito que se abrandan as condicións en casos de
conflito coa protección do patrimonio, ábrense procedementos de “excepción” para
casos nos que non sexa posíbel
o cumprimento estrito das
normas e de, xeito xeral, redúcense as esixencias nas actuacións de rehabilitación de menor dimensión.G

>>>
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DESNORTADOS
Xosé Manuel Barreiro
Vicepresidente do PPdeG

A

O Conselleiro de Cultura, Roberto Varela, cando visitou a Nave de Servicios Artísticos e Técnicos.

XOAN CRESPO

Where is
‘Desván de los Monjes’?
A internet deixou en evidencia o conselleiro de Cultura,
que negara perante o Parlamento o uso de ‘Desván de
los Monjes’ para se referir a Sobrado dos Monxes
María Obelleiro

Traballou nas embaixadas de
Bonn e Kuwait e foi o responsábel de Asuntos Culturais do
Consulado de España en Nova
York. Porén, a dilatada traxectoria diplomática non lle valeu ao
conselleiro de Cultura, Roberto
Varela, para responder ante os
seus erros e para admitir perante o Parlamento que “españolizara” Sobrado dos Monxes como Desván de los Monjes e
Touro como Toro nunha intervención o pasado 20 de xaneiro
en Fitur. “Hai que ser estúpido
para crer que eu dixen Desván
de los Monjes”, mentía ante a
oposición durante o Pleno celebrado o 24 de febreiro. “Aconséllolles que deixen de buscar lixo
na internet”, engadía o responsábel de Cultura.
Até a pasada fin de semana,

ningún testemuño documental
podía demostrar as deturpacións do conselleiro. Todo se reducía ás conversas privadas e a
un artigo de opinión do socialista Iván Puentes publicado na
páxina web de A Nosa Terra o
29 de xaneiro, no que o rexedor
das Pontes aseguraba ter oído
en boca de Varela Desván de los
Monjes e Toro. Apenas 15 días
despois de negalo perante a
máxima institución do país, un
vídeo colgado na web institucional www.galiciavenysientela.com daba conta das deturpacións toponímicas cometidas
polo responsábel de Cultura.
Con total normalidade, Varela
citaba nunha conferencia “las
tierras de Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Melide, O Pino, Santiso, Desván de los Monjes, Toques, Toro, Vedra y Vilasantar”.

CULTURA CULPA O TRADUTOR. A través dun comunicado, a Consellaría de Cultura desculpou o
responsábel da Xunta e atribuíu ao “inconsciente” do
conselleiro a mentira no Pazo
do Hórreo. O gabinete tamén
culpou do “erro” de Varela á
informática. Cultura sinala
que o discurso lido polo conselleiro en Madrid fora redactado
en galego e traducido “esa
mesma tarde cun tradutor automático”. Unha vez demostrado en vídeo, o desatino de
Roberto Varela pasará á historia como un despropósito
máis da carteira que dirixe.
“Desván de los Monjes” sumarase aos disparates de Xesús
Pérez Varela. O que fora conselleiro no Goberno de Fraga falara dos cantos medievais Carmina Burana como “unha das
boas cantantes deste país”,
chegou a cambiarlle o sexo á
cantante irlandesa Sinead O’Connor, á que bautizou como
Ocono, e converteu a Berrogüeto en Berrugueto.G

O tradutor da Xunta castelaniza os topónimos
Das ferramentas que traducen en
liña do galego ao español, só a
empregada pola Secretaría Xeral
de Política Lingüística troca Sobrado dos Monxes por Desván de los
Monjes. O tradutor que oferta o
Executivo galego foi contratado
polo Goberno de Fraga, a través
do Centro Ramón Piñeiro, á empresa catalá Incyta –hoxe AutomaticTrans– por un prezo considerábel. A Xunta trataba entón de
contrarrestar o proxecto da Uni-

>>>

versidade de Vigo, con fondos do
Ministerio de Industria, que traballaba na posta en funcionamento
do Apertium, tecnoloxía na que se
baseou o sistema de tradución
Opentrad, presentado no 2005.
A diferenza do tradutor da Universidade de Vigo, de código aberto para facer sobre el toda caste de
modificacións, o empregado pola
Xunta é un sistema pechado que,
para calquera actualización, require de novos pagamentos á empre-

sa matriz. Ao contrario que acontece co da Xunta, os tradutores renóvanse co paso do tempo e adáptanse aos antropónimos máis
usuais e aos neoloxismos. Así, na
actualidade, o Apertium recoñece
o apelido Zapatero e non aplica Zapateiropara se referir ao presidente
do Goberno español. Tamén incorporou ao sistema o nomenclátor,
de xeito que evita traducións non
desexadas como a de Desván de los
Monjes ou a de Toro.G

s propostas presentadas polo goberno na comisión
anticrise revelan dous feitos salientábeis. O primeiro é que o goberno segue desnortado á hora de aplicar
medidas eficaces en política económica para loitar contra a crise. Só así se explica que formulase unicamente
dúas medidas relevantes –pero totalmente insuficientes– como son a concesión directa de créditos do ICO ás
PEMES e autónomos e a rebaixa no tipo de IVE para
obras de rehabilitación de vivendas. Esta última ademais é unha copia dunha emenda aos Orzamentos Xerais do Estado do 2010 que presentou o PP e que foi vetada polo goberno sen dar sequera opción a debatela.
O executivo central segue sen abordar temas fundamentais para a reactivación económica como son a
consolidación das contas públicas, a reestruturación do
sistema financeiro ou a reforma laboral.
O segundo feito que se deriva deste documento é
que o goberno está tentando gañar tempo coa esperanza de que a recuperación económica internacional empurre a reactivación económica española e realice o
traballo que os socialistas non son quen de facer. De feito, as medidas que propón non requiren dous meses
para implementarse senón que se poden adoptar inmediatamente.
Esa ilusa esperanza do goberno de que sexan os demais os que nos saquen da burato é un tremendo erro.
Hai razóns de peso para facer esa afirmación. A recuperación internacional, aínda que si se empezou a manifestar noutros países (a diferenza do noso) é demasiado
feble como para reactivar a economía nacional. Ademais, os desequilibrios do noso sistema produtivo derivados da falta de competitividade e da ausencia de reformas estruturais como a do mercado laboral situarán
a España cunha seria desvantaxe internacional que nos
fará perder cuota de mercado aínda que a recuperación
se acelerase.
Ademais, os problemas de credibilidade e as medidas
desacertadas do noso goberno seguirán lastrando as nosas posibilidades de recuperación. Como exemplo temos o último informe da axencia Standard & Poor’s que
desconfía da capacidade do executivo para reducir o déficit por debaixo do 3% no 2013 ou o aviso da Comisión
Europea de que a próxima suba do IVE prexudicará a
economía española.
En definitiva, o goberno debe rectificar a súa política,
aplicando un plan máis críbel de redución do déficit público, deixar de poñerlle trabas á reestruturación do sistema financeiro como fai coa fusión das caixas galegas, e
esquecer a súa antisocial e inapropiada suba de impostos que prexudicará os máis febles e contraerá aínda
máis a actividade económica.G
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A MELLOR
ESCOLA
Ceferino Díaz

F

álase de muller traballadora
e festéxase como unha conquista da sociedade e sobre todo
da muller mesma. Mais a celebración non pode agochar o feito de que dende que o mundo é
mundo as mulleres desempeñaron sempre un papel fundamental como traballadoras.
Ao tratar o tema vén ao meu
recordo o inverno do 1959. Tiña
43 anos, unha muller e catro fillos, cando decidiu tomar o barco para marchar a Venezuela en
busca de posíbeis que lle permitisen darlle estudos á súa prole.
Antes tivo que soportar as presións familiares que o desanimaban a tal loucura. A nena maior,
dicían, era ben parecida e a bo
seguro atoparía un marido que
lle solucionase a vida, e os rapaces eran novos e espertos e as
cousas poderían cambiar.
Lembrarei sempre a discusión coa súa irmá maior, a máis
oposta a unha viaxe incerta, sobre a única filla que tiña. E lembro as palabras daquel home:
“que a nena sexa feita e intelixente non lle garante o futuro; se
quero que estude é porque sei
que por ser muller terá menos
oportunidades e a súa sorte non
dependerá dela. Os rapaces poden agardar pero a nena ten que
prepararse”.
O home que así pensaba era
meu pai. O seu sacrificio foi unha
lección que non esquecerei. A
outra lección deuma miña nai,
que con 36 anos separouse do
seu home –quedando ao cargo
dos fillos e dun pequeno comercio. Unha muller que non tomara moitas decisións antes viuse á
fronte dun negocio no que carecía de experiencia que con moito
esforzo sacou adiante con éxito.
Así aprendimos a conciliar vida laboral e familiar. Foi unha
boa escola, aínda que moi dura
para os mestres, meu pai e miña
nai, que tardaron dez anos en reencontarse para reemprender
xuntos a vida que o destino quixo que fose curta.G
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Foi unha boa escola,
aínda que moi dura para
os mestres”
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Ensino, normas ambiguas,
culpas para as direccións
Os colexios e institutos quéixanse de que a
Administración busca responsabilizalos dos
problemas ao tempo que impón un férreo control
H. Vixande

Baixo o paraugas da autonomía
dos centros de ensino, a Consellaría de Educación vén de inaugurar unha nova política de relación coa dirección dos colexios e
institutos que estes últimos consideran deliberadamente ambigua. “Non delega funcións, pero
carga coas responsabilidades
dos problemas aos centros, todo
baixo un férreo control; se non
cumpres, sancionan”, asegura
un dos directores.
Deica o momento, a Administración educativa, tanto cos
Gobernos de Fraga Iribarne como co bipartito, a práctica habitual era a delimitación clara de
funcións e responsabilidades
entre a Consellaría de Educación, as Delegacións provinciais
e as direccións dos centros de
ensino. Tras a chegada de Xesús
Vázquez ao departamento, modificouse a política para camiñar cara un modelo que os afectados consideran “baseado na
ambigüidade”.
Por ambigüidade entenden
os directores unhas normas non
claras para que sexan os centros
os que tomen as decisións “difíciles” e carguen coas consecuencias. “O efecto máis grave
desa política foi o plante que os
colexios de Primaria tiveron que
facerlle á Consellaría pola política dos libros de texto”, explica
Xosé Anxo Suárez, director da
Asociación de Directores de Institutos de Galiza. O caso ao que
se refire está relacionado coas
protestas dos colexios despois
de que a Xunta lles desviase todo
o traballo administrativo para
poñer en práctica o chamado
“préstamo solidario” do material escolar, un labor para o que
carecían de persoal.

GALEGO E TEMPORAL. Outro dos
exemplos da nova política instaurada por Vázquez tivo lugar
durante o último temporal,
cando a Consellaría delegou
nos directores a responsabilidade de decidir se pechaban o
centro. “En cada caso debería
haber unha aclaración da inspección e das Delegacións de
Educación para evitar que un

colexio abra e o do lado non”,
protesta Xosé Anxo Suárez. Os
directores temen que, tras ordenaren o peche do centro debido a unha galerna, haxa
queixas dos pais porque finalmente o tempo non resultou
tan ruín.
O director do IES de Teis, en
Vigo, Fernando Carrasco, tamén
está indignado porque a Xunta
trasladoulle aos centros novas
responsabilidades. “Acontece
cos cadros de persoal, ti reclamas sesenta profesores, eles
mándanche 50 e se non es quen
de xestionar o centro con ese número, é cousa túa. Pero hai casos
peores, que implican o enfrontamento cos compañeiros. Até
agora, cando había unha folga,
os directores informabamos das
persoas que a secundaran, mais
era a Administración quen xestionaba a penalización económica. Porén, no último paro, colocounos a función do apercibimento previo, o control dos prazos e outros trámites anteriores á
sanción”, denuncia.
Os enfrontamentos internos son outra das consecuencias que os directores temen
do novo modelo. “Acontece co
novo decreto de plurilingüismo”, sinala Emilio Romero, do

XOSÉ LOIS
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As direccións quéixanse do incremento de responsabilidades.

PACO VILABARROS

IES Pazo da Mercé das Neves.
“Pretenden que sexamos nós
Encasodetemporaldebería quen obriguemos a cumprir o
terzo das clases en galego; pois
intervir a inspección e as
ben, no meu centro o 70% das
Delegacións de Educación
clases son en galego: teño que
para evitar que un colexio
ser eu quen o impida?”, preabra e o do lado peche”
gunta.
Un precedente do novo
[Xosé Anxo Suárez]
modelo padecérono os colePresidente da Asociación de
Directores.
xios coa enquisa sobre o galego
celebrada o ano pasado. “Non
só lle preguntaban aos pais por
unha responsabilidade que ten
Pretendenquesexamosnós a Administración como é estaos que obriguemos a cumprir blecer o currículo educativo e
en consecuencia o idioma, seo terzo das clases en galego
nón que ademais cargáronos a
que marca o novo decreto”
nós o traballo administrativo
da súa xestión e cómputo de
[Emilio Romero]
resultados”, protesta Emilio
Director do IES Pazo da Mercé (As
Neves).
Romero.G
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Ourense inexpugnábel

’’

FEIXÓO E A CRISE
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Aínda que vén sendo un obxectivo cobizado
por nacionalistas e socialistas,
lograr a presidencia da Deputación ourensá
é practicamente imposíbel para eles
A.R.

Socialistas e nacionalistas precisan de dous deputados máis
para trocar de cor o rexedor
provincial; pero salvo debacle
dos populares na demarcación
que inclúe a capital e arredores,
onde se xogan quince cadeiras
do pazo provincial, Baltar repetiría. Os outros dez escanos que
se obteñen na provincia parecen invariábeis elección tras
elección. Xosé Luís Baltar anunciou a pasada semana a súa intención de optar a reelección.
Por se quedaban dúbidas do
seu lugar na política, e do seu
entorno, acompañouse dunha
boina, posando diante da casa
da súa nai en Esgos.

MAIORÍA TRAS MAIORÍA. Nas últimas municipais do 2007, os socialistas conseguiron arrebatarlle un deputado ao partido
conservador no partido xudicial da cidade. Quedaron os
populares en oito escanos, catro foron para os socialistas e os
tres restantes para o BNG.
No hemiciclo, a maioría seguía sendo popular, catorce
cadeiras, fronte aos oito escanos socialistas e os tres nacionalistas. Influíu decisivamente
na perda desta acta, a baixada
de votos na capital, lugar no
que o cabeza de lista Poli Novoa, non conseguiu reeditar os
éxitos de Manuel Cabezas, perdendo máis de tres milleiros
votos e superando os vinteseis
mil só levemente.
Mantiveron o tipo, nesta demarcación clave, cabezas de
lista coma Mouriño en Celanova, Eliseo Fernández no Pereiro ou Elisa Nogueira en San Cibrán das Viñas. Mentres, as
distancias con nacionalistas e
socialistas eran amplas en
Xunqueira de Ambía e Espadanedo, Sarreaus, Vilar de Barrio
ou Nogueira de Ramuín.
Exemplo claro do dominio
de Baltar nos pequenos concellos desta demarcación é que
en Parada do Sil, o BNG obtivo
tres votos, a pesar de formar a
lista doce persoas. Non sendo
os concellos de máis de cinco
mil habitantes, nos restantes,
os populares obtiveron o seten-

T

ta e seis por cento dos sufraxios.
Nos restantes partidos xudiciais non houbo oscilacións,
dous repártense socialistas e
populares no Carballiño, O
Barco,Verín ou Ribadavia. Os
únicos representantes por Trives e Bande son para os conservadores.

TROCOS IMPROBÁBEIS. Salvo a capital, os outros dez escanos parecen, a todas luces, adxudicados de antemán. En Bande a
única acta está en posesión do
vicepresidente provincial, Placido Álvarez Dobaño, persoa
con cada vez máis peso no entorno de Xosé Luís Baltar. Os
socialistas terían que duplicar
o número de votos, para poder
obter este escano da Baixa Limia. Semellante situación
acontece en Trives. Francisco
Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa, repetirá por
este partido xudicial, se así o
deciden os conservadores.
Das demarcacións onde se
reparten dous escanos, os populares están máis frouxos en
Valdeorras, pero que os socialistas acaden o segundo deputado
parece, a día de hoxe, moi difícil.
Fronte ás vitorias claras destes
últimos no Barco ou en Petín, o
celeiro popular nútrese en Rubia, A Veiga ou Vilamartín.
Situación parecida vívese
en Ribadavia, Carballiño ou
Verín, lugar no que os conservadores soñan coa posibilidade de chegar ao pleno, un cento de votos os arredaron nas últimas municipais desa posibilidade. O deputado por esta circunscrición é Francisco Xosé
Montesinos, ex alcalde da
Mezquita. O nomeamento
trouxo consigo serios problemas internos no PP, ao existir
un acordo de que só serían deputados os alcaldes.
No último congreso popular, Montesinos, apoiou a Ximénez Morán, conxuntamente co seu irmán, alcalde de
Viana do Bolo. A posibilidade
de que repita, como candidato polos populares na Mezquita, está no aire.
NACIONALISTAS NA CIDADE. Os na-

O presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luís Baltar.

’’

Osescanosmáisdiscutidos
encóntranse no partido
xudicial da capital, pero
o PSOE tería que lograr
un enorme ascenso”

Elisa Nogueira, alcaldesa de San Cibrán
das Viñas e F. Rodríguez de Chandrexa.

A.G.N.

cionalistas son os que teñen
unha opción máis próxima de
arrebatarlle un escano aos populares na cidade. Deberían,
cando menos, aumentar dos
vinte sete mil actuais, no partido xudicial, aos vintenove necesarios. Non embargante, dado o sucedido na cidade durante a lexislatura, con procesos xudiciais abertos, o troco
de cabeza de lista e a saída das
filas nacionalistas do alcalde de
Rairiz, Xaquín Rodríguez, onde
o BNG tivo case un millar de
votos no ano 2007, para as municipais do próximo ano daríase por bo repetir os tres escanos das pasadas eleccións.
Preto dos dezaseis mil votos
acadou o socialista Francisco
Rodríguez, nesta mesma demarcación. Para arrebatarlle o
oitavo escano aos populares, o
PSOE debería subir seis mil votos. Este resultado entra dentro
do posíbel, pero chegar aos
cincuenta mil que garanten os
dous escanos máis necesarios,
xa sería demasiado soñar para
os socialistas.
Salvo sorpresa maiúscula
Xosé Luís Baltar, afrontará a
súa quinta lexislatura á fronte
da Deputación Provincial. Iso
si, preparando o relevo. Falla
saber para quen.G

odo falla. Dende as revolucionarias políticas económicas que ían reactivar a
nosa economía, ao maratón de
plans de axuste presentados a
ritmo de un cada media ducia
de telexornais, ou ás inxeccións de miles de millóns que
correteaban un día e outro tamén entre as diferentes partidas orzamentarias da Xunta
mentres a todo quisque se lle
dicía que non había cartos para
nada. Todo perdido. Galicia
destrúe e acumula paro como
o resto. Que máis podería ten
feito Feixóo? Nada din os seus
leais. Sen botarlle a culpa da
crise, como facía el sen reparo
co Bipartito, pode que algunha
cousiña podería ter feito a
maiores para xestionala mellor
Empezando polas caixas, podería ter amortizado mellor o
enorme capital de consenso
que lle puxemos todos nas
mans como Presidente. E non
acabar discutindo de mala maneira nos periódicos cun secretario de estado. Xa que nos
imos pelexar, cando menos
que sexa con Zapatero e se non
polo menos co ministro do ramo. A iso, súmenlle a súa contribución innegábel á mellora
das relación norte-sur no país.
Seguindo polo estímulo da
demanda, non parece que axudara moito á recuperación o
xogo revolto, e volta a empezar,
no estratéxico sector eólico sen
máis razón que demostrar
quen manda, a caótica revisión
de todo o que tiña que ver con
territorio ou vivenda, ou o peche en seco da política de expansión da oferta de servizos
sociais públicos impulsada polo nacionalismo. A iso súmenlle
a lentitude exasperante imposta na política de contratación
por unna administración de revisionismo delirante.
A crise non é culpa de Feixóo
pero podía ter feito moito máis
e mellor para que o país estivera menos mal do que anda.G
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Ásituacióndecrise
súmenlle a lentitude
dunha administración
de revisionismo
delirante”
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REMEMBER
GRACCHUS
BABEUF
Francisco Carballo

A

tradución, no 2008, da obra
de Babeuf Sistema de despoboación (1794), recupera a un
dos revolucionarios da Revolución francesa(1789-1795). Un
pensador e activista da esquerda, tan leal aos sans culottes como á pequena burguesía xacobina. Condenado ao cadalso polo Directorio, 1797, François
Nöel Babeuf Gracchus emerxe
como reivindicador da “igualdade real” e da busca de espazo
igualitario.
Albert Soboul reservoulle páxinas na súa historia da Revolucion francesa (1982). É unha excepción biográfica nese libro insuperábel de análise histórica. E
conste que Babeuf non escatimou críticas severas aos dirixentes do Comité da Saúde Pública,
executores do II ano da República de 1793, do segundo terror.
Babeuf pertencía a un status
social como os Once –pequenos
burgueses das “ luces”. Doeulle a
desfeita da Vendée, a violenciaterror desencadeada para a destrucción do Antigo Réxime, que
Robespierre, O Incorruptíbel,
protagonizou uns meses; que
non foi capaz de sair da violencia; dunha violencia, dunha coacción que prolongaba ese antigo réxime a destruír. Un Robespierre que detivo a descristianización, que conseguíu a liberdade de cultos. Nin O Incorruptíbel
uníu á vitoria sobre a nobreza a
igualdade para burgueses e
sans-culottes. E Robespierre foi
destruído coa destrución.
Que faría Gracchus Babeuf?
Proseguer o intento: o seu intento constante dunha igualdade;
propiedade para todos; recursos
mínimos seguros para todos. Ao
fin, non puido ser. “A esencia da
crítica social e de reconstrución
igualitaria contense no Manifesto dos plebeios (XI-1795). Igualdade de feito que só vai ser posíbel nunha propiedade colectiva.
Os escritos e a Conspiración dos
iguais dinos que Babeuf perde a
vida ante a tiranía, el que só pensara na felicidade de todos .G
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QuefaríaBabeuf?
Proseguir o seu
intento constante
de igualdade”
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Salvador F. Moreda, presidente da Deputación da Coruña

‘Hai que reducir concellos porque
na actual situación non teñen futuro’
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Secretario provincial dos socialistas da Coruña e presidente da
Deputación, Salvador Fernández Moreda amósase optimista
ante as municipais de 2011, crítico co primeiro ano de xestión
do PP na Xunta e decidido partidario dunha fusión de caixas
“que non sairá forzada por unha
lei, senón pola convicción de
que é o mellor para Galicia”.
A un ano das eleccións municipais, e con sete anos á fronte da
Deputación, que perspectivas
electorais teñen os socialistas
na provincia?
Confiamos en manter os resultados e posibelmente amplialos.
Temos comarcas nas que pensamos subir e repetir nas alcaldías de Santiago, Ferrol e A Coruña. Estudos propios tanto de
partido xudicial como concello
a concello confirman esta expectativa. Daquela tamén confiamos en renovar o mandato
na Deputación, o ideal sería con
maioría, pero senón seguindo
cos acordos que hoxe xa temos.
A crise non lle vai afectar a ese
proceso electoral?
Aféctalle, pero máis nunhas
eleccións lexislativas que nunhas locais nas que a identificación cos candidatos é máis directa e compensa a perda que,
agora, pode causar a crise económica.
Fala de renovar o acordo co
BNG, pero cal é o balance da
súa relación?
Non temos que demonizar as
coalicións, que no sistema político europeo son algo normal.
En Europa e en España non goberna quen ten máis votos nas
eleccións senón quen é capaz
de articular unha maioría estábel que sosteña unha acción de
goberno. Aquí sucederon cousas que influíron en que se visen
como algo extemporáneo, porque para facer coalicións esíxese cultura democrática e o que
non se poden facer é dous gobernos. Ten que haber un programa compartido e é indubidábel que o que ten máis peso
aplica máis do seu programa
que a forza minoritaria. Facer
dous gobernos foi unha tentación que eu non tiven e en Galicia xa estamos curados dela.

O PP sostén a idea de que se
precisa unha reforma electoral
para que goberne a lista máis
votada ou haxa segunda volta.
Non me importaría que houbese segundas voltas, pero tamén lle digo que as maiorías
absolutas ás veces producen
máis problemas que os gobernos de coalición, porque entenderse cos propios tamén é
complicado.
O último congreso provincial foi
unha experiencia nese sentido?
Non, alí houbo dúas candidaturas e foron votadas. Mesmo
me propuxeran facer unha entente entre ambas e non me
pareceu razoábel. O normal é
que haxa persoas que confronten ideas e que os militantes
decidan libremente, pero non
facendo paripés de última hora. Se se perde debe haber cultura democrática para poñerse
ao servizo dos que gañan.
Na organización territorial os
nacionalistas sosteñen que o
afianzamento das autonomías
quítanlle sentido ás Deputacións. Agora que se fala de agrupar concellos ou reducir estruturas administrativas redundantes para aforrar, seguen tendo papel as Deputacións?
Hoxe por hoxe son imprescindíbeis. Se houbese unha reforma
poderíamos prescindir delas e

’’

Estefoiunanoperdido,
nunca tivemos tanto paro
nin se crearon tantos
conflitos innecesarios”
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Entodosospaíseseuropeos
foise á redución
de concellos; se na Coruña
pasásemos de 90 a 30 e
suprimísemos a Deputación
non pasaría nada”
doutras moitas cousas máis. Temos que ter claro que non é sostíbel o número de concellos que
temos en Galicia e en España.
En todos os países europeos se
foi á redución e se aquí o fixésemos, e na Coruña pasásemos de
94 a 30 e suprimísemos a Deputación non pasaría nada. Pero o
que hai que facer primeiro é
descentralizar a comunidade
autónoma, non recrear un novo
centralismo. Os gobernos están
para servir os cidadáns e estes viven nas cidades e nas vilas. Alí
expresan os seus problemas
máis cotiáns e témoslle que dar
aos concellos os medios para
atender con eficacia esas de-

mandas. Transferíndolle as
competencias que, por proximidade, podan exercer mellor que
a autonomía.
Politicamente ningunha forza
abandeira a simplificación de
concellos.
Este é un tema que hai que sacar
adiante de común acordo. Quizais non haxa que fusionalos senón procurar novas maneiras
de xestión, por exemplo cos
consorcios. Os concellos non teñen que ter cadansúa recollida
de lixo ou xestión e abastecemento de auga, poderían compartilo cos limítrofes. Sae máis
barato e fáise mellor mancomunar servizos e pódese diferenciar entre municipio e concello,
un tendo ámbito político e outro
territorial. Un alcalde e uns concelleiros poden exercer a súa autoridade sobre o territorio de varios concellos. Pode haber moitas fórmulas, pero non vale falar
todos moito e non facer nunca
nada, porque tal como están os
concellos son insostíbeis.
Somos debedores dunha es trutura de poboación...
Somos debedores de moitas
cousas, entre elas de 17 anos de
crecemento económico sostido, que implicaba que todos os
anos medrasen os orzamentos
un 10% e creáronse moitas cousas con alegría de máis e >>>

‘Opoñerse á fusión das caixas é lexítimo pero non d
A axenda política dos últimos meses está centrada no futuro das caixas de aforros. Cal é realmente a
súa situación? Periga o seu futuro?
Falo como presidente da Deputación
ou militante socialista, non como vicepresidente de Caixa Galicia, que ten as
súas maneiras de expresarse. As dúas
caixas galegas están ben, son solventes, teñen unha morosidade inferior á
media, ratios de solvencia, core capital
ou Tier por enriba das caixas españolas. O problema é que a crise financeira
acelera a reorganización do sector en
España, e precísase máis tamaño e entidades con maiores activos para poder adaptarse á nova situación. Eu son
partidario da fusión das caixas. Se a fusión é viábel e é solvente non hai ningún argumento para opoñerse. A fusión non é cousa dunha lei, senón da

’’

Asdúascaixasgalegas
están ben, son solventes e
teñen unha morosidade
inferior á media”

’’

Otemadascaixasémáis
importante que
a reforma do Estatuto
ou financiamento
autonómico”

vontade dos que teñen que fusionarse. Un di que está disposto e outro que
non quer. Se as dúas asembleas xerais

das caixas o acordan faise.
Non houbo pronunciamentos
abertos de ningunha delas nin das
equipas de goberno.
Das caixas está todo dito. A fusión é
viábel porque é solvente e xera valor.
Quen se opoña á fusión defende intereses que son lexítimos pero non
está defendendo os intereses de Galicia. E este é un tema máis importante
que a reforma do Estatuto ou a financiamento autonómico.
Esa posición súa, tan clara, non é común a todos os socialistas galegos.
No Partido Socialista é igual de clara e
contundente. Está a favor dunha fusión coma min, pero unha fusión
pactada, voluntaria e paritaria, non
imposta. Non unha fusión para que
un partido controle unha entidade financeira galega. Un matrimonio fun-
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>>> cando as vacas son fracas é
complicado mantelas.
Pero de financiamento local lévase anos falando e ninguén lle
pon o axóuxere ao gato.
Creo que está planteado, e hai
quen di que a finais deste 2010
quedará resolto. Ogallá. Pero
non é só iso. Margaret Thatcher
dixo, cando se falaba de integrarse na UE: “o que poda facer
Londres que non o faga Bruxelas”. Ese é o principio de subsidiariedade que eu comparto falando dos concellos. Dotémolos
desas competencia e dos medios financeiros e humanos para facelo.
A insuficiencia financeira e certa
desregulación do territorio,
abriu o camiño a que fose a
construción a fonte de cartos
principal e de aí deriváronse
moitos episodios de corrupción.
Os concellos financiáronse de
transferencias correntes do Estado e das taxas da construción.
Cando vén a crise e se recada
menos quedan estrangulados.
Ou se ordenan os concellos ou
moitos son insostíbeis.
Que balance fai deste ano de
goberno do PP?
Foi un ano perdido, porque
nunca tivemos tanto paro, nin
se crearon tantos conflitos innecesarios como o da lingua.
As listas de espera aumentan e
están enfrontados co sector sanitario, cos ensinantes, co da
cultura, cos empresarios tamén porque caeu a licitación
até límites insospeitados, suspendeuse o concurso eólico e
as empresas do sector, que tiñan expectativas, están metidas en EREs. Non se resolven
problemas e ademais dedícanse a crear outros novos.G

e
uro’

o pero non defende os intereses de Galicia’
ciona se dous queren casar, e se o
obrigas vai fracasar. A fusión é complexa tecnicamente e se non hai vontade de facela é mellor deixalo.
Neste proceso de reordenación ou
se fusionan aquí ou se buscan a vida
fóra. Eu prefiro que se arranxen aquí.
Tratemos de convencer a quen non
quere de que é o mellor para Galicia.
Caballero, que é alcalde en Vigo,
non semella compartir esa opinión.
Defende o que cree que é o interese
da súa cidade. Pero equivocámonos
porque o primeiro é saber se facemos voda e algúns xa falan do traxe,
sexan as sedes ou outras cuestións
secundarias. Entendo que en Vigo
houbo unha fusión que deu lugar a
Caixanova e teñen un medo real e lexítimo a que desapareza unha enti-

dade financeira. Pero esa é unha situación a resolver pero non debía ser
un problema para levar adiante algo
que é bo para Galicia.
E non son viábeis manténdose cada unha por si soas?
Os SIP son practicamente irreversíbeis e supoñen unha fusión a longo
prazo. Independentes poderíanse
manter se non tivese pasado nada
no sistema financeiro, pero se non o
arranxan aquí vanllo arranxar fóra, e
non quedarán como están.
O Banco de España e o FROB deciden por riba da autonomía galega?
É indubidábel. Hai unhas competencias no estatuto, pero o Banco de España tenas pola vía constitucional. Pero o
Banco de España non opina até que se
lle presente un proceso de fusión.
Hai un debate oculto nesta materia?

’’

Aleidecaixasfíxosecorrendo
coa única finalidade de torcer
a vontade expresada
por unha caixa e obrigala
a cambiar a dirección”

’’

OsSIPsonpracticamente
irreversíbeis e supoñen
unha fusión a longo prazo”

Está todo á vista, pero falouse moito
e politizouse en exceso.
A lei de caixas agora recorrida falaba de despolitización.

Fíxose de presa e correndo coa única
finalidade de torcer a vontade expresada por unha caixa para obrigala a
cambiar os órganos de dirección nunha determinada porcentaxe para que
adoptase as decisións desexadas.
Non é a lei que precisabamos e o goberno central recurriuna apoiándose
no ditame do Consello de Estado.
Gustaríame que chegasen a un acordo e se favorecese a fusión, pero para
conseguila non hai que cambiar leis
senón a vontade dos que teñen que
facela. Se non a hai, cada un que se
busque a vida. A fusión sería importantísima, porque facendo unha xestión de excelencia dentro de catro ou
cinco anos, cando veña unha nova
volta deste proceso, Galicia estará mellor disposta para participar como
aglutinadora doutras entidades.G

’’

DESLINGUADO
Fran Alonso

O

último agasallo lingüístico de Alberte Núñez Feixóo viaxa nun sobre. É unha
carta de ameaza aos alcaldes
para que supriman a proba de
galego. Ten mérito, esa teimosía na persecución do galego
para impoñer o castelán. Ademais, non se nota: é unha persecución branqueada con cirurxía estética.
A Feixóo sáelle esa vocación
dermoestética cando trata de disimular as operacións de limpeza lingüística. Logo, declara o
que declara. Por exemplo, hai
pouco asegurou que un paciente que está no quirófano non necesita que o médico saiba galego
senón que sexa un bo profesional da medicina. Pode ser, pero
eu teño unha amiga que acudiu
ao Hospital Xeral por un problema nun nocello e, para a súa sorpresa, fixéronlle a radiografía
dun xeonllo. O médico non entendeu cal era exactamente o
“nocello” e indicou na orde “radiografía de rodilla”. Francamente, dentro do quirófano eu
preferiría non arriscarme. Claro
que se o médico fose galegofalante e non entendese o castelán, amais de armarse un escándalo público, abriríanlle expediente e inhabilitaríano para o
exercicio da medicina. Todos
estamos obrigados a coñecer e
falar o castelán, pero non o galego. Nin sequera no ensino e na
función pública. A política lingüística de Feixóo é unha operación impositiva de carácter totalitarista para facer desaparecer a
lingua galega dos ámbitos administrativos e de poder.
A Feixóo tanto lle ten: importa a profesionalidade, non a
comunicación. Seguro que é
dos que vai á peixaría pedindo
gallo en vez de linguado. O problema sería que dese cun peixeiro galegofalante que un día
lle metese pito en vez de linguado. Claro que non sei se ao presidente da Xunta lle importaría
demasiado a confusión. No
fondo, é un deslinguado.G

’’

Feixóo seguro que é
dos que vai á peixaría
pedindo gallo
en vez
de linguado”
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Mónica Bar Cendón, estudosa do feminismo

‘A sociedade non cambia porque se aproben norma
M.B.
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Escritora, tradutora e feminista, Mónica Bar (Vigo, 1962)
asina Feministas galegas. Claves dunha revolución en marcha (Xerais), un traballo de investigación no que rescata e
analiza o proceso de construción, reorganización e as liñas
ideolóxicas e de traballo do feminismo galego dende 1975. A
súa publicación coincide co
centenario da declaración do 8
de marzo como Día Internacional da Muller Traballadora.
Trátase dunha historia sistemática e cronolóxica sobre o feminismo, que importancia ten?
Quere sacar do silencio os feitos
das mulleres dos que non se
fala, facer xustiza e reivindicar
que a historia xeral debe incluír
a historia das mulleres. Tento
desvelar cos meus coñecementos e as miñas investigacións facetas non tratadas con anterioridades e infravolaradas incluso
polas propias mulleres. Percibín este desleixo no proceso de
documentación. Conservouse
pouco material e de xeito disperso, en boa medida porque
elas mesmas non lle concederon a suficiente importancia.
Asegura, neste sentido, que
historizar sobre as mulleres
ten un valor terapéutico para
a sociedade.
Que as mulleres recorden a súa
loita é fundamental para reconstruír, revalorizar as súas vidas e situarse no presente. Ao
igual que se desenvolven accións para recuperar a memoria histórica, debería prestarse
atención á memoria das mulleres. Considero san para unha
sociedade democrática esclarecer todos estes feitos ocultos.
En que acontecementos históricos se recoñece o feminismo
galego?
A espita que abriu e uniu as
mulleres foi a cuestión do adulterio. Xunto co amancebamento, o adulterio era naquel
momento un delito grave.
Houbo un caso famoso, o da
adúltera de Vilaxoán, que ocupou páxinas na prensa. Pero
custou varios anos abolir a lei
de perigosidade pola que podían ir á cadea homosexuais,
adúlteras e mulleres que exercían a prostitución. Recentemente veñen de recoñecer cun

premio á xurista María Telo, figura fundamental na supresión da lei da maioría ou de licenza marital, que era a que
impedía, por exemplo, que as
mulleres saísen da provincia ou
tivesen unha conta propia sen
consentimento do marido.
Pouco a pouco, as campañas
dirixíronse cara eidos como o
divorcio no 1981, que desencadeou mobilizacións, detencións e multas, e, por suposto,
cara a lei do aborto.
No referido a política xeral,
houbo controversia entre as
feministas con respecto do referendo da Constitución, xa
que as mulleres vinculadas a
partidos tiñan unha postura
máis posibilista mentres que
outras pedían a abstención.
Posteriormente, virían outras
transformacións e a aprobación de leis, vixentes na actualidade pero ás que non se dotou de instrumentos reais para
acadar a igualdade efectiva.
Existe a idea de que o femi nismo galego está vinculado
ao nacionalismo, é certo?
Hai unha relación directa e
por veces conflitiva. Todas as
feministas eran galeguistas en
distintos graos, dende o galeguismo católico até o independentismo. Pero non
houbo a mesma resposta por
parte do nacionalismo. Nos
primeiros anos mostrouse reticente por medo á dispersión
de forzas, a que as mulleres se
organizasen e se desviasen do
inimigo principal, que era entón o franquismo e as secuelas
continuaron na democracia.
Os valores patriarcais estaban
moi inseridos en todos os partidos, non só nos nacionalistas. Tiñan terror de que o feminismo fose independente.
Ademais deste aspecto, que singulariza o feminismo galego?
As feministas son mulleres
cunha conciencia de nación
importante, dunha cultura e
dunha lingua propias. Houbo
grupos compostos maioritariamente por mulleres da cultura, profesionais, escritoras e
xornalistas. Ademais destaca a
implicación na cuestión da terra e na preservación dos espazos naturais, como as loitas
que abandeiraron as mulleres
das Encrobas.
Outro aspecto sobre o que re-

’’

Aespitaqueabriueuniu
as mulleres foi a cuestión
do adulterio”

flexiona son as publicacións.
Que papel xogaron na articulación do movemento?
A posta en marcha das publicacións feministas coincide no
tempo, tanto a brevísima Saia,

da que saíron dous números,
como Andaina e a posterior A
festa da palabra silenciada. Deron conta do que estaba a facer
o feminismo, dende as loitas
reivindicativas até as liñas ideolóxicas e a introdución das mulleres dentro da cultura. Neste
sentido, A festa da palabra incentivou as mulleres a escribir e
a que traspasasen o mundo do
privado. Serviulles de voceiro.
As dúas publicacións foron e
son, coas súas liñas propias,
fundamentais para contar a
nosa historia.

Cales foron as principais conquistas do feminismo galego?
Contrariamente do que parece a discriminación existe.
As mulleres seguen tendo un
salarios inferiores aos dos homes e hai unha discriminación indirecta subxacente en
toda a sociedade que vai levar
tempo superar. A sociedade
non cambia porque se programen e se aproben normas.
Nas primeiras décadas de
existencia semella que estivo
nun continuo proceso de autodefinición.
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n normas’
Como todos os movementos
sociais, a medida que se artellan
e se fundamentan ideoloxicamente vanse cimentando e, ao
tempo, dispersando. O feminismo ao principio topou inimigos comúns pero a medida
que se asentaron diferentes correntes apareceron motivos de
desencontro. Considero que é
un proceso lóxico, necesario e
interesante. O importante é que
esa diversificación sempre busque pontes, pactos e loitas colectivas.
Foi un punto de inflexión a
aparición da AGM e da FIGA?
Despois dos primeiros anos de
euforia colectiva, xurdiron a
AGM e a FIGA. Todos os movementos reivindicaban o propio.
Había unhas características da
feminidade que estaban desprestixiadas, como o valor da
nai ou os sentimentos femininos. Pero ademais da necesidade de acción existía tamén a
da reflexión. AGM necesitaba
acción pero non tiña tempo
para o debate. A FIGA, pola contra, gardouse de aparicións públicas e dedicouse ao estudio, a
investigación e a autorreflexión.
Todos os movementos teñen
que superar fases e avanzar cara
uns obxectivos. Houbo momentos de roces pero tamén de
reencontro.
Pode dicirse que o movemento
feminista está dividido ante a
prostitución das mulleres?
Hai feministas que ven necesaria a regulamentación da prostitución e outras que pensamos
que se trata da última escravitude aínda non abolida. Legalizala sería un paso atrás.
O aborto foi unha das reivindicacións sempiternas do feminismo. O pasado domingo celebráronse manifestacións contra
a recentemente aprobada lei do
aborto. Que lectura fai?
Non creo que a nova lei sexa un
avance, porque implica maior
control sobre as mulleres. A
muller que aborta está obrigada
a vixilancia por parte das institucións e a asistir a entrevistas,
algo que non se contemplaba
anteriormente. Van crearse servizos que estou segura se van
privatizar e pode que caian en
mans de xente deshonesta. A
meta definitiva sería o aborto libre e gratuíto e que a muller decida sobre o seu corpo.G

PAHÍÑO,
O FUTBOLISTA REBELDE
Juan Carlos Álvarez rescata en
Faro de Vigo a figura dun senlleiro futbolista da historia de
Galiza, Manuel Fernández ‘Pahíño’, quen “dixo adeus á súa
carreira na selección española
despois de rirse da prédica dun
xeneral no vestiario antes da
súa estrea ante Suíza en Zürich”. Explica o artigo que “a
Suíza acudiu o xeneral Gómez
Zamalloa, que saudou os futbolistas no vestiario e deixou unha
arenga para a historia: ‘E agora,
rapaces, collóns e españolía’”.
Corría o ano 1948, a ditadura
franquista aínda fusilaba opositores e nese contexto, antes do
partido, “o dianteiro escoitou a
antolóxica frase de Gómez Zamalloa e non fixo outra cousa
que sorrir con ironía e un chisco
de descaro, algo que non pasou
inadvertido para os militares
que formaban parte do séquito”. Consecuencia: xogou
un partido máis –contra Bélxica– e adeus á súa presenza na
selección española deste deportista, quen rematou aliñado
no Real Madrid e do que un xornalista do diario da Falanxe
Arriba afirmou: “que se pode
esperar dun individuo que le a
Tolstoi e Dostoiewski”.G

Mentres as Comunidades españolas viven intensos debates sobre os touros, os medios da dereita defenden a Festa Nacional capitaneados por Esperanza Aguirre.G

’’

NoParlamentogalego
hai demasiado candidato
a censor solto”
[Rosa Díez]
Deputada de UPyD.

O PASADO
DO XUÍZ VELASCO

ROSALÍA,
A CRISE E O PUNTO G
En Xornal de Galicia, Carme
Adán escribe un artigo coincidindo co Día de Rosalía Castro e
aproveita para realizar unha reflexión sobre a tendencia a desviar a atención nos momentos
de crise. “Na semana de Rosalía
a crise seguiu o seu curso, o paro
aumentando en Galiza, o PIB
descendendo e o milagre do Xacobeo agardando a que amaine
o vento para ver se as velas que
poñen todos os días Varela e o
propio Feixóo na Catedral van
tendo o ansiado efecto de reactivador económico. Mais pode
que a nosa escritora tamén lembrara a este respecto que non todos a viven igual, que os que
máis especularon e xogaron con
cartos propios e alleos miran
tranquilos desde a distancia a
unha grande maioría para os
que a Xustiza pola man é un poema de plena actualidade. E
todo isto acompasado por un
debate xa clásico da era Feixóo
sobre a lingua e a cultura galega.
A este respecto, e tendo presente
que aínda moitas árbores serán

mar que a unha muller que pensou a súa cultura, a súa lingua e o
seu ser muller dun xeito diferente, con firmeza e sen concesións, algúns quixeron vela chorona. A maioría a sentimos libre
de calquera estratexia de control. Orgullosas do noso, orgullosas de ser rosalías”.G

O xuiz Eloy Velasco.

abatidas para poder dar soporte
a tanto que fica por escribir, non
son capaz de imaxinar a expresión de Rosalía. Deixo para os
lectores e lectoras este esforzo.
Mais como estou un pouco preguizosa e por aquilo de poñer tarefas a golpe de venres propoño
outro tema da axenda para o
imaxinario rosaliano. Unha
amiga comentábame o outro
día unha interesante hipótese de
traballo que máis ou menos
enunciaba do seguinte xeito:
‘dáste conta que ciclicamente e
cando hai unha crise económica
vólvese sempre a falar do Punto
G, esta é unha estratexia patriarcal para controlar ata a sexualidade feminina’. Pois vai ser que
nunca o pensara desde esa óptica que para nada desboto.
Mais por ir pechando a semana
e tamén este artigo quixera afir-

Faro de Vigo e a maioría dos medios do Grupo Moll, publican
unha información que asina Regina Laguna e que aborda o pasado do xuíz Eloy Velasco, que
enfrontou a Chávez con Zapatero polas supostas relacións
entre a ETA e as FARC. Hai algúns detalles interesantes: “Habería que recordarlle á súa señoría a visita do número dous da
guerrilla colombiana das FARC
a Valencia o 21 de febreiro de
2000. O entón presidente da Generalitat, Eduardo Zaplana, recibiu no Palau ao portavoz negociador das FARC –considerado
pola UE e os EE UU como grupo
terrorista–, Luis Edgar Devia,
máis coñecido como “Raúl Reyes”. Naqueles momentos, o
xuíz Velasco formaba parte do
Goberno da Generalitat como
director xeneral da Consellaría
de Xustiza”, indica a xornalista.G

EMPRESARIOS
OU ESCRAVISTAS
Ao fío das propostas da patronal
sobre a crise, Ignacio Escolar
ofrece a súa opinión en Público
e sinala que “a patronal propuxo
antonte un novo contrato de escravitude para mozos, deseñado para a xeración sen-sen:
sen dereito a paro, sen indemnización por despedimento, sen
cotización á Seguridade Social...

sen complexos, que por pedir
que non quede. Ao intre rectificaron, e dixeron que era ‘só un
exemplo’. Teñen razón. É un
exemplo perfecto da nosa
exemplar patronal, a líder europea en despedimentos por puntos de caída do PIB. En España
somos rañas coas loanzas, pero
as verdades hai que dicilas: os
nosos exemplares empresarios
son a envexa do mundo, os únicos en todo o planeta que se sacrifican tanto polo traballador
que, de media, declaran ante
Facenda menos ingresos que os
seus propios empregados. E que
dicir do seu líder! Seica hai mellor exemplo que don Gerardo
Díaz Ferrari das bondades, as
virtudes e os modos do típico
patrón español, da súa mellor
tradición? É certo que xeneralizar é inxusto, porque hai de todo
na viña dos señoritos; que aquí
tamén temos moitos empresarios da antiespaña, eses insolidarios que pensan antes nos
seus traballadores que na nosa
competitividade, que lles soben
o soldo sen preocuparse pola inflación, e mesmo lles regalan un
xamón por Nadal. Por sorte para
todos, os representantes da
nosa insigne patronal non se
deixan levar por eses cantos de
serea. Que máis lles gustaría a
eles! E por iso falan de austeridade, de apertarse o cinto, mentres don Gerardo non paga aos
seus empregados, pero ten diñeiro para o seu Ferrari, o seu
Rolls ou o seu Porsche. A CEOE
tamén explica que o despedimento é caro, e para demostralo
despediu, hai non tanto, ao seu
secretario xeral cunha mínima
indemnización: 1,9 millóns de
euros, nada máis. Se hai que dar
exemplo, aí está a nosa querida
patronal. Que isto arranxámolo
entre todos”.G
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O ano 2009, o de menor taxa de delincuencia da década. No ano 2009 reduciuse a taxa de delincuencia un 3,7% en relación a 2008, o que representa a
menor porcentaxe delitiva de toda a década, segundo puxo de manifesto o ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba [na fotografía]. O Estado español é,
segundo o responsábel de Interior, un dos máis seguros de Europa, cunha taxa
de criminalidade que se sitúa en 23 puntos por debaixo da media europea.G

ESTRATEXIAS ELECTORAIS

O PP non derrogará nin a Lei do Aborto
nin os matrimonios gais
A pesar de se fincar nos colectivos radicais
da dereita para gañar o debate na rúa,
Raxoi non modificará as leis sociais
César Lorenzo Gil

Deixouno claro o ex presidente
español e ideólogo do PP, José
María Aznar, nunha entrevista

para o rotativo italiano Il Giornale. Á pregunta sobre o que
quedará da cultura “da esquerda”, Aznar contesta: “Moi pou-

co. O aborto libre entre as adolescentes e o orgullo gai. Non
son estes os problemas principais dun país”.
Aínda que poida dar a entender que ambos os asuntos serán
obxecto de reforma nun futuro
goberno popular, o ex presidente sabe que son asuntos

“pouco importantes”, dos que
aseguran máis votos desde a
oposición que desde o goberno,
onde normalmente os cambios
regresivos estimulan os contrarios á mobilización.
Mariano Raxoi comparte esta visión co seu ex líder. O PP
precisa do músculo asociativo e
axitador das plataformas radicais antiabortistas ou contrarias
á regulación das parellas homosexuais. Son activos, disciplinados e practicamente os únicos
que se opoñen dun xeito organizado ao Goberno Zapatero.
Pero pouco máis. A dirección do PP hai ben tempo que
non se deixa ver nas manifestacións destes grupos. Prefire
aplaudir desde o tendido pero
non sufrir o abrazo do oso que
agora padece o presidente galego, Alberte Núñez Feixóo, con
Galicia Bilingüe.

O IMPRTANTE É A ECONOMÍA. A dereita ideolóxica en España sempre se sentiu cómoda no PP. Ao
partido só lle fixo falta facer determinadas promesas abstractas e xestos gratuítos (declarar
os touros como ben cultural,
acusar do aumento da delincuencia á medra da inmigración, axitar a tensión territorial

’’

OndeRaxoitenunamplo
programa é na reforma
laboral ou a privatización
dos servizos públicos”

cos nacionalistas vascos, galegos e cataláns...) para evitar a
creación dun partido de ultradereita con peso específico. Só
UPyD logrou un escano no
2008. Non é mal balanzo logo
dunha década na que até a
“centrada” Francia tivo un ultradereitista ás portas da presidencia da República.
As reformas que o PP ansía
acometer cando chegue ao poder non son precisamente sociais. Malia as declaracións públicas, unha gran base electoral
popular está de acordo coa posibilidade de abortar e non perde o sono porque os gais casen
ou se poidan divorciar en tres
meses.
Onde Raxoi ten un amplo
programa é na reforma laboral,
a privatización paulatina dos
servizos públicos e a baixada de
impostos para as rendas altas.G

Imaxe da manifestación contra o aborto do 7 de marzo en Madrid. JUAN MEDINA / REUTERS
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Denuncia de censura contra o goberno británico. O rotativo inglés
The Daily Telegraphdenunciou presións gobernamentais aos medios de
comunicación para tentar evitar informacións sobre a guerra de Afganistán a partir de que se fixe a data das eleccións lexislativas (esperadas para
maio). Os reporteiros e as cámaras de TV terán prohibido viaxar ás frontes
bélicas e os responsábeis militares non poderán falar coa prensa. No mes
de marzo morreron seis soldados británicos en Asia.G

STEFAN WERMUTH / REUTERS

Bob Ainsworth,
ministro de Defensa británico.

CRISE E CAMBIOS POLÍTICOS

EN FRANCIA
X.L. Franco Grande

A nova ultradereita dos EE UU
O Tea Party preséntase
como un movemento
populista “espontáneo”
pero conta co apoio
de grandes fortunas
e o altofalante da canle
de TV Fox

Ramón Lugrís
Membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

“Escóitanos, Washington!”, berran os membros do chamado
Movemento do Tea Party.
“Imos facer unha segunda revolución!” E o que comezara como
un pequeno e desartellado grupo de descontentos con todos
os partidos do país, estase convertendo nunha forza que moitos políticos norteamericanos
xa están tendo en conta cara ás
eleccións lexislativas do outono.
O Tea Party, que moitos observadores consideran o primeiro movemento espontáneo
de ultradereita do noso tempo,
pódese observar como unha
mostra do moito que mudou o
sentimento “populista” sempre
presente na vida dos EE UU, e
con moitas variedades: desde o
populismo orixinal agrario das
postrimerías do século XIX ata o
populismo do New Deal de
John D. Roosevelt, que tiña
máis ben un cheiriño a esquerdas. O populismo do Tea Party
non coincide con aqueles en rexeitar o poder do Estado, representado por Washington, mais
coidamos que ten uns alicerces
enraizados no máis íntimo do
imaxinario dos EE UU.
Un dos máis importantes voceiros do movemento é Glenn
Beck, comentarista do Fox
News Channel, que propón o
chamado “Proxecto 9.12” –que
fai referencia ao día seguinte aos
atentados das Torres Xemelgas.
“Queremos que todos maxinen
que estamos no 12 de setembro
e que temos que defender 12
principios básicos”, entre os que
destacan dous: “Eu creo en

’’
MUNICIPAIS
LATEXOS

A republicana Sarah Palinintervén na Convención do Tea Party en Nashville (EE UU), o 6 de febreiro.

’’

Pensouse en Sarah Palin
como líder pero os
postulados do Tea Party
son moito máis radicais
que a ex gobernadora
de Alaska”

Deus e en que El está no centro
da miña vida” e “Eu traballo duro polo que teño e vou compartilo con quen me pete; o Estado
non me pode obrigar a ser caritativo” (quer dicir, que non
acepta a fiscalidade).
Eses dous principios están
presentes na ideoloxía de moitos norteamericanos, como é o
caso de Sarah Palin, ex candidata á Vicepresidencia nas últimas
eleccións presidenciais. Palin
podería converterse nunha figura representativa do Tea Party,
mais a cousa non está moi clara
porque o movemento é moito
máis radical do que as ideas da
ex gobernadora de Alaska. No
fondo, o que está acontecendo
nos EE UU é unha nova, e máis

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

radical, eclosión dun sentimento “anti-intelectual”, que fora
moi ben estudado, hai xa medio
século, por Richard Hofstadter
na sua obra Anti-intellectualism
in American Life (e que tamén
definiu un novo concepto: o do
“estilo paranoico da política nos
EE UU”). Sinalaba Hofstadter
que así como se respecta a figura
do “experto”, malia a súa formación intelectual, mírase con sospeita o “intelectual”, que se move nun terreo esvaradizo de dúbidas e posibilidades e non
acepta dogmas sen os someter
primeiro á acción corrosiva da
crítica. Como xa se afirmara nun
libro que tivo grande éxito nos
anos 30 e 40 (Return to Religion,
de Henry C. Link), “a razón non
é un fin en si mesma... Hai que
pensar para vivir, non vivir para
pensar”.
Unha mostra recente dese
pensamento anti-intelectual
atopámolo nun parágrafo dunha novela publicada en 2009
(Lowboy, de John Wray) no que
un personaxe afirma “O que
Descartes ensina está moi ben
para a vella Europa, mais aquí
non calla a manteiga. Esta nación fundouse nas crenzas relixiosas, na fe do carboeiro –do
mesmo xeito que a República
francesa se fundou no alicerce
do escepticismo. A fe, calquera

JOSH ANDERSON/ REUTERS

que sexa o hábito que se lle poña, é a pedra angular da nosa
Unión... Non, meu amigo! A
Ilustración non é para nós”.
A Fox –do magnate Rupert
Murdoch–, principal medio de
comunicación nos EE UU, partindo dos ataques contra o que
representa o goberno de Barack Obama, abrangue moitos
e moi dispares grupos (por
exemplo, os “creacionistas”
que toman a Biblia literalmente
e teñen um Museo da Creación
en Columbus, Ohio, no que exhiben unha pretendida réplica,
a escala, da Arca de Noé).
Nos anos 60 do século pasado, cando a ultradereita estaba
representada polo senador
Goldwater e pola John Birch Society, grupos da esquerda demócrata publicaran un “caderno para colorear” no que no extremo dereito de dúas páxinas
en branco, unha figura de home
di: “Vedes até queponto son de
dereitas? Se me movo un pouco
máis á dereita, vou caer fóra do
mundo (que é plano)”.
Podíase facer humor daquela. Mais agora, por embaixo dos
seus aspectos estrambóticos, o
Tea Party está amparado por
grandes empresas, que lle doan
diñeiro a unha serie de pequenos grupos que non teñen ánimo de lucro.G

N

as eleccións municipais
dos días 14 e 21 deste mes,
os franceses confían no fracaso
electoral de Nicolas Sarkozy. A
prensa parece non poñer en
dúbida o resultado adverso para este. Só a porcentaxe de votos, moi importante para medir
a magnitude do fracaso, é merecente de dúbidas.
Dise que o partido da maioría perdería Alsacia e Córsega; a
destitución de François Fillon é
agardada para despois das
eleccións –a súa popularidade
amola tanto a Sarkozy que o
pon fóra de si– e outros cambios importantes agárdanse se
se produce un fracaso electoral
para o partido que goberna.
En realidade, o que se espera
é un severo voto de castigo á política de Sarkozy, cada vez máis
impopular entre os franceses. E
hai que recoñecer que nisto son
expertos, como corresponde a
un país con vellos usos e maneiras democráticas, sen ben é certo que algunha vez se pasaron
na magnitude do castigo.
Pénsase nunha ampla vitoria do PS como freo para a política do Goberno, como dixo
Lionel Jospin. Pero ¿está a esquerda en condicións de ser
unha alternativa diante do partido gobernante? Non o parece.
Pero vaise beneficiar dunha
boa parte dos votos da dereita
que quere castigar o partido.
Todo un síntoma: os homes
do partido de Sarkozy procuran
non falar deste nin de cuestións
como a identidade nacional ou a
inmigración e concéntranse nas
de saúde, desemprego ou agricultura, como din en Le Monde
do 8 de marzo Sophie Landrin e
Arnaud Leparmentier. E o propio partido gobernante non
oculta que espera un castigo forte e con consecuencias.G

’’

A xente do partido
de Sarkozy non fala
de identidade nacional
nin inmigración
senón de saúde
e desemprego”
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Nelson Mandela, o líder descoñecido
pola Audiencia Nacional
A última condena de dous anos a Otegi puxo
de manifesto o descoñecemento dos xuíces
da vida de Nelson Mandela
Xan Carballa

O tribunal condenou que Otegi
citase a Mandela no seu alegato
de defensa, e deixou escrito na
sentenza, “de maneira absolutamente impropia e manifestamente falsa” comparou a “Nelson Mandela –auténtico héroe
que permaneceu en prisión
por motivos ideolóxicos, exclusivamente por iso, pero xamais
utilizou a violencia, nin a
apoiou para conseguir a supresión do aparheid en Suráfrica”.
As afirmacións dos xuíces están moi distantes da realidade, e
para contrastalo non tiñan máis
que aproximarse á autobiografía de Mandela (O longo camiño
cara a liberdade), publicada en
1995, e cun extenso capítulo –A
pimpinela negra– na que abonda no debate interno do Congreso Nacional Africano (CNA)
sobre a necesidade de iniciar accións violentas contra o réxime
racista, nas que nunha primeira
fase Mandela, favorábel porque
vía todas as vías políticas pechadas, se enfrontou aos dirixentes
do Partido Comunista, co seu
secretario Moses Kotane á fronte. Di Mandela, “o debate sobre
o uso da violencia estaba aberto
entre nós desde comezos de
1960. Xa en 1952 Walter [Sisulu]

e eu discutimos o tema da loita
armada. Volvín comentalo con
el e estivemos de acordo que a
organización debía emprender
un novo camiño”.
Os debates foron intensos
dentro do CNA e finalmente
aprobaron crear unha organización armada. “Foi un paso
transcendental –conta Mandela. Durante quince anos, o CNA
considerara a non violencia un
principio fundamental, fóra de
todo cuestionamento ou discusión. Embarcabámonos nun
novo e arriscado proxecto, un
camiño de violencia organizada cuxos resultados ninguén
podía prever”.
PRESIDENTE DE A LANZA DA NACIÓN. A lectura das memorias
de Mandela é conmovedora
pola súa sinceridade e como
demostrou despois, desde a
presidencia da Sudáfrica democrática, dun auténtico
exemplo para resolver conflitos
que eviten o choque violento. O
libro O factor humano de John
Carlin, para quen Mandela é o
político perfecto, recrea as virtudes excepcionais do líder africano, que nunca tratou de redebuxar as graves decisións
que tomou na súa vida, entre

Nelson Mandelanos seus tempos de presidente de Sudáfrica.

elas poñerse á frente da organización armada Umkhonto we
Siwe (A lanza da nación) ou MK
na versión abreviada, “aínda
que a executiva do CNA non
admitía membros blancos, a
MK non tiña esas limitacions.
De contado reclutei a Joe Slovo,
e xunto con Walter Sisulu formamos o alto mando, do que
eu era presidente”
Pero Mandela non só conta
o seu adestramento militar tamén as ideas que eles debatían

MIKE HUTCHINGS/ REUTERS

’’

Mandela nunca tratou
de redebuxar as graves
decisións que tomou
na súa vida, entre elas
poñerse á frente
da organización armada
Umkhonto we Siwe ”

internamente e da que pode
valer este parágrafo das súas
memorias, “mentres planificabamos a orientación e o xeito
que había de adoptar a MK, tomamos en consideración catro
tipos de actividades violentas:
sabotaxe, guerra de guerrillas,
terrorismo e revolución aberta.
Para un exército pequeno e recén nado, a revolución era inconcibíbel. O terrorismo, inevitabelmente, non di nada a favor
de quen o utilizan e mina todo
apoio público que puidese ter
acadado a causa á que sirve. A
guerra de guerrillas era unha
posibilidade, pero dado que o
CNA se amosara remiso a
adoptar a violencia baixo calquera forma, tiña sentido comezar co tipo de acción que
menos danos infrinxe ás persoas: a sabotaxe. Dado que non
implica perda de vidas era a
que máis posbilidades ofrecía
para unha reconciliación a posteriori entre as razas”.
A historia é abondo coñecida e ademais dos escritos de
Mandela hai moita información máis sobre o devir histórico desta actividade. Os xuices
deben coñecela porque se algo
é admirado de Mandela é a súa
enorme humanidade e a capacidade política para reducir un
conflito que ameazaba ao seu
país cunha verdadeira hecatombe bélica. Por algo na resolución de conflitos de violencia
no mundo, sempre se buscan

A Armada chilena fixo máis letal o tsunami
’’
C. L.

O comandante en xefe da Armada chilena, Edmundo González, admitiu "non ter sido claro" na mensaxe que a mariña
militar lle pasou ao goberno de
Chile minutos despois do terremoto de 8.8 graos richter o 27
de febreiro. A desculpa fíxose
pública o 3 de marzo, logo de
que a presidenta, Michelle Bachelet, publicase documentos
reservados nos que queda claro
que a Armada descartaba a posibilidade dun tsunami logo do
tremor. "O epicentro do terremoto estaba na terra polo que

non hai risco de ondas de gran
tamaño", afirmaron daquela os
responsábeis militares.
O erro foi custoso en vidas e
aínda hoxe se calcula que, posibelmente, morreron máis persoas por causa das violentas ondas que polo propio tremor de
terra. Malia a desculpa pública
non houbo dimisións aínda
que a imaxe do exército chileno
saíu mal parada desta crise.
Amais da Armada, os outros
corpos do exército reciben estes días duras críticas pola lentitude no auxilio ás vítimas. En
moitas zonas non houbo axuda

até cinco días despois e os afectados denunciaron que o exército estivo máis preocupado
por evitar saqueos que por repartir víveres.
Os altos mandos militares
quixeron culpar desta situación
á falta dun protocolo axeitado
para casos de catástrofe e o propio gabinete de Bachelet tivo
que admitir que se produciran
recortes nos plans de emerxencia. Subliñouse que se fallara
especialmente en actualizar os
estudos sobre o funcionamento da sociedade chilena así como as redes enerxéticas e de

Na zona do terremoto,
onde máis de medio
millón de persoas
quedaron sen
electricidade, os servizos
públicos dependen de
empresas privadas”

subministración alimentaria.
Moitos analistas indican que
na zona do terremoto, onde

máis de medio millón de persoas quedaron sen electricidade,
os servizos públicos dependen
de empresas privadas, así como
a distribución de alimentos.
"Había que comer, había menciñas; os chilenos saben o que
deben facer en caso de tremores e son responsábeis. Pero se
logo de dous días querendo pagar por unha lata de feixóns ou
por un analséxico os donos dos
comercios din que non poden
cobrar porque non teñen ordenador, é lóxico que comecen os
saqueos", relatou o escritor chileno Ariel Dorfman.G
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Gobernantes hoxe,
guerrilleiros onte

COLONIZACIÓN / PALESTINA

ISRAEL CONSTRUIRÁ 1.600
VIVENDAS EN XERUSALÉN
O goberno
de Israel,
que dirixe
Beniamin
Netaniahu,
aprobou a
construción
de 1.600 vivendas no Beniamin Netabarrio leste niahu, primeiro
de Xerusa- ministro de Israel.
lén, en litixio
cos palestinos, que o reclaman como capital do seu territorio. Esta orde súmase a
outras deste mesmo mes,
que apoian a construción de
novas colonias en Cisxordania. Coincidindo coa visita a
Israel do vicepresidente dos
EE UU, Joe Biden, Tel Aviv retirou o proxecto de Cisxordania pero non o de Xerusalén
Leste, considerado polas Nacións Unidas territorio ocupado. Israel anexionara esta
parte da cidade no 1967. Biden aproveitou a visita para
reiterar o apoio de Barack
Obama a Israel e garantiu que
a seguranza do Estado hebreo é “corresponsabilidade”
do goberno de Washington.
Os palestinos reaccionaron
criticando a Biden por non
esixir “con feitos” o final dos
abusos sobre os árabes.

Desde o Uruguai até Guatemala pasando por
Venezuela, o Brasil, Arxentina, Nicaragua ou El
Salvador. Antigos membros de grupos armados
dirixen ministerios e incluso gobernos
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Pepe Mujica na presidencia, Ricardo Erhlich, Eduardo Bonomi e Luis Rosadilla á fronte dos
ministerios de Educación e
Cultura, Interior e Defensa da
República Oriental do Uruguai.
Todos forman parte desa xeración de ex guerrilleiros que hoxe en día gobernan importantes parcelas de poder en América Latina, coma se conquistasen unha nova oportunidade
de realizar os vellos soños.
Moitos confesan ser parte
dunha xeración que se equivocou moito. Para o ex guerrilleiro que leva o temón da política
exterior de Lula, Marco Aurélio
Garcia, “a opción pola loita armada foi un erro da nosa xeración”. Autocrítico móstrase Joaquín Villalobos, quen no ano
1989 era considerado o principal estratego do FMLN de El
Salvador, cerebro político e militar dunha das guerrillas máis
fortes, “As guerras ensucian todas as partes.. A vida humana
degrádase, ninguén sae delas
coma unha branca pomba...
No balance final resume, “Se o
avaliamos dende a utopía, perdemos!, pero dende un punto
de vista realista, gañamos!”
A nómina de ilustres cargos
públicos saídos do abandono
das armas esténdese por case
toda América Latina. En Uruguai chegaron a ser máxima
autoridade Polo Gargano, Nora Castro e a primeira dama,
Lucía Topolansky.
No veciño Brasil, xunto a
Garcia, estivo no poder José Dirceu, na xefatura de Gabinete até
que tivo que demitir ao atribuírselle responsabilidade na rede
de financiamento ilegal do partido. Xunto con José Genoino,
ex presidente do PT, tamén ex
guerrilleiro, articulou a estratexia e maiorías sociais que levaron a Lula á presidencia
Como recambio, Lula colocou na xefatura da Casa Civil a

Dilma Roussef, outra guerrilleira de lenda, alcumada coma Xoana de Arco cando
militaba na Vangarda Armada RevolucionariaPalmares pola contundente eficacia
dos seus golpes.
Hoxe está designada polo PT
como candidata
á presidencia
para as eleccións de outubro.
En El Salvador o comandante
Leonel,
Salvador
Sánchez
Ceren, é
vicepresidente de
Mauricio
Funes. O
mesmo
cargo ocupa en Bolivia
Álvaro García Linera, brazo dereito de Evo Morales,
quen fora nos 80 o ideólogo
do Exército Guerrilleiro
Tupac Katari.
No único país no que
triunfou a guerrilla nas últimas décadas, Nicaragua, a socióloga, filosofa e teóloga
Aminta Granera, antiga loitadora sandinista, non tivo que
agardar polo regreso á presidencia de Daniel Ortega. Fora
nomeada directora da policía
polo presidente conservador
Enrique Bolaños.
En Venezuela o Comandante Fausto, Alí Rodríguez, unha
das mentes máis lúcidas do país, presidiu unha das maiores
empresas do emporio PDVSA,
dirixiu os ministerios de Exteriores, de Economía, de Minas e
Enerxía ou a presidencia da
OPEP. Nos gabinetes de Hugo
Chávez tamén xogou un papel
relevante José Vicente Rangel,
como vicepresidente, como ministro de Exteriores ou Defensa.
Os sectores claves do ministerio de Gobernación guatemal-
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O PLAN COLOMBIA FIXO
MEDRAR O CULTIVO DE COCA

O presidente uruguaio, José Mujica, camiña o día da súa investidura polas rúas de
Montevideo coa súa esposaLucía Topolansky,presidenta do Senado.
REUTERS

’’

Hoxe son os poderes
reaccionarios os
partidarios de chegar ao
poder por vías violentas”

teco están baixo as ordes de antigos guerrilleiros como o propio
titular, Francisco José Jiménez
Irungaray. En Arxentina chegaron ás carteiras ministeriais Nilda Garré de Abal Medina, Rafael
Bielsa ou Jorge Taiana.
Paradoxalmente, agora que
só perdura o anacronismo das

FARC e do ENL en Colombia,
cando hai máis dunha década
que as vías políticas se impuxeron nas esquerdas como motor
do cambio para a transformación social en América Latina,
existen relevos para mudar os
gobernos pola vía violenta con
importantes apoios nos sectores económicos e social relegados do poder por gobernos
progresistas saídos das urnas.
A porcentaxe de cidadáns
que apoiarían calquera vía,
mesmo violenta, para arrancar
do poder a certos gobernos de
esquerda en América Latina é
preocupante. Honduras só foi
o periscopio doutras estratexias mergulladas nas conspiracións antidemocráticas.G

A produción
de cocaína
medrou en
Colombia
en máis de
un quilo por
hectárea entre o 1999 e o
2008. Así o Planta de coca con
desvela un soldado ao fondo.
informe da
Oficina Antidrogas de Venezuela. No período estudado
estivo en vigor o denominado
Plan Colombia, o programa
estratéxico dos gobernos de
Washington e Bogotá para
erradicar os cultivos de coca
no país latinoamericano. Ese
programa recibiu un investimento de 6.500 millóns de
dólares nos últimos nove
anos e recibiu acusacións dos
gobernos de Venezuela e
Ecuador, entre outros, que
consideran que os reais fins
da colaboración colombianonorteamericana pasan máis
por crear unha rede de bases
estadounidenses na rexión.G

DAVID MERCADO / REUTERS
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DÍA DA CLASE OBREIRA GALEGA
Manuel Cao

Q

uizáis o principal cambio nas políticas públicas en
España foi a introdución na axenda do afortalamento da muller tanto nas institucións públicas como privadas. Velaí un dos activos clave da etapa Zapatero que
non por casualidade acadou no colectivo feminino –talvez
o grupo de interese máis numeroso e mellor organizado–
os votos decisivos para formar goberno.
A estratexia elixida potencia radicalmente a capacidade
da muller coa introdución de cotas que acheguen ao 50% a
participación nas institucións públicas, na empresa e no
seo da familia. A paridade no gabinete e nas listas electorais ilustra a aposta pola igualdade completada coa creación dun ministerio específico como instrumento institucional ao servizo do colectivo.
No ámbito empresarial, as medidas tiveron escasa incidencia pola liberdade de empresa e a disciplina do mercado e só certas normas relativas ás grandes firmas trataron de feminizar os consellos de dirección. Foi no seo da
familia onde se regularon con detalle os comportamentos
considerados correctos implementando un conxunto de
medidas e creando organismos que transformaron en dominio público asuntos que antes pertencían ao ámbito do
privado.
A prolixa normativa pública sobre as relacións familiares prodúcese ao tempo que se liberan e desregulamentan
as relacións económicas, ben por cambios legais asociados á globalización ou pola economía somerxida. Para os
problemas familiares hai normas e instrumentos rigorosos
e expeditivos mentres nas relacións económicas laborais,
comerciais e mercantís as reaccións son lentas e atrapalladas tendo en moitos casos que recorrer a arranxos informais ou alegais para reducir os custos de transacción, facilitar os intercambios e minimizar danos entre os axentes.
As políticas de xénero en España ocasionaron un crecemento significativo dos conflitos e dos recursos asignados
pola sociedade para xestionalos converténdose nunha
fonte importante de creación de emprego en certas profesións. Algúns dos postos de traballo inducidos (asistentes
sociais, abogados, xuíces, peritos, investigadores, psicólogos, etc) nútrense do orzamento público e duns fondos
privados que tenden a reducirse debido ao desemprego, ás
salvagardas introducidas pola aversión ao risco e á mingua
e precariedade das relacións.
As políticas de xénero melloraron a posición da muller
en renda, riqueza e calidade de vida xerando emprego en
actividades non orientadas ao mercado (servizos públicos)
e no sector servizos, con efectos contraditorios no ámbito
electoral. Mentres, no ámbito familiar, os efectos vense
mediatizados pola redución dos recursos públicos e privados e polos problemas para a convivencia social (desconfianza, ruptura dos vencellos interxeracionais, desarraigo,
criminalidade, desequilibrio demográfico). Esta situación
pode xerar malestar individual e aumentar a desafección
institucional pero tamén dificulta a acción colectiva ao incentivar a insolidariedade social.G

’’

As políticas de xénero
melloraron a posición
da muller en renda, riqueza
e calidade de vida”

A CIG teme o repunte
da crise en Galicia
O Día da Clase Obreira
Galega serviu para
esixir o aumento
dos salarios, o descenso
da temporalidade
e o mantemento
das pensións públicas

Xurxo González

Gran parte de 2009 e o arranque de 2010 puxeron de manifesto a problemática particular do país: o tecido económico galego repousa nunha
proporción maior que a media española nas pequenas
empresas, que non están a resistir ben o alongamento das
restricións de crédito. O ininterrompido aumento do paro
nos últimos meses así o confirma. Ademais, a ameaza de
deslocalización de compañías
de capital estranxeiro intensivas en persoal está de plena
actualidade cos conflitos en
Bosch e Sykes, dedicadas ao
telemarketing, que ameazan o
emprego de máis dun milleiro
de persoas.
Ao peche desta edición, o
sindicato tiña convocadas
marchas na Coruña, Ferrol,
Lugo, Ourense, Pontevedra,
Santiago de Compostela e
Vigo. O lema da xornada foi “O
emprego, os salarios e as pensións deféndense loitando”.
Suso Seixo, secretario xeral da
CIG, incide en que existe a necesidade de “denunciar que as
políticas do Goberno central e
autonómico apuntan cara á
moderación de salarios e a reforma do mercado laboral,
que nós opinamos que non
teñen nada que ver coa orixe
da crise”.
Pola contra, a CIG propón o
aumento dos salarios, para
paliar a perda de poder adquisitivo que os traballadores sufriron nos últimos anos. Tamén a redución da temporalidade, a intervención pública
nos sectores estratéxicos,

Sindicalistas na acampada en defensa do naval en Vigo.

’’

NosconflitoslaboraisaXunta
adoptou unha clara postura
a favor da patronal”
[Suso Seixo]
Secretario Xeral da CIG.

’’

Asempresasintensivas
en man de obra corren
o risco de deslocalizarse”

como a banca, as telecomunicacións ou a enerxía, e o aumento do gasto público. “Galiza está moi por debaixo da
media da UE en investimento
público, polo que recortes
como os que está a levar a
cabo a Xunta no ensino e na
sanidade está provocando a
destrución de emprego, ademais do deterioro da calidade
do servizo”, sostén Seixo.

‘A XUNTA NON ESTÁ A FECER NADA
PARA PALIAR O DESEMPREGO’. Feixóo vén de celebrar o primeiro
ano desde as eleccións cuns
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datos de aumento do desemprego peores que os do último
ano do bipartito. Seixo afirma
que “non é xusto culpar destas
cifras só ao goberno do PP,
igual que non atribuíamos ás
políticas do executivo anterior
a boa situación económica.
Pero si é certo que o equipo de
Feixóo non está facendo nada
para evitar o aumento do desemprego. Limitáronse a destruír a herdanza do bipartito,
en concreto da parte nacionalista. Ademais, nos conflitos laborais as consellerías implicadas adoptaron unha clara postura a favor da patronal”.
Ao comezo da crise, a
Xunta bipartita afirmaba que
Galiza contaba “cun plus de
resistencia” para afrontar a
crise. Seixo afirma que a CIG
nunca pensou que “esteamos
mellor preparados que outras
comunidades. Os nosos sectores produtivos son dependentes do exterior e non temos competencias en materias claves, como as finanzas e
o laboral”. O dirixente sindical
lamenta que “dependemos de
políticos de fóra, e en tempos
de crise faise patente a necesidade de aumentar o noso autogoberno. O debate sobre o
futuro das caixas de aforros e a
paralización da fusión por
parte do Goberno central é un
claro exemplo dos problemas
que causa esta situación”.G
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Ebro-Puleva véndelle o negocio lácteo á multinacional francesa
Lactalis. A operación ten un valor de 630 millóns de euros. Un dos catro centros de transformación implicados atópase en Nadela (Lugo).
O grupo galo, un dos conglomerados máis grandes do sector no
mundo, consolida así a influenza do capital do país veciño na formación de prezos do leite galego.G
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RESPOSTAS Á CRISE

A Xunta atrasa a obra pública
A licitación do Goberno central aumenta
lixeiramente en Galicia mentres a autonómica
se derruba a menos da metade
X.G.

Galiza sofre un atraso histórico
na construción e renovación
de infraestruturas necesarias,
como estradas, vías férreas,
hospitais e escolas. Ademais, a
obra pública representa unha
saída imprescindíbel para
moitos traballadores e empresarios da construción, que ante
a caída do mercado inmobiliario precisan do investimento
das administracións para continuar coa súa actividade no
curto prazo. Con todo, o goberno galego, concluído o primeiro ano do seu mandato e a
pesar do aumento do número
de desempregados, semella
non querer apostar por unha
política de apoio á economía
baseada na obra pública.
A licitación deste tipo de
construcións por parte da
Xunta en 2009 caeu un 56% respecto ao exercicio anterior, de
1210,1 millóns de euros a 536,9
millóns. Pola contra, o Goberno
central incrementou o seu esforzo desde os 1.359 até os 1.508
millón de euros, un 9,9% máis.
O arranque de 2010 está a confirmar esta tendencia. En xaneiro a licitación autonómica
descendeu dos 118,7 de 2009
até 93,5 millóns de euros deste
ano, o que supón un 21,3% menos. No mesmo período, a licitación de obra pública do Goberno central en Galiza ascendeu dos 22,3 millóns de 2009
aos 98,1 de 2010, o que significa
unha cantidade 4 veces maior,
se ben é xusto sinalar que o
punto de partida para a comparación era moi baixo.
As estatísticas ás que pertencen os datos anteriores foron
elaboradas pola Asociación de
Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional de España
(SEOPAN). A consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas
presenta unha versión distinta,
e aseguran que só en xaneiro licitou 143 millóns de euros. Con
todo, recoñece que “máis aló
dos datos estamos facendo un

’’

Dos dez primeiros meses
da administración Feixóo,
só en agosto a Xunta
superou a Fomento
en esforzo investidor”

’’

A licitación de varias liñas
do AVE en decembro foi
clave para que o Goberno
central superase ás
comunidades en licitación
de obra pública”
Obras do AVE Ourense-Santiago en Boqueixón.

esforzo por recuperar o ritmo
investidor nun contexto de caída xeralizada da licitación pública en toda España”. O certo é
que, respecto a xaneiro do ano
anterior, a obra pública licitada
polo Goberno central no conxunto do Estado aumenta,
mentres que a realizada polo
conxunto das comunidades autónomas cae en picado.
O ESTADO APUROU A FINAL DE 2009.
Aínda que no cómputo total de
2009 o Estado central licitou
máis obra pública que o conxunto das autonomías (máis de
12.400 fronte a 12.200 millóns),
esta vantaxe foi posíbel grazas a
un sprint final no mes de decembro. No último mes do ano
licitou 3.167 millóns, o que supón arredor dunha cuarta parte
do total. En Galiza deuse unha
situación semellante, xa que
nese mes o Estado licitou obras
por valor de 627 millóns de euros, o 41% do total do ano.
Esta gran acumulación de
recursos en decembro debeuse en gran parte á licitación
dun gran paquete de obras do
AVE, cun valor total de máis de
1.500 millóns de euros. En Galiza, as obras licitadas corres-

ponden á liña de alta velocidade que unirá o país con Madrid. Así, o Ministerio de Fomento acometeu tres tramos
do trazado (Porto-Miamán,
Miamán-Ponte Ambía e Ponte
Ambía-Taboadela, todos na
provincia de Ourense) por un
valor de 281 millóns.
Con todo, e pese á acumulación de investimentos do Goberno central en decembro, o
cambio de cor na Xunta tivo
notorias consecuencias para a
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licitación, segundo as estatísticas de SEOPAN. Así, en xaneiro
e febreiro de 2009, últimos meses do bipartito, a Xunta licitou
máis obra pública que o Goberno central. Entre marzo de
decembro, dez primeiros meses da administración Feixóo,
só en agosto a Xunta superou a
Fomento en esforzo investidor.
O PSDEG AZOUTA O GOBERNO POLOS
ATRASOS. O grupo socialista no
Parlamento de Galicia ten in-

sistido en responsabilizar a
Feixóo pola pouca obra pública promovida pola Administración autonómica. Xa desde
setembro, cando os populares
levaban só seis meses no poder, o PSdeG vén promovendo
iniciativas parlamentarias para
que a Xunta rectifique a súa
política. A finais de outubro levou unha moción para que a
Xunta licitase 825 millóns nos
dous últimos meses do ano. A
proposta foi rexeitada.G

Posíbel recorte da licitación estatal
A presión internacional polo aumento do déficit en 2009 conseguiu que o Goberno central anunciase un recorte de 50.000 millóns
de gasto público entre 2010 e
2013. María Teresa Fernández de
la Vega, vicepresidenta do goberno, asegurou que non lle afectaría aos orzamentos para I+D+i,
políticas sociais e loita contra o terrorismo. Esta medida, feita pública ao mesmo tempo que as
propostas para a reforma das pensións, ficou eclipsada en gran medida para a opinión pública.

’’

A presión internacional
polo aumento do déficit
en 2009 conseguiu
que o Goberno central
anunciase un recorte
de 50.000 millóns de gasto
público entre 2010 e 2013”

Varios organizacións sociais e políticas, entre as que destacan os
sindicatos, denunciaron que a
aplicación dun recorte de tal
magnitude sería moi prexudicial
para a recuperación económica.
Domingo Barros, secretario de
Formación e Emprego de UGTGalicia, augura que “se o goberno cumpre a súa promesa de
non recortar en educación nin en
políticas sociais, o descenso no
investimento terá que centrarse
na obra pública, o cal será moi
prexudicial para Galiza.”G
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Castro e Sanguos, campioas
mundiais de atletismo veterano.
A atletas galegas Soedade Castro
(M-40) e Chus Sanguos (M-55), ambas do Comesaña, veñen de proclamarse campioas mundiais de atletismo, en categoría de veteranas,
nas probas de media maratón e 60
metros valos respectivamente. O
mundial celebrouse na localidade
canadense de Kamloops.G
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PERIGOS DO LECER

Os deportes de risco a debate
O falecemento dun piragüista de Tomiño
cuestiona a seguridade destas prácticas
Antonio Cendán

A morte nun accidente do padexeiro galego de augas bravas, David Castro, devolve á
portada aos deportes de alto
risco. Castro, que fora un dos
fundadores do Club de Piragüismo de Tomiño, perdeu a
vida no río Vez, en Portugal,
cando facía un descenso. Este
accidente pon en tela de xuízo
as prácticas deportivas con risco, xa que outra galega, neste
caso unha vilagarciá perdera a
vida o pasado verán mentres
facía rafting no río Gállego, en
terras aragonesas. A perda de
dúas vidas humanas neste tipo de deporte fai pensar na
idoneidade de deportes que se
practican a meirande das veces sen a protección axeitada
nin as oportunas condicións
de seguridade.

’’

O morbo nas carreiras
de carrilanas
fai que moitas
das aparatosas caídas
sexan colgadas na
internet”

’’

A ponte de Santos ,
en Ribadeo, é moi elixida
para o puenting, mentres
que os altos
de Mondoñedo acolleron
xa varios campionatos
de España de parapente”

CARRILANAS CON MORBO. Estas especialidades proliferaron en
Galicia ao longo das últimas
dúas décadas, dando pulo tamén á recuperación doutras
prácticas coma as carreiras de
carrilanas, orixinarias da nosa
terra. Moitas destas competicións lévanse a cabo en zonas
escarpadas ou aproveitando
unha pendente. Os vehículos
que toman parte están elaborados polos propios participantes, usando materiais rudimentarios. Poucos se toman
en serio a seguranza que podan ter estes “automóbiles”.
Onde máis abonda a afección é na zona da Mariña e o
Barbanza. Nesta última comarca producíronse xa accidentes en Esteiro e en Muros,
todos eles en cadea. Os sinis-

tros, nos que houbo varios
mancados, tiñan lugar nunha
baixada en curva e repetíanse
uns tras doutros a medida que
ían baixando os participantes
pola pendente. O morbo chega a tal extremo que as aparatosas caídas son colgadas en
vídeos da Internet. Esta modalidade deportiva, a pesar de ser
recente, xa provocou un falecido hai uns anos.

PUENTING TAMÉN PARA TURISTAS.
Pero non foron unicamente as
carreiras de carrilanas as que
medraron en Galicia nos últimos anos. Tamén o puenting
gañou adeptos, creándo- >>>

Baixada de carrilanas.

Un modo de vivir?
Algúns dos deportes de risco
gozan de patrocinios destacábeis, principalmente de empresas dedicadas a elaboración de bebidas refrescantes,
alcohólicas, alimenticias e ta-

mén de tabaco, así coma determinados tipos de música.
Na maioría dos casos búscase asociar unha marca concreta a unha forma de vivir e
de pasalo ben. As firmas en-

cargadas de promover os deportes de risco aseguran que
non existe perigo algún na
súa práctica, sendo presentados como ecoturismo ou turismo de aventura.G
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Aguilar e Mosquera, bronce no
campionato de España de cros.
A atleta luguesa Alesandra Aguilar
acadou a medalla de bronce no
campionato de España de cros, en
categoría absoluta. O mesmo metal conseguiu a viguesa Sandra
Mosquera en categoría promesa.
O campionato de España desta especialidade atlética, que chegaba
á súa 92ª edición, celebrouse na
Coruña.G

ATLETISMO

Marta Fernández, campioa galega de cros e subcampioa de España de 5.000 m

>>> se clubs en moitas comarcas. Hai lugares que son os preferidos. É o caso da Ponte de
Santos sobre o río Eo, en Ribadeo; os viadutos do Deza, en Silleda; do Miño, en Lugo e do
Tambre. Algunhas empresas
do sector turístico ofrecen este
servizo aos seus clientes, aínda
que carezan de experiencia
nesta práctica. Cobran 26 euros polo primeiro salto e 13 polos seguintes. O saltador ao baleiro é guindado dende unha
altura de 40 metros e pode acadar unha velocidade no aire de
90 quilómetros por hora. Soe
facerse con cordas elásticas para dar botes no aire.
Outros deportes de risco
son o barranquismo ou rafting, que se practica no descenso dos ríos. A orografía galega é propicia para a súa práctica. As empresas que se adican a súa promoción citan entre outros lugares o Pozo da
Ferida, en Xove, a Serra do
Courel e distintas caídas do
Miño. É presentado coma un
deporte emocionante e de
“sensacións fortes”.
O parapente, outra das modalidades de risco, precisa de
altitudes. Os altos de Mondoñedo, foron escollidos xa varias veces para realizar os campionatos de España. Tamén a
Serra do Xistral é unha zona
cobizada.
Por último, pódese falar das
marchas cicloturísticas, cada
vez máis frecuentes, con moteiros que proceden de todos
os puntos da xeografía. Soen
facer concentracións en zonas
urbanas, aproveitando o tirón
que supón para os estabelecementos hostaleiros. Tamén reciben o patrocinio de moitos
concellos. Nos últimos dez
anos, houbo tres falecementos.
En ningún caso se trataba de
pilotos profesionais.G

‘A miña grande ilusión sería correr
unha final olímpica’
Antonio Cendán

Marta Fernández (Gondomar,
1985) é unha das referencias do
atletismo feminino galego. En
apenas dúas semanas acadou
dous podios. Primeiro proclamouse campioa galega de cros
e logo subcampioa de España
en pista cuberta en 5.000 metros. Tamén cumpriu os seus
obxectivos no campionato estatal de cros, tras clasificarse
entre as 15 primeiras. A corredora galega amosase ambiciosa e soña con estar nos Xogos
Olímpicos de Londres.
Que lle supuxeron estes triunfos?
Estou a principiar na elite do
atletismo e dábame medo que
non saísen as cousas. Sempre
loito por estar no podio ou o
máis preto del. É verdade que
non é o mesmo acadar unha
medalla en pista que ao aire libre pero o certo e que agora terán que contar comigo.
Cales son os seus obxectivos a
curto prazo?
O máis inmediato é ser internacional, aínda que se cadra iso
non se cumprira até o vindeiro
ano. Terei que comezar en
competicións que desbotan os
grandes atletas do Estado, pero
que é un gran oportunidade para os que empezamos a figurar
na elite. Teño o obxectivo de estar presente nos Campionatos
Iberoamericanos.
E as olimpíadas?
Pois xa me estou a preparar dende agora mesmo. Teño moi claro que quero estar nos Xogos
Olímpicos de Londres, en 2012.
Evidentemente é moi complicado e xa non só depende de que
fagas unha marca persoal, senón que tamén tes que ter a sorte de non lesionarte. Sen ir máis
lonxe, nas últimas probas corrín
cunha fascite plantar, pero grazas ao labor da miña fisiotera-
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peuta puiden saír adiante.
Cal sería o maior éxito na súa
carreira?
Ademais de estar presente na
Olimpíada, o meu soño sería
correr a final olímpica. Estar
entre as mellores do mundo,
algo marabilloso. Xa non pido
gañar senón só estar entre as
grandes. Eu sempre me esforzo por acadar algo grande, pero hai que ter en conta que as
outras atletas tamén se preparan con moita forza.
O atletismo feminino galego
está a ter un alto nivel.

’’

Cadavezexistemáis
igualdade entre homes
e mulleres, agora nós
logramos tantas medallas
coma eles”

É certo. Hai unha xeración de
atletas que estamos a acadar
grandes éxitos tanto a nivel ga-

lego coma estatal. Aí están os
casos de Begoña Garrido, Lorena Luaces ou Sandra Mosquera que chega con moita
forza. Tamén temos a Iria Abelleira, Lucía Pérez etc.
Vostede compaxinou ben estudos e deporte...
Foime ben. Estudei psicoloxía
en Santiago e os tres primeiros
anos, cando aínda non estaba a
este nivel, foime fácil compaxinar a vida académica coa deportiva, pero logo xa no último
ano tiven que deixar un pouco
de lado o atletismo e centrarme
en acabar os meus estudos universitarios. De feito levantábame ás sete e media da mañá para poder adestrar e era un ritmo
moi complicado de levar.
Hai igualdade entre homes e
mulleres no atletismo?
Cada vez existe máis, porque
as mulleres agora traemos medallas coma os homes. Antes
nunha carreira, unha muller
podía quedar no posto sétimo
ou oitavo mentres os homes
gañaban os títulos, pero a cousa estase a equiparar. Iso está a
provocar que a contía dos premios sexa igual para uns que
para outros. Antes existía unha
certa discriminación a favor
dos homes, que aínda segue a
existir porque perciben mellores axudas dos clubs.
Que tal de axudas económicas?
Ao que aspiras dentro do atletismo é a ter algo equiparábel a
un salario bo, para isto te preparas. Pero ninguén pode aspirar a vivir deste deporte, agás
que sexas medallista olímpica.
As axudas que percibo véñenme por parte do meu club, o
Comesaña, pero as achegas da
Xunta son escasas. Recibimos
unha bolsa por ser deportistas
de alto nivel e para de contar.
Tampouco os concellos nos
prestan axuda ningunha.G
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O MAPA LINGÜÍSTICO

O ALPI ou a utopía da convivencia peninsular
O parto do nonnato Atlas Lingüístico
da Península Ibérica (ALPI) durou
máis de sesenta anos. Un traballo recén
aparecido achega luz sobre
aquela iniciativa plurilingüe
Xan Carballa

A

idea inicial de elaborar un atlas lingüístico que recollese a situación das
linguas románicas da Península, comeza en 1910 e remata
cando, en 1976, o CSIC deu por
perdido o xigantesco esforzo.
Mesmo así seguen vivas diferentes iniciativas que tentan
mantelo activo en internet
(www.alpi.ca). Un traballo recente (La historia interna del
Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Correspondencia.
Escolma e notas de Santi Cortés e Vicent García. Universitat
de València) vén de actualizar a
información sobre os avatares
a que se veu sometida a investigación e, sobre todo, a publicación deste monumento da filoloxía peninsular, no que interviron numerosos especialistas,
entre eles o galego Anibal Otero (1911-1974).
A primeira conclusión da
biografía do ALPI é que foi vítima absoluta da guerra civil.
Non xa a súa imposíbel publicación, polas circunstancias
dos promotores (proscritos,
presos ou exiliados) tamén polo novo clima cultural e universitario da Ditadura, que proscribía de facto o plurilingüísmo
real, con pautas de imposición
do monolinguísmo castelán
argumentado en termos de
“avance natural” cando non
imposto a ferro e fouce. De todo ese traballo só en 1962 se
editou un primeiro tomo, e
quedaron pendentes outro de
fonética, oito de léxico e os libros de notas e outros anexos.
A correspondencia recuperada ocupa seis décadas e permite reconstruír a ambición do
proxecto, as circunstancias
históricas en que se desenvolveu e o clima imposíbel que,
despois de 1936, impediu que a

idea interdisciplinar promovida por Tomás Navarro Tomás
(1884-1979) saíse adiante. Unha idea de estudo combinado a
do filólogo español, morto no
exilio nos Estados Unidos, que
tratou de unir a etnógrafos cos
filólogos-fonetistas encargados do traballo de campo (Aurelio Espinosa, Lorenzo Rodríguez-Castellano, Manuel Sanchís Guarner, Francesc de Borja Moll, Aníbal Otero, Rodrigo
de Sá Nogueira e Armando Nobre de Gusmão, aos que se uniría despois o portugués Lindley
Cintra, procurando que o traballo servise tamén para facer
unha fotografía da cultura inmaterial do momento.

PLURILINGÜISMO. O albaceteño
Tomás Navarro Tomás tamén
foi o que pulou e conseguiu, finalmente, contra a opinión de
Ramón Menéndez Pidal (A Coruña, 1869-Madrid, 1968), que
o Atlas non quedase reducido
ao castelán e incluíse na investigación as outras linguas peninsulares de orixe latina, tamén o portugués: “este era un
punto de vista que alteraba
profundamente os plans de límites dedutivos concibidos por
Don Ramón [Menéndez Pidal].
Ao final, coa súa admirábel aptitude para acceder ante o xustificado e razonábel, deixouse
convencer”. Tamén nesa amplitude insistiron o asturiano
Lorenzo Rodríguez-Castellano
ou o valenciano Sanchís Guarner, “o ALPI foi concibido como o mapa dos tres romances
peninsulares, e son as fronteiras lingüísticas e non as político-administrativas as que hai
que ter en conta. O galego non
pode ser estudado separadamente do portugués, e o estudo
do leonés, ou do seseo andaluz,
quedarían incompletos sen a
representación da súa penetración en Portugal”.

O 17 de abril de 1962 tivo lugar esta comida no restaurante "El Comodoro" de Madrid, onde se lle fixo entrega do primeiro volume
do ALPI a Don Ramón. Na fotografía conmemorativa aparecen sentados [de esquerda a dereita] A. Otero, R. Menéndez Pidal e R. de
Balbín; de pé: unha persoa non identificada, L.F. Lindley Cintra, L. Rodríguez-Castellano e M. Sanchis Guarner.
AFAO

’’

NavarroTomásconseguiu
finalmente, contra
a opinión inicial
de Menéndez Pidal, que o
Atlas non quedase reducido
ao castellano e incluíse
na investigación as outras
linguas peninsulares”

’’

Onovoclimacultural
e universitario da Ditadura
proscribía de facto o
plurilingüísmo real e foi o
obstáculo final do ALPI”

DESASTRE BÉLICO. Dúas situacións
poden sinalar o punto de non
retorno do ALPI. Unha, a entrega o 5 de agosto de 1936 en Tui
de Anibal Otero pola PIDE –policía política– portuguesa, en
posesión duns cadernos coas
transcripcións fonéticas do traballo que realizaba no norte
portugués, que lle suporían unha condea a morte, conmutada
por trinta anos de prisión dos

Fotografía de T. Navarro Tomás, enviada desde New York en 1950, adicada a A. Zamora
Vicente e á súa dona M. Josefa Canellada.
BAZV

que finalmente cumpriu seis.
As autoridades militares consideraban que os cadernos eran
código cifrado. A outra refléxa-

na os autores da escolma cando retratan o panorama dos investigadores en 1937: “Menéndez Pidal refuxiado na >>>
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’’

ninsular das linguas
>>> embaixada de México;
Navarro Tomás e RodríguezCastellano xa foron evacuados
a Valencia polo Quinto Reximento (máis tarde, o primeiro
embarcarase a América cos cadernos do ALPI); Espinosa, de
nacionalidade americana, fu-

xiu a Portugal e Sánchis Guarner, capitán de artillería do
exército da República, combate no Frente do Escorial)
Aínda que aos poucos anos
Menéndez Pidal recuperou
simbolicamente a súa posición
na universidade, o certo é que a

carreira de obstáculos fixo xa
inviábel restaurar a harmonía e
a relativa rapidez coa que os
traballos do ALPI se efectuara
antes da guerra. A xenerosidade dos implicados bateu coa
realidade de penuria económica e falta de liberdades. Os no-

vos organismos científicos e a
presenza de novas orientacións tamén se puxeron no
medio do camiño. A ilusión ía
debecendo e só a publicación
do primeiro tomo fixo concebir
algunha esperanza axiña frustrada. As cartas que se cruzan,
publicadas en rigorosa orde
cronolóxica, serven tamén de
documento sociolóxico dunha
época e unha xeración esgazada, desde o tempo da esperanza á decepción sen futuro.G

Anibal Otero, o filólogo labrego
O episodio vivido na fronteira por
Anibal Otero podería dar para unha
película de humor pero rematou en
drama. Confundir as transcripcións
fonéticas con código cifrado e ser
considerado traidor e condenado a
morte, semella un invento dos
Monty Pithon, pero foi real. Os colegas do ALPI en 1939 dicían nas súas
cartas “Otero parece que murió”. O
certo é que se salvou porque houbo quen correu a testemuñar ao
seu favor, como Xesús Carro, o crego que tamén contribuiu a rescatar
da total destrución os fondos do Seminario de Estudos Galegos, ou o
propio Menéndez Pidal que terciou
ante o rector de Santiago en 1937 e
maxistrado do Supremo, Felipe Gil
Casares.
O propio Anibal Otero contáballo desde o cárcere ao seu amigo
Francesc B. De Moll, “ingresei en
prisión o 5 de agosto de 1936, acusado de espionaxe (o alfabeto fonético era unha clave; os cartos do
centro, ouro ruso). En febreiro pasei a Vigo para consello de guerra;
a petición fiscal foi pena de morte.
Pechado na cela dos condenados
breves horas, comprobei que Víctor Hugo en O derradeiro día dun
reo de mortenon soubo interpretar
as magníficas sensacións de beleza da vida que neses momentos
experimenta un, nin os pensamentos que acenden o ánimo; sinto o maior desprezo por Hugo e o
romanticismo e escribirei no seu
día, e en galego, as páxinas que
Hugo non soubo escribir en francés”. Esa intención cumpriuse coa
súa novela Esmoriz recuperada en
1994 por Sotelo Blanco.
Pero á saída do cárcere xa nada
volveu ser igual. Precisado de buscarse a vida, Otero volveu ás terras
onde naceu, en Barcia (Meira), a cultivar a terra e aínda que se ocupou
ocasionalmente do ALPI cando se

Familia de A. Otero. A dona, Asunción Álvarez, e o fillo, Horocel, na casa de Barcia, lugar de residencia do filólogo lucense.

’’

Osmateriaisfilolóxicos
e fonéticos da Galiza
dos anos 30, recollidos
por Anibal Otero,
están depositados no
Instituto da Lingua Galega”

’’

Apolicíafranquista
confundiu as transcripcións
fonéticas con código
cifrado, consideraron espía
a Otero e condenárono
morte”

quixo retomar o estudo completando as truncadas entrevistas en
Portugal, a miseria da vida de pos-

guerra impúxose. Son numerosas
as misivas súas que se inclúen no
volume publicado pola Universitat
de Valéncia, e por elas, e polas acotacións dos compiladores, comprendemos tanto a capacidade
técnica de Otero como as enormes
dificultades persoais que viviu, acosado polas dificultades económicas ou pola enfermidade do seu fillo Horocel.
Para o ano 2011, que se cumpre
o seu centenario, poderá saír un retrato completo da súa traxectoria.
Os materiais filolóxicos e fonéticos
da Galiza dos anos 30 que el tiña están depositados no Instituto da Lingua Galega e entre os que se teñen
ocupado intensamente da súa figura está o académico Xesús Alonso Montero que, en 2009, publicou
unha achega clave –accesíbel en
internet– para coñecer a traxectoria de posguerra de Anibal Otero.

AFAO

Por Alonso Montero coñecemos o proceso polo que foi proposto e admitido como numerario
da Real Academia Galega e como,
finalmente, non puido ser, apesar
dos múltiples apoios dos que querían velo na cadeira vacante pola
morte de Gonzalo López Abente.
Propuxérano Sebastián MartínezRisco, Antonio Fraguas e Xesús Carro, aceitouno o pleno pero Anibal
Otero non tomou posesión ao non
realizar o indispensábel discurso de
entrada. Os porqués desta renuncia ou os avatares tamén frustrados
para que fixese a historia do galego
na Historia de Galicia dirixida por
Otero Pedrayo, son algunhas das
investigacións de Alonso Montero,
que tamén ten previsto unha edición sobre a lingüística española no
exilio, tomando as figuras de Navarro Tomás, para o exilio exterior, e
Anibal Otero para o interior.G

AARTEDAGUERRA

UN PAÍS,
DOUS SISTEMAS?
Xavier Queipo

C

ando estudamos bioloxía,
entre as relacións tróficas
secundarias, unha das máis interesantes é a de “simbiose”,
aquela onde a asociación entre
dous organismos adoita resultar beneficiosa para os dous.
No noso país sen Estado
(Galiza, xa saben) coexisten
dúas comunidades culturais
que se ollan de esguello e apenas se relacionan entre elas.
Están os que asimilados ao
100% pola “cultura española”,
viven cos únicos referentes da
cultura castelá, ignorando cando non desprezando todo o que
soe a “cultura galega”. Falan un
castelán deplorábel, coma se lles
tivesen transplantado a lingua
de pequenos, cunha sintaxe e
unha pronuncia que son obxecto de escarnio no Estado español (onde a pronuncia andaluza
é “simpática” e a galega “atrasada”). Tamén existe a banda contraria, refractaria a todo o que
veña presentado como “cultura
española” (enténdese na mente
do que sofre marxinación, mais
non é unha idea progresista).
Ante esta manifestación de
intolerancia biunívoca (xa sei
que desproporcionada e máis
agresiva dunha banda que da
outra) unha actitude posíbel é
a de tentar a “vía diplomática”,
o diálogo e o pacto sen renunciar ás posicións que consideramos xustas, sen ceder nin un
milímetro nos sinais de identidade. Traballar nun clima de
non confronto.
Non se trata de poñer a outra meixela senón de coexistir
en harmonía, como viñamos
facendo nos últimos anos, onde o nivel de crispación diminuíra. A lingua e a cultura propias son irrenunciábeis. A coexistencia é posíbel se apostamos por solución consensuais
antes de lexislar por decreto.G

’’

A lingua e a cultura propias
son irrenunciábeis.
A coexistencia
é posíbel”
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A web de Edicións A Nosa Terra
renova contidos
Begoña Caamaño,
escritora

‘Segue habendo
moitas Penélopes’
M.B.

Redactora do Diario Cultural da
Radio Galega, vén de debutar
como novelista con Circe ou o
pracer do azul (Galaxia), no que
narra o que non se contou do
mito clásico de Penélope.
Por que decide darlle unha nova perspectiva ao mito?
Como dicía Cunqueiro os mitos están sempre de actualidade e neles tópanse os arquetipos da cultura europea. Penélope é o paradigma da boa esposa e parecíame interesante
afondar nesta tradición e darlle
a volta, pero non inventar unha
Penélope nova senón contar o
que Homero non relatou.
A historia sería outra se a escribisen as mulleres?
E o mundo tamén, se tivesemos a capacidade para influír e
decidir.
Ten vixencia a Penélope de
Homero?
Segue habendo un gran número de mulleres que tentan axustarse a este mito, que posteriormente se perpetuaría a través da
virxe María no catolicismo. Penélope non é a única representación do que debe ser a muller,
pero segue a estar moi viva, tanto no imaxinario feminino coma no masculino. A todos lles
gustaría navegar polo mundos e
ter unha Penélope á espera.
É a súa primeira novela, que a
move a embarcase no proxecto?
A idea estaba aí dende hai tempo pero até agora non se diran
as circunstancias propicias.
Traballa noutros proxectos?
Estou a explorar diferentes posibilidades, xogando con outro
tipo de narrativas e linguaxes.
Circe foi unha aposta de recrear a linguaxe homérica e buscar fórmulas que permitisen
axeitar o noso idioma a unha
lingua máis clásica. Pero segue
interesándome analizar as relacións humanas, o amor, a
sociedade.G

Ofrécese tanto para
a venda directa como
a través da libraría,
coa inclusión dun mapa
que sitúa o usuario

A.N.T.

Das fervenzas (augas caídas)
máis descoñecidas da nosa xeografía aos populares Bolechas
de Pepe Carreiro, pasando por
un amplo surtido de monografías históricas, todo o catálogo
da xa veterana Edicións A Nosa
Terra ofrécese agora con maior
amplitude a través de edicionsanosaterra.com
Para Xosé Enrique Acuña, o
seu director literario: “abre
moitas posibilidades de navegación e información. Hai entradas por coleccións, títulos e
autores, cun tratamento espacial diferenciado para as coleccións infantís e xuvenís e enlaces individualizados a todas as
coleccións dos Bolechas de Pepe Carreiro e dos Megatoxos
de Anxo Fariña. En breve, enlazaremos tamén cos blogs propios destes autores”.
A súa ligazón cun medio de
comunicación fai que a editorial manteña unha forte vocación informativa que lle permitirá ofrecer referencias e críticas de todos os libros publicados, incluídas as que aparezan
noutros medios de comunicación.
Tamén se ofrece a posibilidade de que os usuarios se relacionen coa web, pedindo información ou ofrecéndoa directamente. A apertura de proxectos en rede permitirá acentuar este obxectivo. “Os usuarios –di Acuña– poderán moi
pronto colaborar en proxectos
con ideas, imaxes ou achegas
diversas e incluso colaborar na
elaboración de libros”.

UN CATÁLOGO PARA O EXTERIOR. A situación na rede permite un doado acceso internacional aos
libros de Edicións A Nosa Terra, especialmente para as comunidades de galegos no exterior, hoxe moi diversificadas
por todo o mundo.
A web destaca tamén polo
catálogo educativo que presenta, pois ofrece os libros que edi-

’’

Awebdestacatamén
polo catálogo educativo
que presenta, pois ofrece os
libros que edita a través do
Consorcio Editorial Galego”

ta a través do Consorcio Editorial Galego. Tamén ofrece, por
suposto, enlaces con outras
seccións da mesma empresa,
como A Nosa Terra, diario dixital; o periódico semanal A Nosa
Terra ou ANT TV, cos vídeos
máis recentes. Entre a oferta infantil destaca o suplemento
Bule-Bule que se publica co semanario e que pronto terá cabeceira virtual independente.G

Raíces galesas
A Nosa Terra comezou a introducir os seus contidos na internet en 1995, cando o desenvolvemento da rede era aínda moi
incipiente. Foi Xabier Canosa,
daquela lector na universidade
galesa de Averystwyth, o que
iniciou e colaborou neste proceso que hoxe é xa historia.G

Un mapa coa libraría máis próxima
Se vostede se introduce na
páxina web de Edicións A Nosa Terra encontrará un lugar
no que, simplemente tecleando o seu código postal, se
lle ofrecerá un mapa especificando o nome e lugar das librarías máis próximas ao seu
domicilio e nas que poderá
atopar os libros da editorial
desexados.G
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A Biblioteca Pública Ánxel Casal, situada en Santiago de Compostela, é
unha das bibliotecas máis
novas e mellor dotadas do
noso país.
Dentro do seu chamativo
edificio, duns 5000 metros
cadrados de superficie, a
sección adicada aos nenos e
nenas, de 1 a 13 anos, ocupa
o primeiro andar desta institución, e as actividades destinadas a este tramo de
edade ocupan tamén unha
boa parte da programación
da biblioteca.
Alí podedes asistir a funcións de contacontos, teatro, obradoiros diversos
de pintura e outras actividades gráficas educativas
e divertidas, nun espazo
amplo e cómodo.
Naturalmente, tamén podedes dispor dunha grande

cantidade de libros
infantís, películas e unha
chea de títulos de banda
deseñadaou comic.
A Biblioteca Anxel Casal
colle o nome dun importante persoeiro da cultura
galega, un pioneiro da edición no noso idioma, e do
que verás unha semblanza
na seguinte páxina.
Aínda que non sexades de Santiago ou
da súa bisbarra, sempre é posíbel achegarse á Biblioteca
Anxel Casal.
Ao facer unha visita
á capital galega, os vosos pais e nais teñen a
oportunidade de levarvos
coñecer este lugar, mentres
eles aproveitan para coñecelo tamén, ou facer outras
cousas mentras disfrutades
da biblioteca.

Nas fotos vemos a chamativa fachada
acristalada do edificio, un obradoiro
para elaborar marcadores de páxinas,
e un dos andeis da ampla sección adicada aos cómics.
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Quen foi Ánxel Casal?

Unha biblioteca recén nacida
A Biblioteca Anxel Casal inaugurouse no ano
2008, despois de moito tempo de espera
para rematar as obras e dotar ao edificio do
material necesario.
Só a Xunta entregou nese ano máis de
100.000 exemplares para os fondos da institución, o que dá unha idea do volume de libros do que dispón a biblioteca.

A Biblioteca dispón duns espazos moi axeitados tanto para
sentarse a ler tranquilamente,
como para escoitar un conto ou
participar neste ou noutras actividades.

Casal, nunha foto e nun retrato a lápis.

A Biblioteca compostelá colle o seu
nome deste persoeiro de gran importancia na historia da cidade e na da cultura e
política galega en xeral.
Ánxel Casal Gosenxe nacera en Betanzos no ano 1895, emigrando a Bos Aires
con só 14 anos. Ao voltar á terra participa
na Irmandade da Fala que se crea na
Coruña, nas primeiras escolas de ensino
do galego, e noutras actividades que
marcan as súas profundas conviccións
galeguistas.
Funda a Editorial Lar en 1924 e edita a
colección dese nome de novelas curtas
en galego. En 1927 funda a editorial Nós,
que edita cabeceiras tan fundamentais
como A Nosa Terra(o mesmo semanario
que estás a ler) ou Nós, ademais doutros
proxectos editoriais de carácter republicano, galeguista ou sindicalista.
En Santiago, onde se instala definitivamente en 1931 edita diversas revistas,
promove a Asociación de Escritores de
Galiciae afíliase ao Partido Galeguista.
Participa na elaboración e defende o estatuto de Galiza. É elexido alcalde de
Santiagoen febreiro de 1936.
Foi detido e asasinadoaos poucos días
do inicio da guerra civil, xunto a intelectuais como Camilo Díaz Baliño (pai de
Isaac Díaz Pardo), gran colaborador seu.
O seu corpo foi tirado á beira da estrada,
perto de Santiago.
Ánxel Casal pecha coa súa morte unha
vida de entrega a Galiza, á súa cultura e
como principal impulsor da edición en
Galego. Castelaodixo del que “fixo máis
por Galiza que todos nós”.
A biblioteca da cidade da que foi alcalde democrático e principal editor en
galego non podía, pois, levar mellor
nome que o seu.

Ademáis de literatura convencional, este
moderno espazo dispón dunha ampla dotación de películas, música, prensa e revistas,
comics ou acceso a internet.
O primeiro andar está plenamente adicado
aos máis novos, na edade entre 0 e 13 anos,
con espazos amplos e cómodos, donde tamén se celebran diversas actividades lúdicas
e educativas.

Na Anxel Casal atopamos un lugar acolledor
para os máis cativos,
donde ademáis de contos e libros atopamos
elementos lúdicos na
decoración.

Choiva de contos
Os sábados pola mañán desenvólvese a chamada Choiva de contos, unha actividade na
que participan distintos actores ou actrices, ou
expertos no relato de contos, facendo participar aos nenos e nenas cando a ocasión o aconsella.
As actividades non
se limitan aos contacontos. Tamén hai obradoiros de cousas tan curiosas
como a realización de grafittis, ou a elaboración de elementos relacionados co
libro, como marcadores de páxinas. Tamén hai talleres de plástica, ilustración, e
todo aquelo que sexa divertido e, de
paso, nos familiarize co mundo do libro e
a edición.

Segundo aniversario cos Bolechas
A Biblioteca Anxel Casal cumpre neste mes os seus
dous primeiros anos de existencia. Para conmemoralo, no apartado adicado aos rapaces, o vindeiro
domingo 28 de marzo haberá unha actuación do
grupo Caramuxo Teatro coa obra Os Bolechas
(eses que tendes aquí, na páxina do lado), convertidos nuns divertidos monicreques.

Cómo disfrutar da biblioteca
Para poder participar destas actividades,
ou pedir libros, comics ou películas, só tes
que sacar un carnetda biblioteca, de xeito
gratuíto. Hai que levar unha foto, e a sinatura dos pais sees menor de 14 anos.
Tamén se pode facer de xeito doado por
internet, dende a páxina: http://www.rbgalicia.org/santiago/

Todas as fotos están tomadas da páxina web da Biblioteca Anxel Casal.
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MULLER
Cantas pipas hai neste confuso debuxo?
An Alfaya

Atopa os nove nomes doutros tantos medios de
transporte que podes ver nas figuras.

M

uller, esa luz que esmorece nos teus ollos
é crisol de tantos soños encarcerados, de tantos afogos
e maltratos, de tantos desexos rotos; é unha voz sen reflexo, como unha voz sen
eco que mutila as túas palabras, os teus pensamentos,
os teus sentimentos, as túas
emocións, as túas ilusións,
as túas quimeras, e tamén,
as túas primaveras. Esa luz
que escintila nos teus ollos é
a miña, a nosa. Mais hai universos construídos cunha
venda nos ollos, e eu soño
cun espazo aberto, tan ancho como as promesas feitas ao vento, cheas de verdade, grans de area que edifican castelos indestrutibles.
Sei do que falo: son muller.
Porén pídolle a quen leve
posta unha venda nos ollos,
que non me adule, non me
minta, non me xulgue, non
me negue, non me fera, non
me ignore, non me agreda,
non me mate...Para ti vai esta mensaxe. Respéctame.
Sínteme. Escóitame. Acéptame. Ámame. Son visible.
Existo por min mesma. Non
son débil. Non son fráxil.
Non son a túa sombra. Non
son a túa alfombra. Non te
asombres! Non son túa. Insisto, son muller e quero un
mundo sen vendas nos
ollos. Porén, neste presente
convulso, confuso, obtuso e
doente, solicito o teu compromiso de construir ese
mundo xuntos. Porque sen
nós non hai esperanza, nin
luz, nin poesía, nin alegría,
nin vida, só ollos vendados,
ollos vendidos, ollos bandidos. Quitemos a venda dos
ollos e deixemos que entre
unha nova luz. (Versión en
prosa do poema Ollos vendados, ollos vendidos, ollos
bandidos, recuperado co
gallo do día da muller traballadora)G

Nestas 14 figuras, só dos son iguais entre sí (na forma,
que non na cor). A ver cánto tardas en acertalo!

Achegar os clásicos aos máis novos
Do A ao Z con Castelao.
Autor: Concha Blanco
Editorial: Everest Galicia. Col. Ler é vivir

A editorial Everest Galicia dentro da
súa colección Ler é vivir ofrécelles aos
máis novos a posibilidade de coñecer os clásicos galegos a través da serie Clásicos en voces contemporáneas.
Trátase dunha aposta interesante na
que o lector, ademais de gozar coa
creación de autores actuais, terá a
oportunidade de achegarse ás figuras sobranceiras da nosa literatura
dun xeito natural, por medio da palabra como canle condutora non só

de coñecemento senón tamén de vivencias e emocións. Deste xeito, a
escritora e mestra Concha Blanco
nos vinte e tres contos que compoñen este libro fai un fermoso e suxestivo percorrido pola vida, obra literaria, artística e política de Castelao.
Cada título segue a orde alfabética
das letras do A ao Z e a partir delas, a
autora dálles vida a estas historias
curtas en extensión aínda que non
en intensidade narrativa. O emprego
dunha prosa clara, non exenta de recursos expresivos e salferida dun humor sutil convida o lector a deixarse
levar pola letra impresa á vez que se-

menta a
curiosidade por
afondar
no polifacético artista de
Rianxo.
Manel Cráneo dota
de cor e
vida os curiosos personaxes destes relatos.G
Alba Piñeiro

’’

Sen nósnon

hai esperanza, nin luz,
nin poesía”

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 posible, 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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Un galego na corte literaria inglesa
Manuel Rivas
presentou en Londres,
o pasado 27 de febreiro,
a tradución de
Os libros arden mal

Manuel Xestoso / Londres

En Londres, a libraría Foyles é
unha lenda entre os amantes
da lectura: mergullarse nos
máis de cincuenta quilómetros
de andeis ateigados de volumes, repartidos por cinco
plantas, segue a ser un pracer
que permite atopar dende o
clásico máis venerábel até os
ultimísimos best-sellers. Hai
absolutamente de todo. Non
obstante, o que hoxe congrega
un centenar de persoas no último andar do mítico estabelecemento non son os libros propiamente ditos, senón os escritores. A editorial Harvill Secker
cumpre cen anos e celebra a
efeméride cunha xornada de
lecturas e mesas redondas que
reúne algúns dos seus autores
estrela: A. S. Byatt, Nicolas Shakespeare, Joseph O’Connor…
En principio, nada insólito
nunha cidade na que se celebran innumerábeis actos literarios cuxa entrada pode chegar a
custar as dezaoito libras –vinte
euros– que hai que pagar para
asistir a este evento. O rechamante da cita reside na presenza de pequenos grupos de
galegofalantes discretamente
repartidos pola sala. Harvill Secker decidiu incluír o lanzamento de Books Burn Badly –a
tradución inglesa de Os libros
arden mal de Manuel Rivas–
entre as apostas literarias desta
temporada e o autor é un dos
invitados a esta velada de luxo.
Anúnciase como unha rare apparition. Talvez unha boa oportunidade para valorar –nestes
momentos en que dende algunhas instancias se cuestiona
a apertura da cultura galega– a
acollida que se lles brinda fóra
aos nosos creadores.
Na rúa vai un deses miserábeis días londinienses de chuvia
e néboa que concorda coa cara
e a voz de catarreira con que se
presenta Rivas. Pero a habitual
cerimonia con que o escritor
adoita comezar as súas intervencións –dispor ritualmente
unhas pólas de toxo na mesa–
semella mesmerizar aos asis-

TOBY RHIND-TUTT/GREY TRILBY PHOTOGRAPHY

’’

Rivasapuntouque
as novelas que falan
da guerra civil española
non pertencen ao xénero
histórico senón ao
criminal”

’’

Unhamozadeaspecto
intelectual considera
O lapis do carpinteiro
“unha das mellores novelas
que lin dun autor
estranxeiro” pero, ademais,
puntualiza entre risas,
“non temos escritores
tan guapos en Inglaterra”

tentes. Despois dunhas palabras de introdución que aumentan a expectativa, comeza a
lectura dun extracto do libro: el
en galego e Jonathan Dunne, o
tradutor, en inglés. Entre os
dous, ofrecen o que case se podería describir como un espectáculo teatral. Perfectamente
compenetrados, obsérvanse

con complicidade, sorrín, respiran fondo… en impecábel consonancia coa historia relatada.
Mentres Dunne le a súa tradución, Rivas sostén a mirada no
baleiro mentres traga saliva con
aspecto meditabundo, case absorto na tristeza.
Sexa cal sexa o grao de improvisación ou de premeditación que hai nesta posta en escena, funciona. Os lectores ingleses, afeitos á circunspecta
sobriedade con que os seus autores se presentan en público,
déixanse engaiolar polas palabras de Rivas. E o clima emocional elévase aínda máis
cando o escritor comeza a explicar o pano de fondo da súa
novela: a queima de libros que
seguiu ao levantamento fascista do 36. A fin de contas, estamos nun templo consagrado
á adoración da palabra escrita
e todos os presentes somos
máis ou menos devotos.
Escudándose nun estudado
aspecto de despiste, o escritor
vai debullando frases que saben seducir o auditorio: “saíume un libro vangardista porque me inspirei na tradición”.
Encadea anécdotas que ilustran a súa concepción da literatura: relata como, na posguerra, se ocultaba o verdadeiro

fado dos represaliados baixo o
veo da terríbel frase “non se
pode dicir” e como a súa vocación nace, precisamente, da
vontade de crebar esa prohibición. Apunta que as novelas
que falan da guerra civil española non pertencen ao xénero
histórico senón ao criminal. Alboroza o xa entregado público
inglés contando como os censores condenaron un volume
titulado Manual de la carne
por pornográfico, aínda que,
en realidade, se trataba dun libro de cociña.
No coloquio que porá fin a
esta charla, os espectadores galegos enmudecen e son os ingleses os que se mostran interesados nos detalles do proceso creativo, nos pormenores
das piras que acabaron coas bibliotecas coruñesas, na influencia da relixión na visión
do mundo do autor. Rivas agasállaos destacando os vínculos
que unen Galiza e Inglaterra e
cita a magnífica Biblia de Kennicott, confeccionada na Coruña e conservada en Oxford.
A intervención remata coa
firma de exemplares e, para
asombro de propios e estraños, o cómputo final resulta
claramente favorábel ao autor
galego: de todos os presentes
nesta xornada é quen máis libros asina. Máis incluso que a
reverenciada A. S. Byatt.

EMOTIVO, AUDAZ E GUAPO. Os motivos polos que os lectores nos
achegamos a un libro son sempre do máis variado. Joyce
–unha desas encantadoras anciás británicas vestidas cun mal
gusto exquisito– xa leu In the

Un intre do coloquio.

Wilderness e The Carpenter’s
Pencil (En salvaxe compaña e O
lapis do carpinteiro) e salienta “a
emoción que destilan as súas
historias”. Abhimani, un mozo
con pinta de estudante aplicado,
confesa que non leu nada de Rivas pero afirma –co seu exemplar acabado de asinar na man–
que está desexoso de empezar a
lelo “pola frescura e a audacia
que transmiten as súas palabras”. Alysha, unha muller nova
e de aspecto intelectual, coñece
O lapis do carpinteiro e considera esta novela “unha das mellores que lin dun autor estranxeiro”. Pero, ademais, puntualiza entre risas, “non temos escritores tan guapos en Inglaterra”.
Mentres atende, cunha paciencia infinita, a todos os que
se achegan a el, unha representante de Harvill Secker confirma a confianza da editorial
nesta novela –“a mellor das que
escribiu o autor até o de agora,
unha obra realmente grande”–
e xustifica así a primorosa edición do volume. Ademais, lembra que a presenza da pluralidade nacional do Estado Español está presente no seu catálogo dende hai moito tempo.
“Un dos nosos máis grandes
éxitos nestes cen anos foi a Homenaxe a Cataluña de George
Orwell”, invoca orgullosa.
A seguinte palestra está a piques de comezar e Rivas continúa –entre as enormes fileiras
de libros de Foyles– ocupándose de lectores e curiosos. A
súa cara reflicte felicidade polo
éxito da convocatoria e tamén
cansazo polo esforzo. Pero nin
rastro de acomplexamento nin
ensimesmamento. G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Invisible. Paul Auster. Galaxia.
 A rolda nocturna. Sarah Waters. Galaxia.
 Sete palabras. Suso de Toro. Xerais.
 Dime algo sucio. Diego Ameixeiras. Xerais.
 Un tipo listo. Xosé Monteagudo. Galaxia.

crítica

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

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

POESÍA.

LIBROSDEFONDO.

O rumor
insomne

Eva Veiga,
a brazo aberto

A crise irredutible

Paisaxes do baleiro

Autoría: Alberte Momán.
Edita: Lulu.com.

Autoría: Eva Veiga.
Edita: Xerais (96 pp.).

A imaxe do río de palabras, tan
vella como tópica, serve ben
para describir este poemario
de Alberte Momán, A crise irredutible, que consta de tres partes (“Un agora
que non quere
saír”, “Síndrome de Estocolmo” e “A crise
irredutible”).
Un cento de
páxinas para
analizar a situación vital dunha
persoa do seu tempo. Esa é a
súa finalidade, non a de procurar certezas salvadoras senón a
de dar conta desa “crise irredutible”.
A primeira vista, e logo do
dito, semella que só fose outro
poemario máis. Porén non é
así. Estamos ante poesía levada
ao límite, máis polas circunstancias que pola propia vontade de experimentar nas fronteiras da expresión. O autor
non selecciona a materia a tratar, senón que parece ser esta a
que non lle deixa outra opción.
Cada poema convértese nunha
coitelada á razón, verbigratia
nun rumor insomne (pp. 2728). Unha poesía que abala entre a esfera concreta do cotián
(“Do gusto por caer collín a
postura” (p. 10)) e a abstracción máis absoluta (“Desposuír/ o pensamento/como un
parto/de materia/insubstancial” (p. 7)), nun fluír que concibe o sexo/poema como indagación/creatividade e que non
atura a inacción (intelectual),
sinónimo de morte. Poesía/río
de fluír accidentado, que ás veces se remansa nun xogo de

Hai algo na poesía de Eva Veiga que desconcerta e encalma
a un tempo. É unha corrente
subterránea, un vágado que
sorprende á volta do recanto
menos pensado e, solermiñamente, vai
metastizando
nos adentros
ata sentires
que o poema
te domea, que
Eva Veiga.
xa non podes
saír da súa sombra branca, acabou con seres ben quericalcinado para sempre na luz dos, pero que no presente é
fitada aos ollos para ser vendos seus versos.
Esa experiencia reveladora cida e superada. “Só a espeasalta na lectura de Paisaxes ranza/ é lentura. Todo/ o dedo baleiro (1999), libro co que mais xa pasou”, declara a poVeiga regresaba á escrita pú- eta. Porque no presente hai
blica logo dunha paréntese ríos que se abren ao mar e
amor que todo o cide máis dun lustro
catriza. Porque os
que deixaba atrás
átomos de sombra
aquel seu Fuxidíos
nas arterias son pul(1993), volume co Textos
verizados por unha
que fora finalista do de estrelas
abatidas,
esperanza renovada:
Premio Esquío.
Paisaxes
do dun misterio “Creo na esperanza/
baleiro, editado na ex- transparente que redime o presente de ser pasado”.
tinta colección Ablati- que non
Escrita de onda minevo Absoluto de Xerais, vemos”
ral, de estremecetróuxolle ás letras de
mentos insubmisos e
remates do século paocéanos telúricos.
sado unha acabada
Composicións de voz
mostra de poesía
(neo)existencial, que facía do xílgara, de relembros das safluír do tempo, a consciencia bencias do avó e territorios indo ser e a fronteira da morte cógnitos onde a lúa empreña
tres vértices dunha triangula- e rebenta o peito dos cánidos.
ción cognoscitiva que acom- Espazos para dicir Amor,
pañan toda a traxectoria crea- imantar a luz e reconciliarnos
co noso propio ser.
tiva da autora.
Mais, se houber que salienNos versos deste libro a
dor é lacerante memoria, a tar por riba doutras fías unha
cinza dun pasado que man- fibra en especial do admirable
cou fondamente, mesmo que tapiz que o conxunto >>>

Alberte Momán.

NELSON SILVA

confusións, de ollar estrábico e sen fortes doses de (auto)ironoites de pedra, de Cincentas e nía, na metade desta segunda
sempreadeuses e sendúbidas e parte. Desde agora o camiño é
embiguismos; mais logo deses a procura de intervalos de feliaparentes remansos áchase cidade. Porén resulta frustrante
unha voráxine convulsa que que aquilo que nos dá vigor tafragmenta o poema en tres.
mén nos desarme (o amor, a
A segunda parte comeza co evasión, os praceres da non loipropósito de dicir xa abondou, ta) e sexa desencadeante de
e formalmente nótase,
tanta dor, tanta que tapor exemplo nos títumén mata o poema (p.
los integrados xa no
74).
poema, que indican a Oautor
Resolver esta tensión
dificultade da tarefa. O vese
non está na man nin
autor vese mergullado mergullado
do poeta nin do lector.
nunha inercia mortal nunha
Na esculca, ambos
froito dunha aliena- alienación
constatan o sentimención que abrangue to- que abrangue to de derrota, o medo a
das as facetas da vida e todas
ser diferente, o que sigque o conduce ao pa- as facetas”
nifica pertencer a un
radoxo de que a solipobo colonizado, por
dariedade o leva a que
moito que o poema seos demais sexan máis
xa un discurso político
“eu” ca el mesmo.
ou o discurso político se conO prezo a pagar maniféstase verta en poema. Lírico ou nanese contraditorio dereito á rrativo, tentando fuxir do lixo
submisión, o carpe diem do es- intelectual, informándose,
cravo. De aí esa Síndrome de (re)formándose, para reafirEstocolmo que tan ben lembra marse. Os títulos agréganse ao
o cravo cravado no corazón de corpo do poema, retoman a
Rosalía. De aí tamén a decep- ironía paradoxal: unha democión da ideoloxía como produ- cracia hipócrita unha realidade
to mercantil. Chegamos á cús- carnavalesca.
pide da violenta espiral, non
X.M. Eyré

’’

’’
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Concellos bos e xenerosos. A VII edición da homenaxe Os Bos e Xenerosos, organizada pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, vén de recoñecer o labor feito polos distintos concellos que participan no desenvolvemento do Premio Blanco Amor [na fotografía] de Novela Longa. Pola súa
banda, e co gallo do Día da Muller Traballadora, o xurado do Premio Xohana Torres de ensaio deu como gañador o traballo de Iria Presedo Transféminas ou como deconstruír o corpo co martelo, que aborda o tema da transexualidade. Tamén se deu a coñecer o fallo do Carvalho Calero, que na categoría de ensaio recaeu en Carlos Pazos por Trajectória de Alfredo Guisado e a
súa relaçao coa Galiza 1910-1921.

>>> conforma, eu quedaría
cos poemas de lentor cósmico
cos que o volume vai chegando ao cabo. Textos de estrelas
abatidas, dun misterio transparente que non vemos tras
do Tempo, de átomos vibrátiles e materia indivisible, radiante e radial, de cópula do
Universo desbordándose animal e sublime, pura extensión
sen bordos, a brazo aberto,
coa poeta ávida de ardor que
non queima para nos confesar: “Eu vivo por esta alegría
de ser fóra e dentro/ dimensión repentina continua nacencia/ minúsculo espasmo
que contén a expansión/ do
universo enteiro”.
A palabra de Eva Veiga é un
vórtice xerminal, un oco no
que abeirar as raíces e agardar
confiados a xeometría do milagre da vida. Contra todo horror e toda estupidez humana, as Paisaxes do baleiro dun
mar de espellos de calma infinitude.
Armando Requeixo

ARTE.

Galegos
de 1924

Unha mirada de antano.
Fotografías de Ruth Matilda
Anderson en Galicia
Autoría: V.V.A.A.
Edita: Fundación Caixa Galicia. (518 pp.).

A primeira Kodak coa que Virxilio Viéitez comezou a universalizar Soutelo de Montes
convert e u s e
nunha
máquina
imprescindible
para estudar a so-

ciedade galega dunha época
concreta. Cinguíndose á súa
bisbarra, os ollos conxelados
por Viéitez miran máis lonxe;
con inconsciencia creban a
súa contorna para pasar a formar parte dun patrimonio
global e achegado. Tamén Pacheco, Pintos, Moreira, Ksado,... puxeron os seus obxectivos ao seu propio servizo, primeiro, e inmediatamente despois ao noso. É obvio que de
non ser polo seu traballo o país quedaríase sen a oportunidade histórica de contemplarse a si mesmo.
Así e todo, na historia gráfica galega, atopámonos tamén
cun cumprido grupo de fotógrafos viaxeiros que bulen dos
seus países para atopar aquí,
por encargo ou por iniciativa
propia, un escenario apetecible para realizar o seu traballo.
É o caso de Charles Thurston
Thompson, que fotografou a
Catedral de Santiago en 1866
por encargo da South Kensington Museum de Lon- >>>

CONTADELIBROS.
Caligramas
Cerdedo in the Voyager I, de
Calros Solla, actualiza o xénero
dos caligramas poéticos.
O autor
pescuda na
identidade,
non só persoal
senón tamén
de Cerdedo,
da comarca
de Terra de
Montes, de Galiza enteira,
como un xeito de reivindicarse
a través dunha expresión que
acaba sendo tamén unha
experiencia orixinal de lectura.
O limiar é de Héitor Mera.

Novas voces
Sotelo Blanco publica dous
novos títulos da súa
prestixiosa colección de
poesía ‘Edoy
Leliadoura’.
Peitos e tetas
nas noticias
do domingo,
de Xosé Sixto
García,
segundo
poemario
do autor, que tamén se dedica
ao xornalismo. Palimpsesto,
de Baldo Ramos, é unha viaxe
íntima polas propias
incertezas do autor, un dos
máis veteranos novos poetas.

Premio Cidade de Ourense
Román Raña gañou o Premio
de Poesía Cidade de Ourense
2009 con O incendio das
palabras,
que agora se
publica en
Espiral Maior.
Viaxe do poeta
á súa infancia
para
encontrar
naquel tempo
o ronsel da ledicia e da
esperanza. Versos inflamados
pola luz do verán que
evocan o reencontro coa voz
do escritor consigo
mesmo.
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Berrobambán reflexiona sobra a violencia no seu novo espectáculo.O
xoves 11 estrease na Sala Nasa Pressing Catch, o novo traballo da compañía
Berrobambán escrito por Paula Carballeira e dirixido por Quico Cadaval, ao
redor da violencia. Trátase dunha “superparodia”, en palabras da compañía,
que transcende o teatro convencional con coreografías, vídeos musicais e
composicións de Soyuz Sound Sistem. O espectáculo, que se promocionará
co compacto Pressing catch. 12 cancións dende o ring (Falcatruada), contou
coa participación na escenografía de Pablo 'Pastor', nos vídeos de Alberto
Alonso e na iluminación de Fidel Vázquez.

Quico Cadaval eAnabell Gago.

Viaxes
de ida e volta
de Xosé L. Abalo

CONTADELIBROS.
Unha dramaturga brasileira
A Biblioteca-Arquivo Teatral
Francisco Pillado Mayor
publica O Herói Incómodo.
Utopia e Pessimismo no
Teatro de Hilda Hilst, de Alva
Martínez Teixeiro. A filóloga percorre a
obra da
dramaturga de
São Paulo Hilda Hilst, que
escribiu entre
o 1967 e 1969 oito obras de teatro consideradas como fundamentais na literatura en portugués do século XX.

Cangas-Vigo,Vigo-Cangas
Autoría: Xosé Luis Abalo.
Edita: A Nosa Terra.

Refutando a imposición
Cobrando a rede [Pulling out the net], Ézaro (A Coruña), 1924.

Xosé-Henrique Costas
coordina o volume 55 mentiras
sobre a lingua galega, que
aparece na colección ‘Ensaio’
dos cadernos
de Laiovento e
promovido pola plataforma
Prolingua. O libro analiza a
historia da lingua galega e os
tópicos que se difunden sobre o
papel da fala nos medios de comunicación, na empresa e noutros ámbitos da sociedade.

As tripas dunha novela
A espiral no espello. Bretaña,
Esmeraldina e o sistema literario galego, de Anxo Angueira, é
un estudo universitario ao
redor da principal novela de
Xosé Luís Méndez Ferrín. O
profesor analiza a estrutura da
obra, os diferentes niveis
narrativos e as
principais
influencias
literarias que
se perciben. A
tese do
estudoso céntrase na
relación entre a escrita de Bretaña, Esmeraldina e o
nacemento do independentismo en Galiza. Edita Xerais.

>>> dres; de Jean Laurent inmortalizando as cidades de
Lugo e A Coruña ou o catalán
Pelai Mas retratando a Galicia
de 1919. Estes son algúns
exemplos que conectan co traballo levado a cabo pola fotógrafa de Nebraska, Ruth Matilda Anderson (1893-1983), que
aquí nos ocupa.
A sede coruñesa da Fundación Caixa Galicia acolle até o
mes de abril a mostra “Unha
mirada de antano. Fotografías
de Ruth Matilda Anderson en
Galicia” que colleita boa parte
do traballo realizado pola fotógrafa durante as dúas viaxes
que realizou á nosa terra. Grazas a esta mostra, editouse un
coidado catálogo no que, ademais dos textos que nos aproximan á sociedade galega da
época e tamén á propia artista,
pódense visualizar decenas de
imaxes capturadas durante as
campañas emprendidas por
vilas e cidades das catro provincias do país.
O 7 de agosto de 1924 a fotógrafa Ruth Matilda Anderson e o seu pai desembarcan
no porto de Vigo. Ela viña cun
encargo da Hispanic Society
of America na maleta: documentar graficamente a vida
cotiá en Galicia, en especial
das zonas rurais. O catálogo

RUTH MATILDA ANDERSON

da mostra recolle parte da que as galegas e os galegos das
produción das dúas viaxes: a instantáneas convivían baixo
primeira, a máis produtiva, a ditadura militar de Primo de
do 7 a de agosto de 1924 ata o Rivera e sufrían o afogamento
28 de agosto de 1925 e a se- dun caciquismo demoledor
gunda dende o 14 de novem- sobre todo nas zonas rurais. A
bro de 1925 ata o 31
primeira parte do lide maio de 1926. Un
bro complétase cun
dos textos que precetexto de Patrick Leden á galería de ima- Nahistoria
naghan (da Hispanic
xes do libro, o do his- gráfica galega, Society of América)
toriador Ramón Villa- atopámonos que debulla as camres, achéganos á so- cun cumprido pañas de Anderson
ciedade galega que a grupo
no país e outro de Mifotógrafa detivo no de fotógrafos guel Anxo Seixas Seopapel, ofrécenos o viaxeiros”
ane no que o autor lle
guión histórico das
fai un interesante reimaxes e contextualipaso bibliográfico aos
za a súa produción.
libros de viaxeiros que
Ruth Ánderson tradeixaron as súas imballa sobre todo no
presións escritas da
rural; como ben di Villares, era nosa terra –así como as imaa cultura tradicional, en espe- xes que ilustraban estes trabacial o traballo das mulleres e a llos– anteriores á chegada da
indumentaria popular, o que fotógrafa.
guiaba o traballo da fotógrafa.
Os tres textos dos que falaAínda que o seu paseo polas mos, serven para encaixarnos
principais cidades do país deu naquel espazo de tempo no
moito de si, profesionalmente que a fotógrafa paseou e do
falando, é o rural galego o au- que foi quen de extraer un reténtico protagonista da súa pertorio gráfico de máis de
produción. As paisaxes, a ar- cinco mil imaxes. A selección
quitectura, a agricultura e a recollida no catálogo é unha
gandería, os oficios, as festas, boa mostra da áncora soltada
as feiras e os ritos... ateigan o por Ruth Matilda Anderson
catálogo das diversas realida- na realidade galega de hai
des que configuraban a Gali- máis de oitenta anos.
cia de entón; unha Galicia na
Diego Giráldez

’’

Cando vou no metro (nas cidades que o teñen) –e falo
máis que nada do metro por
mor da
disposición dos
asentos
(encarados uns
fronte aos outros e cos pasaxeiros a mirarse de fronte, non
de esguello ou en ringleira)–
resúltame enormemente pracenteiro chegar ao meu destino tras ter construído todo o
camiño no meu caletre unha
ou varias películas de argumentos e aventuras moi verosímiles a partir dese ollar, entre distraído e moi atento, que
fun facendo deses tipos humanos que como nunha pantalla de cinema entraban e saían en cada secuencia-estación e situábanse sentados ou
de pé encarándose a mín. Velaí os seus corpos, as súas facianas, as súas roupas, os seus
movementos (ou a ausencia
deles), os seus ollares...
Xosé Luís Abalo semella
seguir tamén esa mesma estela voieurista e foise dedicando a fotografar os viaxeiros da liña Vigo-Cangas e viceversa durante un período
cronolóxico non sinalado,
mais que o coñecedor dese
entorno adiviña longo no
tempo (porque hai espazos
fotografados que xa non existen e polas mudanzas que vemos tamén na moda usada).
Nun libro de formato alongado (como os barcos) e en
branco e negro Xosé Luís
Abalo principia por, den- >>>
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MOFETAS NA
REDE

O documental de autor regresa a Tui.Do 17 ao 21 de marzo desenvolverase en Tui a sexta edición do Play-Doc, na que se proxectarán máis dunha
trintena de filmes encadrados dentro do xénero documental de autor. Destaca a presenza dos realizadores Raymond Depardon e Jay Rosenblatt, aos
que se lle dedicarán dúas retrospectivas, así como a presentación de obras
artísticas representativas do pintor Antón Lamazares e do escultor Manolo
Paz, e dentro do apartado musical o concerto en directo dos norteamericanos The Spinto Band e os angolanos Batida.

Dúas imaxes do volume de Xosé Luís Abalo.

Marica Campo

S
que usan o transporte público
e que van ao choio, ou de volta del, ou de compras, ou de
esmorga. As dúas derradeiras
imaxes do libro son dous intres do lecer-viaxe dunha moza e dos seus dous cativos (estes si, de roupas estivais e ledas). Ao meu ver ese díptico
debe ser o inicio dunha segunda e necesaria parte deste
proxecto, un novo volume,
agora obrigatoriamente a cor,
retratando todo o balbordo
estival, de sol e roupas coloristas, pantalóns curtos, camisetas de asas, protectores solares, viseiras, lentes de sol,
chancletas e mochilas, bolsos
coas toallas de praia... Os turistas de aquí e de fóra á procura de praia ou do cámping
serán o envés exacto deste volume, e ámbolos dous a reflectir as dúas facianas do
pouco semella levar roupas transporte de ría.
especialmente modernas (hai
O traballo de Abalo ten
un mozo cunha sudadeira de moitos e diversos puntos de
El Niño).
interese sobre todo porque se
Xentes correntes que Xosé trata dun proxecto fotográfico
Luís Abalo fotografa sen heroi- en formato libro, é dicir, non é
cidade ou epopea ningunha, o un catálogo que ilustra unha
mostra fotográfica,
máis que fai nese senso é un retrato a connon é a mera ilustración secundaria dun
traluz, ou reflexións
tralos vidros, ou xogos Acomposición proxecto externo ao lide liñas coa arquitec- de fotografías, bro, senón que se trata dun libro de fototura do barco que en- a súa orde
marcan de xeito orixi- nas páxinas
grafías, é dicir, un pronal os viaxeiros ou e na maqueta, xecto editorial onde a
puntos de vistas re- constitúe
composición de fotografías, a súa orde nas
cortados ou contrapi- o proxecto
páxinas e na maqueta
cados forzados e vanartístico en si
constitúe o proxecto
gardistas.
artístico en si mesmo.
E n t r e m e n t r e s , mesmo”
alleos ás escasas linÉ moi importante
dezas estéticas do arque, igual que ocorre
tista, o pobo senta fofóra, segan existindo
editoriais comerciais
ra na cuberta ou dentro e vai adormecendo, ou olla en Galiza que, malia a dificulna revista a Carolina de Mó- tade infinita da súa comercianaco, ou enlea tabaco, ou to- lización ao non contar co
ma o sol, ou cavila pensativo, apoio dunha mostra, dos visioutros lerían, ou xogan as car- tantes dun espazo e quizais
tas e mesmo algún le o xornal dunha institución, aposten
(ninguén un libro). Aí están polo libro de fotografías, un
tamén outros e outras de pé, produto e un formato que foi
para saír ou entrar do barco, crucial no devir da propia hisou a debruzarse na varanda toria da fotografía e que dende cuberta, ou coa bolsa do de Galiza lidera, practicamenCorte Inglés no colo. Tipos te en solitario, a editorial A
populares e grises –e non só Nosa Terra.
Xosé M. Buxán Bran
por efecto do branco e negro–

’’

>>> de o peirao, retratar a
esas xentes que agardan polo
barco de ida ou de volta, que
transitan ou descansan na vella estación marítima de Vigo
(hoxe desaparecida) o na actual (hoxe tamén en proceso
de mudanza), ou que agardan
nos chanzos-miradoiro da reformada actuación arquitectónica das Avenidas, ou que
xa baixan ou soben polos
chanzos desgastados e moi
antigos do embarcadoiro de
pedra dende o que acceden
ao barco.
Logo, xa no barco, Abalo
dedícase todo o tempo a seguir non os debuxos que os

barcos fan na mar calma ou
encrespada, tampouco se detén nos perfiles arquitectónicos e naturais da ría e da súa
costa, nin sequera fica observando os modelos de barcos e
os seus aparellos navais, senón que polo contrario olla
decote para os habitantes deses barcos e vaise detendo,
teimudo, en toda a paisaxe
humana de ida e de volta que
habitan a liña marítima VigoCangas-Vigo. Homes e mulleres traballadoras cuxas vestimentas son en todos os casos
sinxelas e populares (só atopo
un home con garabata). A
mocidade que aparece tam-

eica as mofetas, cando se
senten ameazadas, deitan un líquido pestilente que
abafa mesmo os narices máis
atrofiados. Coido que son
bastante mol chamándolles
así a certos elementos ou
“elementas”, que se dedican
a calumniar, ao abeiro do
anonimato, cun correo electrónico. Asinan como Aduaneiras sen Fronteiros e achegan unha listaxe de profesores e profesoras das universidades galegas aos que acusan
de comentarios misóxinos
nos foros. Din que identificaron as IPs. Non coñezo todas
estas persoas, mais á maioría
si. Chégame o criterio que teño delas para saber que se
trata dunha andrómena miserábel. Non teño dúbidas;
pero, a maior abundamento,
podo certificar que dúas das
calumniadas nin sequera saben como se entra nun foro.
Por outra banda, para acceder ao titular dunha IP é precisa unha orde xudicial e esta
só se concede cando se trata
de investigar un delito. Un
delito, por exemplo, como o
que cometeu quen fai a falsa
denuncia.
As mofetas, como dixen e é
sabido, atacan cando se senten ameazadas. Pregúntome
que ameaza supoñen para
quen procederon deste xeito
os dez profesores e profesoras obxecto do libelo. Se cadra a de ser intelixentes e donos do que din e practican.
Non se me ocorre outra cousa
que a envexa e o resentimento como fonte de inspiración.
Talvez non debera darlles
publicidade con este artigo. A
auga, como di o refrán, aclárase soa. Mais pódeme a rabia diante das inxustizas. Verdadeiramente estas cousas
retratan a quen as fai: apenas
persoas, con encefalograma
plano e moito tempo para
maquinar maldades.

’’

Non se me ocorre outra
cousa que a envexa e o
resentimento como fonte
de inspiración”

RESA.

nio musical
squecido
das

abitual na
último
e

zos Sonoros.

odeletras
nto e
e dous
os na
Fernando
arrera”
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Nao, metáfora de axitación
A banda de rock presenta o disco Coas túas mans,
nove cortes que denotan a consagración dun son
propio e a evolución das súas ideas
M.B.

O pasado 5 de marzo, a banda
estradense de rock Nao comezou na sala Capitol de Compostela a xira de presentación
de Coas túas mans, un segundo disco profesional que chega
tres anos despois da publicación de Palabras espidas, un
breve período de reflexión e algunhas mudanzas internas.
O novo repertorio presentarase en directo tamén dentro
desta xira na Coruña, Ourense,
Melide, Ferrol, Cangas e Lalín.
Nao non deixa nada ao azar,
todo leva unha intención. Unha
man cos dedos amputados no
cuño da portada xa advirte da
carga crítica e reivindicativa que
persegue neste traballo. “Non
hai retoques” indica Pablo Carracedo, “trátase da man dun
obreiro galego que reflexiona
sobre a precariedade laboral”.
Se o anterior disco recuncaba na filosofía da palabra como
arma de defensa e de ataque,
como medio para expresar
sentimentos de rabia ou de
amor e como forma de manipulación, Coas túas mans formula un concepto máis directo
e máis tanxíbel. O novo disco
enchoupase da idea de que coas nosas propias mans se pode
cambiar o mundo e que cada
un de nós é o protagonista principal da súa propia vida. Letras
críticas e afiadas que se adere-

zan cun son máis duro e cru do
que teñen acostumados aos
seus seguidores, pero no que
non faltan cortes melódicos.
Para Pablo Carracedo,
membro da banda, o disco preséntase na traxectoria de Nao
como a “confirmación dun
concepto de grupo, a consolidación dun son propio e a reafirmación da liña natural de
evolución”. Nao subiuse por
vez primeira a un escenario en
2005. Seis meses despois entraron en estudio para gravar os
sete temas da súa primeira maqueta, coa que actuarían en diferentes puntos do país dentro
da xira Usa a palabra 2006 e que
lles valería para darse a coñecer.
A evolución como banda xa
se deixou sentir no seus seguinte traballo, a maqueta Somos, que vería tamén mudanzas na formación. No ano 2007
viaxan a Euskadi, aos estudios
Garate, para materializar o que
se converterá no seu primeiro
disco profesional. Baixo a produción de Kaki Arkarazo (Negu
Gorriak, Nación Reixa) coceuse As palabras espidas, un álbum que recadou éxito de crítica e de público, onde a palabra
se converteu no fío condutor.

CONCEPTO NAS LETRAS. Como explica Carracedo, autor dos textos deste novo traballo, “cando
creamos un disco buscamos un

Concerto de Nao na sala Capitolde Santiago.

EN DIRECTO.
A Coruña, 13 marzo, CSO Casa
das Atochas.

Ourense, 20 marzo, A Boleira.
Melide, 27 marzo, Pub Gatos.
Ferrol, 10 abril, Sala Run Rum.
Cuntis, 16 abril, O Chiorta.
Cangas, 17 abril, A Tiradoura.
Lalín, 30 abril, Sala El Egua.

concepto nas letras. Non facemos crítica social gratuíta senón
que buscamos a reflexión e a ac-

? UERE SABER MÁIS?

www.myspace.com/somosnao

XABIER MARTÍNEZ

ción”. O disco que agora presentan arranca co tema Un mesmo
corazón, que fala da banda, “de
cinco corazóns que latexan ao
unísono e dan conta do seu rexeitamento do individualismo
que impera na sociedade”, e pecha con O mundo é noso, inspirado nun conto de Galeano.
“Hai unha idea moi estendida de que o mundo pertence ás grandes corporacións
multinacionais” comenta Carracedo “pero realmente pertence á clase clase obreira, que
o constrúe coas súas mans”.
Ao seu ver “esas mans son as
que poden sacudir o desprezo
que temos cara nosa propia
cultura e as que poden refacer

o mundo”. Nao tamén lle dedica un tema á polémica que
se ten instalado ao redor da
lingua porque “queríamos
quitarlle a careta a moita xente
e reafirmarnos nas nosas conviccións”.
Coas túas mans, traballo no
que colaboraron Martín Loureiro, de Machina, e García, de
Dios ke te Crew, gravouse nos
estudios Mafia Records do Carballiño. Pablo Carracedo destaca que todas as empresas que
participaron na elaboración
deste disco teñen domicilio social en Galiza, porque, na súa
opinión “xa non é necesario saír
fóra para buscar prezos competitivos e estudios de calidade”.G
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A vida é eterna
en 5 minutos
VÍCTOR JARA
Te recuerdo Amanda
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HISTORIA E ACTUALIDADE

Mapa da illa de Haití ca toponimia española (1784).

De como Haití deixou de existir
Nesta illa, golpeada unha vez máis
polos contratempos, comezou o comercio
de escravos. Gobernada, primeiro,
polo propio Colón, cos anos os españois
foron cedéndolle espazo aos franceses
Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS]

H

aití contaba en
1970 cunha poboación de 4.581.000
habitantes, tan só
2.000 eran brancos, o resto, é dicir o 99,96%, eran negros descendentes de escravos. Hoxe
esa poboación segue a ser maioritariamente negra nun 98%.
A súa “historia” comeza o 5
de nadal de 1492, data do desembarco na illa dos homes
capitaneados polo mareante
Cristobal Colón. O Haití colonial foi un verdadeiro hipermercado humano patrocinado polos españois e consumado polos franceses.
Colón trocoulle a illa o seu
topónimo orixinal polo de La
Española. En 1795, a parte oeste pasou a dominio francés,
pero xa antes, en 1697, España

lle cedera parte dos seus dereitos ao seu veciño, quedando
dividida en dous espazos políticos. O español, nomeado Dominicana, e o francés que, tras
a independencia, en 1803, recuperaría a denominación autóctona de Haití.
Estímase que, á chegada
dos conquistadores, o numero
de habitantes –arawak, caribes
e taínos– roldaba os 300.000.
Case todos serían exterminados a resultas da actividade das
potencias europeas.

UN NEGOCIO REAL. A chegada dos
europeos ao continente americano, no século XV, abriu grandes perspectivas de expansión
socioeconómica. Para a súa
exportación e manipulación,
os novos produtos necesitaban dunha man de obra capaz
de traballar en condicións moi
duras. Recorreuse, entón, ao

Porto Príncipe e [á dereita] estatua ao escravo descoñecido nesta localidade.

rapto de homes e mulleres no
continente africano, seleccionados pola súa mocidade e robusteza. As capturas producíronse a tan grande escala que,
aínda hoxe, son palpábeis en
África as secuelas desta devastación demográfica.
Calcúlase que, ao longo de
catro séculos (XV-XIX), marcharon de África rumbo a América uns doce millóns de individuos, sen contar as baixas producidas nas expedicións de
captura como tampouco as vítimas habidas no transporte
(que a miúdo significaban a
metade do cargamento).

’’

Oprezodunescravo,
en tempos de Felipe II,
andaba entre
100 e 180 ducados”

Se o sal, os naipes e o tabaco
xa constituían un negocio real
a través do Estanco, a coroa española estableceu agora a exclusividade do tráfico de escravos e a posterior concesión dos
nomeados asientos para a súa
explotación por particulares. A

base xurídica empregada para
lexitimar este mercado foi extraida dunha vella lei escravista
que figuraba nas Sete Partidas
de Afonso X.

O PREZO DUNHA PERSOA. Sendo
informado Felipe II da necesidade “nas nosas Indias de labregos e xente de traballo é
necesario […] servirse os españois que nelas residen de
negros”, e como o prezo dos
escravos, ao parecer estaba a
ser excesivo, dispón taxar “o
valor dos ditos negros” do seguinte modo: os negros capturados en Santo Tomé e a >>>

tir
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Code Noir. Escrito a petición de Louis XIV,
estipula os dereitos de propiedade
sobre os escravos
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A coroa española desbordada
>>> Guinea, con destino as
Antillas (La Española, Cuba…) habían de ser vendidos
a 100 ducados “cada peza”. Os
que foran levados ás terras
continentais custarían 110
ducados, coas excepcións de
Nicaragua, Nova España, Nova Galiza 120; o Perú e o Río da
Prata (Arxentina, Paraguai…)
150; Reino de Granada e Popayán (Colombia) 140; sendo
os máis caros os destinados a
Chile que custarían 180 ducados. Na taxa tamén se sinalaba que os negros procedentes
de Cabo Verde incrementarían o custo en 20 ducados.

Esta taxación tiña carácter
internacional, pois non só regulaba os “vasallos nosos […]
que levaren negros” senón tamén os “do Reino de Portugal e
de calesquer outra parte e lugar que fosen”.
Por último, “cada un dos
que o contrario fixesen” serían
sancionados e deberían ingresar na Cámara Real a cantidade de cen mil marabedís.G

Un asiento do rei Carlos I aumentou a importación de escravos co
único fin de dedicalos á venda, o
que ocasionaría non poucos problemas, tales como os de evitar as
incursións piratas, entre elas a de
Drake en 1586, e a de organizar
administrativamente a Trata.
Ademais, a demanda crecente facía necesario habilitar espazos
onde depositar a mercadoría humana. A tarefa burocrática para a
súa administración desbordaría
en pouco tempo as autoridades
españolas que, incapaces da xestión, ao redor de 1630, permitiron
establecerse no oeste da illa a colonos holandeses e franceses para cumprir esa misión.

’’

Antesdeservendidos,
os escravos eran aceitados
para que lles destacase
a musculatura”

En 1697, polo Tratado de Riswick, España cedeu a gobernación desta parte da Española a
Francia, para entregarlla definitivamente en 1795, no Tratado de
Basilea.
Máis tarde, en 1701 Felipe V, o
primeiro rei borbón, concedeulle
á Compañía Real de Guinea,do seu

avó Louis XIV, o monopolio da explotación do tráfico de escravos.
O desembarco e almacenaxe
de homes e mulleres concentraríase na parte occidental da illa,
nun lugar de primeiras totalmente devastado polos conquistadores, máis tarde refuxio de filibusteiros e piratas de distintas nacionalidades. Este lugar é hoxe a capital do país, Porto Príncipe.
Antes de sacalos á venda, os
escravos eran amoreados en barracóns (tangós) onde pasaban
corentena, para evitar riscos de
andazo, disimular as súas feridas,
aceitarlles a musculatura para salientala e, o máis importante, sometelos a un tempo de ceba.G

De Colón a Obando e Frei Bartolomé
Ollando o mapa, observamos que
Haití forma unha grande baía natural que, a modo de boca, e cunha
voracidade terríbel, enguliría a milleiros de seres humanos. A superficie total da illa é de 77.192 km2. Deles, 48.442 pertencen á República
Dominicana e 27.750 corresponden a Haití, extensión un pouco
máis pequena que a de Galiza
(29.574 km2).
Os pobos arawak e caribe chamábana Haití (lugar montañoso) e
o pobo tainoQuisqueya (terra nai).
Os conquistadores incorporaron o
territorio ao imperio español co nome de La Española. En 1493 fundou
alí Colón a primeira colonia de América, sendo ademais o seu gobernador até 1499, cando foi chamado á
metrópole para responder as acusacións de abusos e corrupción formuladas contra el e a súa familia.
Absolto, nunca máis volvería a tomar o mando da illa. En 1509, o seu
irmán Diego foi nomeado gobernador, logo dunha estancia de 5 anos
foi reclamado tamén pola Corte.En
1520 regresou a La Española, tendo
que deixala tres anos despois e voltar de novo a España para responder de novos cargos.
Antes en 1501, os Reis Católicos
nomearon a Nicolás de Ovando
(1451?-1511) gobernador das Indias. En 1502 pasou a La Española
para establecer a autoridade rexia
coas encomendas concretas de investigar os feitos relacionados coa
familia Colón, de axudar á Igrexa no
seu desenrolo, e de sufocar as rebelións indíxenas, organizando, ademais, a penetración e a explotación
do continente. Nesta viaxe ía acompañado, entre outros, de Francisco
Pizarro e de frai Bartolomé de las

Casas, que aínda que coñecido como O Protector dos Indios, sería un
dos primeiros en xustificar a introdución de escravos negros en
América. No seu memorial (1517)
presentado ao rei Carlos I defendía
a humanidade dos indíxenas por
posuír alma e preguntándose: “Como, entón, escravizalos? [...] o mellor sería traer negros de África, que
carecen do sopro divino e, en consecuencia, están na metade entre o
humano e o animal”, parece que
despois se arrepentiu destas palabras. A tarefa evanxelizadoradesenrolárona franciscanos e dominicos
como De Las Casas, quen pronto
crearon dous bispados e multitude
de conventos. En 1565 estableceríase tamén o Santo Oficio.
Ovando encabezou unha serie
de campañas militares sanguentas
que, xunto coas epidemias introducidas polos europeos, minguarían drasticamente o número de habitantes. En 1504 mandou aforcar
á princesa Anacaona, consumando así o exterminio do pobo taino
case na súa totalidade. Sería tamén
o precursor da importación de escravos negros en América, que nos
comezos se compraban a peso.
Tras o sometemento fundou
varias cidades. Sabemos do nome
de tres galegos que o acompañaron na colonización da illa. O lucense Diego Méndez, que se estableceu na cidade de Santiago, primeira vila en recibir ese nome en América; o compostelán Pedro Galego,
nomeado comendador da cidade
de Compostela de Azúa; e o miñense Xan Turnes, que implantaría
unha das primeiras plantacións algodoeiras no territorio que, máis
tarde, sería a cidade de Salvaterra

’’

Sabemosonomedetres
galegos que participaron
na colonización da illa”

da Sabana (hoxe, Les Cayes).
Ovando tamén organizou exploracións e expedicións de conquista. Ordenou ao mareante galego Sebastián Ocampo (Noia, ?-Se-

Venda de escravos e [arriba] Instrucións dos Reis Católicosa Ovando.

villa, 1514) dirixirse a Cuba para detallar as posibilidades de ocupación posterior. Deste xeito, Ocampo sería o descubridor do Golfo de
México e o primeiro en circunnavegar Cuba en 1506, demostrando
a súa insularidade tras unha derrota de once meses.
Tres séculos antes de que Haití
conseguise a independencia, o 26
de decembro de 1522 produciuse a
primeira sublevación de escravos
negros do Novo Mundoatopándose aínda baixo o dominio español.G

36-37 magazine.qxd

9/3/10

20:12

MA G A Z INE.36.

Página 2

ANOSATERRA
11-17 DE MARZO DE 2010

PARAXES NATURAIS

O Nordés, un gran descoñecido
Unha viaxe ao leste galego convértese
nun peregrinar por constantes e
inmensas paraxes que reflicten a
diferente beleza das comarcas luguesas

a Mariña occidental,
e pertencente ao
concello de Viveiro,
encóntrase o extenso Val do Naseiro. Xa inmersos
nel, na parroquia de Chavín podemos visitar o Souto da Retorta. Alí se emprazan os grosos e
centenarios eucaliptos que crean unha paisaxe peculiar no
primeiro treito do río Landro. O
decurso desta corrente polo val
viveirense está inzado de fervenzas, o que o converte nun
lugar idóneo para o descanso. A
gran superficie de todo o fondón está poboada por unha das
maiores riquezas forestais de
Galicia, na que, amais dos eucaliptos, especie predominante,
atópanse árbores autóctonas,
facendo do val unha sucesión
de fragas. Un carreiro de varios
quilómetros conduce a outra
singular paraxe, a do Pozo da
Ferida, que salienta pola espectacular fervenza que lle dá nome ao lugar. Nas súas inmediacións encóntrase tamén a chamada Cabeza da Ferida, unha
escultura naturalde grandes dimensións que semella un cranio humano.
Regresando de novo ao mítico Val do Naseiro, o lugar
convértese nunha magnífica
zona para a festa e as romaxes
en pleno agosto, época na que
se celebra a Romaría do Naseiro. Unhas 30.000 persoas, procedentes de Galicia pero tamén do exterior, se dan cita alí
cada ano. Construcións de
madeira e albergues axudan á
diversión ao longo de máis de
unha semana.

pola mistura de paraxes naturais con grandes obras arquitectónicas de máis de cinco séculos de antigüidade. Un dos
aspectos que máis une os cinco termos municipais é precisamente o río que desemboca
na parroquia focega de Fazouro. O Masma é a gran conexión. Trátase dunha corrente
fluvial eminentemente salmoeira e troiteira, tanto na súa desembocadura coma preto de
Mondoñedo e Vilanova de
Lourenzá.
A sede catedralicia ten moitos outros monumentos na
súa zona máis rural, entre eles
o mítico Mosteiro de Picos, do
século XIV. A el ían destinados,
noutros tempos, os monxes
que tiñan algunha minusvalía
ou que foran castigados. O lugar onde se empraza a edificación relixiosa, deshabitada na
actualidade, é coñecida como
calvario, pois conta cun viacrucis que se inicia na primeira subida. A montaña de Picos é utilizada a medida que se achega
o estío para as carreiras de carrilanas, un popular deporte
consistente no manexo de curiosos automóbiles elaborados
polos propios pilotos.
Pero na natureza do Masma, non só se encontra Mondoñedo, tamén en Celeiro de
Mariñaos e en Barreiros se
mistura unha extensa zona húmida que parte cara a ría de
Foz. Nela abonda a fauna típica destes lugares, salientando
os parrulos bravos.
Algúns autores, entre eles
Suso de Toro, manteñen que o
Val do Masma foi o inspirador
da obra de Álvaro Cunqueiro.

O VAL DO MASMA. Todos os con-

DA MARIÑA Á TERRA CHÁ.Unha das

cellos que forman parte da
Mariña Central, integran o Val
do Masma, que se caracteriza

áreas que aínda se encontra
moi virxe son as terras de transición da Mariña até a Chaira.

Antonio Cendán

N

Un recanto do Val do Naseiro en Viveiro.

Eucalipto centenario de Chavín (Viveiro).

Tratase dunha gran zona boscosa entre montañas, nas que
se xuntan os concellos de Abadín, A Pastoriza e Mondoñedo.
Alí encóntranse, entre outras, a

Fraga Vella, a Serra da Corda ou
o Alto da Xesta, considerada coma a porta de entrada da Terra
Chá. Este último territorio é tamén coñecido pola súa fauna,

na que abondan os cabalos e as
vacas do monte, nun dos climas
máis xélidos de Galicia. Tamén
se poden observar os primeiros
paradoxos que deixa a na- >>>
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Vista de Abres coa igrexa no centro.

Vilafernando de Abres (Trabada).

’’

AutorescomoSusodeToro
manteñen que o Val do
Masma foi o inspirador
da obra de Cunqueiro”

’’

ACabezadaFeridaé
unha escultura natural
de grandes dimensións que
semella un cranio humano”

’’

Ponte da Proba en Navia de Suarna.

Alto da Xesta en Abadín.

OMosteirodePicosdata
do século XIV; a el ían
destinados os monxes que
tiñan algunha minusvalía
ou que foran castigados”

este temíbel depredador. Eran
construídas aproveitando a
empinada orografía da zona.
Outra das áreas menos explotadas do Incio e A Ferrería,
onde se encontra emprazado
un celebre balneario, que fora
propiedade da familia de Ortega y Gasset. Nas súas estreitas
rúas quedan aínda os vestixios
de antigas pensións e locais de
hospedaxe, que lembran que a
Ferrería foi un pobo vivo. Como
curiosidade, chaman a atención algunhas casas colgantes.

’’

ONavia,oEoeoMasma
son ríos excepcionais
para a pesca e mesmo
aspirar ao salmón de prata”

brase a tradicional baixada da
ría, que remata na área recreativa trabadense, onde salienta
o seu kárting, por ser un lugar
excepcional para a práctica
deste deporte.
Na outra beira da ría emprázase San Tirso de Abres,
unha localidade con moito sabor galego. Nela, cada ano, a
comezos de abril entrégaselle
o salmón de prata ao pescador
que capture o primeiro salmón
no río Eo.

NAVIA DE SUARNA. Aínda que dá a
A RÍA DE ABRES. A ría de Abres, en

Salto do Can (Viveiro).

>>> tureza, entre eles a posibilidade de albiscar dende o alto
do Cadavedo as terras chairas
da Pastoriza, en tanto que, dende A Xesta, divísase unha fermosa panorámica de gran parte
da comarca da Terra Chá.

AS TERRAS DO INCIO. Agochado

entre as terras de Sarria, Samos
e Bóveda encóntrase o Incio,
un concello que salienta polos
enormes pregues que fai o territorio onde se encrava. Desta
área tense coñecemento dende a época romana, xa que das
súas canteiras saía o famoso
mármore que logo se empre-

gou para adornar distintas edificacións da chamada Lucus
Augusti. Ademais da súa extensa vexetación, composta
basicamente por árbores autóctonas, salientan as trampas
naturais coñecidas coma os
Foxos de Lobos. Nelas capturábase, hai máis de 200 anos,

Trabada, serve coma raia divisoria entre Galicia e Asturias.
Este accidente xeográfico ten
un peculiar percorrido que comeza a altura de Ribadeo e remata xa en Trabada. Entre as
posibilidades que ofrece encóntrase a de facer incursións
en terras asturianas e galegas
ao mesmo tempo, xa que discorre polo concello asturiano
de San Tirso de Abres e os galegos de Ribadeo e Trabada. Cada ano, dende Ribadeo, celé-

impresión de ser un lugar afastado, Navia de Suarna é un pequeno e interesante encrave
emprazado nos Ancares. A arquitectura do lugar arrodea
unha praza central, que vertebra o principal núcleo do concello. É tamén un lugar idóneo
para os afeccionados á pesca,
pola proximidade do río Navia,
onde salienta a Ponte da Pobra, construción medieval con
arco de medio punto que enlaza a capital do concello co resto
de termos municipais.G
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GUÍAS.

VIÑOTECA.

Mil ríos
de primeira man

Un albariño
nos Pireneos

O escritor e investigador chantadino, Xosé Lois Ripalda, vén
de editar O país dos mil ríos
(Galaxia), unha guía na que repasa a cultura fluvial de Galicia.
A súa intención declarada non
foi a de reunir datos estatísticos
senón describir as singularidades das propias correntes fluviais. Ripalda investigou, por
exemplo, o son dos ríos e chegou á conclusión de que son
distintos. Tamén lembra as antigas rivalidades entre os habitantes de ambas beiras dos ríos, o que deu lugar a moitas
cantigas populares e regueifas.
Arredor dos efluvios galegos
tamén xurdiron lendas coma a
relacionada co Pedregal de Irimia, onde nace o Miño. O conto popular di que nas súas orixes houbera un intento de tapar o gran río galego e por iso
foi cuberto con pedras.
A carón dos ríos tamén naceron grandes núcleos de poboación. Os romanos foron pioneiros en fundar cidades preto deles. En Galicia hai dous exemplos notorios, Lugo e Ourense.
Outra das características dos ríos é que marcan a personalidade dunha poboación. Velaí o
caso do Lérez, en Pontevedra, o
único río que ten un himno. “A
cidade non sería a mesma sen o
río”, sinala Ripalda.

Os monxes hospitalarios estiveron na zona prepirenaica do
Castell d'Encus, veguería do
Pallars Jussá, desde o ano 1151
até o 1752. Alí plantaron o seu
viñedo entre os 850 e os 1.000
metros de altura vinificando os
seus bagos en grandes lagares
escarvados na rocha. O viñedo
e o viño volveron a esas terras
grazas a Raúl Bobet, ex director
técnico do Grupo Torres e actualmente socio de Sergi Ferrer
no proxecto vitivinícola do
Priorat Ferrer-Bobet. A esas zonas altas de Lleida chegou buscando o frescor fronte á evolución do clima ou cambio climático que avanza polo resto
de Catalunya. A busca non estivo mal xa que ademais das
condicións desexadas atopou
este pouso histórico.
A adega Castell d'Encus
conta con 23 hectáreas de viñedo con múltiplas cepas
brancas e tintas cultivadas en
agricultura orgánica. Proximamente sacarán un tinto elaborado nos antigos lagares de pedra ao aire libre. Na súa primeira colleita elaboraron dous
brancos: o Ekam de riesling e
albariño e o Taleia de semillon
e sauvignon blanc. Os dous na
viñoteca Vinus & Brindis de Vigo a 18 euros.

ARQUITECTURA. En paralelo ao desenvolvemento dos ríos naceu
tamén unha arquitectura civil
que foi evolucionando en función das épocas e dos estilos arquitectónicos. Neste sentido,
salientan as pontes que, co paso dos anos, gañaron o título de
monumentos. Do río tamén se
fixo un aproveitamento económico, que, como indica o autor,
xa se coñecía case mil anos antes de Cristo. Xunto aos ríos
apareceron tamén os muíños
que tiveron vixencia até hai
pouco máis de dúas décadas. A
tradicional máquina de moer
era símbolo de distinción para
a familia propietaria. Unha das
figuras propias do ordenamento xurídico civil galego é coñecida como muíño de herdeiros.
Pero o río tamén é lugar para pasalo ben e gozar de xornadas festivas. Son moitas as fes-

Xose Lois Ripalda.

tas que se celebran
nas súas ribeiras, coma a do Avia, en Ribadavia ou a do nacemento do Miño, no
Pedregal de Irimia.
O DESCENSO DA PESCA. Ripalda atribúe este fenómeno á contaminación, nomeadamente porque os peixes de río, entre eles o
salmón, buscan augas claras e

frescas. Tamén considera que a chegada de especies invasoras, entre elas a
nova flora que medra a carón da corrente, é prexudicial para o desenvolvemento das especies
fluviais. Novas construcións,
como os encoros, tamén prexudicaron o hábitat dos ríos.G
Antonio Cendán

Ekam 2008
Adega Castell d'Encus .
Catalunya .
Rieslinge Albariño.
D.O. Costers del Segre

Comezamos a ascensión co sol
aínda noutros lares, atravesando o frescor acumulado da noite, pisando as herbas apagadas
e a madeira durmida, mesturados no aire frío que pecha o nariz. O sol chegou acentuándose
coa altura e con el as herbas
aromáticas de montaña, o verde cargado das altas pradeiras,
a flor sobrecollida por esta vertixe e as especias brancas, a
froita carnosa e a sensación
cremosa infiltradas polo aire
das rochas. Entra suave, enchendo a boca con máis froita
que no nariz, rematando nun
longo final fresco e amargoso
de regusto amoscatelado.G
Antonio Portela

VISITAR.

San Cibrao,
unha península
con encanto
San Cibrao é unha localidade
eminentemente turística hoxe
en día, aínda que en épocas
pasadas eran moitos os barcos
de gran tonelaxe os que se
achegaban até o seu porto. O
lugar, en parte, emprazado
nunha península, conserva
nas súas edificacións o encanto doutro tempo, no que non
só ían os veraneantes, senón
aqueles que desexaban “tomar
as augas”, pola crenza tradicional de que a auga mariña tiña
propiedades curativas.
O mellor exemplo do que
representou San Cibrao para a
pesca da Mariña luguesa reflíctese no seu Museo do Mar. Nel
gárdanse todo tipo de trebellos
empregados nas artes pesqueiras. Tamén se conservan
ósos de animais mariños, entre
eles de baleas, un cetáceo moi
cobizado noutros tempos. Áncoras, restos de naufraxios e tamén antigos aparellos de salvamento marítimo concitan o
interese do visitante.
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O enorme vínculo de San
Cibrao co mar reflíctese aínda
na súa lonxa, onde todas as tardes se seguen a poxar distintas
clases de peixe, salientando os
cefalópodos e os mariscos. Do
mesmo xeito, aínda quedan en
pe algúns restos das vellas conserveiras de sardiña, nas que
hai máis de catro décadas se
enlataba o peixe.
Outra singularidade de San
Cibrao é o faro, emprazado no
recanto da península, último
treito de terra. Salienta porque
segue a ser manexado manualmente e unha fareira dedícase
a darlle sinais aos barcos ao
xeito tradicional.

A gran festa da localidade
celébrase en agosto, A Maruxaina, popular celebración laica, na que se honra un mito
mariño que din que engaiolaba, cos seus cantos, os mariñeiros e arrastrábaos até os farallóns.
E como lugar mariño que é,
en San Cibrao pode degustarse
o ourizo de mar, cociñado de
distintos xeitos. Tampouco a
súa principal entidade “Os
Aventados” esquece o vínculo
co oceano e especialmente co
vento do nordés, un compoñente máis da paisaxe desta localidade da Mariña.G
Antonio Cendán

Faro de San Cibrao, un dos poucos accionados manualmente por unha fareira, e
[arriba] vista aerea da localidade.

Outras vistas da vila.
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1.397 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Unha exposición recolle na Coruña os principais achádegos do
xacemento arqueolóxico de
Atapuerca.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. A verdadeira historia
dos tres porquiños e o lobo
feroz. Unha obra para o público
infantil do grupo Teatro del Andamio. Este domingo 14, ás 17:00, na
Casa da Cultura de Bertamiráns.
O BARCO
¬TEATRO. O Forno. Unha obra da
compañía Elefante Elegante Teatro, que poderemos ver este venres
12, ás 21:00, no Teatro Municipal
Lauro Olmo.

Play-doc, documentais en Tui
Play-Doc, o festival adicado en exclusiva ao xénero documental, converte como cada ano a Tui nun
punto de encontro para público,
profesionais e creadores de todo o
mundo, buscando a promoción do
documental e dos seus autores. Tamén se organiza un gran número
de actividades paralelas como talleres, seminarios... Ademais de bo cinema, o festival presenta un amplo
programa de concertos a cargo dos
protagonistas das películas presentadas no festival.
O norteamericano Jay Rosenblatt visita Tui por segunda vez .
Presenta un total de dez pezas que
realizan un percorrido por unha carreira marcada pola técnica do collage. A combinación de tomas persoais co found footage centra o discurso destas pezas, na tradición do
cinema-ensaio de Jean-Luc Godard
e Chris Marker.
O outro convidado estrela é o
francés Raymond Depardon, un
dos nomes clave no cinema do
real contemporáneo do últimos
trinta anos.
Popular polas súas fotografías das
guerras de Alxeria ou Vietnam, presenta tamén unha filmografía extensa na que cunha mirada silenciosa, enigmática e inescrutábel logra retratar a colectivos tan diversos
coma o dos enfermos mentais de
San Clementeou o día a día dos policías de París en Faits divers.
Na sección oficial tamén participan o chinés Weikai Huang, o serbio Boris Mitic, o ruso Andrey Gryazev ou a francesaIlisa Barbash,
ademáis de obras de autores galegos como Alberte Pagáne outros.
Do mércores 17 ao 21 de marzo, no
Auditorio Área Panorámica Tui.

BUEU
¬CINE. Conan, o neno do futuro. Esta serie de manga, que
achega uns positivos valores, vai ser
proxectada nos seus distintos capítulos, durante 13 semanas, até o 2
de maio. Será este domingo7 e todos os domingos até esa data, ás
12:00, no Centro Social do Mar.
¬MÚSICA. Doctor Gringo.Banda
santiaguesa que ten traballado en
diferentes series televisivas nacionais e ten formado parte das mellores bandas de rock e blues de toda a
zona. O venres 12, ás 23:00, entradas
a 6 euros, na Sala Aturuxo.
¬TEATRO. O día do pai. Unha comedia da compañía Malasombra,
que será representada o venres 12,
ás 21:00, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.
BURELA
¬TEATRO. Pingueiras e tarteiras.Unha obra para os máis pequenos, desenvolvida pola compañía
Teatro del Andamio. O sábado 13,
ás 18:00, na Casa da Cultura .
O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Som do Galpom. Actuación do grupo de Ames este venres 12, ás 00:00, na sala Isis Pharia.
¬TEATRO. Benito Bienvenido (O
casting). Benito e Varela, íntimos
dende nenos tomando unhas tazas
chegan a un acordo tácito que rubrican tomando a derradeira taza. Cóntanolo a compañía Lambríaca Teatro, o venres 12, ás 22:30, no Auditorio Municipal .
CARBALLO
¬TEATRO. Exitus. Unha comedia
coa morte de fondo, en clave de humor negro, polo grupo catalán Titzina Teatre. Este venres 12, ás 21:00,
no Pazo da Cultura.
No mesmo escenario, o domingo
14, ás 18:00, estará o mago Dani
García co seu espectáculo Da'kara.
CANGAS DO MORRAZO
¬MÚSICA. Tributo a Zeca
Afonso. O cantante José Afonsoé
homenaxeado polo Colectivo ga-

¬ EXPO
O asombro de Mr. Darwin
Unha exposición ideada e producida polos Museos Científicos Coruñeses para celebrar o 150 aniversario da publicación de A orixe
das especies, donde Charles Darwin detallou a teoría da evolución
biolóxica por medio da selección
natural.
A exposición da Casa das Ciencias pretende trasladar ao público
o labor de Darwin, protagonista
dese descubrimento científico
que transformou a nosa forma de
comprender o mundo.
O asombro de Darwin é o dun
mozo que goza do coñecemento
da natureza e fica fascinado polo
que observa na súa singular viaxe.
Tamén é o asombro do home que
constrúe unha teoría revolucionaria, conmovido pola consciencia
da súa transcendencia e impacto.
Un asombro intelixente, acompañado dunha estrita e creativa
aplicación do método científico.
Os visitantes poden explorar
unha espectacular árbore da vida
que ilustra o noso parentesco con

lego que leva o seu nome, no que
sería o seu 80 aniversario. Actúan o
grupo Na Viradae os cantantes galegos Xosé Pumar e Tino Baz, así
como a portuguesa Ana Ribeiro. O
sábado 13, ás 20:30, no Auditorio
Municipal.
BURELA
¬TEATRO. O segredo dos Hoffman.Catro membros dunha familia, rota por un segredo oculto durante anos, reúnense con motivo do
falecemento da avoa Constanza.
Pola compañíaLagarta, lagarta. O
domingo 14, ás 18:00, no Auditorio
Municipal.
CEE
¬TEATRO. Unha rosa no xardín.
Un espectáculo para nenos de 3 a 8
anos, polo grupo Pinga Teatro, que
poderemos ver o sábado 13, ás
19:00 e 20:30, no Salón de Actos do
Concello.
CELANOVA
¬EXPO. Mané Boán. Exposición
de pintura desta artista, que poderemos visitar até este domingo, no IES
Celanova-Claustro do Poleiro.
A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. Todos os sábados de xaneiro a abril , ás

outras especies, seguir a viaxe de
Darwin nun enorme globo terráqueo, descubrir a verdadeira historia da parada que fixo nas illas Galápagos, investigar a mensaxe
oculta nos fósiles ou observar cos
seus propios ollos a evolución
dunhas bacterias.
O asombro de Mr. Darwin contén 11 unidades expositivas que
se distribúen en seis ámbitos: educación científica e sentimental, a
viaxe do Beagle, a construción
dunha teoría revolucionaria, unha
18:00, no Museo Unión Fenosa MACUF.
¬CINE. Cines Fórum Metropolitano. Esta semana poderemos
ver Wolke 9 (No séptimo ceo) de
Andreas Dresen (Alemaña, 2008), e
Petit Indi de Marc Recha (España,
2009). De xoves a sábado, entradas a
3 e 2 euros, nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 11
Jem Cohen: Programa 8. 20:30 h. 4
One minute films Drink deep
(1991) Le Bled (2009) Anecdotal
evidence (2009) Anne Truit working (2009) Brick Lane (2009) Ciudad de México por azar (2009)
Nice evening, Transmission
down (2001) 79´. Vídeo. Subtítulos
en galego.
Venres 12
Marcel Carné.18:00 h. O vendedor
de felicidade (1956) 86´. Subtítulos
en galego.
Novos Thrillers.20:30 h.The getaway. Sam Peckinpah, 1972 122´.
Subtítulos en castelán.
Sábado 13
Novos Thrillers18:00 h. The getaway.Sam Peckinpah, 1972 122´.
Subtítulos en castelán.
20:30 h. Fóra de serie . El mundo sigue. Fernando Fernán-Gómez, 1963
124´. Presentación do libro Fernando

explicación sorprendente (a selección natural), o impacto do darwinismo no mundo e mais os mitos
e incógnitas sobre a evolución.
A exposición conta con reproducións a escala real de animais e fósiles descubertos por Darwin, vitrinas con curiosas coleccións, xogos
interactivos e abundante información complementaria en paneis
gráficos e pantallas táctiles .
Até fins do 2010, Casa das Ciencias
da Coruña.

Fernán-Gómez, coa presenza do seu
autor, o historiador José Luis Castro
de Paz. Entrada gratuíta.
Luns 15
Fóra de serie20:30 h. Yuki&Nina.
Nobuhiro Suwa e Hippolyte Girardot, 2009, 92´. Subtítulos en
castelán.
Martes 16
Fóra de serie20:30 h. Yuki&Nina,
Nobuhiro Suwa e Hippolyte Girardot, 2009, 92´. Subtítulos en
castelán.
Mércores 17
Marcel Carné, O ar de París (1954)
100´. Subtítulos en galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Atapuerca e a evolución humana. Unha exposición
fitinerante coordenada polo paleontólogo Juan Luis Arsuaga, que
amosa os descubrimentos do famoso depósito. Até o 25 de abril, na
Sala Municipal de Exposicións,
PALEXCO.
¬ EXPO . Caiuco, fame e migración. Exposición fotográfica
de Xacobe Meléndrez Fassbender, que podemos ver no museo
Casa Domus.
¬EXPO. Esta moda é para sempre. Con este título, a Concellería
de Solidariedade e entidades de voluntariado amosan a labor destas últimas na cidade. Até o 10 de xuño a
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O vistoso coro dos Cosacos do
Don actuará o vindeiro mércores
na cidade coruñesa, para facelo
logo por outras prazas galegas.

mostra percorrerá diversos lugares
da cidade.
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de carácter antropolóxico e ao mesmo
tempo emotivo por temas femininos universais, compartidos por todas as mulleres do planeta, nesta
mostra organizada por La Caixa e o
Museo Etnográfico de Munich. Até o
4 de abril, no Kiosko Alfonso .
¬EXPO. Unterwegs, ao paso de
Walter Benjamin. Fotografías
de Chema de Luelmo. Até o21 de
marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de antano. Mostra das fotos desta fotógrafa americana, retratando a Galiza
dos anos 1924 e 26 para a Hispanic
Societyde Nova York. Até o 4 de abril,
na sede de Caixa Galicia.
¬EXPO.Luís Seoane. Dúas mostras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. Na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. These New Puritans.
Conxunto londinense de rock que
vai actuar no ciclo Vangardas Sonoras. Será este xoves 11, ás 21:00,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA/DANZA. Mayumaná .
O grupo israelí é coñecido pola
súa posta en escena multidisciplinar, mestura de música, teatro,
danza, percusión e moito humor.
Tempo e sincronía son o fío condutor deste novo espectáculo,
Momentum, onde o público ten
tamén un papel protagonista. O
xoves 11, ás 20:30, venres 12, ás
21:30, e sábado 13, ás 18:00 e
21:30, entradas de 35 a 25 euros,
no Coliseum.
¬MÚSICA. Les Trois de Cora. Trío
con presenza galega e francesa, que

¬ TEATRO
Pressing Catch
Berrobambán Teatro
Intérpretes: Hugo Torres, Paula Carballeira, Chiqui Pereira, Anabell Gago
Dirección: Quico Cadaval
Texto: Paula Carballeira
Música: Soyuz
Escenografía: Pablo "Pastor"
Iluminación: Fidel Vázquez
Vestiario: Cloti Vaello
Coreografía: David Loira
Deseño gráfico: Hidalgo#Bértolo
Distribución: Lara Rozados

Aínda que nas últimas montaxes a
compañía Berrobambán viñera
prestando unha especial atención
ao público familiar, como a aínda

actuará este venres 12, ás 23:00, no
Club Garufa.
¬ TEATRO / DANZA . Cosacos do
Don. O Conxunto de Cosacos é
o coro folclórico máis antigo de
Rusia (1811). Con sede en Rostov, esta compañía fundouse en
1936, co obxectivo de preservar
e difundir a cultura dos pobos
cosacos que durante os últimos
catro séculos habitaron os territorios próximos ao Río Don. Actuarán o mércores 17, ás 20:30,
no Teatro Colón Caixa Galicia.
¬TEATRO. Luis Piedrahita. En
¿Por qué los mayores construyen los
columpios siempre encima de un
charco? o humorista galego cóntanos a historia dunha viaxe, a
vida, fixándose en todos eses pequenos detalles aos que ninguén
presta atención. O venres 12 e sábado 13, ás 20:30 , no Teatro Colón
Caixa Galicia.
¬TEATRO. O día do pai. Unha comedia da compañía Malasombra,
que será representada o sábado 13,
ás 20:30, no Forum Metropolitano.
Na mesma sala, e na programación
infantil, Sarabela Teatroporá en escena a obra Cósima, o vindeiro
mércores 17, ás 12:00.
¬TEATRO. As bruxas de Salem.O
Grupo de Maioresde Caixa Galicia,
sección nada en 1980, representa
este clásico de Arthur Miller. O domingo 14, ás 19:00 , no Teatro Colón
Caixa Galicia.
¬TEATRO. IX Festival de teatro
Manicómicos. O IX Festival internacional de teatro cómico Manicómicos conta con esta programación:
O xoves 11, As Vingadoras, por Maquinaria Pesada(Galicia). ás 21:00.
Entradas: 9 euros (cos descontos preceptivos, como as demais funcións).

A ESTRADA
¬TEATRO. Kwetch.Un espectáculo
impúdico, xubiloso, devastador e feroz dos medos, frustracións e estrés
diarios de toda caste, presentado
polo Teatro do Morcego. Este venres 12, ás 21:00, no Teatro Principal.
FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .

en cartel Bicharada, o grupo compostelán aposta agora por un espectáculo para xente moza e
adulta, no que se reflexiona sobre
determinadas circunstancias sociais deste intre.
Vivimos na era do medo. Temos
medo practicamente de todo; e o
medo, ademais de limitar a nosa liberdade, anúbranos o entendemento e fainos manipulábeis, bonecos nas mans das novas tecnoloxías, dos distintos medios de
comunicación, do poder.
Pressing Catch, que toma como
metáfora esta loita de tanto éxito
nas audiencias das teles de todo o
mundo, vai alén da montaxe, e artéllase tamén a través da música, o
audiovisual ou o multimedia.

Amais de actuacións musicais en
directo, achega pequenas curtametraxes realizadas por Carlos Alberto Alonso, que contan a vida
do e das protagonistas cando están fóra do ring. Estas pezas audiovisuais contan con cameos estelares, intervencións de actores e actrices que o público poderá
recoñecer e que se prestaron desinteresadamente a colaborar no
proxecto.
Nesta obra, a compañía conta
cun elenco integrado pola actriz,
contacontos e escritora Paula Carballeira; Chiqui Pereira, fundador,
canda Carballeira, da compañía, e
director das montaxes para adultos
NdCe Vendetta; Anabell Gago, gañadora do Premio María Casares á

O festival Manicómicos, na Coruña.

O venres 12, Juana de Arppo, por
Gardi Hutter (Suíza). Ás 21:00 . Entradas: de 15 a 7 euros.
O sábado 13, Classics, por Jango Edwards(U.S.A.), ás 21:00. Entradas: de
15 a 7 euros.
O domingo 14, Rococó Bananas, de
Los Excéntricos(Cataluña - Francia).
Ás 19:00.
Todas, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. Hamletín. Espectáculo
para os máis cativos, a cargo do
grupo Telón Partido. O sábado 13,
ás 18:00, e o domingo 14, ás 12:30 e
18:00, no Teatro del Andamio.

A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18:00 e as 18:50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do programa A hora do conto. A actividade
está dirixida a rapaces de catro a dez
anos, entrada gratuíta.
¬ACTOS. Homenaxe a Uxío Novoneyra . Presentación , da reedición especial da Carpeta homenaxe a
Uxío Novoneyracon poemas, fotografías e estampas de pintura que fixeron os creadores na homenaxe de
hai dez anos. Este venres 12, ás 20:00,
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Paisaxe industrial.Exposición de pintura do artista Marco A.
Cendán. Na Fundación Gonzalo Torrente Ballester.
¬EXPO. Ciencia Ex-aequo.Pinturas da profesora de química da USC
Margarita Cimadevila, que dá a coñecer o labor desempeñado por mulleres do século XIX e XX, que xogaron un importante papel na Ciencia.
Até o luns 15, na sala de exposicións
do Centro Carvalho Calero.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Esta semana actúa a formación rock
ferrolá The Seatles. Catro recoñecidos músicos ferroláns xúntanse para
facer unha homenaxe a The Beatles.
Este xoves 11, ás 22:00, entrada a 5
euros, na Capela do Centro Torrente
Ballester.
¬MÚSICA. Mcmanus. Concerto
deste grupo este sábado 13, ás 22:30,
entradas a 5 euros, na Sala Run Rum.
¬TEATRO/DANZA. Tres. No marco do
ciclo Dentro da caixa, unha actuación
do grupo Pisando Ovos. Este xoves
11, ás 20:30, entradas a 5 euros, no
Teatro Jofre.
¬TEATRO. Testosterona. Dentro
do ciclo adicado á muller, esta obra
do grupo Chévere sobre os roles
masculino e feminino. O venres 12 e

sábado 13, ás 20:30, con entrada a 10
euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de entrada libre e gratuíta, coa participación do Grupo de Teatro Siro López,
coa obra A derradeira ocorrencia. O
domingo 14, ás 19:00 , no Centro Cívico de Caranza.
FOZ
¬TEATRO. Os patios da memoria.Un espectáculo do grupo Teatro do Morcego, levado en solitario
polo gran Celso Parada. Este xoves
11, ás 20:30, na Sala Bahía.
GONDOMAR
¬CINE. Cine e memoria . O Instituto de Estudos Miñoranosorganiza
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
11, ás 18:00, no Centro de convivencia
Maruja Mallo.
¬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 pintura
española de entreséculos en Hispanoamérica. Até o 21 de marzo, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬ EXPO. Feminismo galego:
cambios sociais e dereitos
das mulleres. Exposición
que organiza a Fundación Galiza Sempre, e que estará aberta
até o 22 de marzo, no Museo Provincial.
mellor actriz en dúas ocasións; e
Hugo Torres, actor e compositor,
membro, xunta Marta Pazos, da
compañía Voadora.
A dirección acométea Quico Cadaval, actor, director, e narrador de
recoñecido prestixio. Entre os seus
últimos traballos, destacan a dirección dos espectáculos do CDG As
dunas, e Noite de Reis (ou o que queirades), e das montaxes Obra (No
comment)e Shakespeare para ignorantes, onde tamén interpreta un
dos papeis, de PT Excéntricas. Obtivo tamén un María Casares ao
mellor texto orixinal por Espantoso,
no 2002, e outros tres por textos
adaptados entre o 2001e 2005.
Estrea o xoves 11 na Sala NASA, Santiago, e até o 20 de marzo.
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A obra deJean GenetAs Criadas, representada durante dous días no
Salón Teatro deS antiago, nunha
montaxe que trae a sala catalá Muntaner.

¬EXPO. Arqueoloxía 19902005. A exposición reúne 440 pezas arqueolóxicas, unha selección
ampla e representativa dos fondos
arqueolóxicos depositados no MPL
entre o 1990 e o 2005, unha interesantísima escolma do quefacer arqueolóxico destes quince anos na
provincia de Lugo. Até o 28 de
marzo, no Museo Provincial.
¬ EXPO . Pérez Porto. Exposición de cerámica deste artista. Permanecerá aberta até o 28 de abril,
na Sala de Exposicións do Pazo de
San Marcos.
¬EXPO. Exposicións de pintura de autoras femininas.
Con motivo do día 8 de marzo, mostra de pintura de autoras femininas
dos Obradoiros dos Centros de
Convivencia. Aberta todo o mes de
marzo, no Centro de Fingoi.
¬MÚSICA. Jam session de Rock
& Blues. Organizado pola academia Fábrica de Sons e con entrada libre, este xoves 11, ás 23:00, no Club
Clavicémbalo.
O venres 12, ás 00:00, unha gran
voz, Olga Román, durante moitos
anos responsábel dos coros de Joa-

quín Sabina, Aute, Jorge Drexler,Extremoduro, etc...
E o sábado 13, ás 00:00, Los Reyes del KO. Dúo de blues compostelán (Adrián Costa e Marcos
Coll), que fai vida e música entre
Berlín e Galiza.
¬TEATRO. Nunca menos. Un percorrido en clave de humor acedo a
través da historia de Galiza, efectuada polo grupo Fulano, Mengano e Citano. Este xoves 11, ás
20:30, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
MARÍN
¬MÚSICA. Los Reyes del KO.
Magnífico dúo de blues compostelán (Adrián Costa e Marcos Coll),
que fan vida e música entre Berlín e
Galiza. Este xoves 11, ás 22:00, na
Sala Ache.
MELIDE
¬MÚSICA. Belöp. Actuación deste
grupo de Redondela, este venres 12,
ás 23:00, na sala A Fundación.
¬MÚSICA. Los eternos. Actuación
programada para o venres 12, ás
01:00, na Pub Gatos.

Fotógrafos galegos como Delmi Álvarez(foto), Fernando Bellas, Tino Martínez, ou
Tino Vizexpoñen fotos sobre o Camiño de Santiago, en Mondoñedo.

MUROS
¬TEATRO. Cósima. Espectáculo dirixido ao público infantil, pola compañía Sarabela Teatro.O sábado 13,
ás 18:30, noCentro Cultural e Xuvenil.
NARÓN
¬TEATRO. Un condón por si
ligo!. Un espectáculo a cargo do
cómico Rober Bodegas, que traerá
os seus monólogos este xoves 11 e
venres 12, ás 20:30 , no Pazo da Cultura.
E no mesmo escenario, o sábado 13,
ás 20:00, unha comedia negra polo
grupo catalán Titzina Teatre coa
obra Exitus.
NOIA
¬TEATRO. Palabras encadeadas. Unha obra do prolífico grupo
Talía Teatro. Este venres 12, ás
22:00, no Teatro Coliseo Noela.
ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Buscando a Hilary.
Blanca Marsillach, encarnando á
avogada de éxito que busca unha
saída á súa vida, xunto a Miguel
Foronda e Fran Sariego, interpretan esta peza escrita por Elise Varela. O sábado 13, ás 18:30, lugar
non facilitado.
OURENSE
¬CINE. Ciclo de cine . Dentro do
ciclo Estreas en Versión Orixinal 10:
Catro miradas do mundo, proxección dun filme o vindeiro mércores
17, ás 20:30 e 23:00, no Cineclube Padre Feijoo.
¬EXPO. Alfonso Costa Beiro.
Mostra antolóxica do artista galego, titulada Ao natural. Até este
domingo 14, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Artificialia. Obras de Tamara Feijoo , Sara Fuentese María
Portas. Até o 31 de marzo, na Galería Marisa Marimón.
¬MÚSICA. Just4fun. Este grupo de
rock barcelonés actúa este venres
12, ás 21:30, entradas a 5 euros, no
Café Cultural Auriense.
E sábado 13, con billete a 6 euros,
concerto dos grupos ourensáns
Marea Negra(20:00),Matxetazo na Parrotxa(21:00), e os
franceses de buerdeos Overdose
TV (22:00).
¬MÚSICA. De Bach … a Piazzolla. Concerto adicado ao tango
culto, a cargo do Dúo Frauta – Acordeón. O domingo 14, ás 19:00, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. A rapaza dos Mistos.
Teatro infantil a cargo da compañía
B. O domingo 14, ás 12:00, no Auditorio Municipal.

O dúo catalán Hydrogenesse.

PARADELA
¬EXPO. Incisións. Mostra producida e organizada polo Museo Provincial de Lugo que reúne 26 gravados realizados con distintas técnicas
por outros tantos artistas plásticos
lucenses. Até o 25 de marzo, no Centro Sociocultural.
AS PONTES
¬TEATRO. Mowgli - El Libro de
la Selva. Unha obra para os máis
cativos, a cargo da compañía La Carreta Teatro, que poderemos ver o
domingo 14, ás 18:00, no Cine Alovi.
PONTEVEDRA
¬EXPO. Galicia até 1975. Un repaso aos fondos pictóricos da entidade Caixa Galicia, con pezas de Lugrís, Granell, Soutomaiore outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 25 de abril, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬ MÚSICA . A nena e o grilo.O
directo deste traballo (disco DVD)
será presentado nun espectáculo
familiar no que Magín Blanco estará acompañado por Uxía,
Guadi Galego, Xoán Curiel , Sergio Sales e Charo Pita, pechando o Salón do Libro Infantil
e Xuvenil. O domingo 14, ás
12:00, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Nuno Ferreira.A edición de 2010 do ciclo Jazz no Principal trae a ao portugués Nuno Ferreira e á formación que o acompaña, o SPJ Group. Este sábado 13,
ás 20:30, entradas a 5 euros, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Carlos Segarra &
Rock’n’rollClub . Concerto do
cantante de Rebeldes, este xoves11,
ás 22:00, entradas a 10 ou 8 euros,na
Sala Karma.
O venres 12 estarán osgalegos pop-

rockeiros de Iglú, acompañados
dos coruñeses Misterioso Viaje
Holanda, ás 23:00.
Na mesma sala, o sábado 13, á
mesma hora actuación do grupo local Austria, acompañando aos
barceloneses Hidrogenesse , con
entradas a 9/7 euros.
¬TEATRO. Shakespeare para ignorantes. Os actores de Mofa e
Befa (aquí baixo o nome de Producións Excéntricas) irrompen nunha
académica conferencia sobre Shakespeare (impartida porQuico Cadaval), para pór en marcha unha
despiadada máquina cómica e traer
a primeiro plano algunhas das escenas e personaxes secundarios do
dramaturgo. O sábado 13, ás 21:00,
no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. Domingos do Principal. A compañía xixonesa Higiénico Papel Teatro pon en escena
1001 Odisea del desierto, un espectáculo para público a partir de
seis anos, que viaxa ao mundo das
Mil e unha noites. O domingo 14, ás
12:00, e luns 15, ás 11:30, entradas a
3 euros, no Teatro Principal.
REDONDELA
¬TEATRO. Anxeliños. A comedia escrita e representada hai
anos por Vidal Bolaño, é recreada polo grupo Espello Cóncavo. O sábado 13, ás 20:00, no
Multiúsos da Xunqueira.
RIBADUMIA
¬EXPO. Viñetas Descubertas Miña Terra Galega. Dúas mostras itinerantes, expostas até o 30 de
marzo no CPI Julia Becerra.
¬TEATRO. Buscando a Hilary.
Blanca Marsillach, encarnando á
avogada de éxito que busca unha
saída á súa vida, xunto a Miguel
Foronda e Fran Sariego, interpretan esta peza escrita por Elise Varela. O domingo 14, ás 18:30, lugar
non facilitado.
SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Benito Bienvenido (O
casting). Benito e Varela, íntimos
dende nenos tomando unhas tazas
chegan a un acordo tácito que rubrican tomando a derradeira taza. Cóntanolo a compañía Lambríaca Teatro. O domingo 14, ás 19:30, no Centro Sociocultural.
SANTIAGO
¬ ACTOS . Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de contos dirixida aos nenos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca Ánxel Casal.
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O ciclo Londres no cine, organizado polasección cultural de
Caixa Galicia, prosegue as súas
proxeccións nas distintas sedes
da entidade, nas sete cidades
galegas.

¬ACTOS. Café da memoria.Tertulia con persoas maiores que falan
dalgún tema, neste caso, da maternidade. Este xoves 11, ás 18:00, no
Museo do Pobo Galego.
¬CINE. Cineclube Compostela. Proxéctase o filme O xiro postal (Mandabi, Franza/Senegal, 1968),
do senegalés Ousmane Sembène.
O vindeiro mércores 17, ás 21:30, no
Centro Social O Pichel.
¬EXPO. Seoane. Razón e compromiso. Percorrido pola obra
deste gran artista galego de vocación universal, no ano de celebración do centenario do seu nacemento. No Centro Cultural Caixanova(Praza de Cervantes).
No mesmo recén inaugurado centro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sentido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬ EXPO . Sobre o dandismo
hoxe en día. Un proxecto de
RMS La Asociación en colaboración
co Centro Duarte, a mostra reflicte
conceptos e estratexias herdadas
do dandismo que se atopan no
traballo e na actitude de artistas
contemporáneos. Até o 21 de
marzo, no Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC).
¬EXPO. Espectral. Obras das
coleccións do CGAC. A mostra, comisariada por Miguel von
Hafe , reúne, entre outras, obras

de José Antonio Hernández-Díez,
Sandra Cinto, Jimmie Durham, Rui
Chafes, Ana Mendieta, ou Antoni
Tàpies. No CGAC.
¬EXPO. Fauna alada de Galicia. Con esta exposición, promóvese o coñecemento e interese
pola fauna silvestre galega a través
dun percorrido por 30 fotografías
nas que se presentan aves, insectos e morcegos que habitan na
Comunidade autónoma. Até o 29
de marzo, na Biblioteca da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Bancos de Néboa. Exposición do artista Jesús Mª Cormán.
Inaugúrase este xoves 11, ás 20:00,
na Galería de arte Espacio48.
¬EXPO. Ao pé do lar: Memorias
da cociña. Concebida como actividade complementaria ao Fórum
Gastronómico, esta exposición xira
arredor dos espazos caseiros das cociñas galegas. Estructurada de
forma cronolóxica e temática, ofrece
en grandes paneis tanto a visión antropolóxica como histórica destes
espazos. Ampliada até o 21 de
marzo, noMuseo do Pobo Galego.
¬MÚSICA. Mono, Joe McPhee &
Chris Corsano. Nova edición da
extensión en Santiago do Festival
Sinsal, que este ano inaugura
Mono, unha das formacións máis interesantes do panorama independente xaponés. Acompañan os jazzistas Joe McPhee & Chris Corsano
como artistas convidados. Este xo-

ves 11, ás 22:00, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Olga Román. Unha das
voces más fermosas da música española, que vai actuar este xoves 11,
ás 22:00, no Bar Ultramarinos.
¬MÚSICA. Oh Trío. Germán Díaz,
Antonio Bravoe Diego Martínforman esta formación con compoñentes doutros grupos como Rao
Trío, Brigada Bravo& Díaz ou Marisco
Fresco. Este xoves 11, ás 22:30, na
Casa das Crechas.
¬MÚSICA. Tonhito de Poi e
Rasa Loba. Rasa Loba é unha manada de cans que sobreviven no
monte dunha terra salvaxe e ceibe.
Este xoves 11, ás 21:30, entradas a 5
euros, na Sala Capitol.
O venres 12, ás 22:00, (entradas
esgotadas), tocarán Love of
Lesbian.
O sábado 13, a banda de tributo a
Queen One&Doctor Queen ,ás
20:45, con entradas a 12/15 euros.
¬MÚSICA. Aló Django. Concerto
deste grupo galego de gipsy
jazz&blues, este venres 12, ás 21:30,
no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Jazzeros Inoxidables. Grupo de jazz que vai actuar o
vindeiro mércores 17, ás 22:45, na
Borriquita de Belem.
¬TEATRO. Pressing Catch. Estrea
desta esperada obra do grupo Berrobambán, dirixida por Quico Cadaval (información en recadro
aparte). O xoves 1, venres 12, e sábado 13, ás 21:30, na Sala NASA.

O grupo xaponés de post-rock Mono actúa en Santiago, dentro do Festival Sinsal, na súa extensión a Compostela.
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Antón Llamazaresexpón en Tui
varias das súas obras, nunha actividade cultural paralela á celebración do festival de documentais Playdoc.

¬TEATRO. Polgariño.Na pequena
cabana do bosque onde vive unha
familia de leñadores avecíñanse dificultades... Unha obra para nenos/as
do grupo Artello Teatro Alla Scala
1:5. Este xoves 11, ás11:00, no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Genet-As criadas. Produción da sala catalá Muntaner, en
dirección e adaptaciónde Manuel
Dueso, sobre o clásico texto de Jean
Genet. Permanece en cartel o sábado 13, ás 20:30, e domingo 14,
ás18:00, no Salón Teatro.
SARRIA
¬MÚSICA. Los Reyes del KO.
Dúo de blues compostelán (Adrián
Costa e Marcos Coll), que fai vida e
música entre Berlín e Galiza. Este
venres 12, ás 23:59, na Sala Planeta.
TUI
¬ACTOS. Playdoc. Certame de

cine documental que dá comezo o
vindeiro mércores 17, e se prolonga
até o día 21 deste mes. Información
á parte neste Guieiro.
¬EXPO. Olladas dunha época:
fotografías do fondo BlancoCicerón. Exposición de fotos do
coleccionista tudense, en colaboración co Museo do Pobo Galego.
Até este domingo 14 de marzo, na
Sala Municipal de Exposicións, edificio Área Panorámica.
¬MÚSICA.
Szabo-Silvera
Tango. Este trío composto por Alejandro Szabo no bandoneón, Gabriel Silvera á guitarra e Ricardo Diaz
no contrabaixo van tocar este xoves
11, ás 21:30, na Viñoteca de Garcia,
Rua Seijas nº 6.
VIGO
¬EXPO. Catalá-Roca. Obras
mestras. Unha importante mostra deste fotógrafo catalán, compa-

rado con Cartier-Bresson, un dos
mellores retratistas en branco e negro do século XX, nunha completa
exposición que viaxará logo a Madrid e Barcelona. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié.
¬EXPO. Unha viaxe con Ramón Cabanillas. Mostra das fotos de once fotógrafos/as galegos,
inspiradas na obra do poeta da raza.
Até o 21 de marzo no museo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Don’t go fast. Última exposición de Morán Sociedad Artística, (Antonio e Carlos Morán)que
reflexiona sobre o carácter sagrado
do automóbil na sociedade contemporánea. Até o 8 de abril, na galería Art Next.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en
España, na que os comisarios Doreen Mende e Markus Heinzelmann
ofrecen un percorrido pola obra de

Höfer desde os seus inicios en 1968
até o ano 2008. No Museo de Arte
Contemporánea MARCO.
¬EXPO. Cousas que só un artista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que estuda a presenza do humor na arte
actual, e reúne doce artistas que
comparten referentes artísticos, e
unha forma de traballar común. Até
o 2 de maio, no MARCO.
¬EXPO. Latitud 20º N - Longitud 37º W. Unha mostra de 38 fotografías feitas polo fotoxornalistado xornal El Mundo Fernando
Quintela, embarcado a bordo dun
cayuco, unha viaxe de 18 horas no
pasado xuño, que acabou a mans da
Garda Civil. Até este domingo 14, no
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Raíñas de Occidente. A
asturiana Emma Fernández presenta esta mostra que recompila
unha serie de catorce pezas de co-

leccións anteriores. Até este domingo 14, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. No grande azul. Obras
do gañador Bolsa de Creación Fotográfica José Romay. Até o 14 de
marzo, no Museo do Mar de Galicia.
¬MÚSICA. Oslo Camerata.A programación de música clásica de Caixanova ofrece este concerto da Oslo
Camerata, dirixida por Stephan Barratt-Due. Este xoves 11, ás 20:20,
no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Just4fun. Cuarteto barcelonés que presenta un espectáculo repleto de poderosas bases rítmicas. Este xoves 11, na sala La Fábrica de Chocolate.
O venres 12, con entradas a 10/8 euros, teremos ao grupo Carlos Segarra & Rock’n’rollClub.
O martes 16, concerto Sube ao Castro, cos grupos Life in Green e
Stoyka.

¬ CONVOCATORIAS
XIV Certame Benjamín Paz
O CEIP A. Insua Bermúdez, a Asociación de minusválidos Benjamin Paz e o Centro cultural e
recreativo de Vilalba convocan este premio,
con estas bases:
Podera concorrer ao Certame todo o alumnado de Educacion Infantil e de Primaria pertencente a centros educativos da Terra Cha.
Establecense tres modalidades: Poesía e narrativa, para Educacion Primaria, e debuxo, para
Educacion Infantil.
Os traballos de Poesia e Narrativa (primaria), de
tematica libre, estaran escritos en lingua galega
conforme a normativa vixente. Os textos haberan de ser ineditos e totalmente orixinais. Cada
participante pode presentar o numero de traballos que estime conveniente en ambalas
duas modalidades. Poderan presentarse a maquina ou manuscritos, en papel DinA4, por
unha soa cara.
Os Debuxos (infantil) presentaranse en cartolina formato DIN A4. Podera empregarse calqueira tecnica e a tematica sera libre. Os datos
persoais e o colexio figuraran na parte posterior
da cartolina.
Os traballos seran dirixidos a: XIV Certame Benjamín Paz, CEIP "Antonio Insua Bermudez", Rua
Cuart de Poblet, s/n, 27800, Vilalba.
O prazo de admision de traballos rematara as
17 horas do dia 9 de abril de 2010.
O Certame estara dotado cos seguintes premios:
Poesía e narrativa (Primaria):1º Ciclo de Ed. Primaria: 60 euros, diploma e flor natural. 2º Ciclo
de Ed. Primaria: 75 euros, diploma e flor natural.
3º Ciclo de Ed. Primaria: 90 euros, diploma e flor
natural.
Debuxo(Infantil): Infantil 3 anos: Lote de material, diploma e flor natural. Infantil 4 anos: Lote
de material, diploma e flor natural. Infantil 5

O fotógrafo Xurxo Lobato..

anos: Lote de material, diploma e flor natural.
6º concurso de fotografía
Xurxo Lobato
O concurso vai dirixido ao alumnado de Educación Secundaria de Galicia. • O tema é libre.
-As fotografías poden presentarse en
branco/negro ou cor.
-Máximo de tres fotos por participante.
-O tamaño axustarase a 18 x 24 cms.
-Existen tres posibilidades:
a) soporte papel. b) por correo electrónico a:
fotomonelos@gmail.com
c) de teléfonos móbiles (envío por correo electrónico ou descaga por bluetooth no Instituto)
En todo caso, facilitarase un seudónimo con sobre aparte con datos.
- Data de entrega: antes do 15 de abril de 2010

Os autores deberán:
-Elixir un único pseudónimo e escribilo por detrás de cada foto xunto co seu título, sobre
unha etiqueta adhesiva.
-Introducir nun sobre pequeno un papel cos
datos persoais; nome e apelidos, idade, curso,
DNI ou carné escolar, enderezo particular e
electrónico (se o hai), teléfono, nome e enderezo do centro escolar.
-Enviar todo nun sobre grande ao seguinte enderezo:
V Concurso de fotografía Xurxo Lobato, IES Monelos (ExMonelos), Rúa Montes, 62. 15009 A
Coruña
O alumnado de Secundaria optará aos
seguintes premios:
1º premio: diploma e 300 €; 2º premio: diploma e 200 €; 3º premio: diploma e 100 €
A máis destes premios, o xurado considerará a
posibilidade de conceder algunha mención, en
función da calidade dos traballos presentados.
XXII Premio Manuel García Barros
O Excmo. Concello da Estrada, sensible co proceso cultural de Galicia, crea o premio de novela Manuel García Barros (Ken Keirades), mestre e fillo deste Concello. O Concello da Estrada
en colaboración coa Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
por medio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial Galaxia convoca este XXII
Ppremio, cunha dotación económica de 9.000
euros, que se rexerá polas seguintes bases:
Poderán concorrer ao premio todos os autores
e autoras de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos, acordes coa normativa oficial vixente en lingua galega. Os textos
presentados deberán ser inéditos e totalmente
orixinais.
Os orixinais serán presentados por sextupli-

cado exemplar en papel tamaño folio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo antes do 16 de abril de 2010 na Casa do Concello,
Praza da Constitución,1 - 36680 A Estrada (Pontevedra)
Con cada orixinal que deberá ser presentado
baixo lema, xuntarase, en sobre pechado, o
nome completo, enderezo e teléfono do autor
ou autora, así como o título da novela.
Presentarase na plica unha declaración xurada
conforme están ao corrente nas súas obrigas
tributarias e coa seguridade social, e non están
incursos en prohibición de percepción de obrigas públicas, e en xeral de cumprir os requisitos
do artigo 13 da LGS 38/2003
A dotación económica será de 9.000 euros que
se outorgará indivisiblemente nun único premio.
O xurado estará composto por cinco membros
escolleitos entre recoñecidos persoeiros do
mundo da cultura actuando un deles como secretario/a a proposta e en representación da
Corporación doConcello da Estrada.
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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.

Blanca Marsillach leva a obra Buscando a Hillary por varios escenarios
galegos, nunha xira montada ao socaireda celebración do 8 de marzo.

E o mércores 17 estarán os americanos Zach Williams and the Reformation, un cuarteto de Arkansas que tentan recuperar oson dos
anos 70.
¬MÚSICA. IX Aniversario Astroboy Badges. Nesta celebración actuarán os grupos Dj Meteoro + The Tracii Lords + Los Villanos de Boraville + (Sorpresa
inconfesable). Este venres 12, ás
00:00 , entrada de balde, na sala La
Iguana Club.
E o sábado 13, tamén ás 00:00, entradas a 5 euros, concerto do grupo
de pop coruñés Nouvelle Cuisine, preocupado polas melodías
pero que no directo non dubida en
subir o volume das guitarra .
¬MÚSICA. Balada para un
Home e un Piano . A polifacética
Lucía Martinez(consagrada percusionista de jazz) codirixe con Mario
Burbano esta mediametraxe ro-

dada en Berlín, que se estrea este xoves 11, ás 22:00, entrada de balde, na
sala Contrabajo.
O venres 12 volve a música co
grupo de tributo ao gipsy jazz,
Miñor Swing. Ás 23:00, con entrada a 5 euros.
E o sábado 13, ás 23:00, entrada a 3
euros, actuación do cuarteto de folk
ourensán Folk Focus .
¬MÚSICA. Oh Trío. Germán Díaz,
Antonio Bravoe Diego Martínforman esta formación con compoñentes doutros grupos como Rao
Trío, Brigada Bravo& Díaz ou Marisco
Fresco. O sábado 13, ás 23:45, en La
Galeríajazz.
¬MÚSICA. Concerto no Freixo.
Concerto dos grupos Esencia de
Lapo e Frakaso Escolar, organizado pola Asoc. de veciños.O sábado 13, ás 22:30, entrada de balde,
na Biblioteca do Freixo.
¬TEATRO. Miguel Lago. O coñe-

cido cómico da Paramount Comedy
televisiva presenta o seu show Os
nenos están gordos.O sábado 13, ás
22:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. As actas escuras. Con
esta produción, o Centro Dramático Galego leva por vez primeira a
escena esta obra de Roberto Vidal
Bolaño, un apaixonante drama con
personaxes inesquecíbeis. Unha investigación de historiadores e teólogos, baixo a sombra da autoridade
eclesiástica, sobre o misterio dos restos do Apóstolo. O mércores 17, ás
20:30, noCentro Cultural Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. Macho. Unha
montaxe do bailarín David Loira,
Dloira. Poderemos contemplalo o
venres 12 e sábado 13, ás 22:00, e domingo 14, ás 21:00, no Teatro Ensalle.

O cómico Miguel Lago.

VILAGARCÍA
¬TEATRO. Historias tricolores
ou de como aqueles anima-

liños proclamaron a República. Longo título para esta obra
do contacontos e director Candido
Pazó.Este venres 12, ás 21:00, no
Auditorio Municipal.
VILALBA
¬TEATRO. Buscando a Hilary.
Blanca Marsillach, encarnando á
avogada de éxito que busca unha
saída á súa vida, xunto a Miguel
Foronda e Fran Sariego, interpretan esta peza escrita por Elise
Varela. O luns 15, ás 18:30, local
non facilitado.
VIVEIRO
¬TEATRO. Kwetch. Un espectáculo impúdico, xubiloso, devastador e feroz dos medos, frustracións e estrés diarios de toda caste,
presentado polo Teatro do Morcego. O sábado 13, ás 20:30, no Teatro Pastor Díaz.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 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 €/quincena. Dispoñible o resto do ano por
semanas ou quincenas.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, Composición de cancións. Tel:
658 824 262 • 986 298 530. Vigo
 Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza
España. Tamén temporada verán
por semanas. Interesados chamar
ao Tel: 615 89 39 85 (Andrés).
 Alúgase casa en Vegadeo (Asturias) en tempada escolar. Amoblada, con garaxe e calefacción. Tel:
985 63 55 02.
 Particular vende áticono centro
de Tomiño, amoblado con calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480
 En Monterroso, alugo apartamento de 1 dormitorio, 1 salón-comedor, cociña con office, baño, trasteiro, garaxe e ascensor. Amoblado.
Bo estado. Luminoso. 200 €/mes.
Tel: 607.41.56.41

 Vendo coleccións de cen pins,
oitenta películas VHS, más de 150
revistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección. Tel:
650793685.
 Compro fotos, documentos,
executorias, postais, libros e discos
antigos. Teléfono 678 911 804. Correo: sanader150@gmail.com
 Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Bergondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.
 Véndese porta de garaxe de
315 x 215 metros. Vigo. Bo estado.
Barato. Tel: 617486436
 Ofrécese moza para coidar nenos e anciás e para limpeza de calquera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de semana, en Santiago e comarca. Tel:
617407697.
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Prometo 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 extractora, grifo e pedra de encimeira,
perfecto estado, ideal para segunda cociña en casa rural. Moi
económica. Anxo, Tel:636 495 923
ou 609 416 204
 Vendo ovos da casa (ecolóxicos.) Entre Padron e A Estrada. Galinhas de crista pinheira e Mos, ceivas sen polución, auga limpa, alimentadas de millo e erva. Venda de
pitas, coellos e años criados á maneira tradicional. E-mail a: ovosdacasa.padrom@gmail.com , e envioche telf.
 Podólogo con 34 anos de experiencia. Pulido, reflexoloxía, infrabermellos... 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 Pontevedra, rua Benito Corbal. Dous dormitorios, amueblado, con terraza,
patio de cociña, garaxe e trasteiro.
Aluguer: 575 Euros coa comunidade e o garaxe incluidos.Tel: 689
585 767.
 Vendo móbeis de oficina prácticamente novos, en moi bo estado

(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portátiles e pcs clónicos con Windows e
Linux. +info: mobeisecomputadores@gmail.com
 Véndese ático en Salceda de Caselas.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.
 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). Preguntar por Carlos. Teléfono 986490688
 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. 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, universitario. Na zona céntrica de Ourense.
Tel: 606592217.
 Profesor de náutica de lecer necesítase para academia. Teléfono:
616 217 619.
 Alúgase piso en Ribadeo. Amoblado. Tel: 982 120 839
 Alúgase piso en Vegadeo. Amoblado. Tel: 985 635 502

 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
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Xosé Valiñas

Mélanie Laurent en O concerto.

EN CARTEL.
O concerto
Dirixe: Radu Mihaileanu.
Intérpretes: Aleksei Guskov,
Mélanie Laurent.
Comedia. Francia, 2009

O director d'O tren da vida, o romanés Mihaileanu, volve orquestrar unha nova farsa vitalista. Se no filme que o deu a coñecer era unha pequena aldea
xudía do leste europeo a que organizaba un falso convoi de deportación para burlar o exterminio nazi, nesta ocasión, é un
antigo director musical convertido en vulgar empregado de
mantemento a causa das purgas culturais soviéticas da
época de Breznev o que organiza, 30 anos despois, unha
“falsa” Orquestra do Bolshoi
con antigos músicos represaliados para suplantar a “oficial” e
ofrecer un concerto en París, en
resposta ao convite extraviado
do parisino Teatro Chatelet.

Fotograma de Flor do deserto.

Flor do deserto
Dirixe: Sherry Horman.
Intérpretes: Liya Kebede,
Sally Hawkins.
Drama. Gran Bretaña, 2009

Unha das revelacións do último
Cineuropa, un sinxelo e directo
conto de fadas sobre esa cousa
chamada conflito cultural entre
Oriente e Occidente, a conta da
autobiografía de Waris Dirie, ex
top model somalí convertida en
voceira internacional do movemento contra a ablación feminina. Combinando distintos
tempos narrativos co uso de
flash backs, a película narra a
peripecia vital de Dirie dende a
súa fuxida de Somalia, onde estaba destinada a un
ingrato matrimonio concertado
con apenas 13
anos, cara á
cosmopolita
Londres, onde
viviría todo tipo
de experien-

cias, incluída a vida na rúa, antes
de emprender unha exitosa carreira como modelo que a levaría á portada de Vogue ou aos
anuncios de Chanel. Interprétaa
con convicción autobiográfica a
top model etíope Liya Kebede.
Dirixe a trotamundos Horman,
relaizadora de orixe neoirquina
coñecida por unha comedia
bufa alemá, Guys & Balls, sobre
as tribulacións do porteiro homosexual dun pequeno equipo
de fútbol que sae do armario uns
días antes de fallar estrepitosamente na parada dun penalti
decisivo.

WALTER WEHNER / PEOPLE

Brendan Frasere Harrison Forden Medidas extraordinarias.

Paxaros de papel

grupo de cómicos da legua na
posguerra franquista, que trae
resonancias do gran Fernán Gómez pasado pola peneira do
Chaplin máis inofensivamente
sentimental. Unha fita nostálxica cun elenco acaído, no que
destacan Arias e o recuperado
Homar, cun guión no que colabora o arxentino Fernando Castet, responsábel da triloxía d'O fillo da noiva, O mesmo amor a
mesma choiva e Lúa de Avellaneda para Campanella e Darín.

Dirixe: Emilio Aragón.
Intérpretes: Lluis Homar,
Imanol Arias.
Drama. España, 2010

Unha materia que se lle resitía ao polifacético Emilio
Aragón era a cinematográfica, logo dos éxitos televisivos e circenses, tanto no rol

Green Zone.
Distrito protexido
Dirixe: Paul Greengrass.
Intérpretes: Matt Damon,
Jason Isaacs.
Bélica. EE UU, 2010

Logo do éxito comercial e crítico colleitado coa saga de
Bourne, Greengrass e Damon
retoman a súa sociedade
nunha especie de híbrido das
dúas facetas do cine deste interesante realizador británico, acción e intriga, e a que asoma nas
máis persoais e explícitamente
“políticas” United 93 e Bloody
Sunday. Damon encarna nesta
ocasión un oficial do exército
estadounidense que trata de
desenredar a tupida maraña de
falsas verdades e veraces mentiras do Irak ocupado onde se lle
encomenda a misión de atopar
o esquivo arsenal de destrución
masiva de Sadam Hussein.

Medidas extraordinarias
Emilio Aragón, director de Paxaros de
papel.
SUSANA VERA / REUTERS

Matt Damon
en Green zone.
Distrito protexido
JASIN BOLAND

creativo coma no empresarial,
os seus enredos coa sétima arte
non acaban de carburar: un thriller policial dirixido por Álvaro
Sáenz de Heredia, con Ana
Obregón como coprotagonista,
no hostil panorama do cine español dos 80 non era a mellor
carta de presentación para o
seu debut no celuloide, alá
polo 1987. Hai un par de
anos recuperou o interese
coa produción da edulcorada Carlitos e o campo dos soños e, finalmente, chegou o que
tiña que chegar, o seu debut
como realizador nunha traxicomedia que trae ecos doutros
tempos, un relato de supervivencia e picaresca centrado nun

Dirixe: Tom Vaughan.
Intérpretes: Harrison Ford,
Brendan Fraser.
Drama. EE UU, 2009

Se Mel Gibson acaba de retornar en clave macho alfa co último filme, Harrison Ford retoma rexistros máis sosegados
no seu regreso tras o último Indiana Jones –que non derradeiro, seica andan argallando xa
a quinta entrega. Un melodrama médico inspirado
nunha historia real sobre os traballos dun pai por conseguir o
remedio que salve os seus fillos,
condenados a unha morte prematura a causa da enfermidade
de Pompe. Produce o propio
Ford nun esforzo por converter
a fita en vehículo axeitado para
o seu lucimento crepuscular.G
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Topalov vence en Linares.
As características máis notábeis do xogo de Veselin Topalov son a tenacidade, a asunción do risco e o desprezo da derrota. No forte maxistral de Linares que se celebrou
nesa cidade do 12 ao 25 de febreiro non se decidiu o gañador ata a derradeira xornada, na que foi a perseveranza do Gran Mestre búlgaro a que o empuxou a buscar a
vitoria nunha posición igualada na que o israelí Boris Gelfand non acertou coa defensa correcta. Topalov alzouse coa cabria de prata para o campión e cos 75.000 euros do primeiro premio, segundo foi Alexander Grischuk, e terceiro Levon Aronian. O
único español que participou no torneo foi Francisco Vallejo que aínda que fixo un bo
torneo non puido evitar quedar no sexto e último posto. Vallejo só perdeu dúas partidas e empatou as demais pero tal vez faltou un pouco de ambición no seu xogo.
Topalov, Veselin 2805
Gelfand, Boris 2761
27 Cidade de Linares 2010 (10.1)
24.02.2010. C42: Defensa Petrov.
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.Cc3 Cxc3 6.dxc3 Ae7 7.Ae3 0-0 8.Dd2
Cd7 9.0-0-0 Te8 10.h4 c6 11.h5 h6
12.Rb1 Cf6 13.Ad3 Af8 14.Tdg1 Cg4
15.Af4= Df6 16.Ch2 Cxh2 17.Txh2≈

Horizontais:
1- Persoa que se adica a aplicar fregas e outros tratamentos
manuais sobre o corpo doutra persoa, con fins terapéuticos e relaxantes. 2- Habilidade coa que se supera unha dificultade, semellante á de certos artistas circenses. 3- Prefixo que indica externalidade ou cesamento nunha condición. Artellar, dispor. Voz de
mando que xa non oen os que non van á “mili”. 4- Prefixo grego
que achega a idea de graxa. Período de tempo indefinido e incomputable. Partido de Carod Rovira. 5- País cercano a Arabia. Símbolo do Nitróxeno. “Non ter ....”, non ter tentos, non poder termar das
cousas por mor do frío. 6- Planta e flor, plantada por bulbos e habitual dos xardíns. O moble preferido por Sigmund Freud. 7- Buraco
polo que pasa un cordón, unha fita ou algo para atar. 500 romano.
Xuíz musulmán. 8- Escoite, perciba polo oído. Pobo orixinal da
actual Tailandia. Signo universal da petición de axuda. 9- Sinistra
policía militarizada do partido nazi alemán. Gusto propio das cousas de comer. Nota musical, ao revés. 10- Lugar onde as embarcacións menores poden arrimarse a terra sen perigo. 11- Potestade
da que poden gozar dentro do Estado municipios, provincias,
rexións ou outras entidades, para rexer os propios intereses.
Verticais:
1- Doce e agradable ao oído. 2- O que é partidario de adoptar posturas extremas. 3- Símbolo do Aluminio. Dise do que carece de
importancia nunha materia, discusión ou cuestión calquera. Símbolo do Rutenio. 4- “... Carneiro”, ex-presidente luso que sempre
sae por aquí. Esta tamén deberan sabela: outro xeito de decir a
casa do paxaro, o “niño”. Abreviatura de “satélite”. 5- Efectúa unha
apertura. Amperio. Especialidade da cociña mexicana. 6- Saboroso
froito da elaboración de certa parte do porco. Outorgaban. 7- País
veciño de Irak, e que protagonizou unha guerra con el nos anos 80.
Outro 500 romano. Elemento químico cuxo símbolo é “I”. 8- Tratamento nobiliario inglés. Literalmente, deste xeito. Memoria de só
lectura dun ordenador. 9- Tribunal Supremo. Defectos, xeralmente físicos. Dous en números romanos. 10- Sitio onde se amarran os
barcos. 11- Corpo organizado social ou politicamente.
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Af5 18.Axf5 Dxf5 19.g4 De4 20.g5±
hxg5 21.Axg5 De2 22.Dxe2 Txe2
23.Ae3 Txe3 24.fxe3+- Te8 25.Th3 Te6
26.c4 Ae7 27.Tf3 Te5 28.Tgf1 Txh5
29.Txf7 Te5 30.T7f3 Af6 31.c3 Te4
32.Txf6 gxf6 33.Txf6 Txe3 34.Txd6 Rf7
35.Rc2 Te2+ 36.Rb3 Re7 37.Td4 c5
38.Td3 b6 39.Ra3 Tc2 40.Td5 a5 41.Td3
Th2 42.b3 Tc2 43.Ra4 Txa2+ 44.Rb5
Tb2 45.Rxb6 a4 46.Rxc5 Txb3 47.Rc6

a3 48.c5 Re8 49.Th3 a2? [49...Re7=]
50.Th8++- Re7 51.Ta8 Tb2 52.Rc7 Tc2
53.c6 Tb2 54.c4 Tc2 55.Ta6 Tb2 56.c5
Re6 57.Ta5 Tc2 58.Rb7 Tb2+ 59.Rc8
Re7 60.c7 Re8 parecen táboas pero Topalov decide maxistralmente Diagrama
61.Txa2!! Txa2 62.Rb7 [62.Rb7 Tb2+
63.Rc6+-] 1-0.

SUDOKU
difícil

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

D

esde a Biblia ao Judge
Dredd, a figura do xuíz
ten un aquel sobrenatural que traspasa o imaxinario
literario e histórico até converter
as súas decisións en verdades reveladas nos nosos tempos. Ares-

XUÍCES
tora dous maxistrados son noticia: Baltasar Garzón, por se enfrontar el mesmo a un proceso
por causa de supostos erros no
seu traballo, e Eloy Velasco, por

acusar o goberno de Venezuela
de complicidade coa ETA. A verdadeira razón da alarma internacional que provocan ambas
as noticias (por motivos opostos) está nas peculiaridades de
obxectivos, funcionamento e
composición da Audiencia Na-

cional. Un tribunal creado como
elite xudicial que emborrancha
o Estado democrático con decisións como o peche de Egunkaria –que lles renxen aos propios
fiscais que alí traballan– ou o
boicot ás negociacións de Zapatero con Batasuna.G

Xunto con Marcos Neira, prepara a Guía de tabernas e bares-tenda de Galicia e, nun ano, pensan ter
moi avanzado o traballo de campo e comezar a confección do libro.
Nesta entrevista, Artur Sánchez Riveira fálanos da súa iniciativa e reclama a axuda do público.

‘Ao pechar as tabernas a xente non se relaciona tanto’

PACO VILABARROS

Teñen proxectada unha guía de
tabernas e bares-tenda, déanse
presa, están a desaparecer.
Pois si. Levamos moito tempo
visitando tabernas por mor
deste proxecto e das percorridas hai dez anos, a metade xa
non existen porque pecharon
despois da xubilación do propietario.
Ou sexa, que ao mellor rematan
o libro e teñen que titulalo “Guía
das antigas tabernas de Galiza”.
Se cadra. Cando concibimos o
libro, pensamos en engadir un
anexo con algunhas tabernas
bonitas e con encanto que xa
pecharon.
Logo xa deitou algunha vágoa
por unha taberna desaparecida.
Claro. Por exemplo pola taberna
de Cervás, de onde son eu. Alí
xuntabámonos todos, viámonos as caras. Ultimamente, ao
non haberen tabernas a xente
non se relaciona tanto.
Como se lles ocorreu a idea do
libro?
Por darlle valor a eses negocios que sobreviviron no rural
ou nas cidades como lugares
exóticos. Collémoslles cariño
porque quen as leva sempre é
alguén con máis interese pola
xente que os propietarios das
cafeterías, que son sitios máis
fríos. É unha homenaxe tanto
estética como social. Ademais, queremos que se poda
visitalas, por iso organizaremos a guía por provincias, con

pequenos itinerarios.
Saben que terán que percorrelas todas, non temen coller
unha cirrose hepática?
Tentaremos dosificar e non visitalas todas por xunto. Ademais, como din os paisanos, o
viño da casa non fai mal.
Que van incluír na guía?
Unha ficha con cada unha delas

na que figure o nome, quen é o
taberneiro ou taberneira, a súa
localización, unha pequena historia coa data de fundación e a
época álxida e fotos do interior,
o exterior e de pequenos detalles. Ademais, acompañarémola de anécdotas; aí dependeremos da graza e as gañas de
axudar do taberneiro.

anosaterra
DENARIOS
E PARÁBOLAS
Laura Caveiro

Artur S. Riveira,etnógrafo
H. Vixande
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Precisarán de axuda.
É un traballo que require moita
mobilidade. Necesitamos información e axuda da xente.
Sería fantástico que nos mandasen un correo ao enderezo
barestenda@yahoo.es. A premisa que empregamos é que
teñan máis de trinta anos sen
modificacións importantes ou
que sexan bares-tenda en funcionamento. Quen sabe, ao
mellor hai tantas que cómpre
facer unha selección.
E se, por acaso, unha serve viño
de matute, pensan contalo?
Trataremos de non meter en
problemas a ninguén.
Confese, fan esta guía para beber de papo.
Pois si, esperamos algunha invitación, mais tamén levaremos música e instrumentos
para pasalo ben.
Seica levan anos cos preparativos, pode facer unha clasificación de tabernas?
Sería moi difícil.
Cal é a máis coñecida do país?
O Papuxa, de Ribadavia.
E a que máis encanto ten?
Tamén. Esa tradición de servirse os propios clientes, os bocois, que até hai pouco cada
quen pagaba o que estimaba
que valía a súa consumición, a
arquitectura, as paredes... todo
lembra ás vellas tabernas.
Cales teñen máis posibilidades
de sobrevivir?
As urbanas; son un destino turístico máis.G

U

n titular da prensa afirma
que o anuncio da visita
papal encheu en poucas horas
os hoteis de luxo de Santiago, e
que os xestores dos cinco estrelas auguran que as prazas esgotaranse en Vigo e na Coruña.
Núñez Feixóo afronta deste
xeito a crise. Onde estea a providencia non fai falla protección social. O malo é que no
ano que leva de goberno non
logrou sacar adiante a prometida multiplicación dos pans e
dos peixes, e o erario público
anda escaso para festexos. Moi
lonxe están de conseguir que
os famentos que se agolpan
nos comedores sociais pasen a
un restaurante de cinco garfos.
Daquela, na Xunta deciden
poñer en práctica o plan B:
mudar de parábola. Se non podemos dar de comer á multitude, faremos peregrinar polo
camiño bos e xenerosos samaritanos.
Coma o viaxeiro da parábola
que caeu nas gadoupas duns ladróns, hai quen vive un dos peores momentos da súa vida. Por
diante pasan, e pasarán de
longo, sen axudarlle, moi nobres
persoas, pero un samaritano poderá ter misericordia. Curará o
ferido, meterao no seu coche, levarao ao seu hotel e coidará del.
Tendo que marchar ao día seguinte porque o seu aloxamento
custa máis de 600 euros a noite,
sacará a bolsa dos denarios e diralle ao xerente: coide vostede
esta persoa, que todo o máis que
gaste xa llo pago eu despois.
Iso é alguén disposto a amar
o próximo como a si mesmo.
E quen teña oídos para oír,
que oia.G

’’

Ondeesteaaprovidencia
non fai falla
protección
social”

