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que supere a metade das mate-
rias e das horas en calquera ca-
so. “Abondaba con que retoca-
sen o Decreto anterior para evi-
tar os problemas que se produ-

cían”, lembra Henrique Monte-
agudo, secretario do Consello
da Cultura.

O recorte no statu quo do ga-
lego sobre todo nos colexios nos
que non existían problemas po-
dería traer consigo consecuen-
cias inesperadas. Obrigar os
mestres a empregar o castelán
en contextos galego falantes po-
dería provocar un malestar que
só empeoraría se a Administra-
ción decidise sancionar os que
non cumprisen o novo Decreto e
non renunciasen ao galego.

H. Vixande
A Consellaría de Educación di-
fundiu o Proxecto do Decreto
de Plurilingüismo no Ensino
que substituirá o Decreto
124/07 actualmente en vigor.
Trátase dun texto que corrixiu
algúns dos artigos do borrador
que a Xunta deu a coñecer a
principios de xaneiro de 2010
pero que muda a filosofía xeral
da política lingüística. Agora
impóñenselle límites ao galego,
cando a Lei de Normalización
establecía uns mínimos para
compensar a histórica situación
de subordinación na que está
inmersa a lingua propia do país.

O texto do Proxecto do De-
creto coñeceuse o luns 15 de
marzo, aínda que a Consellaría
de Educación presentárao o sá-
bado 13. Respecto ao borrador
de xaneiro, introduciu certas su-
xestións do Consello da Cultura
e da Real Academia suavizando
algúns dos seus aspectos pero
non variou a nova filosofía que
imprime. O propio borrador de
principios de ano representaba
un paso adiante en comparanza
coas promesas do PP durante a
campaña electoral, mais as su-
cesivas modificacións na súa re-
dacción nin atenderon as máis
relevantes recomendacións das
institucións que representan o
galego nin abondaron para sa-
tisfacer aos colectivos defenso-
res de lingua.

O conselleiro de Educación,
Xesús Vázquez, indicou que o
novo texto “garante o equilibrio
entre as dúas linguas oficiais de
Galicia e dálle entrada a unha

terceira lingua, superando a ac-
tual visión monolingüe do ensi-
no”. Porén, PSdeG-PSOE e BNG
coinciden en criticalo. O secre-
tario xeral dos socialistas, Ma-
nuel Vázquez, indicou que a
Xunta quere “relegar o idioma a
unha categoría inferior no noso
país” e o portavoz nacional dos
nacionalistas, Guillerme Váz-
quez, descualificouno “porque
segue na liña de reducir a pre-
senza da nosa lingua”.

Tanto a presión social das
manifestacións dos grupos en
defensa da lingua, como o des-
gusto de  sectores do PP, así co-
mo os pronunciamentos ofi-
ciais, motivaron que a Xunta
recuase na súa intención ini-
cial de reducir até un terzo a
presenza do galego na escola.
Con todo, a insuficiencia das
rectificacións fai agoirar actos
de protesta nos vindeiros me-
ses. Queremos galego, que es-
tima que se vai producir un
“retroceso de anos”, xa cele-
brou numerosas concentra-
cións e prevé manifestacións.

DEFENSA DE DEREITOS LINGÜÍSTICOS.
Se no momento do PP retirar o
seu apoio ao Decreto 124/07 fí-
xoo en defensa dos colectivos
que sentían atropelados os seus
dereitos lingüísticos, co novo
texto non resolveu os conflitos
na mesma medida en que fai re-
cuar a presenza do galego na es-
cola. A normativa que se derro-
ga permitía que o galego se utili-
zase mesmo no 70% das clases
alí onde non existían problemas
de convivencia. Agora, impide

Presenta un novo borrador do Decreto
que inclúe avances respecto ao de xaneiro
pero que, por primeira vez, limita
a presenza do galego no ensino

O PP deixa sentenzada a elección
de lingua até as próximas autonómic

2.
NOVO DECRETO PARA O ENSINO DAS LINGUAS
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Campaña da Xunta, nos anos oitenta,

para introducir o galego na infancia, un

camiño esquecido no actual decreto.

O conselleiro de Educación, Xesús Vázquez,e o secretario xeral de Politica LingüÍsti-

ca, Anxo Lorenzo,presentan o borrador doproxecto de decreto.               PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’Abondaba con que retocasen
o Decreto anterior
para evitar os problemas
que se producían”

[Henrique Monteagudo]
Secretario do Consello da Cultura.

’’O galego desaparece
na Educación Infantil nas
cidades porque nesa etapa
o profesorado usará a
lingua predominante entre
o alumnado”

’’As materias científicas
e técnicas serán en castelán;
as letras, en galego”

>>>
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máis contestadas e polémicas
novidades que introduce o novo
Decreto. A maioría das voces

críticas co texto aluden tanto ao
retroceso que implica non em-
pregar o galego en materias téc-
nicas e de prestixio como ao fei-
to de relacionar a lingua do país
cos coñecementos máis desva-
lorizados socialmente.

A pesar do contido do novo
Decreto e de que se trata dun
texto xa pulido, aínda queda a
posibilidade de incluír modifi-
cacións que relaxen a rixidez
que se lle impón ao galego. A
pesar de que a oposición parla-
mentaria e a maioría das insti-
tucións están a prol da vixencia
do Decreto 124/07, permitir o
emprego do galego nas mate-
rias científicas e técnicas e le-
vantar a restrición do seu uso
por enriba da metade das horas
lectivas nos lugares nos que non
hai conflitos, permitiría aplacar
o clima social en contra deste
texto. Está pendente o pronun-
ciamento do Consello Consulti-
vo, que podería emitir un infor-
me que desautorizase algúns
dos aspectos máis polémicos
do texto, e agárdase unha pri-
mavera de mobilizacións. Se
cadra sexan os elementos que
impulsen á Consellaría a pulir o
Decreto antes de maio, cando
pretende contar co documento
definitivo. Se non é así, en prin-
cipio será unha norma vixente
até as vindeiras eleccións auto-
nómicas, cando o PSOE e o
BNG pretenden restabelecer o
consenso sobre a lingua que co-
mezou en 1983.�

A CIG lembrou que o
profesorado “durante anos e
anos procurou coa súa entrega e
dedicación facerse coa forma-
ción necesaria para impartir do-
cencia en galego” e sinalou que
obrigalo a empregar o castelán
implica “un desprezo aos seus
esforzos”.

Por outra banda, a redución
do galego será notábel nas aulas
de Educación Infantil nas cida-
des, xa que no artigo 5, punto
primeiro do novo Decreto siná-
lase que “o profesorado usará
na aula a lingua predominante
entre o alumnado”, aínda que o
texto matiza que o ensinante
“procurará que o alumnado ad-
quira, de forma oral e escrita, o
coñecemento da outra lingua
oficial de Galicia dentro dos lí-
mites da etapa ou ciclo”. 

Na Educación Primaria, en
troques, a intención da Conse-
llaría é que “as materias en gale-
go e en castelán se distribúen na
mesma porcentaxe das horas
semanais”, aínda que lle asigna
ao galego a materia de Coñece-
mento do medio natural, social
e cultural e ao castelán as Mate-
máticas. A atribución de galego

a letrase castelán a ciencias es-
téndese ao resto dos treitos edu-
cativos e constitúe unha das

ión
onómicas

A INFLACIÓN
PENAL

O código penal evolucio-
na, desde hai algúns

anos, de modo semellante
aos prezos: sofre unha pre-
sión inflacionaria que se tra-
duce nun aumento case
anual de penas. Tal é a des-
mesura que a maioría dos
xuíces, mesmo os conserva-
dores, acostuman a aplicar,
nas súas sentenzas, a pena
mínima establecida.

O morbo público provo-
cado polos sucesos truculen-
tos incrementa as audiencias
dos medios e os parlamentos
lexislan seguindo esta espiral
sensacionalista. O propio mi-
nistro de Xustiza, Francisco
Caamaño, acaba de recoñe-
cer que temos un dos códigos
penais máis duros da nosa
contorna.

O resultado é que neste
momento hai nos cárceres de
España 96 internos acusados
de vender no top-manta. Trá-
tase, na maioría dos casos, de
persoas que tiñan a venda na
rúa como única forma de so-
brevivir. Desde 2003, pasaron
por prisión, con tal motivo,
500 individuos. Varias entida-
des sociais pediron esta sema-
na que ao top-manta non se
lle aplique o código penal, se-
nón o administrativo, de mo-
do que está actividade sexa
considerada falta e non delito. 

Son moitos os exemplos
deste exceso penalizador. Un
membro do PCE(r), organiza-
ción que a lei identifica agora
co Grapo, foi hai pouco con-
denado a 14 anos de cárcere
por elaborar o periódico do
partido. Un acusado de viola-
ción chegou a dicir en públi-
co, logo de oír a súa condena:
“Saíame  igual matala”. A súa
frase non facía máis que po-
ñer de manifesto as incon-
gruencias do código penal.

Mencionemos, por últi-
mo, o caso dun modesto de-
lincuente vigués, acusado de
falsificar billetes de 50 euros
polo rudimentario sistema
da fotocopia a cor, que aca-
ba de chegar nada menos
que á Audiencia Nacional.

O certo é, non obstante,
que ningún Estado conse-
guiu reducir os delitos incre-
mentando as penas.�

anosaterra

’’editorial

Concentración promovida por Queremos Galego en Vigo.  PACO VILABARROS

OS PAIS
PODERÁN ESCOLLER
ENTRE CASTELÁN

E GALEGO (NO SENTIDO
PEXORATIVO
DA PALABRA)

O equilibrio entre galego e cas-
telán no número de horas lec-
tivas na nova versión do De-
creto de Plurilingüismo vén
acompañado do afastamento
do inglés como parte de currí-
culo escolar. Se no texto pre-
sentado en xaneiro a cada un-
ha das tres linguas correspon-
díalle un terzo das clases, a lin-
gua de Shakespeare estabelé-
cese como un horizonte a al-
canzar, mais non como un
idioma vehicular do ensino.

Outra das modificacións
que se incorporan é o mante-

mento do galego como a lin-
gua oficial da Administración
educativa que suprimía o an-
terior texto, aínda que o caste-
lán usarase nas programa-
cións e os documentos didác-
ticos das materias que se im-
partan en español.

Con todo, o Decreto per-
mite a libre elección de lingua
na que se exprese o alumna-
do, así como a escolla do idio-
ma dos libros de texto, en lu-
gar de estabelecer que se debe
empregar a lingua na que se
imparte a materia. Trátase

dunha decisión da Consella-
ría que os técnicos coinciden
en definir como “pouco peda-
góxica” porque dificulta o do-
minio do galego. O propio
texto legal sinala que o obxec-

tivo é alcanzar unha “garantía
da adquisición dunha com-
petencia semellante nas dúas
linguas oficiais de Galicia”.

Esta decisión de permitir a
libre escolla de lingua por par-
te do alumnado, xunto coa
supresión das probas de gale-
go nas oposicións á función
pública –tamén municipal– e
ao corpo de ensinantes preo-
cupa aos defensores da lin-
gua. Henrique Monteagudo
indicou que “son peores as
expectativas para o galego
que o Decreto en si”.�

Adiar o inglés e manter o galego na administración

’’O alumnado poderá
empregar a lingua que
desexe tanto na expresión
oral como escrita e nos
libros de texto”

Despois de que durante a campa-

ña electoral de 2009 o PP fixese

bandeira do dereito dos pais a de-

cidiren a lingua de escolarización

dos nenos, este borrador estipula

que se consultará ás familias sobre

o idioma, mais sen efecto real. Da-

do que a metade das materias de-

berán impartirse en cada unha das

linguas, os pais só poderán inter-

cambiar o bloque de coñecemen-

to que lle corresponde a cada idio-

ma. Desta forma, se desexan que

as Matemáticas se impartan en ga-

lego, Coñecemento do medio debe-

rá estudarse en castelán. Ademais,

deberá aprobalo unha maioría

cualificada: a metade máis unha

das familias de todo o alumnado,

non unicamente o cincuenta por

cento das que exerzan o dereito ao

voto. A fórmula escollida permíte-

lle a Feixóo afirmar que mantén a

súa promesa electoral.�

Votación sen utilidade

>>>
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cas, así como “a cooperación
cultural e educativa” e “a in-
vestigación historiográfica”.�

CONSELLO NACIONAL

O BNG CELEBRARÁ
A ASEMBLEA NACIONAL
LOGO DAS ELECCIÓNS LOCAIS

No transcurso do Consello Na-
cional do BNG celebrado o día
13 de marzo, os membros da
Unión do Povo Galego (UPG) e
os do Movemento Galego ao
Socialismo (MGS) rexeitaron a
proposta do Encontro Irman-
diño de celebrar unha Asem-
blea ordinaria este ano. Os re-
presentantes de MáisGaliza
–corrente liderada por Carlos
Aymerich, antes chamada
MáisBNG– decidiron final-
mente absterse na votación,
polo que o conclave se celebra-
rá despois das eleccións muni-
cipais do ano que vén. Pola ou-
tra banda, o máximo órgano
entre asembleas acordou o pa-
sado sábado un calendario de
cara ás municipais do 2011.
Así, os candidatos das sete ci-

de “escandalosa” a decisión,
que “demostra o centralismo
do Goberno e configura un cri-
me de lesa patria para coa re-
xión norte”. “Se non hai diñei-
ro é porque o Goberno dividiu
o país”, sinalou, e engadiu que
de ser así, “deben parar todas
as obras públicas e non só as
do Norte”. A liña de alta veloci-
dade Lisboa-Porto, con aber-
tura prevista para 2015, fica así
adiada para 2017, mentres a li-
ña Porto-Vigo só estará con-
cluída en 2015.�

CON BALTAR

O NÚMERO DOUS DO PSOE
DE OURENSE VAISE AO PP

O ex vicesecretario da executi-
va provincial do PSdeG en Ou-
rense, Eladio Fernández, deuse
de baixa neste partido e pasou
a militar no PP. O ex socialista,
que até hai tres meses era coor-
dinador provincial do PSOE en
Ourense, cambiouse para o PP
ao ver “sólido, fiábel e ilusio-

DESDE O 2009

AUMENTAN AS QUEIXAS
AO VALEDOR RELACIONADAS
COS SERVIZOS SOCIAIS

As queixas relacionadas cos
servizos sociais rexistradas an-
te o Valedor do Pobo gañaron
peso durante o 2009 e triplica-
ron as contabilizadas o ano
anterior –co Goberno biparti-
to. O informe presentado por
Benigno López subliña que o
14% do total de queixas per-
tencen ao ámbito dos servizos
sociais. Esta suba coincide cos
cambios na xestión destes ser-
vizos introducidos polo PP
desde que Alberte Núñez Fei-
xóo preside a Xunta. A Lei de
Dependencia foi o tema “es-
trela” do exercicio concluído
“non só pola cantidade, senón
porque na maioría dos casos
os argumentos dos cidadáns
eran fundados”, sinalou o Va-
ledor do Pobo.�

TAMÉN NA CULTURA

A XUNTA BUSCA FOMENTAR
O ‘ENTENDEMENTO’
CON PORTUGAL

O conselleiro de Presidencia,
Alfonso Rueda, dixo apostar
pola “cooperación cultural” e
o “entendemento” con Portu-
gal na inauguración das I Xor-
nadas Hispano-Portuguesas
de historiografía. Na súa in-
tervención, Rueda manifes-
tou o apoio da Xunta cara a
iniciativas que “fomenten a
relación con Portugal” e a
“calquera oportunidade de
encontro” co país veciño.
Concretamente considerou
necesario fomentar os “acor-
dos políticos”, a planificación
conxunta das infraestruturas
e as transaccións económi-

dades serán elixidos antes da
celebración do Día da Patria
Galega. A principal novidade
destas listaxes fronte ás de an-
teriores procesos está en que,
por vez primeira, serán incluí-
dos os militantes de Galiza No-
va e de todos os grupos que a
conforman.�

APOSTA POR LISBOA-MADRID

PORTUGAL ATRASA DOUS ANOS
O AVE PORTO-VIGO

Co fin de “achegar posturas
coa oposición”, o primeiro mi-
nistro portugués, José Sócrates,
informou do atraso en dous
anos da construción das liñas
ferroviarias de alta velocidade
(TGV) entre Lisboa e Porto, e
entre o Porto e Vigo, proxectos
que teñen sido contestados
principalmente polo PSD.
Cómpre lembrar que a dereita
portuguesa non ve prioritaria a
conexión de Porto-Vigo, pero
si apoia a construción de Lis-
boa-Madrid. O presidente da
Asociación Industrial do Miño,
António Marques, cualificou

nante” o proxecto do novo pre-
sidente provincial dos popula-
res, Xosé Manuel Baltar. Eladio
Fernández é tamén deputado
provincial e portavoz socialista
no Concello de San Cibrao das
Viñas, onde eran notorios os
seus enfrontamentos coa alcal-
desa do municipio, Elisa No-
gueira Méndez (PP), da que de-
nunciaba “cacicadas”. Aínda
en novembro do ano pasado, o
ex socialista defendeu no ple-
no municipal unha moción
para solicitarlle á Axencia para
o Control da Legalidade Urba-
nística que investigase “os po-
síbeis pelotazos nos que está
detrás a señora alcaldesa”, coa
que agora comparte cor políti-
ca. O PSOE de Ourense remi-
tiulle un burofax ao ex socialis-
ta no que lle reclama que re-
nuncie aos cargos que ostenta
grazas ao partido como conce-
lleiro e como deputado provin-
cial. Ademais, avanzou que lle
exporá o caso á comisión do
pacto antitransfuguismo.�
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ASEMANA María Obelleiro

Teresa Táboase Guillerme Vázquezno Consello Nacional do BNG.   PEPE FERRÍN / A.G.N.

SEGUNDO O PSOE

FEIXÓO PROTAGONIZA
O 80% DAS NOTICIAS POLÍTI-
CAS DA TVG

O PSOE vén cualificou de
“enorme escándalo de mani-
pulación” os informativos da
TVG, nos que “Feixóo ocupa o
80% das noticias dos telexor-
nais sobre política”. Os socialis-
tas denuncian que o seu secre-
tario xeral, Manuel Vázquez,
sae no 8% das novas. Os datos
apuntan a que o máximo man-
datario autonómico acaparou
“tres horas e cinco minutos”

dos informativos, fronte a algo
“máis de 20 minutos” do líder
socialista e “máis de 21 minu-
tos” do portavoz nacional do
BNG, Guillerme Vázquez. A es-
ta situación, o deputado Ricar-
do Varela sumou que, no apar-
tado estatal, o PP ocupou 59
minutos fronte a 26 do PSOE.
“A única explicación é que a
TVG é un instrumento para bo-
rrar do mapa informativo os
socialistas”, concluíu o parla-
mentar, que pediu a compare-
cencia do director xeral da
CRTVG, Alfonso Sánchez Iz-
quierdo, na Cámara.� Alberte Núñez Feixóonunha sala de maquillaxe da TVG. PEPE FERRÍN /A.G.N.

Benigno López, Valedor do Pobo.

JESSICA BARCALA/A.G.N.

Eladio Fernández,ex vicesecretario do PSOE ourensán. 
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presidente, iso si, só para aplicar
o Plan de Normalización Lin-
güística. Tamén lle lembrou o
seu illamento: “o PP está só en
compañía dos amigos de Rosa
Díez”. E é que as chamadas ao
consenso do “galeguismo amá-
bel” non atopan eco nas filas do
PSdeG. Manuel Vázquez, o seu
líder, segue aplicando o seu le-
ma de deixar a Feixóo cocerse
no seu propio caldo.

SEN MEDIDAS CONCRETAS CONTRA A
CRISE. Pola súa parte, Feixóo

Manuel Vilas
“Debuxei sempre en galego, es-
cribín sempre en galego, e se ti-
rades o que hai de galego e de
humano na miña obra, non fi-
caría nada dela”. Así, con outra
cita de Castelao, Carlos Ayme-
rich (BNG) respondeu á tradu-
ción ao castelán de ‘Alba de
Gloria’ realizada por Núñez Fei-
xóo. Mais traducir os “biduei-
ros” por “abedules” non lle ser-
viu ao presidente conservador
para ocultar que, tras un ano no
Goberno, “temos 30.000 para-
dos máis” e “o consenso lin-
güístico está máis lonxe”.

Que sentido ten que no de-
bate máis importante do Parla-
mento de Galicia o presidente
da Xunta cite en castelán a un
dos pais do galeguismo? A ex-
plicación de que se trata dunha
cita dunha tradución de Blan-
co Amor tenta camuflar o mo-
tivo político real. Feixóo insiste
na súa estratexia de tentar pa-
sar ante o público como o de-
fensor da liberdade fronte a
unha oposición intolerante e
ancorada no pasado. “O gale-
guismo non é unha estatua de
sal”, insistiu Feixóo, autopro-
clamado paladín do “galeguis-
mo do século XXI”.

Aymerich evitou a liorta. O
nacionalista tendeulle a man ao

presentou promesas de futuro:
un inminente novo concurso
eólico dividido en dez zonas,
pequenas rebaixas fiscais para
comprar vivendas e, sobre to-
do, o “Plan Estratéxico 2010-
2014”, que carece polo de ago-
ra de iniciativas concretas ma-
lia as prometidas “100 medi-
das, máis de 300 actuacións e
máis de 400 indicadores”. 

Ante a suba do paro, Feixóo
insistiu en que o desemprego
medra menos que no Estado,
pero ao final tivo que recoñecer
que “estamos menos mal que o
resto de España pero non vou
tratar de esconder o mal co me-
nos”. Entre liñas, o mandatario
tamén admitiu o seu fracaso na
negociación do financiamento
autonómico. O presidente ofre-
ceu á oposición un improbábel
pacto contra a crise.

PARA RUÍZ RIVAS, TOURIÑO AÍNDA GO-
BERNA. Como se o tempo non
pasara, o voceiro do grupo
conservador repetiu a receita
que derrubou o bipartito. Ma-
nuel Ruíz Rivas (PP) gastou o
70% do seu tempo en repasar
os pecados do bipartito, o que
provocou que os deputados da
oposición se alporizasen tanto
no hemiciclo como, por vez
primeira, en directo na inter-
net. “Ruíz Rivas critica o Go-
berno anterior... un pouco de
desorientación temporal e es-
pacial, non?” escribía Mar Bar-
cón (PSdeG) no seu Twitter.�

Os ‘abedules’ de Feixóo
non tapan a crise
O presidente traduce a Castelao nun intento
de desviar a atención sobre
a mala situación económica

>>>

DEBATE DO ESTADO DA AUTONOMÍA

Feixóo e Aymerich seguen unha das intervencións de  Vázquez.  PEPE FERRÍN / .G.N.

NA MARCHA DE TOURIÑO 
DDaammiiáánn  VViillllaallaaíínn

Houbo algunhas inexactitudes nas informacións sobre
a renuncia parlamentaria de Emilio Pérez Touriño. A

que máis me chamou a atención foi a que dicía que Touriño
deixaba a política despois de 20 anos. O certo é que non son
20, senón máis de 40. Touriño non se iniciou na política co
seu primeiro cargo oficial. Fíxoo na batalla estudantil contra
o autoritarismo que deu lugar ao “68 compostelán”, o pri-
meiro capítulo do combate que a universidade galega libra-
ría contra o franquismo. Pasaron tamén máis de 20 anos des
que Touriño empezou a compartir responsabilidades na di-
rección do aínda ilegal Partido Comunista de Galicia, ou des
que participou nas negociacións que levarían aos Pactos do
Hostal e ao acordo interpartidario sobre o Estatuto. 

Paréceme interesante lembrar isto porque o corrente é
pensar que a política é unha profesión que empeza tan só
cando un senta por vez primeira tras da mesa dun despacho
enmoquetado. E con Touriño chegou á presidencia de Gali-
cia un dos mellores representantes dunha xeración que
nunca entendeu así a cousa pública, precisamente porque
foi unha xeración con conviccións, que loitou para que a
cousa pública merecese realmente ese nome e deixase de es-
tar secuestrada por aquela banda de pancistas sen escrúpu-
los que conformaba a a clase política do franquismo. 

Desde os episodios devanditos até tomar posesión como
presidente, Touriño fixo outras tres cousas relevantes. A pri-
meira foi impulsar decisivamente, desde sucesivos gobernos
de Felipe González, as autovías que conectan a Galicia coa
meseta. A segunda foi renunciar a un futuro madrileño có-
modo e seguro para regresar a Galicia a rearmar un PSdeG
en bancarrota. A operación foi moito máis que un cambio de
líder. O labor de Touriño converteu unha organización que
era agregado de agrupacións locais mal avidas nun partido
unido, centrado en Galicia e disposto a dar a batalla polo po-
der autonómico. A terceira foi gañar esa batalla: aínda que só
fose por conseguir desaloxar o único ex ministro de Franco
politicamente activo, Touriño terá para sempre un lugar na
historia de Galicia e no corazón de todos os demócratas.

Eu estou convencido de que o tempo engrandecerá a fi-
gura de Touriño como presidente de Galicia. Contra o que
espallaron algúns dos meus amigos culturetasmáis des-
contentadizos, Touriño encabezou un verdadeiro proxecto
de modernización global, centrado nun cambio de modelo
produtivo baseado na harmonización da creación de infra-
estruturas coa posta en valor dun territorio degradado, nun-
ha revolución educativa ancorada no ámbito do público e
na aposta pola investigación e a innovación tecnolóxica e
empresarial. Xa sei que soa complicado e algo remoto nun
país afeito a entender a política ao modo baltariano-louza-
nesco e no que a grande aspiración vital das maiorías está en
atopar choio, a poder ser por enchufe, nalgunha institución
pública; un país que ten medo de que aos seus fillos non lles
colla na cabeza o castelán con tanto galego no ensino, un
país pepero. Touriño, por suposto, non estará de acordo
con estas apreciacións algo acres e sardónicas, talvez derro-
tistas. É unha das poucas cousas nas que eu, proclive ao es-
cepticismo, disinto do ex presidente: progresista indestruti-
ble, Touriño segue crendo por riba de todo na sociedade ga-
lega, nas potencialidades de Galicia e na súa receptividade a
un cambio que só poderá vir da man do socialismo gale-
guista e do nacionalismo democrático. Oxalá a razón sexa
súa, como tantas outras veces.�

’’

Esa ilusa esperanza de que os demais
nos saquen do burato é un erro”
’’

Datos
preocupantes

No económico, Feixóo
apenas presentou resulta-
dos, máis alá da reiterada
“austeridade”. A oposición
insistiu na parálise do Exe-
cutivo con datos preocu-
pantes: 30.000 parados
máis, baixada do investi-
mento en Sanidade e Edu-
cación, 200 barcos de pes-
ca fóra de servizo, caída de
590 millóns das obras pú-
blicas e 1.040 granxas de
leite fechadas.�
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H. Vixande
Cada vez que remata a súa
xornada laboral, Remedios
Fernández abandona con ac-
titude pouco optimista o insti-
tuto no que traballa. É orienta-
dora pedagóxica e as estatísti-
cas sobre o fracaso escolar
non son positivas. “Hai moi-
tos factores”, indica. Con to-
do, os resultados varían moito
dunhas Comunidades a ou-
tras. Mentres en autonomías
como Andalucía, Valencia ou
Catalunya os suspensos son
moi elevados, en Galiza, Astu-
rias ou o País Vasco, resultan
máis moderados.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE), no
conxunto do Estado o 31%
dos alumnos da ESO non lo-
graron o título. O índice al-
canza o 54,8 en Ceuta e Meli-
lla, o 44,2 en Baleares, o 38 en
Andalucía, 35,1 en Castela-A
Mancha e o 31,5 en Catalun-
ya. No extremo oposto sitúan-
se o País Vasco co 15,3%, Na-
varra co 16,8, Asturias co 21,6
e Galiza co 22,1. Outros datos
parecen suxerir que a presen-
za de alumnado inmigrante
con escasa preparación pre-
via ou con  problemas de

adaptación nalgunhas Co-
munidades podería explicar
as diferenzas, mais existe de-
masiada disparidade en canto
os resultados como para que
exista unha única razón.

En si, o concepto de fracaso
escolar non está exento de
certa polémica. “O construto
de fracaso escolar é moi gro-
seiro”, indica o profesor da
Facultade de Ciencias da Edu-
cación de Santiago, Andrés
Suárez. “A que se refire, ao
alumnado ou ao sistema?”,
pregunta. Este especialista
mesmo pon en dúbida as es-
tatísticas e lembra que “non
contamos cun sistema exter-
no de avaliación público e ob-
xectivábel para comprobar a
validez dos resultados que
conseguen os alumnos na es-
cola; os datos dos que dispo-
mos carecen de calidade”.
Con todo, admite que eses ín-

dices que ofrece o INE “reflic-
ten algo”.

A profesora universitaria
Felicidade Barreiro tampouco
se mostra favorábel á corres-
pondencia que se estabelece
entre a porcentaxe de inmi-
grantes nunha Comunidade e
o número de alumnos que non
foi quen de obter o título do
Ensino Secundario Obrigato-
rio. “Asociar simplemente in-
migrantes con fracaso escolar
non é de recibo; ten que haber
un cúmulo de causas que ex-
plique as diferencias entre au-
tonomías”, aclara. Unha análi-
se máis detallada dos datos in-
dica que, por exemplo, Nava-
rra conta cunha porcentaxe de
alumnado estranxeiro supe-
rior ao que reside en Castela-A
Mancha e que esta Comunida-
de rexistra un índice superior
de suspensos na ESO.

Outro profesor da Fa-

Os datos do INE indican que a nosa
Comunidade está entre as que teñen unha
maior porcentaxe de alumnos que superan
a ESO, fronte a Catalunya ou Andalucía,
con altas porcentaxes de suspensos.
Nesta reportaxe indagamos nas causas
destes bos resultados

Galiza conta cos índices
máis baixos de fracaso escolar

Manuel Cidrás

Até hai uns anos (poña-
mos até que empezou is-

to do cambio climático) as
persoas de orde eran partida-
rias da orde sen reservas, se
cadra porque a percibían co-
mo unha orde propia, expre-
sión dos seus valores. Renxí-
an nas beirarúas ao paso das
manifestacións que pertur-
baban a súa paz. Odiaban in-
timamente os obxectores e os
insubmisos ao servizo mili-
tar, maricóns por necesidade.
Temían os okupas e receaban
de toda forma de rebeldía,
preámbulo da desorde e a
anarquía.

Dun tempo para acá (diga-
mos dende que empezou isto
do cambio climático, talvez
por casualidade, talvez como
manifestación dese cambio
no clima político) as cousa
mudaron radicalmente. As
xentes de ben colléronlle gus-
to a tomar as rúas en defensa
da familia, da vida, da patria e
da santa cruz, todas ameaza-
das. Proclaman a obxección
de conciencia fronte ás leis
que permiten o matrimonio
homosexual e o aborto. Ál-
zanse contra o que conside-
ran imposición idiomática e,
en suma, rebélanse contra
unha orde que perciben co-
mo allea con tácticas anti-sis-
tema. A súa lideresa chama
agora á rebelión contra a su-
ba do IVE, e as xentes de orde,
que nunca foron moi afectas
aos tributos, están encanta-
das co chamado. Insólita mu-
danza.

Un partido de goberno que
propugna a desobediencia ci-
vil é un contrasentido tan
grande que só pode significar
que a apocalipse tan anuncia-
da debe estar a chegar. Un día
destes a lideresa vai aparcar o
coche oficial e unirse aos que
saltan sobre o torno na entra-
da do metro exercendo o seu
dereito a non pagar. Nin tor-
mentas nin nevaradas: o que
trae o cambio climático é a re-
belión.�

A REBELIÓN’’

’’A apocalipse tan
anunciada
debe 
estar
a chegar”

PACO VILABARROS

O factor interno, que converte os

institutos en lugares que contribú-

en, en maior ou menor medida, a

paliar o fracaso escolar, é tamén re-

levante en opinión da orientadora

Remedios Fernández. A diferenza

do Ensino Primario, na Educación

Secundaria os profesores “son ex-

pertos na súa materia, mais carecen

de coñecementos profundos en

pedagoxía”, sinala. En realidade, o

profesorado desta etapa estudou

para desenvolver outras profesións

como as matemáticas, a lingua ou a

historia. “O de seren ensinantes

veulles despois, non recibiron for-

mación para saber ensinar”, aclara.

Sen un profesorado formado es-

pecificamente en pedagoxía, o sis-

tema tampouco motiva aos ensi-

nantes a reciclarse ou a ampliar os

coñecementos. “Aos cursos de for-

mación acoden os que precisan de

puntos, pero quen xa conta cunha

praza fixa non asiste porque non o

precisa, por iso sería conveniente

que fosen os centros os que impul-

sasen a capacitación dos seus profe-

sores”, sinala Remedios Fernández.

Para Remedios, “se os ensinan-

tes estivesen formados no campo

da pedagoxía, o alumnado con di-

ficultades de aprendizaxe non tería

que contar con aulas específicas,

serían os seus propios profesores

quen se encargasen de compen-

sar as deficiencias”. Con todo, esta

orientadora admite que “en reali-

dade, todas as aulas deberían ser

como as de diversificación”, que

son aquelas que acollen os crian-

zas con problemas. Estas unidades

non superan os dez alumnos e tra-

tan as materias dunha forma máis

global e interdisciplinar.�

Máis pedagoxía e máis formación para o profesorado

’’Na Educación Secundaria
o profesorado é experto
na súa materia, mais
carecen de coñecementos
profundos en pedagoxía”

[Remedios Fernández]
Orientadora escolar.

ENSINO

’’Asociar simplemente
inmigrantes con fracaso
escolar non é aceptábel;
ten que haber
un cúmulo de causas”

[Felicidade Barreiro]
Profesora de Pedagoxía.

’’A inmigración pode incidir
porque hai rapaces que
acceden ao sistema
no medio do curso;
ademais están as
dificultades lingüísticas”

[Antonio Vara]
Facultade de Ciencias da Educación.

’’O concepto de fracaso
escolar é burdo.
A que se refire, aos alumnos
ou ao sistema?” 

[Andrés Suárez]
Profesor de Ciencias da Educación.

>>>
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dición de traballar os rapaces
novos ou mesmo a tendencia a
emigrar”. As expectativas labo-
rais favorábeis en determina-
das Comunidades son respon-
sábeis de que algúns mozos
descoiden os estudos. Neste
sentido, a pedagoga e orienta-
dora Remedios Fernández ad-
mite que existe un contexto “de
desmotivación tanto do alum-
nado como do profesorado”.

No seu centro, Remedios
Fernández é a encargada de se-
leccionar os alumnos que se
escolarizan nas aulas para ra-
paces con dificultades de
aprendizaxe. Unhas unidades
que pretenden compensar os
obstáculos dos nenos nos últi-
mos dous cursos da ESO; “un-
ha ferramenta moi útil”, expli-
ca Remedios.

Aínda que os expertos
coinciden en atribuír a un cú-
mulo de causas as diferencias
nos resultados académicos
dos estudantes das distintas
Comunidades, a presenza da
inmigración no Mediterráneo
explicaría en parte que os ín-
dices desta zona sexan supe-
riores á media, como a falta de
expectativas laborais actúa de
elemento que induce o alum-
nado a continuar os seus estu-
dos en autonomías como Ga-
liza ou Asturias. Por outra
banda, un sistema educativo
máis afinado no País Vasco e
Navarra impediría elevadas
porcentaxes de suspensos.�

cultades escolares. De todos os
xeitos, o profesor universitario
Antonio Vara matiza e afirma
que “a extracción social non é
un factor porque a escola é
obrigatoria para todos; máis
ben depende dos hábitos de
estudo que inculcan os pais ou
do nivel cultural, a menos que
haxa situación máis graves nas
súas casas”.

Outro factor que, segundo
Antonio Vara, incide no cha-
mado fracaso escolar é “a facili-
dade para atopar traballo, a tra-

exceso de mobilidade dos
pais; ademais están as dificul-
tades lingüísticas, xa que non
é o mesmo un neno latinoa-
mericano ca un chinés”.

EXPECTATIVAS LABORAIS. Máis si-
tuados sobre a realidade, en
xeral, os profesores de instituto
coinciden en sinalar que “moi-
tas veces ves os alumnos con
problemas e sabes como son
os pais”. En efecto, as familias
desestruturadas presentan
máis casos de rapaces con difi-

GALIZA.7.

cultade de Ciencias da
Educación, Antonio Vara, ta-
mén coincide coa teoría de
que son múltiples os factores
que inciden nos resultados
académicos que marcan as di-
ferenzas entre a área medite-
rránea de España e a zona no-
roccidental da Península Ibé-
rica. Vara admite que “a variá-
bel inmigración pode incidir
porque hai rapaces que acce-
den ao sistema no medio do
curso, ou con carencias pre-
vias, ás veces motivadas polo

Carlos Aymerich

‘Non veño restaurar
ningún pasado nin a

derrubar o que fixeron ben
os seus antecesores”, decla-
rou solemnemente Alberte
Núñez Feixóo hai un ano no
seu discurso de investidura.

Mais nestes meses, o seu
Goberno dedicouse exclusi-
vamente a destruir e elimi-
nar as conquistas do Gober-
no anterior. E as súas actitu-
des lembran perigosamente
os anos máis escuros do fra-
guismo. De facto, mal pasa-
do un ano, o seu partido e o
seu goberno volven estar,
como nos vellos tempos, di-
vididos entre diversas fac-
cións. Todas coincidentes,
iso si, en tirar proveito dos
recursos públicos.

E, con todo, hai unha di-
ferenza chamativa entre es-
te seu Goberno e os anterio-
res: a manifesta incapacida-
de, as contradicións inter-
nas e a frivolidade coa que
este goberno despacha os
asuntos que lles preocupan
aos galegos e as galegas non
ten parangón na historia da
autonomía. 

É este o “goberno forte,
austero e cohesionado arre-
dor dun liderado” que Nú-
ñez Feixóo prometera? Non
foi posíbel encontrar nada
mellor para dirixir este país
na peor crise das últimas
décadas? Un conselleiro de
Cultura, Roberto Varela,
perdido no “Desván los
Monjes”. Un conselleiro de
Industria, Xavier Guerra,
que fabrica en Portugal. Un-
ha directora xeral de Traba-
llo, Ana María Díaz, que
despide ilegalmente a traba-
lladora que tiña sen contra-
to e sen seguro. Este é o go-
berno “10” de Alberte Nú-
ñez Feixóo. Galiza merece
máis.�

GOBERNO 10

’’

’’Mal pasado un ano, o 
o único que une
o PP é tirar proveito
dos recursos
públicos”

Moitos fillos de inmigrantes incorpóranse a metade de curso.   PACO VILABARROS

INXUSTIZAS
NO DEPORTE ESCOLAR

Na fim de semana pasada cele-
brou-se no concelho da Pobra
do Caraminhal o Campeona-
to Galego Escolar de Campo a
Través, no que participarom
tanto centros educativos co-
ma clubs.

Nom quero criticar que
coincidan na mesma compe-
tiçom dous ámbitos tam dife-
renciados. Pretendo describir
a grandeza dum deporte e dos
seus practicantes fronte à de-
sidia institucional, fomentada
pola desinformaçom geral da
sociedade.

Falo dum rapaz (Xavi), um
atleta, pero tamém dos seus
companheiros (Choupi, Patxi,
Xulio, Marco, Iago e Alexan-
dre) do recentemente creado
equipo de campo a través do

IES Leliadoura, único instituto
da comarca que participa nes-
tas competicións.

Quero agradecer o interese
destes rapaces, capaces de
adestrar o pouco tempo que o
profesor lhes podia dedicar:
durante os recreos, soportan-
do as bulras dos companhei-
ros e a fame do bocata.

Estes atletas, com mínimo
apoio e informaçom, forom
quem de clasificaren-se nas
diferentes eliminatórias (zo-
nal, provincial e galega), pese
a estarem desenhadas priori-
tariamente para a partici-
paçom masiva dos centros de
primaria (dos que dependian
para ir ás competiçoms) e ca-
recer de material do nivel
competitivo que tenhem moi-
tos clubs, que ademais con-
tam com máis componentes,
o que lhes beneficia à hora da

clasificaçom por equipos. 
Sobre todo pretendo trans-

mitir a soidade do nosso cam-
piom, Xavi (F. Xavier Reguei-
ro, aluno de 2º da ESO), que
correndo cumhas botas de
futbol em cham esvaradizo, se
clasificou nas primeiras pro-
vas para o campionato zonal e
provincial; correndo cuns té-
nis de running, prestados pola
sua mai e um par de talhes
máis grandes, se clasificou pa-
ra o campionato galego; e que
facendo-o cums ténis de cra-
vos de atletismo (por fim!), ta-
mém prestados e um par de
números máis grandes , que-
dou 7º (a pesares de escordar
um nocelho na primeira vol-
ta), na carreira do Campeona-
to Galego do que falabamos

O que nom queremos
transmitir é a rabia que sente
o professor ao ver que a forma

de clasificaçom para o Cam-
peonato de España despreza a
participaçom escolar, reser-
vando, dum total de 10 prazas,
cinco para os primeiros clasi-
ficados do Campionato Gale-
go e outras cinco a criterio da
Federaçom, que só valora os
atletas que compitem nas
suas probas.

Tampouco queremos
transmitir a decepçom que nos
produce ver que na lista da Se-
leçom que nos representará no
Campionato de España Esco-
lar de Campo a Través se con-
vocam os clasificados nos pos-
tos 10º e 29º da prova galega
deijando a atletas da categoría
do nosso Xavi sem a ilussom da
participaçom num evento des-
se nivel a pesar de rematar moi
por diante deles.�

X. Ignácio Salgado López
(Riveira)

CARTAS

>>>
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AS CAIXAS, SEGUNDO
SANTIAGO REI

Non é a primeira vez que se
pronuncia sobre algunha cues-
tión relevante para o país o pre-
sidente e editor de La Voz de
Galicia, SSaannttiiaaggoo  RReeii. O do-
mingo 14 abordou a fusión das
caixas de aforro. “Mentres so-
portamos o custo de institu-
cións superfluas como cáma-
ras de comercio, deputacións
ou Senado, agora poñemos en
grave risco a supervivencia dun
dos alicerces fundamentais nos
que se basea o funcionamento
da economía galega. Posibel-
mente sexa certo que até agora
non todo se fixo ben na xestión
das caixas. A fascinación polo
diñeiro fácil levounas a empe-
ñarse en exceso na burbulla in-
mobiliaria, e a falta de perspec-
tiva fíxolles desorientarse en
gastos inapropiados –como se
viu hai uns días con grandiosas
inauguracións en tempos de
grave crise–, en lugar de cen-
trarse nos fins de desenvolve-
mento, educación e compen-
sación social que xustifican a
peculiar existencia destas insti-
tucións. Pero os posíbeis erros
de xestión do pasado –sobre os
que algunha responsabilidade
terá, en todo caso, o Banco de
España– non poden ter como
consecuencia a morte. É dicir: a
entrega dos seus activos a ou-
tras entidades foráneas”. “Ga-
liza xa non pode agardar máis”,
resume o titular.�

DELIBES E O CATALÁN

A morte de MMiigguueell  DDeelliibbeess  ocu-
pou numerosas páxinas dos
diarios. Un deles, El Periódico
de Catalunya, inclúe un artigo
de Josep M. Espinás, quen es-
cribe arredor da figura do seu
amigo, aínda que engade unha
anécdota reveladora da consi-
deración que o autor vallisole-
tano tiña acerca das outras lin-
guas do Estado: “Foi un exem-
plo de que se pode ser unha
persoa moi normal, sen excen-
tricidades, e ser un grande es-
critor. Porque para min foi o es-
critor máis grande en castelán
do século XX. A súa voz literaria
impresionaba. E tamén a súa
voz física. Parecía teatral pero
non o era: tiña unha voz pro-
funda, sonora, como dun
monxe cantando nun mos-
teiro. El entón xa era un grande
escritor e eu empezaba. Des-
pois tecemos unha longa rela-
ción epistolar. Para escribir

‘Combat de nit’ fixen unha
viaxe de verdade en camión até
Valladolid. Alí comemos xun-
tos. Foi moi amábel, como o foi
sempre: sempre falaba dos

meus libros en El Norte de Cas-
tilla. Nunha información in-
ventouse de que a miña pró-
xima novela escribiríaa en cas-
telán: e dicíao para facerme un
favor. Non acababa de enten-
der que se puidese ser bo escri-
tor e escribir en catalán, cando
eu aprendera precisamente del
que só podía ser escritor en ca-
talán. Ler o seu castelán pro-
fundo e claro, cheo de cor e moi
vivido, enraizado na súa pai-
saxe, no que fala dos seus com-
pañeiros de caza, fíxome ser
consciente de que eu nunca
podería escribir en castelán.
Que sería un irmán de Delibes
pero en catalán”.�

A FIN DA ETA
E A FALTA DE
SERENIDADE EN ESPAÑA

O diario El País entrevista ao
presidente do Partido Socia-
lista de Euskadi e negociador
coa ETA durante o último pro-
ceso de paz, JJeessúúss  EEgguuiigguurreenn
IImmaazz, e na mesma o político
aborda a situación do País
Vasco. Na conversa Eguiguren
realiza algunhas declaracións
sobre unha eventual pacifica-
ción e menciona algunhas das
súas consecuencias: “se lle esi-
ximos á esquerda abertzale
que condene o terrorismo, non
lle podemos dicir que a socie-
dade vasca crúzase de brazos
cun ¡alá eles! Tras o final de ETA
quedarán secuelas familiares,
están os presos, o reto da inte-
gración política de parte da so-
ciedade vasca. Haberá que dar
unha resposta para todos que
require un acordo con todos. A
esa xente hai que dicirlle que se
cumpren seremos políticos
responsábeis, con visión de Es-
tado, que terán axuda para re-
solver un problema histórico
sen resolver. Temos que facelo
no País Vasco porque a opi-
nión pública vasca é cons-
ciente do que hai, pero en Es-
paña non vexo as condicións
de serenidade que a situación
require. Será mellor que tome-
mos as decisións aquí e vaia-
mos con elas a Madrid”. A ase-
veración aproxímase a afirmar
que na actualidade o principal
escollo para a paz é unha opi-
nión pública española infla-
mada polas declaracións dal-
gúns líderes do PP.�
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FORO GLOBAL
DE MULLERES
María Xosé Queizán

V eño de asistir á celebra-
ción en Nova York do Foro

Global, Beixing +15, o 27 e 28 de
febreiro, seguido do 54º perí-
odo de sesión da Comisión da
Condición Xurídica e Social da
Muller da ONU, do 1 ao 12 de
marzo, como seguimento da IV
Conferencia Mundial sobre a
Muller e valorar os progresos
realizados en 15 anos. Houbo
de todo. O máis indignante foi
o tratamento recibido pola
ONU ante un evento de tal
magnitude. Gran desorganiza-
ción.  Máis que acoller unhas
8.000 mulleres, de todas as ra-
zas, países e condicións, chega-
das para participar no foro, di-
ríase que pretendían humillar-
nos. En lugar de dispor un nú-
mero abundante de funcio-
nari@s para activar os asuntos
burocráticos, fixéronnos aturar
unhas fileiras enormes para
obter a credencial, só soporta-
das pola solidariedade entre as
mulleres para facer quendas de
descanso ou polo sentido do
humor do que nos valiamos
para pasar o tempo. E iso que
eramos as “empoderadas” dos
respectivos lugares!! Tamén fo-
ron deprimentes as conclu-
sións ao recoñecer que moitos
países non levaron a cabo os
acordos de Beixing. Estamos
nun momento histórico no
que predominan os gobernos
de dereitas, e isto, ben sabe-
mos, é determinante para os
avances feministas. Pola con-
tra, foi moi esperanzador o
gran número de mulleres que
chegaron de todo o mundo, a
súa actitude e a defensa dos
seus dereitos. O movemento
de mulleres é global e aínda
que dependa do nível político e
social e da educación de cada
país, cada vez as diferenzas son
menores. Alí estaban mulleres
do Terceiro Mundo con cadan-
seu ordenador demostrando
que nada lles é alleo.�

’’

’’Cada vez as diferenzas
entre mulleres
son menores”

ENPOLEIROALLEO

Jesús Eguiguren Imaz.  El PAÍS

’’Fun insultado e inxuriado
até límites extremos.
Iso é a esquerda
que se move neste país”

[José María Aznar]

Miguel Delibes no 1997. FÉLIX AUSÍN ORDÓÑEZ / REUTERS
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A aldea da Azureira está si-
tuada a poucos metros da Al-
cobaça, xa en territorio portu-
gués, e viviu sempre de costas
ao concello de Padrenda, ao cal
pertence. A orografía fixo case
imposíbel que a relación con
Padrenda fose fluída até os
anos oitenta, cando a pista de
terra foi asfaltada.

Aínda que a lenda de que a
xente maior decidía subir ao
monte cando presentía que a
morte lle estaba preto é común
a case toda a Raia, acentúase
de maneira especial neste pe-
queno lugar.

Actualmente só vive na Azu-
reira un matrimonio. Orlando
Fernández é coñecedor da
lenda e tamén do seu final.
Cando un fillo lle ofreceu a
manta ao sei pai, para que fose
cara o Leboreiro para morrer alí,
o vello díxolle: queda cun anaco
que tamén che vai facer falta a ti.
Entón o fillo díxolle ao pai: vente
para a casa e que vaia para o ca-
rallo o de ir morrer ao monte.

Todos din coñecer a alguén
xa maior que chegou a falar co
rapaz que mandou o pai volver
para a casa. Como calquera
lenda, é un fío sen final.

UN FOXO DE LOBOS. Se na Azureira
se fala xenéricamente de ir a
morrer ao monte, na aldea da
Fraga, no concello de Lobeira,
chégase a circunscribir este lu-

gar de morte a un foxo de lo-
bos. Círculos de uns catro me-
tros de diámetro, arredor do
cal o ancián pasaba os últimos
días de vida cun recipiente de
auga e unha bola de pan.

Para o único veciño da Azu-
reira, hai que vencellar esta

GALIZA.9.

lenda á falla de televisión e ás
noites longas de inverno. “Fa-
lábase dos sinais, dos lóstregos
que caían nunha casa e avisa-
ban dunha morte, había tanto
medo que ninguén era capaz
de ir de noite de aquí a Alco-
baça que está ao lado”. 

Entre os personaxes que re-
corrían a Raia estaba o farra-
peiro, o home do saco e in-
cluso, na Azureira, o Lobis-
home. A necesidade de ir tor-
nar a auga de noite, acompa-
ñado dunha pequena luz, se-
mentou segundo os veciños
moitas destas lendas: “algún
chegou a vestirse con peles
para asustar os que ían roubar-
lle a auga para regar”.�
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A principios dos
oitenta, Shohei
Imamura, director de
cine xaponés, realiza
unha película
chamada A Balada do
Naraiama, que relata
a costume dos anciáns
de ir morrer ao monte
Naraiama cando
presentían que lles
chegaba
a hora. Esta lenda
nipona está tamén
presente
en varias aldeas da Raia
Seca, especialmente
na Fraga, pertencente
ao concello de Lobeira
e na Azureira
(Padrenda)

A Serra do Leboreiro sinalada nun mapa á entrada da aldea.

’’Antes había tanto medo
que ninguén era capaz
de ir de noite de aquí a
Alcobaça que está ao lado”

A Azureira é singular se  mire por

onde se mire. Ten, a vinte metros,

A Alcobaça, un núcleo de poboa-

ción portugués, cun número de

habitantes moi superior a aldea

galega. O lugar máis próximo,

Monterredendo, encóntrase a sete

quilómetros, por unha pista de

alta montaña. Aínda, Orlando Fer-

nández, lembra cando se cons-

truíu esta vía de unión con Galiza:

“hai uns trinta anos, antes chegar a

Padrenda era case imposíbel, des-

pois de asfaltada xa podemos ir ao

concello a Padrenda, antes diso

toda a relación era con Portugal”. 

A fin do contrabando e do

movemento comercial que xe-

raba provocou que hoxe estea

case abandonada. No seu día

chegou a ter tres comercios de ul-

tramarinos. Os portugueses acu-

dían a mercar produtos de pri-

meira necesidade, así como pata-

cas e plátanos. 

As dificultades para chegar á

Azureira afectábanlle tamén ás

forzas da orde, o que permitiu que

a zona se desenvolvese ben grazas

ao comercio ilegal, que incluía o

tabaco.

Aínda hoxe, calquera que se

achegue ao lugar, observará como

a pequena ponte que separa Ga-

liza de Portugal é cruzada por

gando con total normalidade. Os

veciños das dúas aldeas teñen e ti-

veron sempre leiras do outro lado

da Raia. 

Hoxe o tránsito de gando non

supón ningunha dificultade, pero

noutras épocas era necesario qui-

tarlle aos animais unha especie de

pasaporte. 

Dada a dificultade para impor

as normas burocráticas, os ani-

mais, sen saber de fronteiras, mo-

víanse por todo o entorno, o que

provocou máis dunha situación

cómica, cando os gardas civís tra-

taban de identificar a algún animal

requisado.�

Terra de contrabando

Hoxe, A Azureira é paso de
toda a Terra de Celanova
para Castro Leboreiro, lugar
turístico por excelencia do
norte portugués. Tamén as

fervenzas e as chairas situa-
das entre o Penegache e a
aldea fan desta zona punto
de encontro de sendeiristas
na época estival.�

Lugar turístico

A balada galega do Naraiama
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X.G.
O apagamento do pasado día 8
e cuxas consecuencias se esten-
deron durante máis de dez días
puxo en dúbida o modelo de
distribución enerxética. A zona
afectada é unha das máis perifé-
ricas da península, pero tamén
conta cun considerábel nivel
económico e de desenvolve-
mento. Numerosos estabelece-
mentos turísticos comparten
espazo con instalacións indus-
triais. Os 111 municipios afecta-
dos xa se adheriron a un mani-
festo que lle esixe ao Goberno
catalán mellor organización pa-
ra encarar estas situacións, pero
carga a maior parte da respon-
sabilidade na eléctrica Endesa.

O promotor do manifesto,
Xavier Crespo, alcalde de Lloret
de Mar (CiU), considerou que “é
necesario un cambio de modelo
na xeración, distribución e co-
mercialización da electricida-
de”. O apagamento derivado da
nevarada do 8 de marzo revela,
segundo Crespo, “que o actual
sistema é insuficiente e non ten
futuro”. Os alcaldes afectados e
o consellerde interior, Joan Sau-
ra (ICV), criticaron as eléctricas
pola falta de información sobre
o desenvolvemento e traballos
para solucionar a crise.

UNHA SOA LIÑA DE ALTA TENSIÓN DÁ
SERVIZO Á COSTA BRAVA. Girona, e
en especial as comarcas que
compoñen a turística Costa Bra-
va, están no final das liñas que
distribúen electricidade no Esta-
do español. Só unha liña de alta
tensión lles proporciona ener-
xía, e esta acaba en Juiá, no inte-
rior da provincia e a unha media
de cincuenta km das poboa-
cións máis afectadas. Até estas
localidades a electricidade che-
ga en liñas de media e baixa ten-
sión. A alta tensión é responsa-
bilidade de Red Eléctrica Espa-
ñola, compañía monopolista

controlada polo Goberno cen-
tral, mentres que a media e bai-
xa está xestionada por Endesa.

A nevarada, que segundo os
servizos de meteoroloxía non foi
demasiado excepcional, derru-
bou 33 torres  de Endesa e cau-
sou avarías na de alta tensión.
Estas últimas resolvéronse en
pouco máis dun día, pero Ende-
sa quedou desbordada e as con-
secuencias para decenas de mi-
les de persoas estendéronse
máis dunha semana.

Esta crise trouxo a primeira li-
ña o debate sobre o modelo
enerxético. As empresas eléctri-
cas e CiU aseguran que urxe a
nova liña de moi alta tensión
(MAT), cuxo inicio de constru-
ción está previsto para 2011 e
atravesa a zona afectada. A nova
infraestrutura conectará o inte-
rior da península con Francia, e
servirá para evacuar o excedente
xerado polas novas centrais de
enerxía renovábel. A unión coa
rede do país veciño serviría, se-
gundo asociacións de enxeñei-
ros cataláns, para que a provin-
cia de Girona contase cunha
verdadeira rede eléctrica, e eli-
minaría a total dependencia da
liña de alta tensión actual. O PSC
defende a MAT, pero considera
que a responsabilidade do apa-
gamento corresponde a Endesa.

O PSC  LAMENTA QUE ENDESA NON TE-
ÑA SEDE EN CATALUNYA. Todos os
partidos criticaron a falta de in-
vestimentos da multinacional
eléctrica nas comarcas afecta-
das. Así, o portavoz do PSC, Mi-
quel Iceta, afirmou que “moi-
tos defendemos que Endesa
fose unha empresa catalá, pero
houbo quen loitou para impe-
dilo –en alusión á frustrada
OPA a Endesa por Gas Natural
e á oposición do PP– e desgra-
ciadamente gañou”.

O PP optou por esixir a Za-
patero que lle pida explica-

cións ao goberno italiano. A
empresa pública ENEL, con
sede en Roma, fíxose con En-
desa tras o largo culebrón de
OPAs frustradas. ERC e ICV

consideran que a situación vén
dada pola privatización dun
servizo público estratéxico, e
instaron a aumentar o control
da Generalitat sobre as eléctri-
cas que operen no territorio.

A CONEXIÓN CON FRANCIA, A DEBATE.
Os detractores da MAT son aso-
ciacións cidadás agrupadas
nunha plataforma e os socios do
PSC no goberno, ERC e ICV. A
oposición ao proxecto orixínase
no convencemento de que só
servirá para aumentar os bene-
ficios das grandes eléctricas, que
venderán os seus excedentes de
electricidade. Os veciños criti-
can a obra porque afirman que
non se avaliaron axeitadamente
os riscos para a saúde.Como al-
ternativa propoñen a descen-
tralización da xeración de ener-
xía, así como o fin dos monopo-
lios que agrupan xeración, dis-
tribución e comercialización.�

Críticas en Girona
ao centralismo enerxético
O PSC lamenta que Endesa non sexa catalá
e os seus socios esixen un cambio de modelo
na xeración e distribución de electricidade

Laporta unirase ao Reagrupament de Joan Carretero.O aínda presidente

do FC Barcelona está a piques de acordar con Joan Carretero, líder do partido

Reagrupament, unha alianza política de cara ás próximas eleccións autonómi-

cas catalás. Laporta [na fotografía] e Carretero coinciden na súa visión inde-

pendentista e liberal e pensan que o independentismo sairá reforzado no próxi-

mo Parlament. O propio presidente do Barça publicou os datos dunha enquisa

que revela que o 47,3% dos cataláns quere un Estado propio.�

APAGAMENTO ELÉCTRICO EN CATALUÑAXesús Veiga

P asaron dous anos  dende as
eleccións xerais do 2008 e

semella, porén, que teña trans-
corrido o conxunto do período
propio dunha lexislatura com-
pleta. José Luis Rodríguez Zapa-
tero renovou a súa estancia na
Moncloa cunha vitoria mais
contundente do que se agarda-
ba e hoxe provoca unha práctica
unanimidade nos prognósticos
de futura derrota nas urnas.

As características desta crise
económica explican unha parte
do desgaste presidencial. Pero
tal análise resultaría insuficiente
se non engadimos a grave perda
de credibilidade orixinada polo
tratamento dado á evolución da
crise. A minimización inicial e a
repetición de promesas de recu-
peración non asentadas nunhas
expectativas realistas colocou o
PSOE nunha posición moi debi-
litada de cara aos vindeiros me-
ses. A estabilidade que segue de-
mostrando o electorado do PP a
pesar dos graves casos de co-
rrupción detectados no seu con-
torno mais próximo esixirían
unha simétrica mobilización
dos apoios conseguidos por Za-
patero nas citas do 2004 e do
2008.Tal circunstancia semella
hoxe case imposíbel por mor da
actitude dos socialistas ante o re-
parto dos custos sociais deriva-
dos da creba do modelo de cre-
cemento económico dominan-
te nas dúas últimas décadas.

A evidente sintonía do PSOE
coa campaña estosololoarregla-
mosentretodos.org,apoiada po-
las dúas principais entidades
bancarias, revela onde coloca a
liña defensiva ante o PP. Xusto
cando Mariano Raxoi quere to-
do o poder para aplicar as tera-
pias de choque que xa se practi-
caron noutras latitudes, Zapate-
ro abandona a batalla das ideas.
A crise non teñen que pagala, en
principal lugar, os artífices da súa
existencia senón “todos”. A de-
reita está gañando a primeira
parte do partido sen baixar do
autobús.�

DOUS ANOS
DESPOIS

’’

’’Xusto cando Raxoi desexa 
o poder para facer reformas
de dereita, Zapatero
abandona
a batalla
das ideas”

Nevarada nunha autoestrada catalá no temporal da semana pasada. ALBERT GEA / REUTERS

’’Os 111 municipios afectados
adheríronse a un manifesto
que carga a maior parte
da responsabilidade
en Endesa”

’’Moitos defendemos que
Endesa fose unha empresa
catalá, pero houbo quen
loitou para impedilo
e agora é italiana”

[Miquel Iceta]
PSC.
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Sarkozy perde os comicios rexionais de Francia. Logo da primeira volta

das eleccións rexionais, Nicolas Sarkozy sofre o seu primeiro gran revés políti-

co. O seu partido foi o segundo máis votado pero con poucas posibilidades

de conseguir os gobernos na segunda volta do 21 de marzo. Os socialistas

lograron o 30% dos votos e parten como favoritos para cambiar o mapa polí-

tico de Francia a medio prazo. A formación ecoloxista Europa Ecoloxía, de

Daniel Cohn-Bendit, foi a terceira máis votada, co 12% dos sufraxios.� PA
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Roberto Mansilla Blanco
Analista do IGADI (www.igadi.org)

Os comicios lexislativos ce-
lebrados o domingo, 14 de
marzo en Colombia abriron
diversos escenarios políticos e
electorais, en particular de ca-
ra ás eleccións presidenciais
do próximo 30 de maio. Tendo
en conta os resultados obtidos,
o “uribismo” e os seus aliados
conservadores controlarán co-
modamente até o 2014 tanto o
Senado como a Cámara de Re-
presentantes.

Descifrando unha primeira
lectura en clave electoral, aín-
da que sen gañar con contun-
dencia como en eleccións an-
teriores, estes comicios conso-
lidaron a fortaleza política do
gobernamental Partido Social
da Unidade Nacional- Partido
da U. Repetindo maioría par-
lamentaria, o “uribismo” esta-
rá representado polo ex minis-
tro de Defensa Juan Manuel
Santos, sinalado como o “del-
fín político” do presidente Ál-
varo Uribe Vélez. 

Imposibilitado constitucio-
nalmente para un terceiro perí-
odo presidencial, Uribe define
agora o seu futuro político co-
mo posíbel “poder na sombra”
que conduza as alianzas políti-
cas necesarias. Así, Santos non
só necesitará do apoio unáni-
me do “uribismo post-Uribe”
(un escenario que pode ser vo-
látil), senón que tamén precisa-
rá dunha estratexia de achega-
mento cara a un resucitado
Partido Conservador (PC), un
dos sorprendentes triunfado-
res da xornada electoral, dispu-
tándolle a hexemonía parla-
mentaria ao “uribismo”. 

Paralelo aos comicios lexisla-
tivos, o PC realizou unha con-
sulta interna preelectoral, amo-
sando unha dura polarización
entre os candidatos Andrés
Arias e Noemí Sanín. Entre
Arias e Sanín definirase se o PC

apoiará ou non a Santos. Arias
declarou a súa disposición de
apoiar a Santos nas próximas
eleccións presidenciais, caso
contrario de Sanín, crítica co
“uribismo” e quen denunciou
diversas irregularidades nas pri-
marias do PC, a favor de Arias. 

Todo isto ilustra un agudo
proceso de “dereitización” na
política colombiana, así como
diversas variábeis de cara aos
comicios presidenciais. Santos
espera unificar o apoio de di-
versas forzas da dereita, incluí-
do o polémico Partido de Inte-
gración Nacional (PIN), acusa-
do de posuír vínculos cos pa-
ramilitares. 

Deste modo, o PIN conver-
teuse noutro dos triunfadores
electorais ao obter un sorpren-
dente cuarto lugar. Un 30% do
actual Congreso colombiano
está sendo investigado por co-
nexións derivadas da “parapolí-
tica”, polo que a presenza do
PIN na próxima lexislatura evi-
denciaría o alcance dos resortes
políticos do “paramilitarismo”.

AS ESQUERDAS.No apartado das
forzas independentes e de es-
querda, aparecen variábeis que
contrastan a súa real capacida-
de de mobilización electoral
contra a aparente fortaleza da
plataforma de forzas da dereita.
Aprécianse liderados alternati-
vos, como o aparecido nas pri-
marias internas do Partido Ver-
de (PV), que consolidou a can-
didatura do ex alcalde bogota-
no Antanas Mockus, un dos
políticos máis populares do pa-
ís, reforzando así as súas expec-
tativas presidenciais. 

Paralelamente, o Partido Li-
beral mantén os seus escanos
mentres se aprecia unha baixa
do Polo Democrático Alterna-
tivo (PAD), con escasas posibi-
lidades de disputar seriamente
a presidencia contra Santos e
os seus presumíbeis aliados.

Así, as forzas centristas e de es-
querda están á expectativa da
candidatura do independente
Sergio Fajardo, ex alcalde de
Medellín e abandeirado do
Compromiso Cidadán (CC) e
da Alianza Social Indíxena. 

Pero o CC non obtivo gran-
des avances nas lexislativas,
sendo incluso eclipsado polo

ascenso de Mockus e o PV, o
cal lles resta peso ás aspira-
cións presidenciais de Fajardo.
Igualmente, o feito de que se
presentase un 10% de votos in-
válidos manifesta unha posi-
ción crítica da cidadanía co-
lombiana con respecto ao seu
sistema electoral.

Así, a Colombia “post-Uri-
be” identifica un forte perfil
dereitista, salpicado con de-
nuncias de autoritarismo, co-
rrupción e a “parapolítica”, le-
gado do actual presidente. Coa
máis que probábel vitoria de
Santos nas presidenciais de
maio próximo, parece seguro
que o “uribismo” seguirá mar-
cando as pautas principais da
política colombiana, aínda
que coa incerteza sobre a con-
solidación da súa hexemonía
política sen a candidatura do
seu líder máximo.�

Tanto o herdeiro de Uribe, Juan Manuel Santos,
como os outros candidatos dereitistas, conseguen
brillantes resultados nas lexislativas, ensaio xeral das
presidencias de maio. O voto nulo chega ao 10%

A dereita fortalécese en Colombia
DESPOIS DE URIBE

A policia realiza controles no acceso de votantes en Caloto (Cauca), Colombia, o 14

de marzo.        JAIME SALDARRIAGA / REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

Non poden empezar peor
as chamadas “negocia-

cións indirectas” entre Israel e
os palestinos. O recibimento a
Joe Biden, vicepresidente dos
EE UU, non puido ser menos
político nin máis desavido ao
anunciar que se autorizaba a
construción de 112 novos
asentamentos na Cisxordania
ocupada.

Os palestinos, que xa tiñan
dito que esa tentativa sería a
derradeira, anunciaron a súa
retirada da mesa de negocia-
cións, xa que era condictio si-
ne qua non súa que Israel ce-
saría na política de asenta-
mentos para ver de chegar a
unha solución de “dous Esta-
dos para dous pobos”.

E tan contundente, ou
máis, foron os EE UU: a súa se-
cretaria de Estado  condenou
cunha dureza pouco común a
decisión de Israel e o desaire
ao vicepresidente do seu país.
Tanto que Netaniahu viuse
obrigado a dicir que lle botaría
unha boa rosmada ao funcio-
nario que fixo tal anuncio.

Pode que nunca como nes-
ta ocasión se xogase Israel o to-
do polo todo desairando o seu
protector de tal maneira. Un-
ha vez máis confírmanse as
convicións dos palestinos, que
nunca creron na disposición
de Israel a negociar, sinalando
que só o facían como cortesía
cos funcionarios dos EE UU,
que impuxeron estas negocia-
cións.

Unha vez máis é visto que
Israel non quere negociar, só
pretende impoñer condicións
que os palestinos non poden
aceptar (os asentamentos son
a seguridade de Israel, din) e
tan só confía na forza do seu
exército, a pesar de que hoxe
tal cousa está lonxe de ser un-
ha realidade. E tamén unha
vez máis a paz no Oriente Me-
dio non será posible. Porque
Israel non a quere.�

LATEXOS

NEGOCIACIÓNS
ABORTADAS

’’

Israel non pretende
negociar,
só impoñer
condicións que
os palestinos
non poden
aceptar”

’’

’’Un 30% do actual
Congreso colombiano
está a ser investigado
por conexións
cos paramilitares”

Martine Aubry,secretaria xeral

dos socialistas franceses.
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Alén dos principais medios
de comunicación (principal-
mente, a Rede Globo), a oposi-
ción aproveitou o clima contra-
rio a Cuba nacido en Europa e
os EE UU para erosionar o go-
berno brasileiro. Varios depu-
tados do Partido Social-Demo-
crata (PSDB) pediron “unha
condena á morte de Zapata e a
liberación dos presos políti-
cos”. Un dos máis belixerantes
foi o senador Artur Virgí-

César Lorenzo Gil

Cando morreu, tras varias se-
manas en folga de fame, o preso
cubano Orlando Zapata, o pre-
sidente brasileiro, Luíz Inácio
Lula da Silva, estaba de visita
institucional en Cuba. Os xorna-
listas que o acompañaban foron
os primeiros en ouvir a versión
do goberno caribeño sobre o
asunto e a día de hoxe o goberno
de Brasília segue a coprotagoni-
zar a polémica.

Ao tempo que o parlamento
europeo aprobaba –cos votos
de populares e socialistas– unha
condena contra Cuba pola mor-
te de Zapata, Lula optaba por un
discurso propio. “Eu penso que
a folga de fame non se pode usar
como un pretexto de dereitos
humanos para liberar as perso-
as. Imaxinen se todos os crimi-
nais que están presos en São
Paulo entrasen en folga de fame
e pedisen a liberdade”, afirmou.

Estas palabras provocaron
unha maré de reprobacións
desde varias canles de televisión,
xornais e bancadas políticas
opositoras. Pero o goberno bra-
sileiro está afeito a pelexar cos
medios de comunicación e non
houbo rectificación, só certas
matizacións. O ministro de Rela-
cións Exteriores, Celso Amorim,
apenas reparou nesas palabras e
lanzou unha mensaxe política.
“Se alguén está interesado en fa-
cer unha revolución política en
Cuba eu teño unha receita moi
rápida: acabar co embargo esta-
dounidense. Iso traería grandes
mudanzas a Cuba”, explicou.

Amorim, considerado como
un dos diplomáticos máis inteli-
xentes do mundo, soubo saír
doutra polémica cunha soa fra-
se. Estes días, varios membros
da disidencia cubana acusaron
a Lula de ignorar unha carta na
que lle pedían que intercedese
por eles diante de Raúl Castro
naquel encontro do 24 de febrei-
ro. Primeiro, o goberno do Brasil
dixo non ter recibido ningunha
carta. Logo Amorim pechou o
asunto. “Unha cousa é defender

os dereitos humanos, outra é sa-
ír dando apoio a todos os disi-
dentes. Esas condenas non te-
ñen ningún sentido práctico, o
que queremos é que melloren as
condicións do pobo cubano,
con progreso material, e esas
condicións han traer tamén me-
lloras políticas en Cuba”.

A CUBANOFILIA. Velaí a base prin-
cipal da política brasileira para
Cuba, a visión maioritaria nun-
ha sociedade que, incluso na-
queles sectores máis anticastris-
tas, recoñece méritos e vantaxes
no sistema socialista. No Brasil
funcionan media ducia de aso-
ciacións de amizade con Cuba,
algunhas moi activas, caso da
José Martí, de Rio de Janeiro, cu-
xo presidente de honra é o pres-
tixioso arquitecto Oscar Nieme-
yer. Este colectivo organiza
anualmente unhas xornadas
sobre a illa ás que asisten políti-
cos e diplomáticos de varios paí-
ses latinoamericanos. Mais a cu-
banofilia é moito máis diversa.

No Brasil funcionan até tres
clínicas que levan o nome de
Cuba na súa marca comercial.
“Aproveitamos o prestixio da in-
vestigación médica cubana e os
seus avances en áreas como a
dermatoloxía para a mellora da
saúde dos brasileiros”, recoñe-
cen os responsábeis dunha des-

tas clínicas, o Centro Médico
Cuba-Brasil de São Paulo, espe-
cializado en afeccións graves da
pel e que se presenta como “filial
da clínica que o doutor Carlos
Millares Cao ten na Habana”.

A POSTURA CRÍTICA. Os comenta-
ristas contrarios a Lula aprovei-
taron a polémica cubana para
alertar dos riscos que esta postu-
ra internacional podería ter na
decisión do voto interno. Dicía

Ricardo Noblat, un dos colum-
nistas máis prestixiosos da liña
contraria ao goberno. “Que ne-
cesidade tiña Lula de compro-
meter as posibilidades da súa
sucesora [Dilma Rousseff] me-
téndose en polémicas alleas e
estériles”, afirmou no seu blog.
“Aínda que finalmente este te-
ma non inflúa nos resultados
electorais, introducir este asun-
to en pleno ano electoral é unha
grave anomalía”.

O goberno brasileiro converteuse en accidental
protagonista da polémica sobre a morte por folga
de fame do preso cubano Orlando Zapata. Lula,
como boa parte de Latinoamérica, mantén
unha postura diferente á da UE e os EE UU

Cuba vista desde o Brasil

Estudantes na Escola de Medicina de Latinoamérica de La Habana.                                                                                                                     

’’TTeeññoo  uunnhhaa  rreecceeiittaa  mmooii
rápida para unha
revolución en Cuba:
acabar co embargo

[Celso Amorim]
Ministro de Exteriores do Brasil

A VISIÓN DOS OUTROS

’’A sociedade brasileira,
incluídos os sectores máis
anticastristas, recoñece
os méritos do socialismo”

A estratexia política en relación a

Cuba, a longo prazo, de Lula des

que tomou posesión no 2003 pa-

sou por reintegrar o país caribeño á

normalidade institucional de Amé-

rica. O seu axioma é simple: marxi-

nar a La Habana só serve para re-

concentrar o réxime sobre si mes-

mo e evitar as “melloras materiais”

nas que a esquerda brasileira confía

para “ampliar as liberdades na illa”.

A diplomacia brasileira foi fun-

damental na declaración do secre-

tario xeral da Organización de Esta-

dos Americanos, José Manuel Insul-

za, de xuño do 2009 pedindo o

reingreso de Cuba no ente, alterna-

tiva “oficial” á demanda do presi-

dente do Ecuador, Rafael Correa,

que pretendía crear unha asocia-

ción de países nova na que Cuba fo-

se membro fundador.

O Brasil considera básico o

exemplo de Cuba para fortalecer as

súas posturas “independentistas” a

respecto dos EE UU. Non foron ca-

sualidade os parabéns de Fidel Cas-

tro a Lula cando criticou que a VI

Flota estadounidense patrullase as

costas brasileiras ou o compromiso

de Brasília coa lexitimidade de Ma-

nuel Zelaya aínda despois da esco-

lla de Porfirio Lobo como presiden-

te de Honduras.

Raúl Castro e Luíz Inácio Lula

comparten a visión panamericana

no deseño do desenvolvemento.

Os que coñecen o presidente brasi-

leiro afirman que foi nas súas varias

Lula quere acabar coa marxinación da illa

>>>
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lio, que anunciou que se
gobernase o seu partido habe-
ría unha reclamación “contun-
dente” de cambio político “pa-
ra que se garantan os dereitos
humanos”. De todos os xeitos,
o líder e pre-candidato presi-
dencial do centro-dereita, José
Serra, preferiu non inmiscirse
neste asunto. A principal razón,
a crecente influencia económi-
ca e comercial do empresaria-
do brasileiro na illa.�

DESMOND BOYLAN / REUTERS

Desde o 2003, a influencia comer-

cial do Brasil sobre Cuba aumentou

de xeito espectacular. No 2009 con-

verteuse no cuarto socio comercial

de Cuba, superando a España

O Brasil é o cuarto fornecedor de

produtos para Cuba. Entre o 2003 e

o 2008 as exportacións brasileiras a

Cuba medraron un 50%. No perío-

do 07-08, a medra foi do 63%.

Hoxe en día, a influencia brasi-

leira só é superada por Venezuela,

Rusia e China. O ano pasado na tá-

boa de balance de compra-venda

con Cuba estaban por diante do

Brasil socios tradicionais de La Ha-

bana, como España, ou aliados co-

merciais moi importantes logo da

queda da URSS como Canadá.

O valor da facturación no 2009

foi de 330 millóns de dólares,

maioritariamente en produtos ali-

mentarios: aceite de soia, café, car-

ne de ave, azucre e leite. Cuba ex-

porta ron, habanos e material mé-

dico. Estas cifras, en plena crise, su-

poñen un aumento do 44% a res-

pecto do ano anterior.

O PORTO DE MARIEL. Xa houbo

quen definiu a política comercial

de Lula como “pro-chinesa”, pola

importancia que o goberno brasi-

leiro lle dá ao apoio en infraestru-

turas e á colaboración financeira

cos países cos que fai negocio.

No caso cubano, esta aposta é

evidente. Lula estaba en Cuba o 24

de febreiro para asinar o acordo de

construción do novo porto de Ma-

riel (a 50 km ao oeste de La Haba-

na), no que o Brasil vai investir 500

millóns de dólares para facer dese

enclave unha moderna terminal

de containers. A construtora brasi-

leira Odebrecht dirixe unha unión

de empresas que abrirá estradas e

vías férreas.

O Brasil, ademais, quere con-

verterse en socio de referencia

para Cuba no plano financeiro. É

por iso que a banca pública apro-

bou unha liña de crédito para Cu-

ba de 1.200 millóns de dólares.

Non é ningún segredo que Lula

aspira a converter o Brasil en pri-

meiro fornecedor de Cuba e a cola-

boración industrial atinxe todos os

sectores. A Petrobras dirixe as pros-

peccións en busca de petróleo nas

costas caribeñas. Son moi impor-

tantes, ademais, os convenios insti-

tucionais, desde a unificación dos

controis de calidade nos pesos e

medidas aos cursos de capacita-

ción industrial para cubanos en

empresas do Brasil.

OPORTUNIDADE DE NEGOCIO. O cre-

cemento económico que experi-

mentou o Brasil nos últimos anos

sumado ás dificultades planetarias

para encontrar escenarios de in-

vestimento rendíbel están a con-

verter a Cuba, curiosamente, nun

destino moi querido para iniciar

novos negocios.

As diferentes entidades públicas

e privadas que xestionan as expor-

tacións recomendan explicitamen-

te pensar en Cuba para novos pro-

xectos. Destacan a simplicidade fis-

cal e a seguranza xurídica que ofre-

ce o réxime de La Habana. E o go-

berno cubano ten feito campañas

entre emprendedores brasileiros

para conseguir fluxos de diñeiro.

O ministro de Comercio Exterior

e Investimentos, Rodrigo Malmier-

ca, animou os empresarios brasilei-

ros a “exportar motores e vehículos,

para sacar da obsolescencia as flo-

tas de transportes de Cuba”.

A día de hoxe están en marcha a

construción dunha vidreira e unha

planta de aluminios, con financia-

mento cento por cento brasileiro.�

O cuarto socio comercial de La Habana

O presidente cubano, Raúl Castro,o seu homólogo brasileiro,Luíz Inácio Lula,e

o ex presidente de Cuba Fidel Castro [desde a esquerda] en La Habana o 24 de fe-

breiro do 2010.                                                                                                                                                                               REUTERS

viaxes a Cuba cando era só aspirante

a presidente onde o antigo obreiro

do metal leu os clásicos da politolo-

xía e historia latinoamericana e apro-

fundou no modo de entender o sub-

continente como un todo en común

que se beneficiase mutuamente.

Con estes argumentos, por

exemplo, defendeu o ministro das

Comunicacións, Hélio Costa, a pro-

posta para que Cuba utilice o siste-

ma de televisión dixital que o Xapón

e o Brasil comparten, fronte ao euro-

peo. “Precisamos, igual que noutros

moitos temas, un estándar latinoa-

mericano de televisión”.�

a illa

A estrela da colaboración entre

Cuba e o Brasil é a medicina. Ade-

mais da admiración que o sistema

sanitario caribeño esperta en am-

plas capas da sociedade brasileira

e o prestixio de moitos dos seus

avances científicos, ambos os paí-

ses están unidos pola vontade co-

mún de desenvolver menciñas a

baixo custo. As empresas farma-

céuticas brasileiras queren os in-

ventos cubanos e Cuba ofrece o

seu talento. Por poñer un exemplo

deste sistema, os laboratorios bra-

sileiros EMS investirán 100 millóns

de dólares en Cuba por medio

dunha joint venturecoa autóctona

Heber Biotec.

Asinouse un acordo para a im-

portación por parte brasileira dun

lote de 300.000 unidades de sal-

butamol, unha menciña para a as-

ma. Outros tratos atinxen o mate-

rial médico e sobre todo o inter-

cambio de persoal da Medicina.

ESTUDAR EN CUBA. Hai meses, o

goberno perdeu no Congreso a

votación dunha lei que había con-

validar os títulos de Medicina obti-

dos en Cuba para poder traballar

no Brasil. A proposta quería facili-

tar a integración laboral dun sec-

tor en crecemento, os universita-

rios nacidos no Brasil que reciben

formación superior no Caribe. Des

que se iniciou a colaboración uni-

versitaria entre os dous países xa

se graduaron en Cuba 271 médi-

cos brasileiros, especializados en

tratamento de saúde comunitaria,

unha eiva estrutural que recoñe-

cen todos os políticos do país.

No Brasil, estudar unha carrei-

ra universitaria é moi complica-

do. As universidades públicas (as

máis prestixiosas) esixen unhas

cualificacións moi altas e para o

groso da poboación a única op-

ción formativa son as faculdades

privadas, moi custosas para o ter-

zo de brasileiros máis pobres.

Cuba amplía o quiñón para es-

tudantes estranxeiros ano tras ano

e xa se titularon nese país 626 bra-

sileiros, a maioría en Medicina, De-

porte, Educación Física e Artes.

Os responsábeis educativos

de ambos os países gaban o éxito

da iniciativa e recordan que as so-

licitudes superan as prazas en

áreas como a saúde ou o cinema,

ámbito que chega a revolucionar

as aulas brasileiras nas épocas

nas que a Escola de Cine cubana

busca alumnos entre os estudan-

tes máis meritorios. 

A colaboración amplíase coa

presenza de especialistas cuba-

nos no Brasil. A maior parte do

medio cento de asesores que tra-

ballan no país desenvolven pro-

xectos de integración social nas

favelas e ensinan en campos tan

diversos como a prevención e

xestión de desastres naturais, o

deporte de base e o agro.

Xustamente, no agro deuse

unha das contadas polémicas en-

tre La Habana e Brasília nos últi-

mos anos. Logo de que Lula de-

fendese a produción de etanol de-

rivado da cana de azucre, Fidel

Castro considerara que “era inmo-

ral usar alimentos para producir

enerxía”. Pouco despois, altos car-

gos de Industria aclararon a polé-

mica: o etanol é un luxo insoportá-

bel para un país do tamaño de Cu-

ba. No Brasil hai territorio para di-

versificar a produción sen limitar a

cana destinada á alimentación.�

Estudar medicina no Brasil é difícil

’’A banca brasileira abriu
unha liña de financiamento
para proxectos en Cuba de
1.200 millóns de dólares”

’’Desde o inicio da
colaboración entre ambos
os países graduáronse
626 brasileiros en Cuba,
271 dos cales son médicos”

’’As diferentes entidades
públicas e privadas que
xestionan as exportacións
recomendan pensar en
Cuba para novos proxectos”

’’As empresas farmacéuticas
brasileiras queren os
inventos cubanos e Cuba
ofrece o seu talento”

>>>
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Para os EEUU xa non era
doado desbloquear un conflito
encistado polo cerco israelí a
Gaza que comezara no verán
de 2007, onde millón e medio
de persoas reciben a contago-
tas axuda humanitaria, que
non inclúe cemento, nin ladri-
llos, nin vidro para reedificar as
1400 moradas esnaquizadas e
as 14.000 danadas durante a
ofensiva que provocou a perda
de case milleiro e medio de vi-
das. Agora, coa provocación do
goberno do primeiro ministro,
Beniamin Netaniahu, entén-
dese que Clinton declare que
estamos diante “dunha fo-
chanca na confianza do proce-
so de paz e nos intereses dos EE
UU da rexión”.

A pouco máis dun ano da
sanguenta operación Chumbo
fundido na franxa de Gaza;
cando se reavivan os lumes da
confrontación con seis novos
palestinos mortos a mans dos
soldados israelís; cando os fo-
guetes contra territorio israelí
recobran intensidade; cando
seguen empantanadas as ne-
gociacións para ceibar o solda-
do Gilad Shalit, privado de li-
berdade dende hai máis de tres
anos e medio por Hamas, en
nada axuda que se bombardee

o emisario dun goberno que
pretende reanimar un proceso
de paz morto. A non ser que,
premeditadamente, se preten-
da a volatilización de calquera
esperanza. 

OBÚS NA FOLLA DE RUTA. Entende a
Administración norteamerica-
na que o anuncio do novo
asentamento é un obús contra
toda a nova folla de ruta cunha
chea de temas inscritos na ne-
gociación: Fronteiras, refuxia-
dos, liberación de prisioneiros,
estatus de Xerusalén, auga, se-
guridade bilateral, asentamen-
tos, retirada do exército hebreo
de Cisxordania, alivio no ríxido
bloqueo, apertura de estradas
cortadas, etc.

Na casa, Obama ten que li-
dar co poderoso lobbypro-isra-
elí do Comité de Asuntos Públi-
cos de Israel, quen sempre pro-
cura non criticar os gobernos
pero que nesta vez urxiu a que
se tomen medidas de disten-
sión, que estean lonxe de fixarlle
prazos unilaterais a Israel ou de
pedirlle demandas excesivas.

A Administración Obama
precisa dun éxito urxente en
política internacional; vai ter
que agardar por un novo esce-
nario.�

para repregarse da Península
do Sinaí.

Na dura reacción da secre-
taria de Estado, Hillary Clinton,
cualificouse de "insultante" o
anuncio da ampliación do
asentamento coincidindo coa
visita oficial de  Biden.

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

Israel está a piques de arruinar
outra das promesas estelares
de Barak Obama: a creación
dun Estado  Palestino, no pra-
zo de dous anos. 

Coa crise diplomática do 9
de marzo, durante a visita do
Vicepresidente  Joe Biden, un
día despois de que a Casa
Branca anunciase que retoma-
ba  conversas indirectas cos
palestinos, estoupou cando o
goberno israelí anunciou a
construción de 1.600 casas en
Xerusalén Leste, na colonia xu-
día de  Ramat Shlomo, que está
localizada en territorio palesti-
no ocupado por Israel, pero
non recoñecido pola comuni-
dade internacional. A decisión
provocou o peor conflito diplo-
mático entre Washington e Tel
Aviv nos últimos 35 anos. Na
crise do 1975 o primeiro minis-
tro Isaac Rabín fora requirido
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Washington dálle a primeira
advertencia a Israel en 35 anos
A polémica pola construción de vivendas  hebreas
na parte árabe de Xerusalén creou o primeiro
conflito entre dous países hermeticamente amigos 

TV / XEORXIA

A REPORTAXE FALSA INFLÚE
NAS ENQUISAS

Sospéitase
que o presi-
dente xeor-
xiano, Mik-
heil Saa-
kashvili, foi o
impulsor da
reportaxe
falsa que un-
ha canle xe-
orxiana emitiu en horario de
máxima audiencia o sábado,
13 de marzo. Nas imaxes falá-
base dunha suposta nova in-
vasión rusa. Aínda que o locu-
tor advertiu antes de poñer a
reportaxe de que eran falsas,
en Tbilisi saíron á rúa centos
de persoas, alarmadas polas
noticias dunha nova guerra.
Xeorxia e Rusia estiveron en
guerra no verán do 2008. Co-
mo consecuencia daquel
conflito, naceron as repúbli-
cas de Osetia do Sur e Abkha-
sia, só recoñecidas polo go-
berno ruso. Saakashvili ga-
ñou moitos enteiros naquela
altura pese á derrota xeorxia-
na e podería querer resucitar
o clima de conflito para obter
vantaxe electoral de cara aos
comicios locais de maio, en-
saio xeral das presidenciais.�

DIPLOMACIA / HONDURAS

LOBO GAÑA APOIOS 
E EMPRÉSTITOS

O presidente electo nos últi-
mos comicios hondureños, o
dereitista Porfirio Lobo, pou-
co e pouco vai gañando lexi-
timidade internacional, en
detrimento do presidente
constitucional Manuel Zela-
ya, apartado do poder por un
golpe de Estado. Lobo asisti-
rá á vindeira
xuntanza de
países cen-
troamerica-
nos, no que
supón un
duro pau pa-
ra Zelaya, xa
que os presi-
dentes de
Guatemala
(Álvaro Colom) e de El Salva-
dor (Mauricio Funes) foran
valedores seus no pasado. Ao
mesmo tempo, o Banco Inte-
ramericano de Desenvolve-
mento acordou reiniciar os
envíos de diñeiro en présta-
mo ao país, ao tempo que re-
coñeceu explicitamente a
Lobo como gobernante lexí-
timo. Só o Brasil comanda a
defensa da lexitimidade de
Zelaya.�

O presidente de

Xeorxia, Mikheil
Saakashvili.
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Porfirio Lobo,
do Partido Nacio-

nal de Honduras.
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Un policía israelí bate nun palestino que tentaba entrar na zona sagrada para os musulmáns de Xerusalén o 16 de marzo. AMMAR AWAD/ REUTERS

’’Hillary Clinton definiu
como “insultante”
a construción das 1.600
vivendas xudías”

’’O lobby proisraelí 
dos EE UU urxiu a Obama
a tomar medidas
de distensión con Tel Aviv”
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X.G.
As empresas de Xerardo Diáz
Ferrán, presidente da Confede-
ración Española de Organiza-
cións Empresariais (CEOE),
volveron saltar á primeira liña
de atención esta semana, desta
volta por partida dobre. O Go-
berno central disolveu o 15 de
marzo Seguros Mercurio, men-
tres o portavoz da patronal e os
seus socios ultiman as primei-
ras vistas dun proceso contra o
Estado arxentino que lle pode
reportar máis de 1.800 millóns
de euros.

O Ministerio de Economía
disolveu a aseguradora por que
“os datos de tesourería facilita-
dos pola propia compañía re-
flicten que, de non procederse a
esta actuación do supervisor, a
entidade non podería cumprir
os seus compromisos de pago
nas próximas semanas”. O Go-
berno central intervén así a
compañía, especializada en pó-
lizas de transporte. Os respon-
sábeis da administración afir-
maron que buscarán empresas
ás que trasladarlle a carteira de
clientes de Seguros Mercurio.

A intervención desta em-
presa, con 82 empregados, vén
a ratificar a difícil situación que
está a pasar o grupo Marsans,
do cal Díaz Ferrán é copresi-
dente. Desde decembro de
2009, cando quebrou a aerolí-
neaAir Comet, o conglomerado
empresarial do responsábel da
gran patronal está en cuestión.
Algúns diarios aseguran que os
socios estarían buscando com-
prador para Viajes Marsans.

DÍAZ FERRÁN SEGUE A PARTICIPAR NO

DIÁLOGO SOCIAL. Os directivos de

Marsans confían en conseguir
unha indemnización do Go-
berno que preside Cristina Fer-
nández pola expropiación de
Aerolíneas Argentinas en 2008.
O grupo español demanda
máis de 1800 millóns de euros
nun proceso arbitrado polo
Banco Mundial e que fixará os
seus prazos ao longo deste mes.

Se a institución internacional
lle dese a razón á empresa espa-
ñola, significaría a fin dos pro-
blemas empresariais de Díaz
Ferrán. Con todo, a arbitraxe de-
morarase segundo os expertos

arredor de catro anos, mentres
Marsans debe afrontar vence-
mentos de créditos multimillo-
narios no curto prazo. Prevese
que continúen os problemas
para o presidente da patronal.

Aínda así, Helena Salgado,
ministra de Economía, e Miguel
Sebastián, ministro de Indus-
tria, Comercio e Turismo, rea-
firmaron que Díaz Ferrán conti-
núa a ser un interlocutor válido
no proceso de diálogo social en-
tre patronal e sindicatos esta-
tais, “xa que até o momento foi
o elixido polos empresarios”. As
conversas seguen a avanzar
pese as polémicas declaracións
do representante da patronal
nas últimas semanas, que avo-
gou por alongar a idade de xubi-
lación e por incidir na privatiza-
ción das pensións. Tamén inci-
diu en instaurar un novo con-
trato con menor custe do des-
pedimento e insinuou que sería
axeitada a creación doutro para
a mocidade sen ningún tipo de
protección.�

Manuel Cao

Unha teima recorrente nos xornais picheleiros alude á
incapacidade da capital de Galicia para acadar os

100.000 habitantes mentres os concellos limítrofes seguen
a gañar veciños. Santiago xa ten menos habitantes que
Vigo, A Coruña, Ourense e Lugo. Non é fácil atopar elites
locais tan pouco interesadas ou espabiladas á hora de ren-
dibilizar os factores e as decisións favorábeis que se foron
adoptando ao longo do tempo para Compostela.

A posición de partida era boa co Apóstolo, a catedral,
un casco histórico ben conservado e a conexión máis an-
tiga co exterior: o Camiño. O territorio municipal é un dos
maiores de Galicia (220 km2), ten un bon aeroporto –agora
ben comunicado coa Coruña-Ferrol, Pontevedra-Vigo,
Ourense e Lugo– e, até 1989, tiña a única universidade ga-
lega, con máis de 500 anos de historia. En 1982 foi desig-
nada sede das institucións da comunidade autónoma coa
oportunidade de albergar a maior burocracia endexamais
imaxinada. Con tales agasallos, os axentes sociais, econó-
micos e políticos locais foron incapaces de deseñar estra-
texias para fixar a poboación con políticas de infraestrutu-
ras, vivenda e servizos públicos.

Non era difícil, pois os empresarios da construción en-
chíanse a facer casas e pisos nas leiras e montes do Milla-
doiro, Bertamiráns, Teo, Oroso, O Pino, etc mentras os go-
bernantes de Raxoi bloqueaban a medra urbanística do
propio concello, algo quizáis único na historia do munici-
palismo español. Mentras tanto, a USC era segregada, os
estudantes e profesores íanse cara a fóra, milleiros de fun-
cionarios ben pagados seguían a atascar diariamente as
saídas da AP-9 e mozos e maiores compraban adosados
nos montes recualificados da contorna creando unha
área periurbana desordenada e anárquica. Santiago é
unha cidade de renda media-alta polo que a insistencia en
construír vivendas sociais sería como facer o mesmo na
zona de expansión Barcelona-Diagonal Mar, Madrid-
Chamartin ou nos Docklands. Santiago tende a expulsar
institucións e instalacións preexistentes, non é capaz de
rebater a campaña coruñesista contra a Cidade da Cul-
tura, a USC e o aeroporto e ten dificultades para integrar e
dinamizar a súa área de influencia deseñando infraestru-
turas e políticas de servizos públicos que favorecen máis a
expulsión de poboación que o seu aumento. 

Pero os efectos negativos máis graves da actuación irra-
cional dos axentes de Compostela foron para o conxunto
de Galicia, pois unha cidade con masa crítica poboacional
suficiente podería interaccionar coa Coruña (cidade ad-
ministrativa e de servizos ligada ao centralismo) e Vigo (ci-
dade anárquica pero dinámica construída pola sociedade
civil) e tratar de rachar con esa loita localista fratricida per-
manente que esteriliza enerxías e permite que axentes fo-
ráneos non especialmente eficientes e dinámicos acaben
controlando a baixo custo os nosos recursos naturais, fi-
nanceiros e empresariais mentres os galegos emigran
como os seus antepasados.�

Mentres os concellos 
limítrofes permitían
a construción, Raxoi
impediu a medra
urbanística de Santiago”

’’

’’
OS 100.000 
HABITANTES 
DE COMPOSTELA

’’Salgado e Sebastián
confirmárono como
interlocutor válido
para o diálogo social,
porque o elixiron
os empresarios”

EMPRESAS CON PROBLEMAS

O presidente da CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. GUSTAU NACARINO/ REUTERS
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Ferrán confía na Arxentina
O Goberno toma
o control da axencia
de seguros do
presidente da patronal
española, quen
ademais está inmerso
nun proceso para
demandarlle 1.800
millóns de euros
a Arxentina
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CAJA MADRID BARALLA VARIAS AL-
TERNATIVAS PARA FUSIONARSE. A
posíbel intención da direc-
ción estatal do PP de promo-
ver unha entidade que su-
mase os activos de Caja Ma-
drid, Caja de Ahorros del Me-
diterráneos (CAM) e Caixa
Galicia foi un rumor que cau-
sou un grande impacto na po-
lítica galega. Con todo, a enti-
dade madrileña baralla outras
fusións para solucionar os
seus problemas financeiros.
Unha posibilidade, que gaña
forza nos últimos días, pasa
pola absorción dunha ou va-
rias pequenas caixas castelo-
leonesas. A máis próxima se-
mella Caja Segovia. Pode ha-
ber máis tentativas nos próxi-
mos meses, cando Rodrigo
Rato se asente e depure a cú-
pula da entidade para ade-
cuala ao seu gusto.�

guer. Ademais, barallan des-
prenderse de investimentos
como o 40% das accións da
mexicana Hipotecaria Su Ca-
sita, entre outras compañías.

Xurxo González
A saída de Miguel Blesa da pre-
sidencia de Caja Madrid signi-
ficou un aparente fin para o en-
quistado conflito do PP da ca-
pital. Con todo, a súa marcha
non foi plácida. Nos últimos
momentos como mandatario
da entidade, Blesa desveloulles
aos medios de comunicación
que negociara cos directivos de
Caixa Galicia os detalles dunha
posíbel fusión. Os informes
quedaban na mesa de Rodrigo
Rato, o seu substituto, por se
quería proseguir co plan.

A información sobre o inte-
rese de Caja Madrid en absor-
ber unha ou as dúas caixas gale-
gas non é nova. A novidade re-
side en que os directivos de
Caixa Galicia aposten por esta
solución para os seus proble-
mas (con todo non suficiente-
mente coñecidos pola opinión
pública). A única maneira que
ten actualmente a entidade con
sede en Madrid de facerse cos
activos da que toma as súas de-
cisións na Coruña é que a súa
asemblea aprobe a entrega. Así
e todo, esta situación pode
cambiar se se introducen as co-
tas participativas con dereitos
políticos, isto é, se se avanza na
privatización das caixas.

Xaquín Fernández Leiceaga,
portavoz parlamentario do PS-
deG, considerou moi prudente
que o equipo de Xosé Luís Mén-
dez, director xeneral de Caixa
Galicia buscase opcións en Ma-
drid por se fallasen outras op-
cións para garantir a viabilidade
do seu negocio, en referencia á
fusión con Caixanova.

Pero non semella que Caja
Madrid estea no seu mellor
momento para salvar outras
entidades. En 2009 obtivo un
beneficio neto de 265 millóns
de euros, un 68,4% menos que
no exercicio anterior, pero é
destacábel que no cuarto tri-
mestre as perdas ascenderon a
357 millóns de euros. A enti-

dade que herda Rato forma así
parte das 14 caixas españolas
que perderon diñeiro no úl-
timo tramo de 2009, case un
terzo do total (hai corenta e
cinco en todo o Estado).

AUMENTO DA MOROSIDADE E INVESTI-
MENTOS EN EMPRESAS CON PERDAS.
Estes resultados debéronse a
que as provisións (diñeiro desti-
nado a cubrir posíbeis créditos
fallidos) ascenderon nos tres úl-
timos meses de 2009 até case
300 millóns. Pero aínda sen esta
partida tería perdido 66 millóns.
A causa hai que buscala no au-
mento da morosidade dos
clientes da entidade, que se si-
túa no 5,4% do total, unha das
máis altas do sector. Prevese que
este indicador chegue ao 7% du-
rante o presente ano.

Os analistas critican tamén a
súa política de investimentos
durante o último ano. Destacan
os realizados en compañías
como Iberia (460 millóns de eu-
ros), Grupo SOS (149 millóns) e
Mecalux (168 millóns). A com-
pañía aérea perdeu 281 millóns
en 2009 e o grupo de alimenta-
ción acabou o exercicio cuns
números vermellos de 179 mi-
llóns e está inmersa nunha dura
pugna entre varios dos seus ac-
cionistas. Mecalux, empresa de-
dicada á construción de instala-
cións loxísticas, rexistrou unhas
perdas de 23 millóns.

A recente eliminación do
Real Madrid da Liga de Cam-
pións pode supoñer un novo
problema. Suporá unha signifi-
cativa diminución dos ingresos
da entidade deportiva, que ten
subscrito coa financeira un cré-
dito por 151 millóns de euros.

Para solucionar estes pro-
blemas, na primeira reunión
do comité de dirección da era
Rato, os máximos responsá-
beis de Caja Madrid decidiron
comezar a desprenderse da
propiedade da súa rede de ofi-
cinas para quedar nelas en alu-
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A CIG considera un éxito o seguimento da folga do naval do 10 de
marzo. O sindicato nacionalista, maioritario no sector, convocou esta

mobilización na provincia de Pontevedra para protestar contra a elimi-

nación da Bolsa de Contratación, así como outros incumprimentos do

convenio. Patronal, CC OO e UGT afirmaron, en cambio, que o número

de folguistas foi mínimo. �

As malas contas de Caja Madrid
RESPOSTAS Á CRISE

A segunda caixa do Estado, e cuarta entidade
financeira española, está nas quinielas
de moitos para fusionarse con Caixa Galicia
e Caixanova. Con todo, as súas contas
non pasan polo mellor momento

Rodrigo Rato [á esquerda] e Pedro Solbes. SUSANA VERA/REUTERS

SEGUIMOS
CAVANDO
’’

Melchor Roel
Secretario de Comunicación

do SN de CC OO.

Que os brotes verdes non
nos impidan ver como o

lume segue a queimar o bos-
que. É importante ter claro isto
para separar os conceptos crise
e recesión. É importante tamén
porque o Estado español está en
crise e en recesión. Máis impor-
tante aínda é ter claro que a crise
pódese dar nun escenario de
crecemento económico. Para
atallar a crise cómpre aumentar
os ingresos e diminuír os gastos,
así de simple. O difícil é decidir
como e de onde. Da resposta a
estas preguntas debuxábanse
antes, agora non tanto, as diver-
xencias ideolóxicas entre as di-
ferentes propostas políticas. A
estas dúas interrogantes cóm-
pre engadir outra, tendo en
conta a configuración do es-
tado, a de quen se encarga. E a
esta non responde ninguén, nin
tampouco se espera resposta.
Pode o Estado acometer un
plan de recuperación sen impli-
car de xeito vinculante as comu-
nidades autónomas? Recorde-
mos que xestionan máis da me-
tade do gasto público e gozan
dunha importantísima capaci-
dade impositiva.

Recadación e gasto. Algunhas
pinceladas sobre o particular té-
ñense dado desde o goberno e
oposición tanto no Estado como
en Galicia, pero ninguén propón
un plan serio, sólido e vincu-
lante. Calquera que propoña
medidas sen responder como,
onde e quen se encarga está a to-
marnos o pelo. Estase a perder
un tempo irrecuperábel e, certa-
mente, non coñezo ningunha
boa orquestra con 17 directores.

Algúns din que tocamos
fondo e que agora só se pode su-
bir. Seguimos cavando.�

As autonomías controlan
a metade
do gasto público”

’’

’’No cuarto trimestre de 2009
as perdas ascenderon a 357
millóns de euros”

’’Gaña forza a posibilidade
de que Caja Madridabsorba
unha ou varias pequenas
caixas castelo-leonesas,
entre as que destaca
Caja Segovia”
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can as nocións fundamentais
do fútbol americano para que
non se perdan durante o en-
contro. “Mira que temos visto
películas do tema pero eu non
teño nin idea”, confesa Eduar-
do, un veciño de Teo que se
achegou ao campo “para ver al-
go distinto”. Coma el hai un
cento que memorizan que o
obxecto do xogo é chegar á liña
de fondo do contrario, atrave-
sando unha muralla de nove
homes con casco e coiraza. Ta-
mén se pode puntuar rematan-
do entre dous postes dun pun-
tapé o ovoide e blocando o con-
trario na súa última liña. Cada
catro xogadas, as tornas mu-
dan, o equipo que tiña nove
atacantes pasa a ter nove defen-
sas e viceversa.

Abel Parada é o líder da liña
defensiva do seu equipo. “Este
é un deporte moi especializa-
do”, di. “Hai quen se adica só a
empurrar ou quen só ten a ta-
refa de correr, ou de blocar, ou
de pasar...” 

SEIS DEBUTANTES. O equipo galego
sae entre aplausos ao campo.
Nos altofalantes soa a potente
música de Rammstein e cada
familia busca o seu parente,
embozado baixo o casco, polo
número da camiseta.

Paula Ferreiros e Belén Toimil,
campioas de España xuvenís. As

atletas galegas Paula Ferreiros e Be-

lén Toimil veñen de proclamarse

campioas de España de atletismo

en pista cuberta, nas modalidades

de salto de altura e lanzamento de

peso. Ferreiros, en altura, acadou

unha marca de 1,65 metros, en tan-

to que Toimil, en peso, fixo un rexis-

tro de 12,20 metros. A representa-

ción galega acadou catro medallas.

Ás dúas de ouro, engádese unha de

prata e outra de bronce.�

ga e un dos equipos convida-
dos na potente liga española.”

Ao final, todos quedan satis-
feitos. A organización foi per-
fecta e a única mágoa é a lesión
de dous rapaces, un xogador
portugués e Dani Porto, que ti-
veron que marchar en ambu-
lancia. “Houbo mala sorte. Fi-
xéronse dano eles sós. Este non
é un deporte para nada violen-
to. Hai contacto pero non máis
lesións que no fútbol. E seino
ben porque xoguei ao fútbol
toda a vida”.�

César Lorenzo Gil
Tin García [FOTOGRAFÍA]

Abel Parada é un vinteleiro que
estuda Física na Universidade
de Santiago. Tamén é o linebac-
ker titular dos Black Towers.
Chega á Cañoteira (campo de
fútbol de Cacheiras, en Teo, na
comarca de Santiago) coa am-
pla camiseta negra co número
81. Nos ollos leva algo de tensión
pero sobre todo responsabilida-
de. Nun par de horas xogarase o
primeiro partido de fútbol ame-
ricano en Galiza. “Non todos os
días celebramos unha data his-
tórica”, afirma sorrindo.

Na bancada non para quie-
to David Rodríguez, xogador-
presidente dos Black Towers,
lesionado para o partido con-
tra os Navigators de Lisboa. Fai
de cicerone improvisado para
os moitos curiosos que se
achegan ao campo de Cachei-
ras sen saber nin tan sequera
as regras básicas do fútbol
americano. “Este non é un de-
porte de brutos, fai falta máis
estratexia que na maioría dos
deportes”, recalca.

Aos que chegan ao cam-
po, os organizadores
entréganlles un folle-
to no que se expli-

O Black Towers é o primeiro equipo galego
de fútbol americano federado. Xoga na Liga
portuguesa e o 14 de marzo debutou
en Cacheiras (Teo)

Os Black Towers perderon
(0-78) diante dos Navigators.
“Foi para nós unha cura de hu-
mildade”, di Abel Parada. “Isto
serviranos de aprendizaxe pa-
ra próximos encontros. Hoxe
debutaron seis ou sete xogado-
res como titulares e diante ti-

ñamos o actual líder da li-

O primeiro partido de football
DEPORTES ESTADOUNIDENSES EN GALIZA

’’Este non é un deporte
de brutos, fai falta máis
estratexia que na maioría
dos deportes”, David
Rodríguez, presidente-
xogador”

’’Este é un deporte
moi especializado”, di.
“Hai quen se adica só a
empurrar ou quen só ten a
tarefa de correr, ou de
blocar, ou de pasar...”

[Abel Parada]
Defensa
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Tamara Echegoyen, campioa de
España de 'match race' de vela. A
regatista galega Tamara Echego-

yen, patroneando o barco do Casi-

no de Vilagarcía, vénse de procla-

mar campioa de España de vela na

especialidade de 'match race', na

competición celebrada nas augas

da Baía de Santander. Neste mesmo

torneo, a tamén galega Marga Ca-

meselle, conseguiu a medalla de

bronce na mesma proba.�

Abel Parada ou David Rodrí-
guez chegaron ao fútbol ame-
ricano desde outras discipli-
nas. Hai menos de dous anos,
os Mariners de Xixón promo-
veron este deporte en Galiza,
dentro dun programa da liga
española para dalo a coñecer
nas autonomías sen base de-
portiva. Froito dese traballo
xurdiron os Black Thunders
de Santiago e os Towers da
Coruña.

No verán do 2009, xurdiu a
primeira Liga Portuguesa. Os
equipos galegos reuníronse na
Asociación Galega de Fútbol
Americana (AGFA) e decidi-
ron fusionarse para mellor
acometer o desafío de formar
parte dese campionato. “Te-
mos moito menor nivel que
algúns deses equipos porque
eles contan con adestradores
que estudaron nos EE UU e
unha mellor infraestrutura”,
explica Parada. “Nós precisa-

mos máis apoios económicos
para ofrecer un xeito diferente
de facer deporte. Porque esa é
a nosa principal intención:
axudar a romper mitos e dicir
que non todos queremos xo-
gar ao mesmo deporte, que na
variedade está a diversión”.

CANTEIRA. A meirande parte dos
compoñentes dos Black
Towers empezaron a
xogar ao flag football,
unha variante do
fútbol americano
no que non se
permite o con-
tacto, substituí-
do por un pano
que o futbolista
debe non per-
der para poder
seguir na xogada.

Esta variante es-
tá indicada para os
cativos e xa conta cun-
ha escola en Teo. A través

do Club San Francisco e co
apoio do Concello, nenos e
nenas xogan a este deporte e
sementan a primeira colleita
de talentos para os Black To-
wers. “O maior problema que
temos é a imaxe de violencia e
o apelativo americano. Ambos
elementos distorsionan a
esencia deste xogo, oxalá isto
se chamase doutro xeito”,
brinca Abel Parada.

A medio prazo, a AGFA pre-
tende volver dividir os
equipos e crear unha li-

ga galega con varios
equipos: o da Co-

ruña e o de
Teo suma-

dos a outros
dous, de
Ourense

(os Flaggers, que practican
flag) e de Narón (os Trasnos).
Tamén hai un equipo xuvenil
en Vilalba, os Xabaríns.

300 EUROS. Abel Parada senta na
bancada, contente porque sa-
be que viviu unha data históri-
ca. “Pensaba que non iamos
debutar nunca en Galiza. Está-
moslle moi agradecidos ao
Concello de Teo. Portáronse
de marabilla”. O diñeiro é o
único problema que os xoga-
dores ven para o futuro. “Me-
dramos día a día. A maioría so-
mos galegos pero hai xente de
fóra”, di. É o caso de James
Warren Delphenich, que exer-
ce de preparador físico ou de
Diego Pagnota.

O equipo de xogo é custoso
e difícil de adquirir en Galiza.
“Só compramos o ovoide
aquí. O resto vén de fóra. O
conxunto de uniforme e pro-
teccións rolda os 300 euros”.�

Menos de dous anos de historia

’’O Club San Francisco
de Teo mantén
unha escola de flag
football,unha variante
sen contacto físico”

O béisbol é de entre os deportes
xenuinamente estadouniden-
ses o de maior difusión. O Hal-
cones de Vigo xoga na División
de Honor española (leva unha
vitoria tras tres partidos) pero
en Galiza hai outros equipos de
inferior nivel, especialmente na
Coruña, Lugo e a Arousa. 

Alén do béisbol, tamén se
xoga ao softball, unha variante
na que a bóla é meirande, o
campo menor e o tempo máis
curto. Esta modalidade ten

moito éxito en Galiza entre as
mulleres. Tanto un coma ou-
tro deporte apareceron a pri-
meiros do século XXI, mercé á
chegada de inmigrantes lati-
noamericanos.

PROFESIONAIS DAS CARTAS. Coa
chegada da internet, o póker
alcanzou a difusión que non ti-
vera fóra dos EE UU até agora.
Unha hábil promoción con
grandes medios e espectacula-
res premios converteron o ve-

llo xogo de naipes nun deporte
no que abundan os profesio-
nais. Algúns deles, galegos.

A xogadora Mai Maceiras vi-
ve deste deporte (xoga habi-
tualmente en Las Vegas) e Xoán
Maceiras é xa un nome habi-
tual no European Poker Tour.

A difusión deste deporte en
Galiza conta coa eiva da lei,
que prohibe xogar ao póker
fóra de casinos e incluso prevé
penas de cárcere a quen xo-
gue na propia casa. �

Na elite do béisbol e do póker

’’Mai Maceiras
e Xoán Maceiras son
profesionais do póker”

18-19 deportes.qxd  16/3/10  23:49  Página 3



escultura africana, exipcia, das
culturas precolombianas…
Entrou en contacto con crea-

CULTURA.20. ANOSATERRA
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Manuel Xestoso

A batalla de Cambrai
foi unha das máis
sanguinarias da Pri-
meira Guerra Mun-

dial. A pequena vila francesa
transformárase nun dos baluar-
tes máis resistentes do exército
alemán e, en 1917, os británicos
desencadearon unha grande
ofensiva para sometela. Experi-
mentáronse mortíferas técnicas
e novos enxeños de artillaría
–entre eles, os carros de comba-
te– e os gases velenosos empre-
gáronse cunha xenerosidade
até entón descoñecida nos con-
flitos armados. Un soldado in-
glés, un dos cincuenta e dous
superviventes dun batallón de
catrocentos, lembraba que “o
fedor da carne podre se esten-
día sobre todo… Cadáveres de
cabalos e de homes –e partes de
ambos– permanecían sen sote-
rrar durante meses e, a miúdo,
simplemente se convertían en
elementos dos parapetos e das
paredes das trincheiras”. O re-
cruta chamábase Henry Moore
e pasaría a historia da arte do sé-
culo XX como o escultor que
cambiou radicalmente a nosa
percepción sobre o corpo hu-
mano. 

O problema con Henry Mo-
ore reside no extraordinario
éxito de que gozou na última
etapa da súa vida, cando prac-
ticamente non había cidade no
mundo que non aspirase a
contar cun dos seus monu-
mentais grupos escultóricos
para ornamentar os espazos
públicos. A imaxe que temos
del identifícase inmediata-
mente con grandes esculturas
en bronce adornando parques
e xardíns: figuras familiares,
tranquilizadoras e cheas de re-
tórica. O artista aceptou estas
encomendas cunha conserva-

dora despreocupación que o
mudou nun personaxe case
institucional. Isto valeulle a re-
probación da seguinte xera-
ción de escultores, que vían co-
mo o propio Moore pechaba
os camiños que el mesmo abri-
ra noutra época. Deviñera o
embaixador oficial da arte bri-
tánica no mundo, o home que
“enchía as figuras de buratos”.
Pero non sempre foi así. 

A salas da Tate Britain que
albergan esta gran retrospecti-
va dedicada a Moore están
ateigadas de corpos desmem-
brados, recompostos con pe-
zas dispares, figuras que se me-
tamorfosean en membros,
maternidades feroces, orificios
que esixen ser penetrados po-
las protuberancias que os arro-
dean e formas que devoran ou-
tras formas ou se engulipan a si
mesmas. Pesadelos fulguran-
tes que pretenden devolvernos
o artista que, no medio dunha
Europa ensanguentada, vía
morrer o ideal humanista ao
que aspiraba. 

A CONSTRUCIÓN DA MODERNIDADE.
Fillo dun mineiro do carbón
da rexión de Yorkshire, Moore
(1898-1986) foi o sétimo de oi-
to irmáns. Aos once anos sou-
bo de Miguel Anxo e decidiu
que quería ser escultor: unha
decisión que lle garantiu –ma-
lia que a familia tiña que lidar
frecuentemente coa pobreza–
as bolsas necesarias para re-
matar a súa formación acadé-
mica. En 1917 chegou a mobi-
lización e a experiencia militar.
Ao seu regreso, ferido en com-
bate, mergullouse por com-
pleto na experiencia do move-
mento moderno, na nova sen-
sibilidade que se estreaba tras
a contenda. 

En Londres, como estudan-
te do Royal College, comezou

a examinar e analizar as opu-
lentas coleccións de arte “pri-
mitiva” do British Museum:

dores que lideraban a renova-
ción estética como T. S. Elliot
ou D. H. Lawrence. Achegouse
aos círculos comunistas. Inte-
resouse pola psicanálise. Deci-
dido, xunto con outros artistas
novos, a acabar co provincia-
nismo da vida intelectual in-
glesa, viaxou por Italia e Fran-
cia en busca das leccións dos
clásicos e adquiriu o costume
de visitar París dúas veces ao
ano para observar directa-
mente as vangardas artísticas
que se sucedían naquela verti-
xinosa época: así coñeceu a
obra de Picasso –de quen reci-
biu unha enorme influencia
non sempre recoñecida polos
comisarios, pero eviden-

Henry Moore, o corpo esnaquizado
A Tate Britain de Londres expón,
até agosto, unha gran mostra do escultor
británico que pretende recuperar
o seu lado máis escuro e comprometido
coa modernidade

ARTE

Tube Shelter Perspective Liverpool Street Extension, 1941. TATE. REPRODUCIDA CO PERMISO DE  THE HENRY MOORE FOUNDATION.

Reclining Figure, 1929. LEEDS MUSEUMS AND GALLERIES.

REPRODUCIDA CO PERMISO DE  THE HENRY MOORE FOUNDATION.

>>>
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Robert Capa durante a guerra
civil española. Algúns anos
máis tarde, comezarían as súas
reflexións sobre a guerra fría e
o perigo nuclear, as esculturas
que confundían as siluetas da
caveira humana e do fungo
atómico. 

A mostra –que se detén no
principio da década de 1960,
xusto cando a demanda de
obras do escultor se eleva até
niveis enormes– constitúe un-
ha exemplar rehabilitación
dun artista cuxa ubicuidade
provocaba unha viciada dis-
torsión na lectura da súa obra.
Pódese contemplar nestas sa-
las un escultor que experimen-
taba constantemente con for-
mas e materiais, que se situou
por diante do seu tempo cap-
tando a esencia da nosa era e
que extraeu algunhas das som-
bras máis inquietantes do ser
humano esculcando tanto no
seu labirinto interior coma no
diagnóstico moral da socieda-
de que habitaba. 

Pero, sobre todo, amosa un
artista que foi quen de extraer
unha virulenta beleza do pesa-
delo da Historia. O seu cicel ac-
tuou coma un escalpelo que li-
berou a representación do ho-
me das ideas sobre a harmonía
herdadas do idealismo rena-
centista: esnaquizando os cor-
pos, tentaba comprender as
perturbacións da alma. Talvez
restaurar o espírito.�

constitúen un aciago comen-
tario sobre o sino das clases
traballadoras na sociedade
moderna. O retrato da pasivi-
dade, a miseria e a indefensión
dos que buscaban amparo na-
quelas covas ante a devasta-
ción que se exercitaba na su-
perficie prefiguraba as imaxes
de Auschwitz. El mesmo afir-
maba que o único co que se
podían comparar aqueles im-
provisados acubillos era a bo-
dega dun barco de escravistas.
Paradoxalmente, foron estes
debuxos os que lle outorgaron
unha aceptación universal, os
que lle permitiron proxectar a
súa obra alén dos reducidos
círculos que seguían as van-
gardas artísticas. Neles, dáballe
voz a unha profunda experien-
cia comunal que ninguén ex-
plorara antes. 

Auschwitz reapareceu na
vida de Henry Moore cando, a
mediados dos anos cincuenta,
o invitaron a formar parte do
xurado que debía decidir sobre
o proxecto máis axeitado para
servir de monumento conme-
morativo no antigo campo de
exterminio. O artista pensaba
que “o mellor memorial era o
campo en si mesmo” e pade-
ceu enormes dúbidas sobre a
decisión. As obras máis repre-
sentativas da súa produción
durante este período son os
guerreiros caidos, figuras ao
parecer inspiradas nas fotos de

te para o espectador–,
Arp, Brancusi, Giacometti… 

O resultado aínda esperta
hoxe un sentimento de cons-
ternación ante a profética per-
cepción do mundo que se ave-
ciñaba. Moore, coma o seu
compatriota e contemporáneo
Francis Bacon, revela a anato-
mía inconclusa dunha huma-
nidade que se resolve en puro
caos. Un ser humano cuxos
únicos motores semellan ser as
pulsións ancestrais do sexo e a
destrución. Os organismos
que o magnetizan e retrata au-
guran unha ameaza na que se
mesturan o erotismo escuro e
a devastación mórbida. Unha
sedición do corpo que plasma
a brutalidade dun tempo mar-
cado polo holocausto. 

OS DEBUXOS DA GUERRA. Non deixa
de abraiar, tratándose da obra
dun dos escultores máis céle-
bres do mundo, que unha das
salas máis turbadoras desta ex-
posición sexa a dedicada aos
debuxos realizados durante a
Segunda Guerra Mundial. Nas
multitudes que empregaban
as estacións do metro londi-
niense como refuxio ante os
bombardeos alemáns detec-
tou Moore toda a crueldade
que debía padecer a poboa-
ción civil. Emparellados con
aqueloutros debuxos do traba-
llo nas minas de carbón –habi-
tualmente moi difíciles de ver–,

CULTURA.21.
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Marga Romero

Un meu amigo alemán de-
ses que dominan varias

linguas, entre elas o galego, a pri-
meira da Península que apren-
deu e que lle abriu as portas do
portugués, do español e do cata-
lán, que lle axudaron co italiano.
Pois este amigo, que segue os
vieiros que sobre Galiza chegan
pola rede, dime perplexo, diante
das manobras dun sociolingüis-
ta aducido e dos, por moito que
lle pesen, disques dun experto
diplomático: isto semella unha
historia de Monty Python. Algo
diso hai. Os dous un pouquiño
coma Brian, merliños brancos,
que reciben os presentes dos
Reis Magos, nunha simple con-
fusión ou nunha falsa ilusión.
Quen pensaba que podía ser pe-
or? O certo é que mentres agar-
damos a súa crucifixión, os xe-
rentes da empresa privatizada
“Galicia, buey de paja”, rematan
coa lingua, coa cultura, coa sani-
dade pública con todo. Porque o
Anxo Exterminador pasou de
profesor de sociolingüística, co-
ma proban os seus apuntamen-
tos que se poden conseguir na
Universidade de Vigo, a elimina-
dor da palabra “normalización”
e colaborador dos extraterres-
tres. Non aprendeu nada en Ca-
talunya. Porque o diplomático
demostra que hai xente que vai
polo mundo para usar maleta e
di e non sabe o que di, porque
non sabe onde está Sobrado dos
Monxes nin escoller colabora-
dores que atinen nos discursos,
porque no fondo non é máis ca
un personaxe de Xan das Bolas.
O Exterminador mente con pre-
meditación e gustaríalle quei-
mar os seus apuntamentos. O
novo Xan das Bolas mente coma
un neno cachado nas patacas na
Quinta Avenida e pide perdón
por mentir sen intención. Hai
que botalos!�

O ANXO
EXTERMINADOR 
E O XAN DAS BOLAS

’’

’’O Anxo Exterminador
pasou de profesor
de Sociolingüística
a eliminar a palabra
normalización”

Reclining Figure, 1939. DETROIT INSTITUTE OF ARTS. REPRODUCIDA CO PERMISO DE  THE HENRY MOORE FOUNDATION.

’’Moore, coma o seu
compatriota e
contemporáneo
Francis Bacon, revela
a anatomía inconclusa
dunha humanidade que
se resolve en puro caos”

’’Unha das salas máis
turbadoras é a dedicada
aos debuxos das multitudes
que empregaban
as estacións do metro
londiniense como refuxio
ante os bombardeos
alemáns”

>>>

’’O artista pensaba que
‘o mellor monumento
conmemorativo
para Auschwitz era
o campo en si mesmo’” 

20-22 cultura apertura.qxd  16/3/10  22:34  Página 3



e lambetadas, mentres que
Nayra & Javier Sanz Fuentes o
farán con Horizonte sen dono,
ao redor da traxectoria de An-
tón Lamazares, Alberte Pagón
con Tanyaradzwae Manu Paz
e Xacobe Sanmartín con Un
mar de pedra, sobre o escultor
Manolo Paz.

Para Sara García o xénero
documental no país goza de
boa saúde. Aínda que a tónica
xeral é facer reportaxes televisi-
vos ou documentais para tele-
visión, que atopan mercado
con máis facilidade no contex-
to actual galego, sinala que ca-
da vez os directores arriscan
máis. Esta tendencia inscríbese
dentro da maior aceptación
que entre televisións, festivais e
público conseguiu acadar o do-
cumental”, ao seu ver “un xé-
nero moi directo, atractivo,
aberto á experimentación, no
que con frecuencia se proban
técnicas e recursos novos que
logo se inxiren na ficción”.

PERSONALIDADE PROPIA.Despois de
seis anos de traxectoria, cun pú-
blico fidelizado que crece edi-
ción a edición, o festival definiu
unha personalidade propia na
que o factor humano de rela-
ción entre público, directores e
realizadores xoga un papel fun-
damental. Con esa filosofía, a
cita conta este ano coa presen-
za do director americano Jay
Rosenblatt, que visita por se-
gunda vez o festival tras partici-
par o pasado ano no concurso
Beginning Filmmaking, e do re-
alizador e fotógrafo francés
Raymond Depardon.

Rosenblatt presentará un to-
tal de dez pezas na que o autor
combina tomas persoais con
material rescatado de bibliote-
cas e de arquivos, seguindo a
tradición do cinema ensaio de
Jean-Luc Godard e Chris Mar-
ker. Pola súa banda, Raymon
Depardon, nome clave no cine-
ma do real contemporáneo dos
últimos trinta anos e popular
polas súas fotografías das gue-
rras de Alxeria e de Vietnam,
achegará a ollada silenciosa coa
que retrata colectivos tan diver-
sos como o dos tolos en San

nun ascensor. Estes videoclips
documentais, nos que xa parti-
ciparon REM, Tom Jones ou
Beirut, están a revolucionar dal-
gunha maneira o xeito no que
se filma música.

ESPÍRITO MULTIDISCIPLINAR. Un ano
máis, o festival pon a proba a
capacidade do documental pa-
ra interactuar con outras disci-
plinas artísticas. Neste sentido,
durante esta semana perma-
necerán abertas as dúas expo-
sicións dedicadas a Antón La-
mazares e a Manolo Paz e cele-
braranse na sala Metropol os
concertos de The Spinto Band
e de Batida.�

CULTURA.22. ANOSATERRA
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Clementeou o día a día dos po-
licías de París en Faits divers.

Destaca ademais a presenza
de Christophe Abric, creador de
La Blogothèque, unha das páxi-
nas webs musicais  máis desta-
cadas dentro da música inde-
pendente en Francia. Ademais
de entrevistas e informacións
musicais, a páxina singularízase
polos ‘concertos para levar’, nos
que un grupo ou un músico é
convidado á tocar en directo
nun bar, un taxi, unha rúa ou

M.B.
A sexta edición do festival inter-
nacional de documentais de Tui
Play-doc arrancou o pasado
mércores 17 baixo a sombra
dunha crise económica que está
a deixar marca no sector da cul-
tura e que obrigou a reducir sen-
sibelmente o seu orzamento.
Menos cartos que, segundo ase-
guran os organizadores, “non
ten correspondencia nin na ca-
lidade nin na ambición” dun
festival que na súa sexta edición
se afianza e dá pasos decididos
para converterse en referencia
das citas estatais dedicadas ao
xénero documental de autor. 

O teatro Área Panorámica
acolle até o 21 de marzo as 31
películas que conforman o pro-
grama, marcado pola diversida-
de temática dos filmes e polo
crecente número de actividades
paralelas que arroupan ás pro-
xeccións. Entre os filmes que
compiten na sección oficial fi-
guran Desorde, de Weikai
Huang ao redor do caos e os
comportamentos estraños das
cidades chinesas, Adeus, como
estás?no que o serbio Boris Mi-
tic traza unha viaxe chea de sar-
casmo pola Serbia actual, Sanya
e Pardal, na que Andrey Gryazev
bota unha ollada sobre a vida de
dous traballadores subcontrata-
dos dunha graveira e Sweet-
grass, unha elexía de Ilisa Bar-
bash e Lucien Castaing-Taylor
ao redor do oeste americano.

Como explica Sara García,
codirectora xunto con Anxo
Sánchez do Play-doc, esta edi-
ción persegue “amosar unha
pequena selección do máis
destacado da escena interna-
cional”. Ao contrario que outras
citas, que medran en cantidade
e en número de proxeccións, a
directora sinala que Play-doc
aposta por unha escolma redu-
cida con entidade en si mesma
na que non sobre nada.

A diversidade temática ta-
mén está presente no apartado
oficial dedicado ao documen-
tal feito en Galiza. Xurxo Coira
competirá con Días de reparto,
que retrata a vida dos conduto-
res de furgonetas que venden
alimentos, produtos de hixiene

Alicia Borrás
‘O mar ten moito
que contar’

M.B.
Escritora, actriz de dobraxe e
profesora de teatro, Alicia Bo-
rrás vén de publicar O mar é
noso (Editorial Galaxia), un li-
bro de relatos co mar como
pano de fondo. Trátase da súa
primeira obra para público
xuvenil e adulto.
CCoommoo  nnaaccee  OO  mmaarr  éé  nnoossoo??
Contar historias para min é
unha necesidade. Case todos
os contos que se inclúen no li-
bro teñen un carácter real, son
historias que lle escoitei aos
mariñeiros, ás que lles enga-
dín pingas de fantasía. Todos
elas están relacionados co
mar, porque penso que este
medio ten moito que contar.
O mar é inmenso dende o
punto de vista literario, está
diante de nós contándonos e
cantándonos.
EE  qquuee  ppaappeell  xxooggaa  eenn  ccoonnccrreettoo??
Está presente en todos os con-
tos. Todas son historias do
mar, dos mariñeiros, dos amo-
res entre homes e mulleres e
do que ofrece a quen anda por
riba del. Moitos están narra-
dos en primeira persoa por ra-
paces pequenos, pero non se
trata dun libro para cativos,
que é o público para o que es-
cribo habitualmente, senón
que preferín dirixirme desta
vez a un sector de maior idade. 
QQuuee  rreellaacciióónn  ggaarrddaann  ooss  sseeuuss
ccoonnttooss  ccooaa  ttrraaddiicciióónn  oorraall??
Da miña necesidade de contar
penso que saíu a de escribir.
Estes contos elaboreinos para
ser lidos pero tamén para ser
escoitados. Son moi orais, che-
gan de xeito doado ao público.
EEssttáá  ttrraabbaallllaannddoo  eenn  nnoovvooss
pprrooxxeeccttooss??
Para cativos publicarase o
mes que vén en Anaya o meu
próximo título. Unha vez re-
matado O mar é noso, seguín
escribindo contos co mar ta-
mén como protagonista. �

As retrospectivas dos realizadores Jay Rosenblatt
e Raymon Depardon, así como o único concerto
que The Spinto Band darán no Estado
e as exposicións do pintor Antón Lamazares
e o escultor Manolo Paz artellan o máis destacado
do programa

’’Ao contrario que outros 
festivais, Play Doc prefire
apostar pola calidade
que medrar en número
de proxeccións”

’’Para Sara García, 
o documental galego goza
de boa saúde e comeza a
asumir riscos”

Interior do teatro Área Panorámica onde  celebrase o Festival.

Jay osenblatte[ a dereita] Raymon Depardon.

The Spinto Band.

O Play-doc sortea a crise
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18 - 24 DE MARZO DE 2010 

Establecido en 1993 pola ONU, o Día Interna-

cional da Auga celébrase todos os anos, o 22

de marzo, no comezo da primavera.

Como outros días mundiais, esta data estable-

ceuse para chamar a atención e promover o

coñecemento e debate, neste caso, sobre un

elemento fundamentalpara a vida humana e

animal, quizais o que máis importancia pode

ter para a supervivencia da vida na terra.

A auga dóce semella un elemento que está aí,

sen máis, a nosa disposición, e que pouca a ten-

ción merecería. Sen embargo, o gran consumo

por parte da poboación mundial, cada vez

moito maior con respecto a tan só hai un sé-

culo, e sobre todo o tremendo uso dela por

parte da industria fan do líquido elemento un

ben ao que cada vez hai que coidar mellor.

O calidade da auga, tan importante como a

súa cantidade, é o tema concreto ao que se

adica este ano a data da que falamos. 

No noso país estamos afeitos a dispor de auga

sen moitos problemas. O noso clima e situa-

ción fan que Galiza sexa a terra dos mil ríos (ou

bastantes máis) e fontes. Pero tamén aquí os

problemas do sobreuso, dos encoros que alte-

ran o ciclo normal das augas, ou a contamina-

ción dos cursos fluviais fan que debamos estar

moi atentos a todos estes problemas.

Este 22 de
marzo 
celébrase o...

..que este ano
está adicado
á calidade
das augas.

Redacción/ilustracións:

Gonzalo Vilas
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1-A auga é parte do patrimonio

do planeta. Todos somos res-

ponsábeis dela diante dos de-

máis. 

2- A auga é a vida da terra. O

dereito fundamental á vida ta-

mén depende dela. 

3- A formación de auga potábel

é un proceso complexo, e así

debe ser considerado e respec-

tados os seus ritmos.

4- O futuro da vida no planeta

depende do ciclo da auga, e

este do estado dos mares e

océanos, que debemos coidar.

5-A auga é un ben que debe-

mos saber legar a xeracións fu-

turas. 

6- A auga é un ben escaso en

moitas zonas, polo tanto ten un

valor económico que hai que ter

en conta. 

7 - A auga non debe ser desperdi-

zada, nen poluída, nen envele-

nada. 

8 - A utilización da auga debe res-

pectar as leis, e iso implica  aos in-

dividuos e ás autoridades.

9- A xestión da auga impón un

equilibrio entre a súa preserva-

ción e as necesidades económi-

cas, industriais ou sociais. 

10-A planificación do uso da

auga debe ter en conta o dese-

quilibrio na súa abundancia en-

tre distintas zonas da terra..  

Cando a auga cae en forma de

pingas dende o ceo pode facelo

con precipitacións máis ou me-

nos fortes. 

Se o fai en forma de neve, daquela

caerán folerpas, ao que chama-

mos folerpar ou falopar, farra-

pear,felepar ou folepar. Pode fa-

celo cunha chuvia forte ou pe-

drazo, e daquela diremos que

cae saraibaou sarabia, ao que se

lle di tamén salabrear, salpedrar

ou saraibar. 

Se a choiva é miuda, como é moi

común no noso país, estará a or-

ballar, ou, con distintos matices, a

babuñar, babuxar, barruzar,

chuviscar, froallar, lapiñar, mar-

mallar, marmañar, poallar ou

zarzallar.

A auga que recolle a terra forma

ríos, dos que en Galiza temos

unha grande cantidade, moitas

veces, polo seu menor tamaño,

en forma de regatos, regachos

ou regos. Os arroiosfórmanse en

momentos de grandes chuvias,

para logo desaparecer. 

Ás veces no seu camiño atopan

saltos no terreo, onde forman es-

pectaculares fervenzas, fenó-

meno que tamén recibe estes no-

mes: cachoada, callón, aban-

queiro,  cachoeira, cadoiro,

fecha, freixa, pincheira, ruxida,

ruxidoira, seimeira... 

Tamén a auga pode quedar enco-

rada formando lagos, ou se son

máis pequenos lagoas. Se a acu-

mulación de auga é máis pe-

quena aínda, e estacional, pode

facer charcos, lagas, pozas.

A presenza de moita auga nun te-

rreo coma un prado dá lugar a re-

gueiras ou regueiros, leiras con

abondosa auga. Tamén hai zonas

brañentas, encharcadas perma-

nentemente, ás que se chama

brañal ou braña, ou tamén la-

meiros, tremedais ou tremesi-

ñas, cando a terra baixo os pés é

inestábel e treme ao pisala.

Na nosa xeografía temos tamén

inumerabeis fontes, fontelasou

fontenlas cando son máis cati-

vas. Cando a fonte é artificial,

como as que adornan moitas ci-

dades, chamámoslle tamén cha-

fariz.

O home controla as augas (moi-

tas veces en exceso) facendo pre-

sas, encoros ou encalcos. Final-

mente, a auga chega á nosa casa

polos canos, e podemos dispen-

sala a vontade utilizando as .

Aínda que non o pareza, a

porcentaxe de auga doce

no mundo é moi pequena

respecto á salgada.

Estas porcentaxes do uso da

auga en Galiza dan unha idea

do pouco que incide o consu-

mo doméstico respecto ao

agrario e industrial.

O ciclo da auga é un complexo

proceso que o ser humano

debe procurar non alterar.

Regato.
Fervenza.

Os dereitos da auga

A auga doce e os seus nomes
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Antonio García Teixeiro 

DD i o dicionario que emo-
ción “é un estado de

ánimo de carácter afectivo e
de grande intensidade que
altera o equilibrio psicofísi-
co…” Eu engadiría que, ade-
mais, alimenta os sentimen-
tos para que che fagan cóxe-
gas no corazón e poidas
sentirte mellor. Mellor pai ou
nai, mestra, médico, albanel
ou dependenta. Hai quen
sente emoción cando gaña o
seu equipo, cambia de coche
ou cando alguén, a quen con-
sidera superior, repara nel.
Hai quen se emociona cunha
canción, cunha reconcilia-
ción propia ou allea, cun poe-
ma que lle abre camiños,
cunha boa película ou cando
é capaz de roubar un bico
perdido nalgunha paisaxe
sentimental. Agora mesmo
estou a emocionarme cuns
lieder de Schumann canta-
dos por Fischer-Dieskau. Ai, a
música! Levo ben anos ten-
tando que os meus alumnos
se emocionen cos libros. Que
sintan a emoción da palabra
poética preto deles. Que a
descubran nunha obra de te-
atro, nun relato lido en voz al-
ta ou na intimidade das páxi-
nas dunha novela. Que en-
tren na vida dos personaxes
literarios, que sintan e deci-
dan con eles, que lles leven a
contra. Que os comprendan,
que os amen, que vivan as sú-
as dúbidas e que se perdan
tras as súas pegadas. Debe-
mos ser conscientes de que a
boa literatura –e a nosa LIX
ten innumerables mostras-
acompaña e acariña, provo-
ca reflexións e bate con forza,
a máis de emocionar. Por-
que, se non fose así, onde na-
cerían as nosas bágoas? Lean
estes versos de Ricardo Mar-
tínez-Conde: As palabras /
gardan /en si /a paisaxe /da
melancolía. Pertencen ao seu
poemario Na terra desluada
(Espiral Maior), un libro in-
tenso e fermoso. Desa emo-
ción falo. Da que precisamos
para soñar.�

EMOCIÓNS

Levo anos
tentando
que os meus
alumnos se
emocionen

cos libros”

’’

Onde viven os monstros.

Autor:  Maurice Sendak

Editorial: Kalandraka. Col. Tras os montes

A editorial Kalandraka recupera para
os lectores galegos este clásico da li-
teratura infanto-xuvenil cuxo autor, o
escritor e ilustrador americano, nado
en Brooklyn, Maurice Sendak publi-
cou por primeira vez na década dos
sesenta. A súa aparición no mundo
editorial supuxo unha ruptura, tanto
na concepción temática coma plás-
tica, da idea que se tiña até o mo-
mento sobre o libro ilustrado. Trátase
dun fermoso álbum ilustrado onde

se reivindica o poder da imaxinación
a través da evocación da rebeldía do
seu protagonista Max, un neno casti-
gado pola súa nai ao seu cuarto sen
cear, por mor do seu mal comporta-
mento. A partir dunhas suxestivas
ilustracións acompañadas dun breve,
aínda que moi expresivo texto, créase
unha historia na que cobra máis rele-
vancia o que se suxire  que o que se le
ou ve. Deste xeito, será a imaxinación
a encargada de servir de canle moti-
vadora da creatividade como unha
fórmula máxica, que lles vai permitir
aos nenos  poder afrontar e, mesmo
vencer, os medos que habitan no

mundo da fantasía e que inciden
dunha maneira directa na súa reali-
dade inmediata.�

Alba Piñeiro

Afrontar os medos

Atopa  nove nomes de flores nesta sopa de letras.Qué correa debe coller o seu dono para levar

ao can a dar o seu paseo?

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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tes. “A función está pensada
para ser representada nas salas
independentes de Buenos Ai-
res, que son, en moitos casos, as
salas de estar das casas dos di-
rectores ou dos actores” –di Ma-
nuel Salas, un membro da com-
pañía– “e levala a escenarios
grandes supón cambiar a téc-
nica interpretativa e malograr
parte do traballo realizado”. 

EXPERIMENTACIÓN GALEGA. Dende
este xoves 18 e até o domingo
20 aínda se poden ver algúns
dos proxectos máis interesan-
tes. E, sobre todo, poderemos
acudir, o venres 19, a Galicia
presenta, un programa especial
que mostrará algunhas das no-
vas tendencias entre os creado-
res galegos: Alfonso Rivera con
Water Spring, Carolina Fernán-
dez con Arquitectura Interiores
e Uxía P. Vaello e Borja Fernán-
dez con Rewindserán os prota-
gonistas deste achegamento. O
evento, ao que se invita a pro-
gramadores de distintos pun-
tos da península, ocupou toda
unha fin de semana na edición
do ano pasado mais, por razóns
orzamentarias, reduciuse a un
só día nesta ocasión: unha
oportunidade perdida para os
artistas galegos.

Pero os organizadores xa es-
tán pensando na seguinte edi-
ción, a décima, na que dez di-
rectores doutros tantos festivais
europeos serán invitados a apa-
driñar un espectáculo concreto
que se presentará no ámbito do
festival e contribuirá ao inter-
cambio entre creadores do con-
tinente. Vigo será o escenario.�

dos e que, por esa razón, son
susceptíbeis de interesar a pú-
blicos moi diferentes. Danza,
cabaré, circo, performance, vi-
deoarte, mimo… as disciplinas
máis insospeitadas teñen a po-
testade de renovar a linguaxe
teatral dos creadores presentes
neste certame, expresamente
dirixido a un público formado
por ‘inmensas minorías’. Mais
non por vocación de elitismo:
na súa meirande parte, trátase
de espectáculos de pequeno
formato que esixen espazos re-
ducidos e a proximidade dos
espectadores, baixo o risco de
desnaturalizar a fórmula co-
municativa escollida. 

Así sucede, por exemplo coa
compañía andaluza Histrión,
que traballou ás ordes dun dos
directores máis requiridos na
escena internacional, Daniel
Veronese, no seu espectáculo
Los corderos, presentado o pa-
sado venres 12 na Casa das Ar-

CULTURA.27.ANOSATERRA
18-24 DE MARZO DE 2010

M. Xestoso
Paulatinamente, o que chama-
mos teatro alternativo vai
abríndose un oco importante
na programación cultural do
país. O Festival Alternativo das
Artes Escénicas de Vigo, que
celebra agora a súa novena
edición, constitúe unha das
mellores probas. Unha mostra
que naceu para exhibir espec-
táculos que se afastan das ten-
dencias máis transitadas e dar
a coñecer os vieiros máis expe-
rimentais posúe xa un público
consolidado que acode ano
tras ano para avaliar o estado
da vangarda escénica e das no-
vas correntes artísticas que se
incorporan ás táboas. 

Mais non sen problemas.
Parece que volven os tempos
épicos nos que primaban a
imaxinación, o voluntarismo
e… a penuria económica. O or-
zamento viuse considerabel-
mente reducido a respecto da
convocatoria do ano pasado. Só
o Concello de Vigo mantivo ín-
tegra a súa achega económica,
mentres que a Xunta de Galicia
a reduciu até o 50%. O financia-
mento privado, por outra
banda, tamén se debilitou en
diferente medida: dende a re-
baixa á metade de Caja Madrid
até a desaparición de patroci-
nadores como Coca-Cola. 

Aínda así, Alt10 xuntará, ao
longo destes días, catorce pro-
postas escénicas que conectan
con estilos artísticos moi varia-

A mostra reúne catorce espectáculos malia
a redución do patrocinio público e privado

’’Só o Concello de Vigo
mantivo íntegra
a súa achega económica,
mentres que a Xunta de
Galicia a reduciu até o 50%

O Festival de Teatro
Alternativo de Vigo resiste

Arquitecturas interiores,de Carolina Fernández.  

Xosé Lois García

São Tomé e Príncipe é un dos países africanos que mellor
conserva as súas danzas e batucadas. Todas elas teñen a

súa orixe no continente africano. Moitas delas vindas de An-
gola, país do mesmo contexto colonial, onde as relacións fo-
ron mais intensas. No caso de Angola houbo, pola súa cerca-
nía, unha introdución de manifestacións culturais que os
sãotomenses as acomodaron á realidade do arquipélago.
No que particulariza a música e a danza, concretamente a
puíta, procede de Angola. No que neste país é un instru-
mento musical, utilizado para as festas de óbitos e para so-
corro do espírito do finado para que acada o espazo dos deu-
ses, en São Tomé non derivou en temas funerarios senón
que se converteu en danza co nome do instrumento musi-
cal angolano. A puíta en São Tomé é unha danza cuxa exe-
cución faise ao son dos tambores.

Á puíta tense adherido a umbigada, que é unha danza
de xesticulacións sexuais de achegamento entre muller e
home que insinúan atracción até que xuntan ambos em-
bigos dando unha ou varias pulsacións, insinuando unha
copulación. Este tipo de danzas estendidas por todo
África e o Brasil, como é a umbigada, en cada país afri-
cano ten un escenario e unha manifestación moi diversa
na execución e na interpretación. Estas danzas foron de-
monizadas polos primeiros misioneiros portugueses que
fixeron os posíbeis por prohibilas e as condenaron como
danzas lascivas, que durante moitos anos trataron de
anatematizalas sen conseguilo. 

Neste ámbito, atopamos a puíta transcender en São
Tomé dunha maneira envolvente e integradora, con moi di-
versas expresións e que son propias dos campesiños das ro-
zas; dos angolares –aqueles sucesores de escravos angola-
nos que ían para as Antillas e naufragaron nas costas de São
Tomé (século XVI), refuxiándose na mata insular; a das la-
vandeiras do río Água Grande, que teñen unha peculiar
danza, na súa movementación de ancas, e fan servir as pren-
das de roupa para bater na pedra e na auga, conseguindo so-
norizar unha batucada moi especial.

São Tomé e Príncipe, ademais da puíta e da umbigada,
está presente o danço-congo, unha danza orixinaria do
Congo angolano que está presente en moitos países afri-
canos. O socopé, tan usual en São Tomé, ten un carácter
ritual que se manifesta nesa danza na que os espíritos con-
fortan os doentes. O socopé non deixa de ser unha das
danza máis xenuínas e tradicionais de São Tomé. O seu
nome procede da súa execución: “só com pé”, no termo
mais antigo. Cabe mencionar outras danzas como o bilan-
guá, o bulaué, o pagá-devê.

A puíta conta en São Tome con grandes intérpretes como
Xinha Aguede, Sebastiana, Kalú Mendes, Tino Burinda e Ca-
milo Domingos grandes animadores do canto e da danza,
cada vez mais espallada en diversos ámbitos expresivos.�

A PUÍTA,
DANZA  NACIONAL DE 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’Estas danzas foron 
demonizadas polos
primeiros misioneiros
portugueses”

? UERE SABER MÁIS?
www.festivalt.org
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súas voces. Máis, non só no seu
caso, senón que o mesmo su-
cede coas personaxes (das his-
torias) intermedias; velaí que
os demais, alén dos Ulises, Cir-

ce e Penélope centrais,
falamos das  Medea,
Helena, Clitemnestra,
Andrómaca, Laertes,
Xasón, Agamenón
(que nos chegan nas
voces de Circe e/ou
Penélope)… tamén o
son, tanto ou máis que
na propia versión ho-
mérica. Logrando
dous efectos. Primei-
ramente, a  credibili-
dade desas historias
intermedias obra que
a tese da novela non fi-
que pechada as 309
páxinas. E, en segundo

lugar, ben se pode dicir que, es-
ta novela de Begoña  Caamaño,
resulta un complemento im-
prescindíbel á obra de Homero
para quen queira ter unha vi-
sión que se achegue ao total do
mundo destas personaxes, un-
ha visión que integre o que fo-
ron e o que puideron ser e non
se contou.

crítica

CULTURA.28.

dos pretendentes. Tal coma se
Begoña Caamaño decidise po-
ñer en novela aquel proxecto
do de Sulmona, centrando a
narración no triángulo Penélo-
pe-Ulises-Circe.

Un primeiro mérito
de Begoña Caamaño
radica precisamente
en que soubo botar
man de personaxes
por outros creadas, es-
tratexia que non é tan
doado levar a cabo co-
mo parece, sen que
esas personaxes se re-
sintan senón que ob-
serven unha credibili-
dade moi salientábel.
No proceso de coller
personaxes xa existen-
tes e reinterpretalos
son moitos os riscos
que se corren, sendo un dos
principais o feito de que xa non
se recoñezan as personaxes
orixinais nas agora re-creadas.
As tres personaxes protagonis-
tas resultan perfectamente re-
coñecíbeis no seu novo corpo
dimensional, o cal permite
acentuar debidamente a lectu-
ra no latrocinio histórico das

torial actual e non do tempo da
narración, comezando, se se
quer, xa pola mesma palabra
“cartas”. 

Fóra diso, esta reescritura
do mito que propón Begoña
Caamaño, constitúe unha ne-
cesaria actualización que
multiplica a súa utilidade,
agora xa non é só vestixio his-
tórico senón que esta reinter-
pretación permite a súa lectu-
ra como plataforma tamén
dunha problemática actual,
asegurándolle, se se quer,
máis vida á creación orixinal
referente. Tal reinterpretación
do mito maniféstase por riba
doutros discursos que no res-
cate da voz feminina derivan
nunha perspectiva antimas-
culina maniquea que contras-
ta (de vellos que son estes pre-
xuízos) coa anovación temáti-
ca que supoñen. Esa sensa-
ción final que se resume na
pregunta “para que vale o xé-
nero masculino?” non desapa-
rece totalmente, mais está in-
tegrada nunha novela máis
ambiciosa, unha novela  que
cuestiona de maneira inteli-
xente as relacións intersexuais
e os seus valores sociais. E velaí
que a achega desta novela, ao
nicho específico da literatura
reivindicadora da voz femini-
na, debe ser salientada neste
senso, que, se por riba ese ni-
cho é unha das novidades do
panorama actual das letras,
pois mel nas filloas e a ler. 

Boas novas, para Homero,
porque agora as súas Circe e
Penélope gozan dunha consis-
tencia e actualidade que antes
non tiñan, e sen que os Uli-
ses/Odiseo se visen para nada
alterados. Boas novas, para
Ovidio, porque aquel vello pro-
xecto ten aquí unha salientábel
resposta en prosa, tantos sécu-
los despois seguimos avanzan-
do. Boas novas, para a literatu-
ra feminista, pois a cada día
que pasa os seus discursos son
menos maniqueos, máis ela-
borados. Boas novas, en fin,
para a literatura de nós, non es-
quezamos que debuta unha
autora con madeira de boa na-
rradora.�

X.M. Eyré

A relación epistolar manti-
da entre Circe e Penélope, o
encontro dialéctico entre unha
deusa e unha muller mortal
ambas e dúas, a primeira vista,
interesadas no mesmo home,
columna vertebral da novela,
está espectacularmente resol-
to, producíndose unha tirapu-
xa e achegamento que final-
mente se sabe resolver con
aproveitamento para ambas e
para unha novela que vive fun-
damentalmente diso, si, mais
na que se soubo crear un dis-
curso en terceira persoa, inte-
grador, que non é nin moito
menos anecdótico en canto á
relevancia do seu contido na
trama novelesca. E marcan, as
epístolas, obviamente, o ritmo
de lectura da novela, un ritmo
pausado como corresponde a
un discurso que quere ser de
novela histórica, como piden
as personaxes e o tempo en
que viven e se desenvolven.
Mais onde se fixeron algunhas
cuestionábeis concesións “ao
século”, dando entrada a un
vocabulario que  por veces se
presenta como problemático e
transloce unha figura narrata-

’’O encontro
dialéctico
entre unha
deusa e unha
muller mortal,
ambas
interesadas
no mesmo
home, está
espectacu-
larmente
resolto”

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

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

Begoña Caamaño.

Antes de que César Augusto de-
cidise o seu desterro, Publio Ovi-
dio Nasón escribiu un mangado
de poemas que hoxe se coñecen
como As heroidas,repletos de fi-
na sensibilida-
de, nos cales re-
cuperaba voces
femininas (da
mitoloxía e da
literatura) que
as fontes orixi-
nais e a tradi-
ción tiñan completamente
marxinadas, esquecidas, na
obsesión por perpetuar a su-
premacía masculina da her-
danza e da pose. De pouco ser-
viu, case só para que cronistas
na nosa situación o lembren e
se marabillen dese suxestivo,
oportuno e valente poemario.
Hoxe, a recuperación da voz fe-
minina aínda non é tarefa re-
matada, pois velaí, entre outras
moitas testemuñas, esta a no-
vela que hoxe comentamos de
Begoña Caamaño. Unha nove-
la, Circe ou o pracer do azul,
que conta co atractivo de ser
unha outra versión ou a versión
non contada dun dos princi-
pais mitos da cultura europea:
o de Penélope e Ulises. Para o
cal recupera a voz esquecida de
Penélope, apenas presente no
primeiro canto homérico e nos
do remate, aquela Penélope
paciente e submisa. E a Circe, a
feiticeira cruel. Recupéraas, én-
cheas de vida e redimensiona
por completo a maneira de en-
tender tanto as súas vidas co-
mo a famosa estratexia que lle
valeu a Penélope  para non
comprometerse con ningún

NARRATIVA.

O valor
da voz
feminina

Circe ou o pracer do azul
AAuuttoorrííaa::  Begoña Caamaño.

EEddiittaa::Galaxia.

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

� AA  rroollddaa  nnooccttuurrnnaa..  Sarah Waters. Galaxia.

� DDiimmee  aallggoo  ssuucciioo.. Diego Ameixeiras. Xerais.

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

� UUnn  ttiippoo  lliissttoo.. Xosé Monteagudo. Galaxia.

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

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� UUxxííoo  NNoovvoonneeyyrraa  Carmen Blanco. A Nosa Terra.

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

� NNoo  ppaaííss  ddaass  vvaaccaass..  Xurxo Lobato. Xerais.
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merciantes no medio da in-
hóspita natureza de Islandia.
Semella que as sagas comeza-
ron a xestarse xa daquela, con-
formando unha tradición oral
que enraizou e que –entre os
séculos XIII e XIV, coincidindo
coa implantación do cristianis-
mo en Escandinavia– se trans-
formou en obra escrita. 

Temos agora a sorte de poder

CULTURA.29.

“Os islandeses descobren a no-
vela, a arte de Cervantes e de
Flaubert, e ese descubrimento é
tan secreto e tan
estéril para o res-
to do mundo co-
ma o seu descu-
brimento de
América”. Así se
laiaba Borges
polo silencia-
mento de que eran obxecto as
sagas islandesas nas historias da
narrativa occidental. E, realmen-

ANOSATERRA
18-24 DE MARZO DE 2010

CONTADELIBROS.
Poeta médico

Van Gogh e outras cancións,
de Manuel Sieiro, é un poema-
rio no que a música ten unha

grande impor-
tancia. Versos
inspirados nas
vangardas lite-
rarias pero ta-
mén na mellor
tradición poé-
tica dos

últimos dous séculos. Esta
obra é o debú literario do
médico forcaricense, que ve a
luz na editorial Follas Novas,
na colección ‘Libros da
Frouma’. Contén ilustracións
de Lola Vera e J. Méndez.

Voces femininas

Espiral Maior publica Dentro
do labirinto,primeiro poema-
rio de Branca Novoneyra, até

agora centrada
no espectácu-
lo da danza.
Ademais, ree-
dita Livro das
devoracións,
de Pilar
Pallarés, cuxa

primeira edición data do 1996.
Pallarés (nada no 1957), é unha
das voces máis maduras e res-
pectadas das letras galegas. 

Biblioteca Cabanillas

Ramón Cabanillas faleceu hai
51 anos. O ano pasado
apareceron novas edicións
dos seus principais libros. Esta
tendencia a reivindicar o poeta

do Salnés con-
tinúa no 2010.
Xerais edita
dous novos tí-
tulos da
‘Biblioteca das
Letras
Galegas’

adicados a
Cabanillas,
Samos,en
edición de Car-
los L.

Bernárdez, e No desterro,en
edición de Xosé Ramón

te, desconcerta a pouca relevan-
cia que alcanzaron uns relatos
que sorprenderán ao lector de
hoxe pola súa inopinada moder-
nidade: lembremos que autores
como Nabokov ou Pynchon ato-
paron inspiración neles. 

A comezos do século IX, co-
lonos procedentes de Noruega
lograron crear unha sociedade
de granxeiros, pescadores e co-

constatar a pericia daqueles na-
rradores: a editorial Rinoceronte
pon á nosa disposición un volu-
me que reúne as dúas sagas que
fan referencia ao descubrimen-
to de América –co que volvemos
á cita de Borges– polos escandi-
navos, a Saga dos Groenlande-
sese a Saga de Erik o Roxo. Aín-
da que ambas contan os mes-
mos feitos, existen contra-

Shakespeare para ignorantesna Mostra do Teatro das Autonomías.O

dúo constituído por Evaristo Calvo e Victor Mosqueira levará o 18 de marzo

ao Circulo das Artes o seu novo espectáculo ao redor da figura do dramatur-

go inglés, dentro da programación da Mostra do Teatro das Autonomías,

que cumpre 15 anos. A montaxe, dirixida por Quico Cadaval na que Mofa e

Befa irrompen nunha conferencia sobre o autor para poñer en primeiro pla-

no as escenas máis ignoradas polo público, escenificarase xunto ás propos-

tas dalgunhas das compañías máis relevantes do Estado, entre as que se in-

clúen representacións de clásicos e revisións modernas.�

Restos dun asentamento viquingo atopado en L'Anse aux Meadows, Canadá.  

Da dignidade
do ser humano

Saga dos Groenlandeses.
Saga de Erik o Roxo
AAuuttoorrííaa::    Washington Irving.

TTrraadduucciióónn::  Elías Portela.

EEddiittaa::Rinoceronte (92 páxs.).

>>>
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Berrogüetto publica Kosmogoníasen abril.Trátase do quinto disco de

estudio da banda, composto por once temas que propoñen unha reflexión

sobre a relación da humanidade co universo, nas súas palabras “unha cha-

mada chea de optimismo cara a consecución dun sistema de organización

máis xusto”. Coa voz de Xabier Díaz, Berrogüetto inspirouse naquelas iniciati-

vas que traballan a prol da mellora do entorno. Entre as colaboración figuran

escritores como Manuel Rivas, que asina a letra da canción Alalá da noite, e

Rosa Aneiros. A partir da publicación do disco o 6 de abril, o grupo comezará

unha xira por todo o Estado.�

un espazo alternativo que dá ca-
bida a propostas que por unhas
ou outras razóns se sitúan con-
tra as marxes do sistema litera-
rio. Tampouco sorprende un tí-
tulo destas características na bi-
bliografía de Raúl Gómez Pato,
autor de rótulos da natureza de
Choiva, vapor e velocidade, A
casa deshabitada da familia Pe-
na ou Verba quae supersunt.
Neste caso, o poeta toma em-
prestada unha terminoloxía
académica e estabelece, non
sen unha certa sospeita de iro-
nía, os seus destinatarios.

Máis que un tratado de zoo-
loxía, a última entrega poética
de Raúl Gómez Pato preséntase
como un particular bestiario, un
xénero de longa tradición na li-
teratura, do que el mesmo fora
tradutor cando incorporou á Bi-
blioteca Virtual da Asociación
de Tradutores Galegos a versión
do Libellus de natura anima-
lium. O libro aproveita o coñe-
cemento e, sobre todo, a simbo-
loxía e os tópicos asociados ás
diferentes especies, para facer
unha reflexión as máis das veces
escéptica sobre o curso da vida.
En ocasións, o achegamento
singular a determinados

volva a vida durante uns mo-
mentos para lle predicir o futuro
á súa viúva. 

Durante a lectura, permane-
cemos nun engaiolante mundo
no que non sempre é doado
comprender as motivacións dos
personaxes. En parte, pola falta
de pistas sobre a súa psicoloxía
pero, sobre todo, porque a loita

permanente cunha
contorna natural des-
mesuradamente hostil
propicia a dureza dos
caracteres e a resigna-
ción ante un destino
tráxico: a sinxeleza e a
brutalidade das leis da
supervivencia regulan,
necesariamente, as ac-
cións e as relacións das
persoas. Mais iso non
quere dicir que non se
reflictan as súas caras
máis humanas: existen
episodios onde se fai
gala dunha grande

emotividade ou dunha rebul-
deira ironía. Neste sentido, son
admirábeis algunhas das perso-
naxes femininas –imposíbel es-
quecer a resolución de Gudrídr
ou a cobiza de Freydis– cuxo pa-
pel se manifesta, en moitas oca-
sións, da meirande transcen-
dencia. 

Por suposto, hai naufraxios e
aventuras marítimas e comba-
tes cos indios –a fin de contas,
poderiamos afirmar, cun pouco
de humor, que estamos ante o
primeiro western da Historia.
Mais o que destaca sobre todo o
colorido fresco que se debuxa
nestas dúas sagas é o insuborná-
bel sentido da independencia
con que estes homes e mulleres
afrontan unha vida durísima.
Malia que o seu comportamen-
to posúe unha aparencia ine-
quívoca, adiviñamos, en multi-
tude de escenas, a batalla entre
os principios e os afectos, a di-
mensión contraditoria que
sempre adquire a submisión á
regra. E a austera dignidade con
que combaten esa ambigüida-
de permítenos albiscar a fonda
complexidade con que a huma-
nidade encara a sucesión de ca-
lamidades que conforma a súa
pequena historia.�

Manuel Xestoso

dicións entre elas, o cal lle
provoca incertezas e dúbidas ao
historiador pero acrecenta a be-
leza e a poesía transmitidas a
quen procura o pracer literario.
O esquema destas sagas atinxe a
varias xeracións e nelas relátase
a colonización de Grenlandia, as
sucesivas viaxes e tentativas de
asentamento en América do
Norte –unha terra á que
chamaron Vinland– e
os primeiros contactos
dos islandeses cos ha-
bitantes daquelas lati-
tudes, é dicir, as primei-
ras relacións entre eu-
ropeos e americanos. 

Como o lector pode-
rá comprobar, poderia-
mos definir as sagas co-
mo un punto de encon-
tro entre a épica e o rea-
lismo; entre a crónica e
a literatura. A súa mate-
ria narrativa mestura a
historia e a xenealoxía
dos primeiros colonos, mitos
xermánicos, lendas escandina-
vas e unha imaxinativa creación
orixinal. E para expresar esa alia-
xe do abstracto e do concreto, da
vida e da fantasía, atopa unha
fórmula caracterizada –como
moitas das mellores creacións
do noso tempo– pola concisión,
pola ausencia de calquera orna-
mento innecesario, polo relato
directo e imparcial dos aconte-
cementos. Os personaxes das
sagas viven e morren sen que o
narrador –que fai gala dunha
imperturbábel obxectividade–
introduza nin o sentimento nin
o xuízo moral: correspóndelle ao
lector, se o considera preciso,
agregar eses ingredientes. 

Os sucesos encadéanse con
rapidez e os seus protagonistas
van definíndose polas súas ac-
cións. Heroes e malvados retrá-
tanse nunha trama de senti-
mentos e paixóns simples. Repí-
tense moitos dos elementos bá-
sicos: xenealoxías, vodas, viaxes,
batallas, mortes violentas ou por
enfermidade… En xeral, a histo-
ria permanece dentro dos lími-
tes dunha realidade extremada-
mente sinxela e primitiva, pero
intercálanse algúns motivos fan-
tásticos e, deste xeito, non resul-
ta extraordinario que un morto

Darmos cun título longo que
provoca o estrañamento e mes-
mo o desconcerto non resulta
infrecuente no ca-
tálogo da colec-
ción Diversos, de
Positivas. Por for-
tuna, a editora se-
gue a apostar pola
diferenza me-
diante uns crite-
rios de selección atentos á novi-
dade e á experimentación e,
malia a lentitude dos tempos de
publicación, está a actuar como

crítica

>>>

O CORDEL.
Grial
Nº 184. Outubro-decembro do 2009.

Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique

Monteagudo.

Edita: Galaxia. 

Prezo: 12 euros

Un dos temas destacados neste
número é o 50º aniversario d’A
esmorga,de Eduardo Blanco

Amor.
Inclúense tex-
tos de María
López, Álex
Alonso, Xosé
Manuel Dasil-
va e Bieito Igle-
sias. Pedro

Castelao entrevista o teólogo
Andrés Torres Queiruga. Palo-
ma Calvo escribe a súa “Carta
de Malta”. Outro tema destaca-
do é a actualidade lusófona. Es-
criben sobre o tema Margarita
Ledo, Rita Marquilhas e Xoán
Carlos Lagares..

Encrucillada
Nº 166. Xaneiro-febreiro do 2008.

Dirixe: Pedro Fernández Castelao.

Prezo: 5 euros

Escriben sobre a experiencia
relixiosa Vitorino Pérez Prieto,

Pedro
Castelao,
Andrés Torres
Queiruga e Jo-
sé María
Pérez-Soba.
María Cancelo

repara en Etty Hillesum, a
quen considera unha mística
“do noso tempo”.

Colóquio
Nº 173. Janeiro-abril do 2010. 

Dirixe: Nuno Júdice.

Edita: Fundação Gulbenkian.

Prezo: 13 euros

Novo número da prestixiosa
revista literaria portuguesa,

que repara na
obra de Al Ber-
to e pescuda
nos vimbios
da creación
poética. A
entrevista é

con Helena Carvalhão Buescu.
Dáse conta da recentísima cre-
ación literaria na Lusofonía e
extráense mostras de ficción. �

POESÍA.

Bestiario
heterodoxo
e cotián

Tratado de Zooloxía
para corazóns mancados
AAuuttoorrííaa:: Raúl Gómez Pato. 

EEddiittaa::Positivas (46 pp.).

Raul Gómez Pato.

>>>

’’Os personaxes
das sagas
viven
e morren
sen que o
narrador
introduza nin
o sentimento
nin o xuízo
moral”
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berianos para a tracción das
zorras, e desprazarse en vehí-
culos para neve. Os escasos su-
perviventes tentan resistir re-
fuxiándose nas grandes cida-
des conxeladas. 

O obxectivo primordial é o
calor e loita por conseguilo un-
ha constante nas relacións hu-

manas. Unha das poboacións
importantes, Lost Angeles, de-
be soportar a tiranía de Mata-
rife Joe e a súa banda. Fóra de-
la, os proscritos organizáronse
autoxestionariamente en co-
munidade, pero esta paz racha
tras un inesperado acontece-
mento que trocará a vidas dos

seus habitantes e do protago-
nista da historia, Pak.

A carraxe e a valentía do
mozo serven de fío condutor
nesta historia, que adquire tin-
turas románticas viñeta a viñe-
ta, e na que a loita pola digni-
dade, combates e violencia ga-
ñan forza no transcurso da tra-
ma. Vento do Norte, publicado
en Estados Unidos baixo o tí-
tulo North Wind, é o primeiro
traballo profesional de Alex
Cal, con todo o positivo e ne-
gativo que isto implica. A pro-
dutora americana Davis En-
tertainment vén de mercar os
dereitos de North Wind para
levala ao cine.

A primeira edición estadou-
nidense esgotouse en dez días,
fíxose un trailer que recibiu ao
redor de 10.000 visitas en pou-
co tempo e a medida que
avanzaban os capítulos da se-
rie crecía o número de pedidos
á editora. El Patito Editorial ad-
quiriu os dereitos para a publi-
cación da miniserie en galego
e en castelán, ambas versións
xa dispoñíbeis en tendas espe-
cializadas.

Debuxante especializado en
cómic, Cal realizou traballos de
planificación
cinematográ-
fica para dife-
rentes produ-
cións anima-
das e en 2007
iniciou os seus
contactos cos
Estados Uni-
dos. Con 23
anos, Alex Cal
non so sé in-
troducira xa
no mercado
estadouni-
dense senón
que conse-
guiu que unha das editoras
fundamentais na historia do
cómic internacional como é
Marvel se fixase no seu estilo e
lle ofrecese traballar con ela.
Ese mesmo ano debuxou unha
historia de 22 páxinas para o
Amazing Spiderman family #1,
un dos personaxes polos que
sente unha admiración espe-
cial dende cativo.�

M.B.

animais conduce a reflexións
sobre temas universais. Así
acontece coa “couza insomne”
que “voaba arredor da lámpa-
da”, sobre o cadáver, no medio
de consabidos comentarios
acerca da resignación ante a
morte. Outro tanto ocorre coas
moscas, que non só evocan un-
ha monotonía machadiana, se-
nón tamén o baleiro da vida, ou
coa velocidade da tartaruga, que
vai “a cámara lenta como nos fil-
mes franceses” e pretende ilusa
que “xamais a “alcance / o tem-
po”. Tamén a infancia é recupe-
rada, no poema “Ra”, a través
dun “xogo ruín” abondo coñeci-
do no que os protagonistas fu-
maban “a inocencia até o final”.

A explotación do significado
dos animais na cultura popular
bota man moitas veces da iro-
nía e do recurso tamén univer-
sal da humanización, que per-
mite presentar a víbora como
unha “asasina convicta”, refe-
rirse ao morcego que vai “de
bar en bar / coma un suicida”,
ou reproducir o lamento da
barbantesa. O humor convér-
tese nun ingrediente funda-
mental que fai posíbel a procu-
ra de enfoques insólitos na ela-

boración do
bestiario, co-
mo o da “ra-
posa deseca-
da” do bar,
ou o “desafi-
nado” merlo.
Nalgúns ca-
sos, mesmo
i n t r o d u c e
motivos que
remiten á tra-
dición satíri-
ca, como o

do banquete exiguo ao que se
alude no poema “Corvo”, diri-
xido a un “aborrecíbel colega, /
excelente artista da nouvelle
cuisine / dos compadecemen-
tos”. A propia escritura é ta-
mén observada desde un dis-
tanciamento humorístico e
presentada como “un tumor
poético [...] que se expande
membro a membro / como se
emerxesen apósitos dun polbo
inagotábel”.

Tratado de Zooloxía para
corazóns mancados é un bes-

tiario, heterodoxo e cotián, que
recupera unha boa parte da
simboloxía e da tópica animal,
e explora con ironía, a través de
imaxes actuais, novas asocia-
cións favorecidas pola disposi-
ción encadeada dos poemas. O
artificio literario e a sutil ironía
non ocultan, no entanto, unha
reflexión desidealizada que se-
mella resumirse no final do po-
ema derradeiro, “Lobo”, que
nos recorda que “o lobo, / o lo-
bo tamén é un home”.�

María Xesús Nogueira

El Patito Editorial arranca o seu
catálogo de publicacións para
2010 coa obra Vento do Norte,
escrita polo produtor america-
no David DiGi-
lio e acompa-
ñada no debu-
xo polo estilo e
a estética do de-
buxante Alex
Cal (Vigo, 1985).
Trátase da edi-
ción en álbum da historia de
ciencia ficción e pinceladas épi-
cas que se deu a coñecer por en-
tregas recentemente no Estado
español a través da revista xuve-
nil Galimatías, e publicada en
2008 para os Estados Unidos
polo recoñecido selo Boom Stu-
dios!, en cinco capítulos.

Vento do norte está am-
bientada nun planeta Terra
destruído e desolado, no que
un vento do norte provocado
por un desastre natural su-
miuno nunha nova idade do
xeo. Neste marco, os humanos
deben convivir con todo tipo
de animais polares, dende fo-
cas a osos, tigres e huskies si-

ANOSATERRA
18-24 DE MARZO DE 2010

O cómic de Miguelanxo Prado
número un no iTunes. O iMotion

Comic Meigas, da colección Quoti-

dianía Delirante, do debuxante co-

ruñés, chegou ao primeiro posto en

descargas na sección Libros gratuí-

tos da App Store España (tenda ofi-

cial de Apple para a distribución de

contidos para iPhone e iPod Toutch,

tras recibir nas última semanas un-

ha boa acollida. O innovador forma-

to de cómic interactivo de Conti-

nental superou a Kindle for iPhone

de Amazon.�

BANDADESEÑADA

Vento do norte
en galego

Vento do Norte
AAuuttoorrííaa::  Álex Cal / David Di Gilio.

EEddiittaa::  El Patito Editorial (120 pp.).

’’O libro
aproveita
a simboloxía
para facer
unha reflexión
escéptica
sobre a vida”

’’Trátase
do primeiro
traballo
profesional
de Alex Cal,
con todo
o positivo e
negativo que
isto implica”

Dous debuxos de Vento do Norte.
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RESA.

rocuraban
ntre

máis
”

Xan Carballa
Ven de publicarse o Dicionario
de surrealismo e surrealistas
(Edicións A Nosa Terra), de Xe-
sús González Gómez/XGG (A
Rúa, 1950), un traballo que se
ocupa dun dos asuntos sobre
os que máis reflexionou o críti-
co galego, residente desde os
anos sesenta en Barcelona.
Nesta entrevista tamén fala da
poesía galega dos oitenta. As
súas reseñas nas páxinas de
cultura de A Nosa Terra foron
das máis atentas con aquel fe-
nómeno literario. Estes días
publícase tamén Incitacións
(Laiovento), unha escolma das
recensións de ensaios de toda
caste que XGG publicou en A
Nosa Terra, entre 1998 e 2008.
PPaarraa  qquuee  ssiirrvvee  uunn  ddiicciioonnaarriioo  ddee
ssuurrrreeaalliissmmoo??
É útil para coñecer as ideas xe-
rais e trata de recompilar sabe-
res e datos. Non pode ser ex-
haustivo, como ningún o é.
Neste caso escollín facer un di-
cionario de autor, non de equi-
po. De maneira que reflexo
máis o que penso eu sobre as
entradas escollidas, agás no ca-
so das puramente biográficas.
AA  ccoommpprreennssiióónn  ccoommúúnn  ddoo  ssuu--
rrrreeaalliissmmoo  ccoommoo  mmoovveemmeennttoo
aarrttííssttiiccoo  oouu  lliitteerraarriioo  éé  lliimmiittaaddaa??
A interpretación máis canónica,
a que está nos libros de texto, é a
de que se trata dun movemento
de vangarda histórica, pero non
comparto esa visión. Para min
trátase dunha utopía, a conse-
cución dun cambio de socieda-
de. Os surrealistas facían ca-
dros, novelas, obras de teatro,
cine ou poesía, pero no fondo é

ción, como en Yves Tanguy. As
características non son moi de-
terminadas e eles mesmos de-
batían sobre se había unha pin-
tura surrealista, pero tiñan o que
chamaban modelo interior, que
sería o que vive na mente do au-
tor. A poesía, ademais da escrita
automática que era un dos xei-
tos que ás veces adoptaban, re-
mataba sendo retocada e moi-
tos dos autores que se citan non
teñen toda a súa obra nun rexis-
tro surrealista. Eles procuraban
a comparación entre obxectos
cando máis distantes mellor; en
frase de Lautreamont sería o en-
contro fortuíto nunha mesa de
vivisección dun paraugas e un-
ha máquina de coser.Nese ver-
so está case toda a teoría da ima-
xe e a metáfora dos surrealistas. 
AAttéé  qquuee  ppuunnttoo  aass  eellaabboorraacciióónnss
ddaa  ppssiiqquuiiaattrrííaa  mmooddeerrnnaa  ssee  rreellaa--
cciioonnaann  ccoo  ssuurrrreeaalliissmmoo??
Eles danlle moita importancia
ao soño, ademais de entendelo
como elemento poético e co-
mo a máis importante parte da
vida. Os primeiros números de
A revolución surrealista están
cheos de relatos e explicación
de soños. Adoraban a Freud,
aínda discrepando, pero até os
anos 30 entendérono moi mal. 
NNoo  ddiicciioonnaarriioo  ssóó  iinnccllúúee  aaoo  ggaa--
lleeggoo  FFeerrnnáánnddeezz  GGrraanneellll..
Explícoo na súa entrada. Surre-
alista non é só o que pinta ou
escrebe versos surrealistas.
Ten que pertencer a un grupo
surrealista e estar de acordo
cos seus fins. Só Granell acep-
tou esta pertenza, firmou algún
dos seus panfletos e participa-
ba das súas exposicións.

un movemento político de mu-
danza da vida e da sociedade.
As obras que deu son importan-
tes, pero é imposíbel separalas
dos fins que perseguían que era
crear unha comunidade de ho-
mes e mulleres libres. 
AA  mmaanniiffeessttaacciióónn  mmaatteerriiaall  eessttii--
vvoo  nnaass  aarrtteess??
Estivo, pero os surrealistas con-
sideraban cada exposición un
acto político. Se en 1938 fan a
gran mostra de París, por que es-
tá todo cheo de carbón e negro?
Porque así era a situación políti-
ca mundial. Cada un dos seus
actos, fose unha mostra, a publi-
cación dun panfleto ou a pre-
sentación dun libro era un acto
político. Pero a proposta política
dos surrealistas mudou no tem-
po. De 1924 a 1926 é o anarquis-
mo; nese ano André Bretón le un
libro de Trotski sobre Lenin e
desde ese momento comeza o
achegamento ao Partido Comu-
nista, aínda que teñen diferen-
cias e en  1935 rompen coa III In-
ternacional e coa URSS. Despois
hai varias opcións e a maioría
deles militarán en formacións
trotskistas. Despois da II Guerra
Mundial divídense en trotskistas
e anarquistas. Aínda que, como
os situacionistas, creo que pui-
deron ter formado o seu propio
movemento político.
OO  aannoo  iinniicciiaall  ddoo  mmoovveemmeennttoo
ssiittúúaaoo  nnoo  11991199..
É cando eles se integran en Da-
da e empezan a moverse, aín-
da que se pon como data refe-
rencial novembro de 1924 can-
do André Bretón publica o Ma-
nifesto do Surrealismo.
QQuuee  rreellaacciióónn  tteenn  ccoo  ffiinnaall  ddaa  II

GGuueerrrraa  MMuunnddiiaall??
A maioría deles participaron ne-
la, interpretábana como un ma-
sacre en oposición aos seus mes-
tres que estiveran a favor. Consi-
derárona unha matanza da que
se aproveitou o capital e un gru-
po pequeno de poder e manifes-
tan a súa rebeldía coa sociedade
que propiciou a guerra.
PPoorr  iissoo  eennrraaíízzaa  mmááiiss  nnuunnss  ppaaíí--
sseess  ccaa  nnoouuttrrooss??
Primeiramente fáino en países
con democracias burguesas
arraigadas, Francia, Bélxica.., e
despois  Checoslovaquia, Iugos-
lavia... Un movemento como
aquel, se quere darse a coñecer,
precisa condicións que non se
dan nunha ditadura, aínda que
no Portugal de Salazar botou ra-
íces. Con moita censura e amea-
za de cárcere é máis difícil.

PPoorr  qquuee  oouuttrraass  ggrraannddeess  ccoorrrreenn--
tteess  ffooii  eennffrroonnttaaddoo??
O seu gran inimigo foi o realis-
mo socialista. Nos anos 30, can-
do a URSS define a literatura
proletaria e o realismo socialista,
os surrealistas opóñense. André
Breton chega a dicir que L’Hu-
manité, o portavoz do Partido
Comunista francés, é un perió-
dico estúpido que non cumpre
coa obriga de educar o proleta-
riado, e bótalle a culpa aos su-
plementos literarios de Barbuse,
que era realista, nun segundo
escalón a Georges Bataille que
tiña a revista Documents e por
suposto a toda a literatura fran-
cesa oficial do seu tempo. 
PPaarraaddooxxiiccaammeennttee  mmooiittooss  ssuu--
rrrreeaalliissttaass  eessttiivveerroonn  ddeessppooiiss  nnoo
PPaarrttiiddoo  CCoommuunniissttaa..
En 1927 entraron case todos,
Eluard, Bretón, Aragon, Pérec...
Algúns foron expulsados, outros
non, e tamén os houbo que se
foron a partidos trotskistas.
NNoo  pprrooppiioo  ssuurrrreeaalliissmmoo  hhoouubboo
eexxppuullssiióónnss..
Tamén expulsaban e facíano
con moita virulencia. Por
exemplo a Antolin Artaud ou a
Philippe Soupault, porque non
quería entrar no PCF. En 1929,
cando o segundo manifesto,
expulsaron a moita xente. De-
dícolle un capítulo ás expul-
sións do movemento porque
eran o pan de cada día. 
CCaalleess  eerraann  aass  ssúúaass  mmaarrccaass  eessttéé--
ttiiccaass  ,,  ppoorrqquuee  ááss  vveecceess  ppooddeenn
ccoonnffuunnddiirrssee  ccoonn  oouuttrraa  ccaassttee  ddee
aabbssttrraacccciióónnss??
É difícil establecelo, pero a pin-
tura surrealista é figurativa aínda
que ten momentos de abstrac-

Xesús González Gómez, escritor e crítico literario

‘O surrealismo é un movemento político’

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Pódense singularizar os 80 como

un momento especial para a po-

esía galega? 

Naquel momento saíron varios poe-

tas que mudaron o rumbo da poesía

e, agora coa perspectiva de case tres

décadas, pódese dicir que foi o seu

mellor momento. Con nomes que

quedan xa aí, sexan Cáccamo, Forca-

dela, Baixeras, Xoán Manuel Casado,

López Valcárcel, Fernán Vello, ou Ra-

miro Fonte. Como conxunto é a me-

llor poesía galega do século XX.

Que pegada deixou que a fai

tan diferente?

A anterior levaba moito tempo an-

corada na poesía social e eles muda-

ron as maneiras de dicir. Non sei can-

to se coñecían entre eles, pero ao saír

todos de golpe varreron co que ha-

bía. Ás veces postergando nomes

que merecían ser lidos, pero o boom

poético dos oitenta foi unha necesi-

dade do país. A poesía son as pala-

bras e non a temática. Foi a forma, a

maneira de dicir, o que supuxo unha

ruptura completa co anterior.

Aínda que houbo algúns manifes-

tos, eles non fixeron unha decla-

ración rotunda de ruptura, e Fe-

rrín ás veces é citado como enlace.

Non tiñan pai que matar e aínda

que Ferrín estaba nas súas lecturas,

infelizmente os seus autores de re-

ferencia estaban na poesía euro-

pea, na castelán e son mínimos na

poesía galega. Moitos dos que

agromaron naquel momento che-

garon a grandes poetas pero ou-

tros quedaron no camiño.

O culturalismo foi sinalado como

unha pegada daquelas obras.

Pero é mentira, toda poesía ben

feita é culta. Se fas un poema a

Alexandre Bóveda es culturalista,

e se falas de Bob Dylan igual. A cul-

tura ten culpa de moitas cousas,

pero non das referencias de quen

escribe poesía.

Abandonou practicamente a crí-

tica da literatura galega pero aín-

da se vén de publicar en Laioven-

to unha escolma de recensións

súas de obras ensaísticas de au-

tores foráneos,  publicadas en A

Nosa Terraentre 1998 e 2008.

Abandonei porque levaba quince

anos e farteime desa especializa-

ción en literatura galega, e da esi-

xencia de entregar un texto sema-

nal. Por iso despois seguín escri-

bindo crítica, xa con outra exten-

sión, e de obras que a min me inte-

resaban. Máis alá da recensión,

gústame que un crítico me diga se

lle gustou ou non un libro e os

seus porqués. Se teño un crítico

de referencia gústame que as súas

orientacións me digan se unha

obra paga a pena lela ou non.�

‘Nos oitenta fíxose a mellor poesía galega do século XX’

’’Despois da II Guerra Mundial
divídense entre o trotskismo
e o anarquismo”

’’O seu grande inimigo foi
o realismo socialista”

’’Os surrealistas procuraban
a comparación entre
obxectos canto máis
distantes mellor”

>>>
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MMaarruuxxaa  MMaalllloo  ááss  vveecceess  ffooii
iinncclluuííddaa..
É moi boa pintora, foi saudada
por Breton e está influenciada
polo surrealismo, pero ela non
é surrealista. Todos estamos
influenciados polo cristianis-
mo e non necesariamente so-
mos cristiáns, para selo tes que
aceptar o que di a Igrexa católi-
ca por dicilo dalgunha manei-
ra. Pertencer ao surrealismo

materias os grupos que hai en
París, Madrid ou Praga, sen a re-
levancia dos grupos históricos,
seguen coas mesmas pautas.
QQuuee  iimmppoorrttaanncciiaa  tteenn  aa  FFuunnddaa--
cciióónn  GGrraanneellll  ddeennttrroo  ddoo  ssuurrrreeaa--
lliissmmoo??
Granell foi un pintor e un escri-
tor surrealista importante, e a
Fundación que leva o seu nome
ten o gran valor de dar a coñecer
o momento do surrealismo ho-

implica a aceptación duns
principios e a procura de deter-
minados fins. Nos anos 30 os
pintores surrealistas non podí-
an aceptar premios, nin expo-
ñer en galerías comerciais... to-
da unha serie de actos morais
que eran condición para per-
tencer ao grupo. 
OOss  ggrruuppooss  ssuurrrreeaalliissttaass  ddee  hhooxxee
mmaanntteeññeenn  eessaass  eessiixxeenncciiaass??
As cousas mudaron, pero nesas

xe no mundo, porque case nin-
guén sabe del. É un lugar de irra-
diación do movemento históri-
co e o contemporáneo, e a súa
programación combina moi
ben eses dous elementos, non
se dedica só a ollar o pasado e to-
ma o surrealismo como actuali-
dade. Perto da Galiza ten tamén
interese para o surrealismo a
Fundação Cupertino de Miran-
da, en Famalicão.�

co’

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Lola Dopico
‘Sen apoio da Xunta
conseguimos
25 mil visitas’

M.B.
Vén de clausurarse o XI Salón
do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra, organizado pola
concellaría de Cultura desta ci-
dade, departamento que dirixe
Lola Dopico.
QQuuee  bbaallaannccee  ffaaii??
Superamos as 25.000 visitas.
Trátase da XI edición dun pro-
xecto sólido, altamente consoli-
dado e con posibilidades de se-
guir desenvolvéndose para ser
un referente no ámbito do libro. 
BBaattéérroonnssee  mmaarrccaass,,  ccaalleess  ssoonn  aass
ccllaavveess  ddoo  ééxxiittoo??
Facer chegar o universo do libro
a través de valores lúdicos. Son
once anos nesa liña, buscando
mellorar a relacións cos centros
educativos e tentando xerar un-
ha estrutura organizadora das
visitas, complicado pois esta-
mos a falar de 2.000 diarias. 
HHoouubboo  rreeccoorrtteess  nnooss  aappooiiooss
eeccoonnóómmiiccooss  ddaa  XXuunnttaa??
O Salón do Libro tiña unha axu-
da da Dirección Xeral de Promo-
ción Cultural que se ocupaba,
especialmente, das producións
itinerantes ao redor do salón. Es-
te ano non tivemos resposta po-
sitiva por parte da Consellaría.
Renunciamos tamén a ter un
país convidado, que permitía
achegarnos a outros universos
culturais e darnos a coñecer fóra.
O goberno debería dar outra res-
posta a un proxecto serio. 
AA  XXuunnttaa  ttaammppoouuccoo  ccoommpprroo--
mmeettee  ffoonnddooss  ppaarraa  oo  CCuullttuurrggaall..
Non apoiar o Culturgal, como
non apostar polo Salón do Libro
Infantil e Xuvenil de Pontevedra,
significa rexeitar os proxectos
que se producen na base do sis-
tema produtivo cultural galego.
Tíralle o apoio á produción cul-
tural vinculada á nosa lingua.
Tentase invisibilizar unha reali-
dade e deixala morrer de inani-
ción. Temos unha cultura rica,
competitiva e dentro das obri-
gas do goberno está axudala,
apuntalala e promocionala.�

>>>

32-33 cultura.qxd  16/3/10  21:04  Página 3



ANOSATERRA
18-24 DE MARZO DE 2010

Van máis de 30 anos desde que
X. L. Rivas, Mini, –hoxe inte-
grante d’A Quenlla– escribía a
letra de Cantiga de Berce, popu-
larizada por Fuxan os Ventos
cando o franquismo esmorecía.
Porén, esta mensaxe non per-
deu a vixencia, ao igual que moi-
tas das ducias de letras que te-
cen o amplo repertorio que o
grupo logrou espallar por festas,
teleclubs e asociacións de cada
recuncho do país. “Por desgra-
za, continúan as mesmas pro-
blemáticas que entón, no agro,
no mar... a xente ten que emi-
grar, desmantélanse as indus-
trias, impídenlle producir ao no-
so país malia ter capacidade pa-

ra facelo, as mulleres seguen a
sufrir as desigualdades...”, expli-
ca Tereixa Novo, integrante de
Fuxan os Ventos desde os ini-
cios. “Algún destes problemas
víronse agudizados, como a
cuestión idiomática. Cando co-
mezamos, a lingua ficaba impe-
dida e reprimida, pero agora a
situación é peor. Desde as insti-
tucións públicas téntase acabar
co galego por ser o noso sinal de
identidade máis senlleiro. Por
iso, son máis necesarias as can-
cións denuncia”, engade.

O decorrer dos anos non
impediu que Fuxan os Ventos
atravesase distintas xeracións
até chegar aos que cantaba-

mos A Sementeirae A Carolina
nas comidas familiares ou nas
longas viaxes en coche polas
estradas tortuosas da Galiza de
hai máis de 20 anos. Daquela,
os meniños entoabamos po-
den en Madrí falar / con pala-
bras ben fermosas, / que nun-
ca nos han de pagar / a nosa fa-
me de outrora / –letra de Mu-
ller, de Marica Campo– sen sa-
ber que era a emigración e sen
aínda comprender que aque-
las cancións que soaban nos
radiocasetes espertaran en
moitas persoas o compromiso

co país. “A sociedade estaba
daquela moi concienciada, po-
lo feito de cantar en galego sen-
tiamos unha conexión especial

co público”, lembra a vocalista.

LETRAS CENSURADAS. En tempos
nos que a lingua e o enxalza-
mento da cultura galega ficaban
prohibidos, Fuxan os Ventos su-
friu o silencio imposto pola cen-
sura. “Cada actuación era entón
un posicionamento político”,
subliña Tereixa Novo. Desta eta-
pa aínda conservan os docu-
mentos do Ministerio de Gober-
nación co selo de “Denegado”.
“O Lobo, de Darío Xohán Caba-
na, foi un dos temas prohibidos
polo réxime, que até enviaba

MA A INE.34.ZG

A actualidade persegue a Fuxan os 
O éxito de Terra de Soñosmostra
o interese polos temas desta formación, que
foi símbolo da reivindicación da cultura
popular galega nos setenta

MÚSICA POPULAR

Unha das primeiras formacións de Fuxan os Ventos e [á dereita] a actual.  

M. Obelleiro

MMira a língoa que falo, despreciada,
por ser língoa de probes, língoa escrava,
son o orgullo que temos, língoa de probes

’’Cantoulles aos mariñeiros,
aos labregos, ao estraperlo,
denunciou a fame e moitas
outras aldraxes, en campos
da festa de todo o país”

O coro dun colexio feminino de Lu-

go foi o xermolo de Fuxan os Ventos

no 1972. “O Padre Mato decidiu

xuntarnos as nenas e os nenos e pu-

xémonos a cantar nun coro mixto.

Pouco despois, a iniciativa dos rapa-

ces, creamos o grupo Folk 72 sim-

plemente por nos divertir”, lembra

Tereixa Novo. A canción Fuxan os

Ventos –que lle deu o nome á forma-

ción– dáballes a aqueles mozos de

16 e 17 anos as 50.000 pesetas do

primeiro premio do III Festival As

San Lucas de Mondoñedo –un dos

máis relevantes do momento. A in-

térprete apunta que nos primeiros

momentos “non eramos conscien-

tes do que estabamos a crear, xa

que actuabamos como afección,

cantabamos algún que outro tema

en español, pero aos poucos fomos

comprometéndonos coa cultura,

coa lingua e coa problemática gale-

ga, un compromiso que reflectimos

nas cancións”. “Só cantabamos en

castelán La Emigración, porque non

tiñamos ningunha peza que falase

do tema, até que Marica Campo

compuxo para nós Muller”.

‘Chegamos ao máis alto das listas cantando en galego

’’Philips ofreceunos cantar
en español e rexeitámolo”

[Tareixa Novo]
Vocalista de Fuxan os Ventos..
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aos concertos policías de paisa-
no para nos controlar”.

Fuxan os Ventos cantoulles
aos mariñeiros, aos labregos, ao
estraperlo, denunciou a fame e
moitas outras aldraxes con le-
tras de seu e con poemas dos es-
critores máis senlleiros. Desde
Rosalía de Castro a Celso Emilio
Ferreiro. “Escolliamos a peza en
función da musicalidade, e so-
bre todo, da temática. Algúns
autores creáronnos poemas por
encargo, como o caso de As En-
crobas, de Manuel María”, sina-
la Tereixa Novo.�
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MA A INE.35.ZG

an os Ventos

? UERE SABER MÁIS?
Terra de Soñosrecolle nun CD,
DVD e libro máis de 20 temas que
Fuxan os Ventos devolve á
actualidade acompañado cos
máis destacados intérpretes da
música galega.

Malia estar presentes en mo-
mentos puntuais da historia
recente do país –na Festa La-
brega de Láncara, organizada
polo Sindicato Labrego Galego
para celebrar a fin da cota em-
presarial ou co gallo da catás-
trofe do Prestige–, o grupo dei-
xou de ofrecer concertos a par-
tir de 1989. Con todo, seguiu a
traballar en novos discos e, nos
últimos anos, na preparación
de Terra de Soños,“o proxecto
que nos fixo volver”. “Non que-
riamos levarlle ao público o de
sempre. A intención pasaba
por adaptármonos á música
que se fai hoxe en día a través
dunha relectura de Fuxan os
Ventos, sen esquecer a sociali-
zación cos músicos actuais”,
asegura Tereixa Novo. 

Concibido como unha sor-
te de revival do grupo, Terra
de Soñosé “a Galiza que que-
remos: capaz de producir e de
vivir por si mesma, dona e or-
gullosa do seu, con respecto
cara a súa lingua e cultura...
pero seguimos a ser unha te-
rra de soños...”.

O álbum significou a volta
aos escenarios do grupo, que
lonxe de darlle ás costas ás
novas tecnoloxías, editou con
BOA Music o traballo en for-
mato CD, DVD e libro cos
arranxos instrumentais de
Xosé Lois Romero. Terra de
Soños recolle a gravación de
dous concertos celebrados en
outubro do 2008 no Auditorio
de Galiza, “unhas actuacións
que lembramos con emoción
despois de tantos anos sen
sentir a simbiose co público”.
Trátase dunha amálgama
que abrangue 20 cancións
dos oito discos do grupo den-

de a súa formación en forma-
to CD e 28 temas gravados en
DVD coa colaboración dos
máis destacados intérpretes
da música actual, como Xa-
bier Díaz, Guadi Galego, Uxía,
Mercedes Peón, Pepe Ferrei-

rós, Rodrigo Romaní ou Nova
Galega de Danza.

Moitos dos colaboradores
de Terra de Soñoscriáronse es-
coitando as cancións de Fuxan
os Ventos, como Xabier Díaz,
que lembra cando percorría
Galiza cos seus pais nas fins de
semana “para perseguir o gru-
po”. O vocalista de Berrogüeto
cualifica de “privilexio” ter par-
ticipado en Terra de Soños, “foi
unha forma de agradecerlles
que nos abrisen camiño os que
hoxe en día nos dedicamos á
música galega”. Tamén para
Guadi Galego a música de Fu-
xan os Ventos foi a “banda so-
nora” da súa infancia. “Máis
que un carácter político, tivo
un arraigo social moi poderoso
no seu tempo. A xente escoita-
ba música en galego, a nosa
música, con mensaxes con
moita carga coas que a gran
maioría se sentía identificada”.
Malia que a sociedade mudou,
a autora de “Benzón” conside-
ra que Fuxan os Ventos “aínda
ten un discurso que moitos an-
sían e que aínda encaixa cunha
parte da xente nova”.

O éxito de Terra de Soños
devólvelle arestora ao público
o tempo no que foi partícipe
do compromiso social e cultu-
ral daqueles anos nos que Fu-
xan os Ventos foi quen de des-
cubrir luz no medio da escuri-
dade da represión con letras
como Temos futuro, temos
mañá / xa que Galiza empeza
a espertar!–Mencer– ou Dur-
me meu neno, durme, niste
colo / que esta terra de escra-
vos non tén odio / ten séculos
de espranza, agardada / que
pón hoxe nos fillos que ama-
manta–Cantiga de berce.�

O grupo
Por Fuxan os Ventos
chegaron a pasar 30
persoas até que, no
1983, se produciu a
modificación definiti-
va. Foi entón cando
saíron do grupo os
fundadores d’A Quen-
lla, Mini e Mero. Os
compoñentes actuais
son, amais de Tereixa
Novo, Carme Vázquez,
Xoán L.F. Saavedra,
Alfonso Fernández,
Moncho Díaz, Maruxa
Fociños, Antón Cas-
tro, Xosé Vázquez e
Pedro Lucas.�

‘NÚMERO 1’ NO ESTADO. O primeiro dis-

co –bautizado co nome do grupo no

1976– levou a Fuxan os Ventos ao

máis alto das listas de vendas en todo

o Estado. Daquela, Philips ofreceulles

aos membros cantar en español.

“Nós, que nunca estivemos no mun-

do musical pola rendibilidade econó-

mica, negámonos, malia saber que re-

nunciabamos a moitos beneficios coa

discográfica. Con todo, seguimos no

máis alto das listas”, afirma satisfeita

Tereixa Novo.�

ndo en galego’

’’Terra de Soños recolle
a gravación de dous
concertos celebrados
en outubro do 2008
no Auditorio de Galiza”

’’Moitos dos colaboradores
de Terra de Soñoscriáronse
escoitando as cancións
de Fuxan os Ventos”

’’Foi unha forma
de agradecerlles que nos
abrisen camiño os que hoxe
en día nos dedicamos
á música galega”

[Xavier Díaz]
Vocalista de Berrogüetto e
colaborador en Terra de Soños.

’’Máis que un carácter
político, Fuxan os Ventos
tivo un arraigo social moi
poderoso no seu tempo”

[Guadi Galego]
Cantante e colaboradora
en Terra de Soños.

‘A Galiza que nós queremos
segue a ser unha Terra de Soños’

Un dos momentos que recolle Terra de Soños. KARLOS ABAL
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Antonio Cendán

Un roteiro que lem-
bra a súa obra lite-
raria homenaxea
o segrel de Samos,

Fiz Vergara Vilariño, o poeta do
Val de Louzara. O escritor esti-
vo afectado dunha enfermida-
de dende moi novo, o que non
lle impediu desenvolver unha
fecunda obra literaria. 

Vergara Vilariño naceu no
Val de Louzara, concello de Sa-
mos, en 1953, e faleceu, de xeito
prematuro, en 1997. Malia ter
unha curta vida, este período foi
suficiente para que en 1971 vise
a luz o seu primeiro libro Pra
Vos (1971), prologado por Xe-
sús Alonso Montero, en tanto
que dous anos despois, en 1973,
aparecería o seu título Encontro

INICIO DO CAMIÑO DO FIZ. A iniciativa
do roteiro comezou a funcionar
en xullo de 2009, apoiada pola
Deputación de Lugo e a Asocia-

ción de Escritores en Lingua
Galega (AELG). Algúns dos es-
cultores que cederon obras fo-
ron Paco Pestana, Álvaro de la
Vega, Mónica Alonso e Eduar-
do Valiña. Un punto esencial é
o cruce de Foilebar. Alí empra-
záronse paneis indicadores de-
señados por Xesús Otero Igle-
sias, quen descompuxo dous
versos do poema de Fiz Vergara
escollido para ese lugar, cos que
elaborou seis nomes de lugar
inexistentes na xeografía (ex-
cepto Pena da Cabra), pero que
xa existían no poema.

No Pozo do Monteiro, na
beira do río Lóuzara, o escultor
Daniel Caxigueiro instalou
dous bloques de pedra calcárea
da zona, asimétricos e separa-
dos e ao mesmo tempo relacio-
nados entre si, un deles inclúe
unha estrofa do poema de Fiz
escollido para este lugar, que
precisamente cita a “orela” do
río. O texto mira cara o ceo.

A piques de rematar vese un-
ha das obras máis significativas:
“Un home de lousa”, que baixo
os castiñeiros da Veiga de Fía,
acompaña os camiñantes que
percorrerán os últimos me-
tros antes de chegar a pin-
cheira de Augadalte, onde
xa agarda unha obra de
Paco Pestana, denomi-
nada os tambores de
Augadalte.

Outra das obras ins-
taladas é unha repro-
dución a escala da ca-
ma de Fiz Vergara Vilari-
ño, feita en metacrilato verme-
llo por Mónica Alonso, e que se
emprazou no interior da Fonte
da Cova, un dos lugares máis
emblemáticos na obra poética
de Fiz Vergara Vilariño. Manolo
Caamaño realizou unha peza
en cerámica que incluíu un po-
ema do autor.

Na instalación de recorda-
torios non faltaron tampouco
outras entidades culturais que
se  sumaron á homenaxe. Así, a
asociación cultural Roxín Ro-
xal de Paderne (Pontedeume)
que percorreu xunto a Erguei-
tos distintos puntos da ruta.
ÚLTIMAS OBRAS. A escultura em-
prazada en Buciños é de Violeta
Bernardo. Nela fusiónanse fisi-

camente a poesía de Fiz Vergara
coa propia obra plástica, xa que
introduce o  soporte de aceiro
cortén co poema de Fiz, instala-
do nunha estrutura de granito.
O aceiro simboliza a forza das
palabras do segrel de Samos, en
tanto que o granito representa a
forza da terra e a rosa de bronce
a natureza louzariña. Esta

cos Tiburós. Outras publica-
cións foron  Orfo de ti en Terra
adentro (1976) e Poeta e mui-
ñeiro á deriva (1983). En reco-
ñecemento a súa traxectoria li-
teraria sería galardoado en 1990
co premio da Crítica de Galicia.

Para salvagardar a obra de
Fiz Vergara xurdiu a Asociación
Cultural Ergueitos que se en-
cargou de facer o roteiro que
honra a súa memoria. A iniciati-
va de lembrar o escritor na súa
terra xurdiu hai unha década. O
camiñar que leva á casa onde
naceu Vergara Vilariño ten un-
ha lonxitude de 7,5 quilóme-
tros, que se pode facer cami-
ñando ou en coche. Foron sina-
lados até un total de 13 puntos
con esculturas de distintos au-
tores que lembran algún poe-
ma ou aspecto da vida do poeta.
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POLOS CAMIÑOS DO POETA

Fiz Vergara Vilariño. XOSÉ MARRA

’’O camiñar que leva á casa
onde naceu ten unha
lonxitude de 7,5
quilómetros, que se pode
facer camiñando
ou en coche”.

’’Foron sinalados
até un total de 13 puntos
con esculturas
que lembran algún poema
ou aspecto da vida
do poeta”

’’Fiz Vergara tiña problemas
de mobilidade, polo que
a súa casa era moi visitada”

[María Casar]
Presidenta da Asociación Cultural
Ergueitos.

’’Paco Pestana, Álvaro
de la Vega, Mónica Alonso
e Eduardo Valiña
son algúns dos escultores
que contribuíron
coas súas creacións”

’’Unha das obras instaladas
é unha reprodución
a escala da cama de Fiz
Vergara Vilariño, feita
en metacrilato vermello”

Un roteiro para lembrar a Fiz Ve

>>>

Obras de varios escultores homenaxean o poeta
de Lóuzara nunha ruta que se inaugura o xoves 18

Escultura de

Eduardo Valiñas.
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obra é un bosque pintado
que sobe ao ceo ás palabras de
Vergara Vilariño.

SENTIDO DO ROTEIRO. O roteiro, se-
gundo a presidenta da Asocia-
ción Cultural Ergueitos, María
Casar, ten como sentido princi-
pal “lembrar a Fiz Vergara nun-
ha viaxe a súa casa, un lugar
moi hospitalario porque o seu
fogar sempre estaba aberto aos

seus amigos”. Sinala tamén
que era un lugar especialmente
concorrido pola intelectualida-
de galega contemporánea do
autor, que tiña problemas de
mobilidade. Así, entre outros
era frecuente ver no Val de Lóu-
zara ao desaparecido Manuel
María, Lois Diéguez ou Marica
Campo. Ademais o poeta de
Samos tiña moitos amigos en
Lugo e noutros puntos da xeo-

grafía galega que o visitaban de
xeito cotián. Casar apunta ta-
mén que o poeta louzariño “es-
pertaba moito agarimo entre
os seus coñecidos”.

Unido a este literato e ao ca-
miño que agora o lembra, vai o
premio que o honra e do que xa
se cumpriron dez edicións. Den-
de a sétima, os gañadores son
agasallados cunha obra plástica
dun recoñecido artista.�

Lectura de poemas en Santalla de Lóuzara en xuño do 2009.

Instalación de Xesús Otero Iglesias sobre versos do poeta.

Fiz Vergara Vilariño

>>>

Cama a escala de Mónica Alonso.

Peza de Buciños.
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VISITAR.

A Fonsagrada,
a cabalo entre
Galicia e Asturias
O Concello da Fonsagrada é a
fronteira natural entre Galicia e
Asturias, formando parte dun-
ha gran cadea montañosa. Sa-
lienta pola súa gran extensión,
superior aos 430 quilómetros
cadrados, que fan del o máis
grande da nosa terra e o segun-
do do Estado. Ao igual que o
resto de territorios do interior,
sufriu nas últimas décadas un
forte descenso demográfico.

A súa paisaxe é o maior
atractivo con altitudes que su-

protagoniza unha festa nas da-
tas previas ao entroido.

Na capital do concello sa-
lienta o museo etnográfico, fei-
to grazas as propias achegas
dos  veciños, que recrea a vida
da montaña noutra época. Alí
tamén se poden observar
obras, entre outros, do escultor
Paco Pestana, que utiliza ele-
mentos do país para recrear
acontecementos das guerras.

Pero, como lembranza da
etapa de esplendor, na Fonsa-
grada aínda quedan restos das
súas antigas ferrerías, empra-
zadas a carón dos ríos, así co-

ANOSATERRA
18-24 DE MARZO DE 2010

MAGAZINE. 38.

dan un colorido especial. Cal-
quera lugar da Fonsagrada é
especial para a práctica da pes-

ca, por posuír cotos de impor-
tancia nos seus principais ríos,
o Rodil e o Lamas.

Na localidade salienta a zo-
na antiga, cunha praza central
a redor da que se facía a vida
antano. Na actualidade segue a
ser cabeceira de comarca e
punto de referencia para os
municipios lindeiros. Nas súas
feiras e mercados aínda se po-
den adquirir produtos tradi-
cionais da zona de transición
asturgalaica, entre eles bos coi-
telos. Pero o referente principal
da Fonsagrada segue a ser o
botelo, un chourizo groso, que

peran os 1.200 metros, sendo
moi frecuentes as nevaradas
en épocas invernais, que lle

viaxar.comer.mercar

A igrexa da Fonsagrada en día de neve.  Hórreo típico.  

Restos do Real Hospital do Montouto.  

Pormenor do Museo Etnográfico da Fonsagrada.  

O botelo,

unha das especialidades

culinarias derivadas do porco.
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dores do viño, entre eles os
sommeliers, fai que esa inercia
se manteña. Provoca que sexa
menos extensa a cultura do vi-
ño, e a proliferación das súas
vendas, menos das necesarias.

Temos tantas castes tintas
coma brancas pero non todas
coa benzón dos que deciden,
dos que opinan, dos que elabo-
ran ou dos que cultivan. Ade-
mais, os seus espazos ou domi-
nios non están tan definidos
como si o estaban os das castes
brancas. E a maiores existe a
supremacía dunha delas (o
mencía) sobre as outras. Así e
todo cubrirán as mesmas eta-
pas que as brancas. De mo-
mento comezou para elas un-
ha fase xa superada para as ou-
tras como é a recuperación das
castes máis tradicionais en de-
suso. Deste xeito, empeza a es-
tenderse por todas as nosas de-
nominacións de orixe o cultivo
de brancellaos, caíños, meren-
zaos, sousóns, etc, conténdose
así a expansión dos mencía. Ao
mesmo tempo que se están re-
cuperando váiselles buscando
os lares máis acaídos a cada
unha delas en función dos seus
solos e dos microclimas dos di-
ferentes vales e ribeiras. E ne-
sas andamos, ou nesa están os
nosos viticultores con máis
cultura, apego á terriña e visión
de futuro, metidos polo ben do
noso viño vermello, e das no-
sas gorxas, nun auténtico e
custoso traballo de I+D+i sen
estar a soldo de ningunha ad-
ministración e por suposto sen
ningún tipo de axuda. 

Recuperaremos as nosas
castes tintas, beberemos con
pracer os seus viños brillantes
e máis adiante falaremos da
súa lonxevidade e das súas te-
rriñas.�

Antonio Portela

mo do seu antigo
Hospital Real de Mon-
touto, fundado no sé-
culo XIV por Pedro I
“O cruel”, no Camiño
Primitivo a Compos-
tela. Era o primeiro
punto de referencia
para os peregrinos que
se achegaban a Galicia
por esa ruta. Na actuali-
dade, encóntrase en es-
tado ruinoso. 

Entre as personalida-
des orixinarias da Fonsa-
grada encóntrase o produ-
tor cinematográfico Xulio
Fernández.�

Antonio Cendán

MUNDOVIÑO.

Desequilibrio
entre brancos
e tintos
O que é agora non é o que foi e
tampouco o que será. Seguin-
do esta perogrullada os bran-
cos galegos van queimando
etapas, asentando piares que
garanten a súa estabilidade e
permiten experimentar nos
vieiros que fican por liberar das
dúbidas que aínda provocan,
como por exemplo os precon-
ceptos sobre a súa lonxevida-
de, ou o que é o mesmo pasar
de, por exemplo, o albariño do
ano á posibilidade de poder
pedir en calquera tempo e lu-
gar un branco entrado en anos,
brancos que son grandes por
iso mesmo, polo paso do tem-
po. Fica tamén o camiño de
concretar as distintas persona-
lidades que a micro-orixe dos
viños deste país provoca.

No caso dos tintos galegos,
o percorrido é máis lento e non
tan evidente, con moitas máis
dificultades. As opinións publi-
cadas, todas elas foráneas, e as
maneiras de pensar dos pro-
pios consumidores favoreceu
unha inercia lesiva para os seus
intereses, derivada tamén da
falta de autoestima, do que ou-
tras zonas desexarían para nós
polo seu ben, non polo noso, e
do que a razón comercial im-
pugnaba. Así seguiriamos cos
viños sen identidade, viños sen
alma, sen espírito, incapaces
de emocionar, zume fermen-
tado que cubría as necesidades
fisiolóxicas de beber un tinto
de aquí. A falta de comunica-

Acios de mencía.

Uva albariña.
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A obra do CDG sobre o texto de Vi-
dal Bolaño, As actas escuras, prose-
gue a súa exitosa xira polos escena-
rios galegos. Nesta semana estará
no coruñés teatro Rosalía de Castro.

GUIEIRO
1.398 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
18 - 24 DE MARZO DE 2010

A Concellaría de Educación do Con-

cello de Lugo, en colaboración con

OQO editora, bota a andar a partir

do 15 de marzo a terceira edición de

Contarte, quincena da arte e a lite-

ratura, coa que prevé achegarlle o

mundo da arte a un milleiro de es-

colares de Lugo a través do álbum

ilustrado.

Dun xeito orixinal e lúdico promo-

verase o desenvolvemento do espí-

rito creativo dos cativos, ofreceráse-

lles medios para aprender novas

formas de mirar, ao tempo que se

incidirá no fomento do hábito lec-

tor entre os máis novos.

Nesta edición serán trinta e seis  as

actividades de animación á lectura

e plástica creativa que se celebrarán

en 13 centros de Educación Prima-

ria de Lugo , até o 26 de marzo, nas

datas previas á celebración do Día

Internacional do Libro Infantil, o 2

de abril.

Este ano a campaña inclúe un

obradoiro de introdución á anima-

ción audiovisual. Nel, os alumnos e

alumnas participantes daranlle vida

ao libro Pulga e Xigante de OQO

editora a través da técnica de ani-

mación stop-motion. Os  animado-

res mexicanos Luis Téllez e Karla

Castañeda guiarán o traballo para

converter este álbum nunha curta-

metraxe de animación audiovisual.

Ademais, os nenos e nenas  terán

obradoiros de animación á lectura,

ilustración ou collage, nunha pro-

posta plástica deseñada para fo-

mentar a participación de todos os

pequenos a través de diversos li-

bros infantís.

Até o venres 26, en diversos centros

escolares de Lugo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

ano do seu centenario. Na Funda-
ción Luís Seoane.
¬EXPO. Form Matters (a
forma importa). Exposición
sobre a traxectoria  do arquitecto
británico David Chipperfield,
unha exposición do Design Mu-
seum, Londres. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié de la Maza.
¬MÚSICA. The Wind Factor (O
factor vento). Obra do jazzista e
compositor Nani García, un con-
certo para clarinete e orquesta de
ventos. Acompañado da Banda Mu-
nicipal da Coruña, dirixida por Mar-
cel van Bree e con Xocas Meixide
de solista. O domingo 21, ás  12:00,
entrada libre, no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. 3azoteas.Jazz que po-
deremos escoitar o vindeiro mérco-
res 24, ás 22:30, na sala Jazz Filloa.
¬TEATRO. As actas escuras.
Con esta produción, o Centro
Dramático Galego leva por vez
primeira a escena esta obra de
Roberto Vidal Bolaño, un apai-
xonante drama con personaxes
inesquecíbeis. Unha investiga-
ción de historiadores e teólogos,
baixo a sombra da autoridade
eclesiástica,  sobre o misterio dos
restos do Apóstolo. O venres 19 e
sábado 20, ás 20:30, entradas a
7/10 euros, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Cósima. Unha obra para

cisco, cidade espida. Stuart Ro-
senberg, 1973 112´. Subtítulos
en galego.
Novos Thrillers20:30 h. Asalto á
comisaría do distrito 13,John
Carpenter, 1976 91´. Subtítulos
en galego.
Luns 22
Fóra de serie 20:30 h. Entre Lín-
guas (Vanessa Vila Verde ,
Eduardo Marajoto e J. José Va-
rela , 2010), Theremin Azulexo
(David Castro Sopeña, 2010) 42´.
Vídeo. Presentación a cargo dos
seus autores. Entrada gratuíta.
Martes 23
Fóra de serie. 20.30 h. Independen-
cia,  Raya Martin, 2009 77´. Subtítu-
los en galego.
Mércores 24
Fóra de serie20.30 h. Dous de vinte-
tantos, Manu Mayo, 2009 76 .́ Vídeo.
Presentación a cargo do seu direc-
tor. Entrada gratuíta.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Atapuerca e a evolu-
ción humana.Unha exposición
itinerante coordenada polo paleon-
tólogo Juan Luis Arsuaga, que
amosa os descubrimentos do fa-
moso xacemento. Até o 25 de abril,
na Sala Municipal de Exposicións,
PALEXCO.
¬EXPO. Caiuco, fame e mi-
gración. Exposición fotográfica

de Xacobe Meléndrez Fassben-
der, que podemos ver no museo
Casa Domus.
¬EXPO. Os Barcos de Xeo.As fo-
tos de Lucien Girardin-Dagort re-
colleron a labor dos pescadores ga-
legos en Terranova do ano 1971 ao
2003. Unha homenaxe a estes mari-
ñeiros, procedente do Museo do
Mar,  no Museo do Aquarium.
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de ca-
rácter antropolóxico e ao
mesmo tempo emotivo por te-
mas femininos universais, com-
partidos por todas as mulleres
do planeta, nesta mostra organi-
zada por La Caixa e o Museo Et-
nográfico de Munich. Até o 4 de
abril, no Kiosko Alfonso .
¬EXPO. Unterwegs, ao paso
de Walter Benjamin. Foto-
grafías de Chema de Luelmo.
Até este domingo 21, na Funda-
ción Luís Seoane.
¬EXPO. Ruth Mathilda Ander-
son. Unha mirada de an-
tano. Mostra das fotos desta fotó-
grafa americana, retratando a Galiza
dos anos 1924 e 26 para a Hispanic
Societyde Nova York. Até o 4 de abril,
na sede de Caixa Galicia.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mos-
tras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no

ALLARIZ
¬MÚSICA. Les Trois de Cora. Ac-
tuación deste trío galego-francés, o
sábado 20, ás 23:00, no Café-Cultural
Roi Xordo.

O BARCO
¬EXPO. Mostra sobre o lobo .
Logo do seu paso por numerosas vi-
las e cidades galegas, chega esta
mostra que ADEGA, ERVA e a
AAAGP (Asociación de Amizade das
Artes Galego Portuguesa) adican ao
lobo. Até o 25 de marzo ,na sala Cai-
xanova (Praza do Príncipe, s/n).

BUEU
¬MÚSICA. A banda hipnótica.
Banda ourensá de reggae-ská-rock,
que tocará este xoves 18, ás 22:30,
na Sala Aturuxo.
O sábado, ás 22:30, tocará a forma-
ción A filla de Woody Allen.
E o domingo 21 estará o grupo d¡O
Grove Nadadora, ás 21:00, no
mesmo local.

CANGAS
¬TEATRO. Baile de soños. A
Compañía Circio presenta este
espectáculo de danza e música
que combina novas formas de ex-
presión tradicional con outros esti-
los. Estrea este venres 19, ás 21:00,
no Auditorio Municipal. 

CEDEIRA
¬TEATRO. Os Bolechas. Recrea-
ción das personaxes de Pepe Ca-
rreiro,dirixida aos nenos e elabo-
rada polo grupo Caramuxo Teatro.
Poderemos vela o domingo 21, ás
18:30, no Auditorio Municipal.

CEE
¬TEATRO. Polgariño & Cía. Ver-
sión para o público infantil do fa-
moso conto, polo grupo Artello Te-
atro Alla Scala 1:5, que poderemos
ver o sábado 20, ás 19:00, no Salón
de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos.
Todos os sábados de xaneiro a
abril   ás 18:00, no Museo Unión Fe-
nosa - MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano. Esta semana poderemos
ver  The princess of Nebraska , de
Wayne Wang (USA, 2007) , e Tres
días amb la familia, de Mar Coll (Es-
paña, 2009 ). De xoves a sábado, en-
tradas a 3 e 2 euros, nos cines Forum
Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 18
Novos Thrillers, 20:30 h. Asalto á co-
misaría do distrito 13, John Carpen-
ter, 1976 91 .́ Subtítulos en galego.
Sábado 20 
Novos Thrillers18:00 h. San Fran-

Contarte,
anticipo do Día
do Libro Infantil

¬ EXPO
Pano de Fondo
Retratos de estudio na 
fotografía galega

Exposición que aborda o retrato

realizado nos estudios galegos,

centrándose de forma especial na

primeira metade do século XX,

pola extraordinaria riqueza dese

período nese eido. 

A mostra é unha análise dese

tipo de retrato como acto so-

lemne que foi, e que desaparece

coa irrupción da cámara fotográ-

fica nos fogares da segunda me-

tade do s. XX. Abórdase o signifi-

cado do retrato, atendendo ás

súas características xerais singula-

res segundo a época, a localiza-

ción rural/urbana, o estilo, a colo-

cación dos grupos, as poses, os

ollares, o papel do fotógrafo como

director de escena, a relación fotó-

grafo/fotografado, etc. Dunha

forma especial préstase atención

aos diferentes elementos que con-

figuran o estudo como os panos,

bancos ou xarróns. 

Na mostra están presentes fo-

tografías dos estudos máis rele-

vantes das cidades, como Pa-

checo, Ksado ou Pintos, outros

do mundo rural como Ramón

Camaño ou Pedro Rei. E outros

que, sen traballar no interior,

fano en exterior cuns criterios

moi semellantes.

As fotografías da época perten-

cen a diferentes institucións gale-

gas como o Museo de Pontevedra,

o Arquivo Real de Galicia, o Ar-

quivo Municipal da Coruña ou o

CGAI, entre outros. Xunto aos ori-

xinais da época, e perfectamente

diferenciados na montaxe, ató-

panse copias actuais, obtidas cos

máis avanzadas tecnoloxías para

captar de xeito mellorado todos

os matices do negativo orixinal.

A mostra, organizada por Caixa-

nova, que a levará  polas distintas

sedes sociais da entidade, está co-

misariaza polos coñecidos exper-

tos en fotografía galega Xose Luís

Suárez Canale Manuel Sendón.  

Do 24 de marzo ao 23 de maio, Cen-

tro Cultural Caixanova,Vigo.

Un retrato do fotógrafo muxián Ramón Caamaño.
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contemporánea. O domingo 21,
ás 19:00,  entradas de 20 a 12 eu-
ros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, coa partici-
pación do grupo Bartoleta Teatro.
O domingo 21, ás 19:00 , no Centro
Cívico de Caranza.

FOZ
¬TEATRO. Os Bolechas. Recrea-
ción das personaxes de Pepe Ca-
rreiro,dirixida aos nenos e elabo-
rada polo grupo Caramuxo Teatro.
O sábado 20, ás 18:30, na Sala Bahía.

GONDOMAR
¬CINE. Cine e memoria .  O Insti-
tuto de Estudos Miñoranos organiza
este  ciclo que cada martes proxecta
un filme relacionado coa memoria
histórica. Ás 20:00, na  Aula de Cul-
tura Ponte de Rosas.
¬TEATRO. Violeta Coletas con-
tra as salchichas ¡Gulp¡.Teatro
infantil pola compañía Títeres
Trompicallo. O sábado 20, ás 18:30,
no Auditorio Municipal Lois Tobío.
LUGO
¬ACTOS. A que cheiran os con-

os pequenos, pola compañía Sara-
bela Teatro, que será representada
o xoves 18, ás 12:00, e venres 19, ás
19:30, no Forum Metropolitano.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18:00 e as 18:50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Clube de poesía .
Xuntanza que se celebra en luns
alternos. O luns 22, ás 19:30, en-
trada de balde, na Biblioteca da
Praza de España.
¬EXPO. Paisaxe industrial. Ex-
posición de pintura do artista Marco
A. Cendán. Na Fundación Gonzalo
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noi-
tes. Esta semana actúa a forma-
ción  Tango Bar.  É o novo pro-
xecto musical de Marcos Melén-
dez e Gastón Rodríguez,
despois de compartir escenarios
e gravacións con Los Doré ao
longo dos 90, e máis tarde co
Trío Tango, xunto a Roberto Ro-
dríguez. Este xoves 18, ás 22:00,
entrada a 5 euros, na Capela do
Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Bronze. Stoner-rock e
grunge vascos con este grupo que
actuará o venres 19, ás 22:00, entra-
das a 5 euros, na Sala Run Rum.
E o sábado 20, concerto do grupo
pop do Grove, Nadadora, ás 22:30
e con  entrada a 5 euros.
¬TEATRO/DANZA. El Llac de Las
Moscas. Dentro do ciclo Do-
mingos en danza e do Programa
Especial Muller, a compañía Sol
Picó interpreta esta obra de danza

tos?. Contacontos con narración
ilustrada, utilizando monicreques,
teatro de sombras, máscaras, esce-
narios e outras técnicas teatrais...,
este xoves 18, ás 19:00, na Biblioteca
Municipal.
¬ACTOS. Máis por ti. Activida-
des variadas para a mocidade,
nun espazo saudable e baixo
unha perspectiva diferente. O sá-
bado 20, de 18:00 a 22:00, na Dis-
coteca BOE .
¬ACTOS. VIII Torneo de Xa-
drez de Semana Santa. Con
distintas categorías de idade, e
pensado para toda a familia, terá
lugar o domingo 21, dende as
16:15 até as 19:30, no Parque In-
fantil de Tráfico López Mella (PIT).
¬EXPO. Os pintores de Artal.
Pintura española do Mu-
seo da Habana. Poderemos
ollar de preto un total de vinte e
sete paletas e vinte óleos de artis-
tas que deron testemuña do mo-
vemento da pintura española de
entreséculos en Hispanoamérica.
Até o domingo 21, no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Arqueoloxía 1990-
2005.  A exposición reúne 440
pezas arqueolóxicas, unha selec-
ción ampla e representativa dos
fondos arqueolóxicos deposita-
dos no MPL entre o 1990 e o
2005, unha interesantísima es-
colma do quefacer arqueolóxico
destes quince anos na provincia
de Lugo. Até o 28 de marzo, no
Museo Provincial.
¬EXPO. Feminismo galego:
cambios sociais e dereitos
das mulleres.  Exposición que
organiza a Fundación Galiza
Sempre, e que estará aberta até
este luns 22 de marzo, no Museo
Provincial.
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Nani García estrea o seu concerto
The Wind Factor (O factor vento),
que será interpretado pola Banda
Municipal da Coruña na mañán do
domingo.

Wake Up
Nut Teatro

Autor: Nut Teatro

Dirección: Carlos Neira Noya

Escenografía:Nut Teatro

Iluminación: Octavio Mas

Vestiario: Nut Teatro

Intérpretes: Nerea Barros, Xiana Carra-

celas, Carlos Neira, Iria Sobrado, Arantza

Villar 

Con Wake up, o grupo galego

Nut Teatro partiu do concepto

"casa" (fachada) para achegarse a

temas do seu interese tales como

a raíz, a identidade (a cara), así

coma aos seus antónimos con-

ceptuais: desenraizamento,

perda da dignidade e posterior

animalización (máscara).

“Dende o momento en que

abandoamos a casa (fachada)

aquelo que nos confire unha iden-

tidade cara ao exterior tambaléase

e vémonos expostos de tal ma-

neira que chegamos a perder a dig-

nidade. Convertémos en xirafas ali-

mentadas por concentrado para

cans e, engaioladas, adoptamos

movementos repetitivos, automu-

tilacións e sobreactuacións. Só

cando a fachada é derruída co-

meza o son do propio corpo que

antes estaba oculto (máscara)”, di o

grupo na reflexión sobre esta obra

donde a danza e a expresión cor-

poral adquiren especial relevancia,

na liña das obras da compañía.

Wake-up é unha cacería que dura

uns poucos minutos...os suficientes

para xulgar ao individuo, animali-

zalo arrincándolle a dignidade,  e

metelo nunha gaiola de ouro para

autocompracerse.

“Cando se derriba a fachada

dunha casa queda nas paredes

unha pegada da vida vivida tras ela:

azulexos, papel de parede, vigas de

madeira, umbrais.Velo que vela e

revela contradicións e abusos”.

A obra é unha coprodución co

Centro Dramático Galego e

FITEI. Foi estreado en Portugal

no Festival Internacional de Tea-

tro de Expressão Ibérica FITEI (

Porto, no 2009).
Do venres 19 ao domingo 21, no Tea-

tro Ensalle, en Vigo.

¬ TEATRO

Os barcos de xeo, no Aquarium coruñés.

The Spinto Band e Batida
O Festival Internacional de Do-
cumentais de Tui volve apostar
forte pola música indepen-
dente.  Así, presenta en concerto
este sábado a The Spinto Band,
sexteto de Delaware (USA) que
se deu a coñecer mundialmente
co seu grande éxito Oh, Mandy
alá polo 2005 e que presentará
agora o seu terceiro álbum cun
único concerto en España.

Antes, o venres 19, teremos a
Batida, banda formada por mú-
sicos procedentes de Luanda e
Lisboa, que combinan música
tradicional angolana  e sons
electrónicos e urbanos.

Manexan os ritmos kuduro, a
samba electrónica e o rap revo-
lucionario, adubiado con se-
sións de vídeo en directo, acom-
pañados polo colectivo de
danza tradicional angolana Ba-
toto Yetu.

Venres 19 e sábado 20,  Play-Doc,

sala Metropol, en Tui.

Carmen París
Aínda que naceu en Tarragona,
Carmen París criouse en Utebo
(Zaragoza) e nunca esqueceu as
súas raíces de Samper de Ca-
landa (Teruel). Por iso na súa mú-
sica está tan presente a xota ara-
gonesa que combina co fla-
menco, a música andalusí, ou o
jazz e outras correntes musicais.

Interpreta as súas cancións
cunha voz maxistral que cativou
a Chano Domínguez, quen a
apadriñou nos seus comezos.
Presenta neste concerto un pro-
grama con temas dos tres discos
editados e concibidos a lume
lento. Cancións fermosas, vitalis-
tas, con raíces e elaboradas
cunha perspectiva ecléctica e
mestiza por esta muller, definiti-
vamente instalada na xungla
madrileña, e á que o xenio inter-
pretativo alenta cada verso,  xiro
ou palabra.

O vindeiro xoves 25, no Teatro Ro-

salía Castro, A Coruña.

¬ MÚSICA

O grupo norteamericano The Spinto Band.
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GUIEIRO.42. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

cida e organizada polo Museo Pro-
vincial de Lugo que reúne 26 grava-
dos realizados con distintas técnicas
por outros tantos artistas plásticos
lucenses. Até o 25 de marzo, no Cen-
tro Sociocultural.

PONTEVEDRA
¬ACTOS. Feira e festa da Ca-
baza.  A festa da cabaza recupera a
tradición dun mercado moi popular
hai décadas. O antigo mercado, ce-
lebrado ao comezo da primavera,
estaba destinado principalmente á
venda de todos aqueles produtos e
aparellos que facilitaban o traballo
no campo nos meses vindeiros. O
sábado 20, dende as 11:00, na Praza
de Curros Enríquez.
¬EXPO. Galicia até 1975. Un re-
paso aos fondos pictóricos da enti-
dade Caixa Galicia, con pezas de Lu-
grís, Granell, Soutomaiore outros
autores galegos, até a data referida.
Aberta até o 25 de abril, na Sede da
Fundación Caixa Galicia. 
¬EXPO. Seoane. Razón e com-
promiso. Percorrido pola obra
deste gran artista galego de voca-
ción universal, no ano de celebra-
ción do centenario do seu nace-
mento. Até o 18 de abril, no Centro
Social Caixanova.
¬MÚSICA. Los Cadáveras &Los
Passadenas . Actuación destes
dous grupos da localidade, de esti-
los que van do garaxe ao punk, este
xoves18, dende as 23:00, entradas a
5 euros,na Sala Karma.
O sábado 20 estará o grupo Manos
de Topo, tamén ás 23:00, e con en-
tradas a 10 euros. Ás 03:00 da ma-
drugada, pinchará Hazcaso.
¬MÚSICA. Fito&Fitipaldis e La
Cabra Mecánica. A xira Antes de
que cuente diez trae aos coñecidos
Fito&Fitipaldis. Como anticipo es-
tará La Cabra Mecánica, que actuará
de 20:00 até as 22:00, momento no
que será a quenda de disfrutar do
grupo principal. O venres 19, ás
20:30, entradas a 23 euros, no Pazo
da Cultura.
¬MÚSICA. Jazz no Principal.O
programa  deste evento traenos a
trompeta de Jorge Vistel , acompa-
ñada por Antonio Agra (vibráfono),
Iván Abal (piano), Juan Sánchez
Santomé (baixo eléctrico) e Lucas
Fixel (batería). Este sábado 20, ás
20:30, entradas a 5 euros, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. O truco de Olej.A com-
pañía Bosquimanos Koryak  trae-
nos a maxia do circo con este espec-
táculo, unha historia dun neno ba-
rredor que quere ser mago. O
espectáculo sérvese da ilusión que
crea o circo e do impacto estético do

mente os textos do clásico Wi-
lliam. O sábado 20, ás 21:00, no
Centro Cultural e Xuvenil.

NARÓN
¬TEATRO. Colgados -Logomo-
nos-. Os logomonos son uns mo-
nólogos moi especiais, que un su-
posto concello encarga ao protago-
nista. Pola compañía Ancora
Produccións. O sábado 20, ás 20:00 ,
no Pazo da Cultura.

NIGRÁN
¬MÚSICA. The Ellas. O grupo do
coñecido actor Luis Tosar vai dar un
concerto este xoves 18, ás 23.30, no
Pub Clandestino.
¬MÚSICA. Clandestinos. Actua-
ción para o sábado 20, ás 23.30, no
Pub Clandestino.

OLEIROS
¬TEATRO. Palabras encadea-
das. Un psicópata e a súa vítima,
secuestradas nun espazo sen posibi-
lidade de fuxida aparente, van des-
cubrindo a súa historia, onde o que
é certo e falso prende sempre dun
fío. Unha obra de  Talía Teatro.O sá-
bado 20, ás 20:30, no Auditorio Ga-
briel García Márquez.

OURENSE    
¬ACTOS. Actividades na Ponte

de San Xosé.A Asociación Xuve-
nil Amencerorganiza unha serie de
actividades lúdicas e exposicións,
dende o xoves 18 ao domingo 21,
dentro das xornadas  que chaman A
Tope na ponte no San Xosé. No local
da Asociación, Praza Don Bosco, 1.
¬CINE. Ciclo de cine .  Dentro do
ciclo so Cineclube Padre Feijoo Es-
treas en Versión Orixinal 10: Catro mi-
radas do mundo, proxección do
filme suizo Home, dulce fogar (Ur-
sula Meier, 2008), o vindeiro mérco-
res 24, ás 20:30 e 23:00, nos cines Ci-
nebox.
¬EXPO. Alcisclo Manzano. A pi-
ques de cumprir 70 anos, o escultor
ourensán protagoniza unha exposi-
ción coa súa obra máis recente,
nunha mostra xurdida para celebrar
a súa longa e frutífera traxectoria no
mundo da arte . Até o 18 de abril, no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Artificialia. Obras de Ta-
mara Feijoo , Sara Fuentese María
Portas. Até o 31 de marzo, na Gale-
ría Marisa Marimón.
¬MÚSICA. Vichelocrego. O grupo
folk ourensán vai tocar este xoves
18, ás 21:30, entradas a 3 euros, no
Café Cultural Auriense.
E o venres 19, con billete a 3 euros,
duplo concerto dos grupos Xan-
dre Terry e Brais McGhee
(20:00), e  Mencer Vermello
(21:45).
¬TEATRO. Luis Piedrahita. En
¿Por qué los mayores construyen los
columpios siempre encima de un
charco? o humorista galego cónta-
nos a historia dunha viaxe, a vida, fi-
xándose en todos eses pequenos
detalles aos que ninguén presta
atención. Este xoves 18, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.

PARADELA
¬EXPO. Incisións. Mostra produ-

MELIDE
¬MÚSICA. Serán. Serán e presenta-
ción da VI Foliada de Melide, este
xoves 18, ás 23:00, na Sala 600.
¬MÚSICA. Capitán Furilo. Actua-
ción programada para o venres 19,
ás 01:00, no Pub Gatos.
No mesmo local, o venres 19, ás
00:00 estarán os grupos Altera-
ción del Ordene Saldos Arias.

MONFORTE
¬MÚSICA. Miguel Costas. O ex-Si-
niestro Total e ex doutros coñecidos
grupos presenta o seu traballo Con-
denado a Costas. Este venres 19, ás
00:00, na sala El otro caimán.
¬TEATRO. Palabras encadea-
das. Un psicópata e a súa vítima, se-
cuestradas nun espazo sen posibili-
dade de fuxida aparente, van descu-
brindo a súa historia, onde o que é
certo e falso prende sempre dun fío.
Unha obra do prolífico grupo  Talía
Teatro. O domingo 21, ás 19:00, no
Edificio Multiúsos.

MUROS
¬TEATRO. Shakespeare para
ignorantes. Unha obra onde os
Mofa&Befa (Evaristo Calvo e Víc-
tor Mosqueira), baixo o selo de
Producións Teatráis Excéntricas,
xúntanse a Quico Cadaval para di-
vulgar/destrozar humoristica-

¬EXPO. Pérez Porto.  Exposición
de cerámica deste artista. Permane-
cerá aberta até o 28 de abril, na Sala
de Exposicións do Pazo de San
Marcos.
¬EXPO. Exposicións de pin-
tura de autoras femini-
nas.  Con motivo do día 8 de
marzo, mostra de pintura de au-
toras femininas dos Obradoiros
dos Centros de Convivencia.
Aberta todo o mes de marzo, no
Centro de Fingoi.
¬MÚSICA. 7puertas. O grupo co-
ruñés de rock vai tocar este venres
19, ás 23:00, no Club Clavicémbalo.
¬TEATRO. O segredo dos Hoff-
man.Catro membros dunha fami-
lia, rota por un segredo oculto du-
rante anos, reúnense con motivo do
falecemento da avoa Constanza.
Pola compañía Lagarta, lagarta.
Este xoves 18, ás 20:30, con entrada
a 10 euros, no Auditorio Municipal
Gustavo Freire.
¬TEATRO. Ser ou non ser. Am-
paro LarrañagaeJosé Luís Gil, diri-
xidos por Álvaro Lanvín, interpre-
tan aos dous personaxes principais
desta representación teatral, levada
ao cinema por Ernst Lubitsche que
consolidou o seu papel de mestre
da comedia no cine. O martes 23, ás
20:30, no Auditorio Municipal Gus-
tavo Freire.

ANOSATERRA
18 - 24 DE MARZO DE 2010

Fito&Fittipaldispresenta o seu úl-
timo disco este venres en Ponteve-
dra, acompañado,  como teloneiro,
do grupo La Cabra Mecánica.

O Segredo dos Hoffman, a comedia do grupo Lagarta, lagarta, visita nesta fin de semana o Teatro Jofre ferrolán.

Miguel Costas actúa en Monforte.
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RIBADUMIA
¬EXPO. Viñetas Descubertas -
Miña Terra Galega. Dúas mos-
tras itinerantes, expostas até o 30 de
marzo no CPI Julia Becerra.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblio-
teca Ánxel Casal. 
¬CINE. Cineclube Compos-
tela. Proxéctase o filme Xala (Xala,
Senegal, 1975, 123', VOSG),do sene-
galés Ousmane Sembène. O vin-
deiro mércores 24, ás 21:30, no Cen-
tro Social O Pichel.
¬EXPO. Wildlife photographer
of the year.A magnífica colección
de imaxes desta exposición é o me-
llor expoñente do esplendor, drama
e diversidade da vida no planeta Te-
rra. Até o 23 de maio, no Centro Cul-
tural Caixanova .
No mesmo recén inaugurado
centro está aberta tamén a expo-
sición O Pórtico da Gloria. Mis-
terio e sentido, ilustrando os es-
tudos de Felix Carbó con imaxes
de gran tamaño e senllos paneis
explicativos.
¬EXPO. Miradas cara o pa-
raíso. Exposición comisariada

por Fernando Castro, Miradas.
Cara ao Paraíso. Un diálogo coa
arte galega e as vangardas inter-
nacionais está composta por 51
pezas procedentes da Colección
Caixa Galicia. Até o 30 de marzo,
na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. María Xosé Díaz,
1980-2010. Nada en Catoira en
1949, cursou estudos de Belas
Artes en Barcelona, onde viviu
12 anos. Aínda que a súa forma-
ción é pictórica, no seu traballo
sempre se manifestou a súa
atracción polo volume e o es-
pazo. Até o 20 de xuño, no Audi-
torio de Galicia.
¬EXPO. Antón Lamazares.
Dúas series do artista de Lalín: a
primeira  é Domus Omnia, algo así
como casas para sempre. A se-
gunda é Fai frío no lume, en ho-
menaxe ao seu pai falecido. Até o
25 de marzo, na Igrexa da Univer-
sidade.
¬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  este do-
mingo 21, no Centro Galego de
Arte Contemporánea (CGAC).

GUIEIRO.43.

teatro negro. Este xoves 18, ás 18:00,
no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. O libro da selva. A
compañía Barceló Producciones
adapta a versión deste clásico
nunha grande montaxe para todos
os públicos que pon fin a unha espe-
cial edición de Domingos do Prin-
cipal. O domingo 21, ás 12:00 e
18:00, e luns 22, ás 11:30. Debido ás
características técnicas, o ciclo de te-
atro pecha no auditorio do Pazo da
Cultura. 

REDONDELA
¬TEATRO. O Forno. Unha obra
para os máis novos, a cargo da com-
pañía Elefante Elegante Teatro.
Este venres 19, ás 20:00, no Multiúsos
da Xunqueira.
¬TEATRO. Kwetch.Un espectáculo
impúdico, xubiloso, devastador e fe-
roz dos medos, frustracións e estrés
diarios de toda caste, presentado
polo Teatro do Morcego. O sábado
20, ás 20:00, no Multiúsos da Xun-
queira.

RIBADEO
¬TEATRO. Pingueiras e tartei-
ras.Unha obra para os máis peque-
nos, desenvolvida pola compañía
Teatro del Andamio.O domigo 21,
ás 17:30, no Auditorio Municipal Her-
nán Naval.

ANOSATERRA
18 - 24 DE MARZO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

A compañía Barceló Producciones presenta en Pontevedra O libro da selva, unha posta en escena pensada para os nenos .

O ciclo de cine infantil programado
nas sedes de Caixa Galicia, Animala-
das, achega filmes para toda a fami-
lia coma Pompoko, Wallace & Gromit,
Robin Hoodou Os Aristogatos. Seis tí-
tulos de diversos estilos e nacionali-
dades, protagonizados por anima-
lioños reais ou animados, que po-
den ser disfrutados todos os
sábados, sobre as 18:00.
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¬EXPO. Espectral. Obras das
coleccións do CGAC. A mos-
tra, comisariada por Miguel von
Hafe , reúne, entre outras, obras
de José Antonio Hernández-Díez,
Sandra Cinto, Jimmie Durham, Rui
Chafes, Ana Mendieta, ou Antoni
Tàpies. No CGAC.
¬EXPO. Fauna alada de Gali-
cia. Con esta exposición, promó-
vese o coñecemento e interese
pola fauna silvestre galega a través
dun percorrido por 30 fotografías
nas que se presentan aves, insec-
tos e morcegos que habitan na
Comunidade autónoma. Até o 29
de marzo, na Biblioteca da Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Ao pé do lar: Memorias
da cociña. Concebida como acti-
vidade complementaria ao Fórum
Gastronómico, esta exposición xira
arredor dos espazos caseiros das co-
ciñas galegas. Estructurada de
forma cronolóxica e temática, ofrece

en grandes paneis tanto a visión an-
tropolóxica como histórica destes
espazos. Ampliada até o 21 de
marzo, noMuseo do Pobo Galego.
¬MÚSICA. Linho do Cuco. A
banda da Estrada presentará 3, o seu
segundo traballo discográfico.  A sa-
ída deste disco coincide co mo-
mento en que o grupo comeza a ga-
ñar un lugar destacado no pano-
rama da música tradicional galega.
Este xoves 18, ás 20:30,  no Salón Tea-
tro.
¬MÚSICA. Son do Galpom. Esta
formación  xurdida nos concellos de
Brión e Ames van tocar este xoves
18, ás 22:30, na Casa das Crechas.
Nesa noite o local celebra o Saint
Patrick’s Day irlandés.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfó-
nica de Galicia. Baixo a batuta
de Víctor Pablo Pérez, interpre-
tará pezas de Chaikovski e Scria-
bin, con Pilar Vázquez como mez-
zosoprano, Roger Padulés como

tenor e Guidon Kremer como vio-
lín solista. Este xoves 18, ás21:00,
no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Sés + Manocas En-
samble. Actuación para este xo-
ves 18, ás 21:30, entradas a 5 euros,
na Sala Capitol.
O sábado 20, ás 22:00, (entradas  a
15/18 euros), tocarán os cataláns
Sidonie, a compañados da banda
coruñesa Stereotipos.
O sábado 13, a banda de tributo a
Queen One&Doctor Queen ,ás
20:45, con entradas a 12/15 euros.
¬MÚSICA. Concerto Galiza Non
Se Vende. Coas actuacions de O
Sonoro Maxín, Sacha na Horta,
Pandereteiras Bouba e Pallasos
en rebeldía. Será despois da mani-
festación convocada polo colectivo,
ese mesmo domingo 21. O con-
certo, ás 17:30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Anxo Lorenzo. O gai-
teiro presenta en directo Tirán,
que marca o seu debut discográ-

fico en solitario, no marco do pro-
grama de concertos promocionais
ST Música Presente.  Titulado
como a parroquia de Moaña da
que é orixinario, está inspirado
nun longo percorrido musical que
o levou a coñecer milleiros de lu-
gares e melodías. O vindeiro mér-
cores 24, ás 20:30,  no Salón Teatro.
¬TEATRO. Pressing Catch. Unha
peza sobre un texto de Paula Car-
balleira, pola compañía Berrobam-
bán, dirixida por Quico Cadaval. O
espectáculo da violencia contem-
poránea posto en escena como se
fose un combate de loita libre, no
que non se sabe até donde está
todo pactado. O xoves 18, venres 19,
e sábado 20, ás 21:30, na Sala NASA.
¬TEATRO. A leira magnética. O
narrador e dramaturgo Carlos San-
tiago presenta o seu novo espectá-
culo de narracións: monólogos
apostólicos, económicos e galaicos,
un repaso delirante da actualidade.

Este venres 19, ás22:00, no pub
Dado-Dadá. 
¬TEATRO/DANZA. El Llac de Las
Moscas. Un espectáculo mo-
derno de danza, a cargo da compa-
ñía catalá Sol Picó. O venres 19, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Hamletín. No mundo
de Hamletín, a traxedia de Shakes-
peare toma tintes de inocencia,
transportándonos a un mundo
máxico. Teatro para nenos, polo
grupo Telón Partido, o sábado 20,
ás 17:00, e domingo 21, ás 12:30,
na Sala Santart.

TUI
¬ACTOS. Playdoc. Certame de
cine documental que comezou este
mércores 17, e se prolonga até o día
21 deste mes. Ademáis das proxec-
cións no Auditorio Área Panorámica,
haberá dous concertos  na Sala Me-
tropol (entrada a 10 euros). O venres
estará o grupo luso-luandés Batida,
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A compañía Berrobambán conti-
núa representando na sala NASA
santiaguesa a obra Pressing Catch,
donde a representación teatral se
intercala con orixinais videos de
presentación das personaxes.

XI Bienal Internacional de Gravado
Este certame é un dos máis recoñecidos no
mundo da estampación gráfica, polo que xa
pasaron preto de 6.200 creadores procedentes
de 67 países diferentes.

Caixanova mantén aberto o prazo de presen-
tación de obras para a XI Bienal Internacional
de Gravado, premio “Xullo Prieto Nespereira”.
Trátase dun dos certames de maior prestixio e
tradición no mundo da estampación gráfica e,
nesta edición, ofrece até16.500 euros en pre-
mios. Non en balde, as últimas edicións deste
certame acolleron máis de 10.000 gravados
presentados por 6.200 creadores procedentes
de 67 países diferentes. 

O prazo para a presentación de obras pé-
chase o 30 de xuñode 2010.

As obras serán avaliadas por un xurado califi-
cador formado por personalidades de recoñe-
cido prestixio no mundo das artes e da cultura.
Encargaranse de seleccionar da totalidade das
obras recibidas para concorrer aos premios,
aquelas que optarán aos galardóns, figurarán
no catálogo, formarán parte dos fondos da co-
lección Caixanova e participarán nas exposi-
cións que se realicen con posterioridade. A en-
trega de premios realizarase nun acto que se
anunciará oportunamente con motivo da inau-
guración da exposición.  O primeiro premio re-
cibirá unha medalla de ouro e 9.000 euros; o se-
gundo, medalla de prata e 3.000 euros e o ter-
ceiro, medalla de bronce e 1.500 euros.
Ademais outorgaranse cinco menciones hono-
ríficas de 600 euros cada unha.

As obras deben entregarse ou remitirse á Uni-
dade de Xestión de Obra Social en Ourense, si-
tuada na rúa Praza Maior, 4 º 32005 Ourense.
Cada gravador poderá concorrer cun máximo
de dúas obras, inéditas e orixinais, que non se-
xan presentadas anteriormente a ningún outro

certame. A medida do papel non poderá ser in-
ferior a 50 cm, polo menos por algún dos seus
lados, nin superior a 70x100 cm.  

Para maior información e solicitude das ba-
ses, poderán dirixirse a:

Unidade de Xestión de Obra Social, Praza
Maior, 4 - 32005 Ourense;  teléfono 988 39 17
46; fax: 988 39 17 51; 
ourense@centrosocialcaixanova.com.

I Concurso Viñetas Cómic A Medias
En conmemoración do 8 de marzo de 2010, Día
das Mulleres Traballadoras, a Deputación da
Coruña convoca este certame de comic.
O obxecto do certame é empregar a viñeta có-
mic ou tira de viñeta (máximo 4 viñetas) para

resaltar actitudes positivas en materia de igual-
dade de xénero, conciliación e corresponsabili-
dade.
Poderán participar todas as persoas físicas con
idades comprendidasentre 12 e 18 anos, de
calquera nacionalidade, que se presenten indi-
vidualmente ou en grupo.
Cada participante/s só poderá presentar unha
única obra orixinal e inédita escrita en galego e
non premiada con anterioridade.
O premio concederase á viñeta que no
marco da conmemoración do 8 de marzo
como o Día Internacional das Mulleres Tra-
balladoras pretenda sensibilizar e resaltar
actitudes positivas sobre:
- Importancia de participar no reparto das
responsabilidades familiares e das tarefas
domésticas
- Conciliación da vida familiar, persoal e laboral
- Igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes na inserción laboral e no desempeño de
profesións tradicionalmente masculinizadas.
Os textos empregados deberán respectar os
principios da lexislación vixente en Políticas de
Igualdade de Xénero e Prevención da Violencia
de Xénero.
Medidas: A viñeta poderá presentarse en for-
mato como mínimo DIN A 5 e como máximo
en DIN A 4.Os traballos faranse en cartolina.
Técnica: poderá empregarse técnica libre.
A obra poderá estar composta por unha viñeta
ou por un máximo de 4 viñetas cun fío condutor.
A obra non poderá ir asinada co nome.
O idioma empregado será o galego
Outorgarase primeiro, segundo e terceiro pre-
mio.
- O primeiro premio consistirá nun ordenador
portátil e unha colección de cómics.
- O segundo e terceiro premio consistirá nunha
colección de cómics.

Os premiados recibirán na entrega un re-
cordo da súa participación no concurso.
A Deputación resérvase o dereito a facer uso
da obra premiada, cedéndolle o autor os de-
reitos para que a Deputación poida empre-
gala para calquera campaña de sensibiliza-
ción e información das actividades da Depu-
tación da Coruña relacionadas co fomento
da igualdade de xénero.
Prazo: o prazo de admisión de obras ábrese
o 8 de marzo de 2010 e péchase o 8 de maio
de 2010 ás 23.55 h.
Os traballos entregaranse nun sobre ce-
rrado no seu exterior  indicarase “I Con-
curso de Viñetas Cómic: A medias” e un
pseudónimo como identificador do traba-
llo. Dentro deste sobre métese o traballo e
un sobre pechado co pseudónimo no ex-
terior, e no seu interior a folla de acepta-
ción dos compromisos coa convocatoria
cos datos requiridos.
As candidaturas presentarase no Rexistro
Xeral da Deputación Provincial da Coruña,
Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña,
ou no indicado no art.. 38.4 da Lei 30/1992,
do 26 novembro, RXPAC, indicando no exte-
rior do sobre: “I Concurso de Viñetas Cómic:
A medias” Deputación da Coruña.
de novembro.
O xurado poderá declarar deserto o premio,
e a súa proposta será obxecto de resolución
da Presidencia desta Deputación, que é o ór-
gano competente para resolver o premio.
A concesión do premio decidirase antes do
8 de xuño do 2010, e darase a coñecer a tra-
vés dos distintos medios de comunicación.
A entrega de premios celebrarase nas de-
pendencias da Deputación e avisaranse as
persoas gañadoras cunha semana de ante-
lación.

¬ CONVOCATORIAS

Gravado premiado na Bienal de 2008.
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fonso Riveracon Water spring (silent
drama). No mesmo espazo, ás 21:30,
Uxía P. Vaello e Borja Fernández
presentan Renwid, fantasías en 1987.
Sábado 20 . No Marco, ás 20:00, a
Cía. Vero Cendoya (Catalunya) trae
a obra Bodegones de un alma. Na
Casa das Artes, ás 21:30, Cía. Man-
daito Producciones (Andalucia)
con Días, pasan, cosas.
¬TEATRO. Ser ou non ser. Am-
paro Larrañaga e José Luís Gil,
dirixidos por Álvaro Lanvín, inter-
pretan aos dous personaxes prin-
cipais desta representación tea-
tral, levada ao cinema por Ernst
Lubitsch e que consolidou o seu
papel de mestre da comedia no
cine. O mércores 24, ás 20:30, no
Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. Wake Up. Unha
obra do grupo Nut Teatro. Máis in-
formación en recadro á parte. O  ven-
res 19  e sábado 20, ás 20:30, e do-
mingo 21, ás 21:00, no Teatro Ensalle.

clásicos fotógrafos galegos como
Ksado, Pacheco,Caamañoe outros.
Até este domingo 14, no Centro Cul-
tural Caixanova.
¬MÚSICA. Through this de-
fiance & We Ride. Dúas bandas
heavy, os segundos son da terra, que
actúan este xoves 18, na sala La Fá-
brica de Chocolate. 
O venres 19, actuarán dende Guada-
laxara  Doctor Sapo e máis Ca-
raba.
O sábado 20, quenda para o grupo
murciano Audio’s Pain. 
E o mércores 24, estarán os habituais
músicos que se xuntan na sala para
formar as Jams de Chocolate. 
¬MÚSICA. Extraperlo. O grupo es-
tará acompañado da formación Co-
lectivo Oruga. Este venres 19, ás
00:00, entradas a 8/10 euros, na sala
La Iguana Club. 
E o sábado 20, tamén ás 00:00, con-
certo do grupo El desván del Ma-
cho, que estarán acompañados do

Fabuloso Combo espectro. 
¬MÚSICA. Día de San Patricio. A
sala celebra esta efemérede, co
grupo Ban Crack, músicos unidos
pola súa paixón polo folk irlandés
(do que versionarán algún dos seus
temas máis coñecidos ao longo do
concerto) así como pola cervexa ne-
gra de marca coñecida por
todos.Este xoves 18, ás 22:30, en-
trada de balde, na sala Contrabajo. 
¬TEATRO. Festival Alternativo
das artes escénicas. Finaliza
esta mostra de teatro alternativo,
con esta programación:
Xoves 18: no MARCO,ás 20:00, Sle-
epwalk Collective (Euskadi e GB),
As The Flames Rose We Danced To The
Sirens. Na Casa das Artes,ás 21:30,
Cía. Ertza (Euskadi) con Zoo (bestias
trajeadas).
Venres 19 : Especial Galicia presenta.
No  MARCO, ás 20:00, Carolina Fer-
nándezpresenta Arquitecturas inte-
riores. Na Casa das Artes, ás 19:00, Al-

e o sábado os americanos The
Spinto Band(información aparte).

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

món Cabanillas. Mostra das fo-
tos de once fotógrafos/as galegos,
inspiradas na obra do poeta da raza.
Até este domingo 21, no museo Ver-
bum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Life in Technicolor. O
pintor Carlos Maciá presenta esta
mostra, donde volta  ao uso da cor
nos seus cadros. Até o 15 de maio,
na Galería Bacelos.
¬EXPO. Don’t go fast. Última ex-

posición de Morán Sociedad Artís-
tica, (Antonio e Carlos  Morán)que
reflexiona sobre o carácter  sagrado
do automóbil na sociedade con-
temporánea. Até o 8 de abril, na ga-
lería Art Next.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en
España, na que  os comisarios Do-
reen 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 ar-
tista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que es-
tuda a presenza do humor na arte
actual, e reúne doce artistas que
comparten referentes artísticos, e
unha forma de traballar común. Até
o 2 de maio, no MARCO.
¬EXPO. Pano de Fondo. Unha
mostra de  fotografías de estudio da
primeira metade do século XX, por
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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. 

ANOSATERRA
18 - 24 DE MARZO DE 2010

�  Alugase apartamento en Lira a
carón da praia con terraza e vistas ao
mar e Cabo Fisterra, equipado para
catro persoas. S. Santa, 325 €. Xullo e
agosto, 570 a 600 €/quincena. Dis-
poñibel  o resto do ano por semanas
ou quincenas.

� Aula de música moderna. Pop -
Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Bate-
ría, Composición de cancións. Tel:
658 824 262 • 986 298 530.  Vigo

� Alúgase casa céntrica en Vigo
con pequeno xardín e totalmente
equipada. Dous cuartos. Zona Praza
España. Tamén temporada verán
por semanas. Interesados chamar
ao Tel:  615 89 39 85 (Andrés).

� Alúgase casa en Vegadeo (Astu-
rias) en tempada escolar. Amoblada,
con garaxe e calefacción. Tel:   985 63
55 02.

�Particular vende ático no centro
de Tomiño, amoblado con calefac-
ción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480

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

�  Vendo coleccións de cen pins,
oitenta películas VHS, más de 150
revistas de coches de anos 80-90.
Prezo: 90 euros cada colección.  Tel:
650793685.

� Compro fotos, documentos,
executorias, postais, libros e discos
antigos. Teléfono 678 911 804. Co-
rreo: sanader150@gmail.com

� Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Ber-
gondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.

� Véndese porta de garaxe de
3’15 x 2’15 metros. Vigo. Bo estado.
Barato. Tel:   617486436

� Ofrécese moza para coidar ne-
nos e anciáns e para limpeza de cal-
quera tipo, por horas, as tardes dos
luns, mércores, venres e fins de se-
mana, en Santiago e comarca. Tel:
617407697.

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

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

� Fanse cubertas de piscina e

bombas de calor. Amplia variedade
de prezos. Preguntar por Carlos, Tel:
637472399

� Véndense mobeis de cociña,
con fregadeiro, campana 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 (ecolóxi-
cos.) Entre Padron e A Estrada. Galin-
has  de crista pinheira e Mos, ceivas
sen polución, auga limpa, alimenta-
das de millo e erva. Venda de pitas,
coellos e años criados  á maneira tra-
dicional. E-mail a: ovosdacasa.pa-
drom@gmail.com , e envio-che telf.

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

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

�  Vendo móbeis de oficina prácti-
camente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portáti-

les e pcs clónicos con Windows e Li-
nux. +info: mobeisecomputado-
res@gmail.com

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

�  Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e arre-
dores. 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). Pregun-
tar por Carlos. Teléfono 986490688

�  Con experiencia e responsabili-
dade, coido do teu meniño ou me-
niños. Zona de Vigo e Valmiñor. Cha-
mar

� Vendo BMW 525TDS. Bo estado.
Prezo  económico. En Vigo. Tel.: 696
11 4250.  noalboiro@gmail.com

� No Centro de investigación de
son, música e acústica CISMA podes
atopar o asesoramento ou recurso
que buscas para facer a túa graba-
ción ou outra actividade musical.
www. cisma.org, en Santiago.

� Son unha muller de 50 anos, e
busco entablar amizade ou relación
cun home de ideas galeguistas, con
sensibilidade polos problemas do
país. Tel: 655 16 26 46.

� Alugo piso en Ares. Amoblado.
Tel. : 981 44 86 09.

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

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

� Alúgase piso en Ribadeo. Amo-
blado. Tel: 982 120 839

� Alúgase piso en Vegadeo. Amo-
blado. Tel: 985 635 502

� Merco pote galego, tamaño en-
tre 80 cm. /1 m. de alto, bo estado
(sen furar, con testo). Facilitar prezo.
Xerardo, email: tiroliro123@hot-
mail.com.

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

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Amparo Larrañaga lidera o plantel
de Ser ou non ser, versión teatral do
clásico filme de Ernst Lubitsch,
unha parodia irrepetíbel sobre Hi-
tler e o nazismo.
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DVD.VENDA
Le Trou
Dirixe: Jacques Becker.
Intérpretes: Michel Constantin,
Jean Keraudy.
Thriller. Francia, 1960

Testamento fílmico do gran
Becker, –Os amantes de
Montparnasse, París baixos
fondos–. A súa morte prema-
tura motivou que o fillo Jean,
director en activo responsábel
das recomendabilísimas Un
crime no Paraíso ou A fortuna
de vivir, lle tivese que dar os
últimos toques de postprodu-
cion. Baseado nun relato de
José Giovanni sobre unha fuga
real, Le Trou é un exemplar e
hiperrealista thriller de eva-
sions carcerarias que sentaría
as bases de excelencia no xé-
nero durante décadas. O elo
perdido entre Un condenado
a morte escapou, de Robert
Bresson e A fuga de Alcatraz,
de Don Siegel e Clint East-
wood.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

Cantil vermello
Dirixe: John Woo.
Intérpretes: Tony Leung,
Takeshi Kaneshiro.
Aventuras. China, 2009

Coma unha mestura chinesa
de Homero, Shakespeare e
Cervantes, o erudito Luo
Guanzhong compilou, no sé-
culo XIV, historias, lendas e
crónicas do periodo primitivo
dos tres reinos para construír
unha das obras magnas da lite-
ratura oriental, O Romance
dos Tres Reinos, un cantar de
xesta sobre as orixes do Impe-
rio. Woo acude á épica desa-
tada desta obra referencial
para o seu ambicioso retorno á
industria cinematográfica do
seu país de orixe, logo de anos
de decepcionante periplo nor-
teamericano. Na súa versión
orixinal é un díptico de dúas fi-
tas que totalizan catro horas e
media de metraxe, nun fresco

do pai, The Boxer ouO meu pé
esquerdo. Agora ten unha se-
gunda oportunidade nun terri-
torio menos heterodoxo, un
drama sobre as cicatrices fami-
liares da guerra de Afganistán na
retagarda americana. Trátase
dun remakedo filme dinamar-
qués homónimo de Susanne
Bier, directora en Hollywood de
Cousas que perdimos no lume.

Tensión sexual
non resolta
Dirixe: Miguel Ángel Lamata.
Intérpretes: Fele Martínez,
Norma Ruíz.
Comedia. España, 2010

Intrascendente comedieta de
enredos sentimentais perpe-
trada polo director de Isi/Disi,
Alta voltaxe ou Unha de zom-
bis.O desvalorizado Fele Martí-
nez  leva uns anos sen dar unha
a dereitas. Agora sitúase á fronte
dun elenco coral no que menu-
dean rostros populares da máis
variopinta pelaxe: Santiago Se-
gura, Pilar Rubio ou Joaquín Re-
yes entre eles. Martínez é un
profesor universitario con mal
de amores que enreda un dos
seus alumnos (o televisivo
Adam –Física ou química– Je-
ziersky) para recuperar a súa
moza perdida mediante un
maquiavélico plan.

de aventuras bélicas e histori-
cismo místico de dimensións
inabarcábeis. A versión que
aquí se estrea é a montaxe in-
ternacional, refundindo as
dúas fitas nun filme único de
algo máis de dúas horas. Se
quedan con ganas sempre po-
den acudir ás edicións en dvd e
blu ray coa metraxe orixinal. 

O libro de Eli
Dirixen: Albert Hughes
e Allen Hughes.
Intérpretes: Denzel Washington,
Gary Oldman.
Ciencia ficción. EE UU, 2010 

Os irmáns Hughes –Dende o
Inferno– regresan cun relato
apocalíptico ao estilo Mad Max
con épica de western bíblico,
no que Washington é unha es-
pecie de profeta errante con
fasquía de samurai solitario
que percorre os camiños
dunha América arrasada por
algunha hecatombe esque-
cida, coa misión de salvagar-

Xosé Valiñas

dar as últimas esencias de hu-
manismo e espiritualidade.
Nese peregrinar recala un día
nun poboado de spaguetti
western escuro dominado por
un perverso Gary Oldman. O
escenario para a batalla entre
as forzas do ben e do mal está
listo. Ampla lista de secunda-
rios de luxo con tipos como
Tom Waits, Malcolm McDo-
well ou Michael Gambon.

Irmáns
Dirixe: Jim Sheridan.
Intérpretes: Jake Gyllenhaal,
Natalie Portman.
Drama. EE UU, 2009

Non tivo boa sorte o irlandés
Sheridan no seu debut nortea-
mericano; filmar un drama de
ascenso nas rúas sobre un mo-
desto vendedor de drogas que
quere facer carreira no mundo
da música a maior gloria do ra-
peiro 50 Cent. Get Rich or Die Tr-
yin', non foi a opción máis aca-
ída para o director de No nome

Intre de Cantil vermello. 

Escena de Le Trou.  

Denzel Washington[no centro] en O libro de Eli. Fotograma de Irmáns.

Pilar Rubio
en Tensión sexual non resolta.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Jesús Díez del Corral Rivas (Zaragoza 1933 - Madrid 2010) faleceu o pasado 19 de fe-
breiro en Madrid. Tras Arturo Pomar foi o segundo español en proclamarse Gran
Mestre de xadrez nunha época na que aínda non había ningún GM en Francia, In-
glaterra ou Italia. Foi campión de España nos anos 1955 e 1965 e participou de xeito
notable en sete olimpíadas. Del Corral posuía un profundo sentido estratéxico do
xogo e un alto dominio da técnica. Notario e rexistrador da propiedade deixou o xa-
drez competitivo en 1983 para adicarse plenamente á súa profesión, pero nunca
abandonou totalmente o mundo dos trebellos e era frecuente velo no Club Puerta
del Sol xogando partidas rápidas ou ensinando algunha interesante posición das
moitas que disputou e tal vez ilustrándoa con algunha anécdota das que adoitaba
contar da súa época competitiva.

Gheorghiu, Florin 2520
Díez del Corral, Jesus 2470

Las Palmas (11) 15.04.1973. E92: Defensa
india de rei.

O torneo das Palmas de 1973 gañouno o
gran Leonid Stein, que morrería prema-
tura e repentinamente tres meses des-
pois. Segundo foi o excampión do
mundo Tigran Petrosian e Del Corral
quedou no décimo posto. 1.c4 Cf6 2.Cc3

g6 3.e4 d6 4.d4 Ag7 5.Cf3 0-0 6.Ae2 e5
7.Ae3 De7 8.d5 Cg4 9.Ag5 f6 10.Ah4
h5 11.Cd2 a5 12.h3 Ch6 13.f3 Ca6
14.a3 Ad7 15.Tb1 Cc5 16.b4 axb4
17.axb4 Ca4 18.Cxa4 Txa4 19.Af2 Cf7
20.c5 Tfa8 21.Cc4 Ta2 22.cxd6 [22.0-0
f5 23.Tb2 Txb2 24.Cxb2 Ah6=]
22…Cxd6Δ 23.Cxd6 cxd6 24.Ac4 Aa4
25.Ab3 Axb3 26.Dxb3 [26.Txb3 Dc7
27.0-0 Ah6Δ] 26…Dc7± 27.0-0 T8a3
28.Dd1 Ah6 29.b5 Dc4 30.b6?

[30.Ab6!?±] 30…Td3 31.Tb4? [31.De1
Ad2 32.Dd1-+] 31…Da6 32.Db1 Tdd2
33.Db3 [se 33.Tb3 Txf2!] a dama tenta
evitar 33…Ae3 pero agora as torres do-
bladas en segunda fila mostran a súa
forza e dinamitan a defensa branca Dia-
grama 33…Dxf1+! 34.Rxf1 Txf2+
35.Rg1 Txg2+ 36.Rh1 Tgc2 0-1.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Símbolo do Boro. 2- Regalas. 3- Froito da maceira. 4- Traballo

de incrustación en madeira, con nácara, cuncha, etc., ou con

madeiras coloreadas, integrando un mosaico. 5- Cara (por exem-

plo, dunha moeda). Cuadrilátero de boxeo. 6- Pertencente a unha

demarcada zona ou rexión. 7- Bulbo das liliáceas, usado na coci-

ña, e que non ten efectos alucinóxenos, que se saiba. Existe. Raíz

greco-latina que dá a idea de “camiñar” nas verbas que axuda a

formar. 8- Sinatura Mudo, privado da fala. 9- Famoso barrio de

Nova York, de poboación maioritariamente negra. Empresa gale-

ga de telefonía e internet. De sabor semellante ó do limón ou do

vinagre. 10- Estalactita invertida. 11- Prefixo que indica algo rela-

cionado co ar. Instrumento de vento. 12- Natural dunha vila

lucense pola que pasa o Camiño de Santiago. 13- Manifestar dor,

sufrimento, etc. con pranto, saloucos ou outras mostras de aflic-

ción. 14- Xeración de intelectuais e políticos galeguistas liderada

por Castelao. 15- Símbolo do Xofre.

Verticais:

1- Símbolo do Fluor. 2- Produto interior de pouca delicadeza. 3-

Construción defensiva coroada por almeas, ou non. 4- De promi-

nente beleza. 5- Variedade de uva branca de acios e bagos

pequenos e moi doces. 6- Prefixo grego que significa grande,

longo. Lugar onde abundan as xaras. 7- Cederei, outorgarei. Fol-

gazán, preguiceiro. 8- Cada xogada dunha partida de cartas.

Bebida de orixe chinés. Deus exipcio. Correntes constantes de

auga. 9- Sagrado. Estado da parte central do Brasil. 10- “.... de Mos-

quera”, escritor e político galego (Santiago, 1818 - 1853). Resina

fósil de conífera, amarelenta e translúcida, que se electriza ó fre-

tala. 11- Método de produción que, con distintas técnicas, dá

lugar aos debuxos animados. 12- Remate de dúas liñas rectas e

ápice agudo, característico do gótico. 13- Tempo entre dúas fases

da lúa. 14- Contracción de lle e o (formas oblicuas do pronome

persoal).  15- Símbolo do Osíxeno.

Don Jesús.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
PPeerrddóónn  ppoolloo  ttóóppiiccoo,,  nnoonn  tteerráánn
qquuee  vveerr  ccoo  CCoonnddee  DDrrááccuullaa??
Nada que ver. En realidade, a
relación entre os morcegos e
os vampiros vén polo cinema,
mais non da cultura popular.
Os paisanos acúsanos de co-
merlles os chourizos ou de en-
redarse no pelo das mulleres.
PPaarraa  mmiinn  ssoonn  rraattaass  qquuee  vvooaann..
Etimoloxicamente, o nome do
morcego fai referencia ás ratas,
pero parécense ben pouco. Son
insectívoros, non roedores, cun-
has características únicas entre
os mamíferos. Son nocturnos e
voadores na escuridade.
NNoonn  lllleess  ddaann  nnooxxoo??
Gústannos! Persoalmente, pa-
récenme especies moi bonitas.
A forma das orellas, o seu nariz
nalgunhas especies, as alas con
esa membrana... En todo caso,
admito que é moi subxectivo.
NNoonn  ssoonn  ppeerriiggoossooss??  DDiiss  qquuee
ttrraannssmmiitteenn  aa  rraabbiiaa  ee  oouuttrraass  eenn--
ffeerrmmiiddaaddeess..
Non representan ningún pe-
rigo. O único inconveniente
dáse cando constitúen colonias
en casas habitadas, neses casos
poden molestar os excrementos
ou o ruído. Potencialmente, é
certo que transmiten enfermi-
dades, mais teñen que morder e
esa posibilidade é moi remota.
Non se abalanzan sobre a xente,
só poden morder de capturalos. 
IIssoo  ddee  aannddaarr  áá  pprrooccuurraa  ddee  mmoorr--
cceeggooss  éé  ttooddaa  uunnhhaa  aaffeecccciióónn..
Unha afección moi rara neste

Belén Regueira

S e o IGE acerta nas súas pro-
xeccións, en 2051 máis de

580.000 galegos pasaremos dos
70 anos, o 33% dunha minguada
poboación. Seremos (somos xa)
un país de vellos. É posible que
tal futuro demográfico supoña o
noso definitivo suicidio colec-
tivo, pero con estas perspectivas
económicas, co aumento da es-
peranza de vida e ao actual ritmo
de desenvolvemento da Lei de
Dependencia, xa antes podería
desatarse unha "guerra del
cerdo" como a de Bioy Casares.
Poida que xa empezara.

Se a acelerada vida contem-
poránea non se adapta facil-
mente á crianza dos nenos, ape-
nas tolera a atención aos an-
ciáns, aos que non se lles con-
cede na engrenaxe social máis
función que o incómodo recor-
datorio do vello que levamos
dentro. Coñezo poucas familias
nas que o coidado dos seus
maiores non causase tensións e
desavinzas; menos aínda nas
que a solución non pasase pola
semiescravitude de fillas, noras e
demais parentela feminina. Ata
agora. Como as mulleres preten-
demos traballar fóra da casa e
cobrar, a atención aos  depen-
dentes convértese nun pro-
blema social enorme e caro. As
prazas públicas en centros de
día e residencias non chegan ás
5.500. O prezo das privadas du-
plica, como pouco, a pensión
media. Vaian botándolle as con-
tas polo método Corbacho, e
calculen se lles dará para sol e
pasodobles, e se os seus pais e
avós non merecen ser algo máis
ca un problema que come sen
sal. Da CRTVG e do decreto xa
falaremos a próxima semana.
Non sei se chegarán a 2051.�

VELLOS
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Xan Carballa

Seica Trillo capitanea a es-
tratexia de anular as ac-
tuacións que acosan ao

PP pola Gürtel. Xa o fixo, con
éxito, Gallardón nos  80 na ope-
ración Naseiro. Daquela o nú-
cleo inicial tamén estaba en Va-

lencia pero o xuíz cometera o
erro de realizar as escoitas ao
concelleiro Palop sen cautelas
dabondo. O galego Rosendo
Naseiro era o tesoureiro dos po-

pulares, que zafaron pola vía for-
mal, pero tiveron que pagar coa
cabeza do seu recadador.

Agora tamén está apartado,
formalmente pero con gastos
de defensa pagos, o senador
Bárcenas, que cumpre o papel
que o lugués outrora. Como o

asunto non é tan sinxelo, as gra-
vacións son masivas e están pu-
blicadas, lanzan os canóns por
elevación contra o primeiro xuíz
instrutor, Baltasar Garzón. Por
moito que enlamen o campo, o
xuízo sairá adiante e terán que
desfilar polos tribunais.�

1.398
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país. Somos moi poucos. É moi
difícil ser afeccionado aos mor-
cegos porque require un esforzo
de aprendizaxe e un alto investi-
mento en materiais técnicos.
NNiinn  qquuee  nneecceessiittaasseenn  rraaddaarreess!!
Unha forma clásica de captura-
los é con redes, pero raramente
podemos velos, por iso ás veces
precisamos de instrumentos de
visión nocturna ou detectores
de ultrasóns. Por desgraza, non

é como cos paxaros, que cunha
guía e uns prismáticos xa podes
ver algunhas especies.
EEssttáánn  aa  ffaacceerr  uunn  aattllaass  ddooss  mmoorr--
cceeggooss  ggaalleeggooss,,  ee  ppoorr  ssee  aallgguuéénn
qquueerree  ccoonnttaaccttaarr  ccoonn  eelleess??
Levamos tres anos e nese
tempo incrementamos en
cinco as especies das que se te-
ñen constancia no noso país.
Son datos básicos, necesarios
para estudos posteriores ou

para avaliar o impacto am-
biental das obras.
CCoommoo  ooss  ccoolllleenn??
Con distintas técnicas. Ás veces
imos ao seu refuxio potencial.
EEnnttrraann  nnaass  ccoovvaass??
Tendemos a pensar que habi-
tan en covas e minas pero, moi-
tas veces, están máis perto. O
morcego común localízase nos
edificios de vilas e cidades, en
calquera oco, ou nos sobrados
do rural cando son tranquilos.
DDiinn  qquuee  ssoonn  mmooii  nneecceessaarriiooss
ppaarraa  oo  eeccoossiisstteemmaa..
Coma todas as especies. Son
grandes consumidores de in-
sectos e poden chegar a con-
trolar as explosións demográfi-
cas e as pragas de insectos.
ÉÉ  cceerrttoo  qquuee  tteemmooss  1199  eessppeecciieess
ddee  mmoorrcceeggooss??
Son 23 en Galiza ou tal vez 24
ou 25. Cando comezamos o
atlas, coñecíanse 18.
HHaaii  mmááiiss  nnoo  nnoorrttee  ee  nnoo  iinntteerriioorr
oouu  ttrraabbúúccoommee??
Están estendidas por todo o
país, pero os datos de mo-
mento non son completos
porque empezamos o atlas
polo norte. Nun ano haberá
unha visión máis real.
EE  ppaarreeccee  qquuee  hhooxxee  aallggúúnnss  eessttáánn
eenn  ppeerriiggoo..
Hai realidades moi diferentes. O
común adáptase moi ben, pero
o morcego de Bechstein, unha
especie moi forestal, precisa de
carballeiras maduras que co-
mezan a desaparecer. Depen-
den moito dos seus hábitats.�

Roberto Hermida, biólogo
‘É moi difícil ser afeccionado aos morcegos’

’’Como as mulleres 
pretendemos traballar
fóra, a atención
aos dependentes
convértese nun
problema social” 

PA
C

O
 V

IL
A

B
A

R
R

O
S

É membro da Asociación Drosera e traballa no Grupo Galego de Ecoloxía e Conservación dos Quirópteros
desta entidade, polo que participa na elaboración dun atlas de morcegos que se pode consultar en
www.morcegosdegalicia.org. Chámase Roberto Hermida. 
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