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?
1) O presidente da Xunta cos responsábeis das caixas.
2) Os dirixentes dos tres partidos antes de desvincularse o PSOE.
3) Asinantes do manifesto Galicia ten Dereito,que sumou partidos, empresarios e 

sindicatos, coa única ausencia do PSOE.
4) Haberá reencontro das tres forzas?
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nación. Pero o relevante é que se
produciu un movemento a fa-
vor do galego como nunca  an-
tes na nosa historia, con millei-
ros de persoas na rúa pero ta-
mén co soporte dunha man-
chea de institucións que mar-
chan nunha mesma dirección
de sinalar que a política propos-
ta polo PP non defende o galego.
Estamos convencidos de que
esa dinámica vai continuar e a
dulcificación do decreto non fi-
xo que ninguén dese un paso
atrás na defensa do galego. A
xente seguirá mobilizándose a
favor do galego.
NNoonn  ppooddee  hhaabbeerr  ccaannssaazzoo  ssee
nnoonn  hhaaii  rreessuullttaaddooss??
O que canse é moi libre de fa-
celo, pero nun asunto tan
substancial non creo que iso
suceda.
EEnn  rreeffeerreenncciiaa  áá  ffuussiióónn  ddaass  ccaaiixxaass
vvoosstteeddee  ffaallaa  ddee  ppaassaarr  aa  uunn  nnoovvoo
cchhaannzzoo  ddee  mmoobbiilliizzaacciióónn  ssoocciiaall..
Quizais non se me entende ben.
A nosa idea é mover a sociedade
en torno á defensa dun futuro fi-
nanceiro para o noso país. Non
falo só de manifestacións na rúa.
O manifesto do 5 de febreiro
[Galiza ten dereito], que asina-

ron a patronal, os tres sindicatos
maioritarios e dúas das tres for-
zas políticas do país, defende a
fusión das caixas, a lei galega e a
capacidade de autogoberno. A
nosa idea é intentar facer unha
reunión desa plataforma para
valorar a situación actual e cada
un que faga propostas para
avanzar no obxectivo que fixe-
mos común. Podemos ter éxito
ou non, pero estamos convenci-
dos qde ue con este asunto en-
callado e o goberno central pe-
chado en banda, hai que tomar
medidas prácticas para saírmos
do impasse. Nós trataremos de
que esta plataforma se reúna e
que tome medidas.
AA  ssiittuuaacciióónn  sseemmeellllaa  eennccaallllaaddaa,,
ppeerroo  éé  ppoossííbbeell  aa  ffuussiióónn  ssee  aass
ccaaiixxaass  nnoonn  qquueerreenn??
Pregúntese se son posíbeis as fu-
sións noutros lugares segundo
opinan os directivos das entida-
des. Levamos dicindo que eles
teñen que dicir pero non decidir.
As caixas non son patrimonio
persoal e o poder político ten ta-
mén que falar. Non é só en Gali-
za, acaso non decide o poder po-
lítico catalán, andaluz ou de cal-
quer outro sitio? Equivocámo-

Xan Carballa
Pronto vai facer un ano que
Guillerme Vázquez (Ponteve-
dra, 1952 ) se converteu en por-
tavoz do BNG, logo duns meses
convulsos pola perda de gober-
no. Pasado ese tempo o seu
perfil público está cada vez
máis definido e semella ter aca-
dado unha meirande tranquili-
dade interna co horizonte elec-
toral de 2011 e moito protago-
nismo en debates claves como
o da fusión das caixas de aforro.
PPaassaaddoo    ccaassee  uunn  aannoo  ddaa  AAsseemm--
bblleeaa  ddoo  BBNNGG  nnaa  qquuee  ffooii  eelleexxiiddoo
ppoorrttaavvoozz,,  sseemmeellllaa  qquuee  aass  tteenn--
ssiióónnss  aaccoouuggaarroonn  eenn  bbooaa  mmeeddii--
ddaa..  MMuuddoouu  oo  cclliimmaa  nnoo  BBNNGG??
Na medida en que se debate en
circunstancias difíciles, cunha
dirección dimitida, sempre hai
tensións. Aquel era o momento
para resolvelo, marcar unha liña
política e elixir ás persoas para
levala adiante. Hoxe todos os
que formamos o BNG estamos
activos socialmente e consegui-
mos pasar dunha organización
que todos daban por amortiza-
da a estar presentes no debate
político galego con perfil e alter-
nativas propias. Hoxe as cousas
están loxicamente máis calmas,
como en toda organización po-
lítica pasados os períodos con-
gresuais. Non coñezo grupo que
non teña esas tensións, senón
sería un grupo caudillista.
CCoommoo  ssoonn  aass  ssúúaass  rreellaacciióónnss  ccooss
aanntteerriioorreess  ppoorrttaavvoocceess  ddoo  BBNNGG??
Xa entendo o interese desas
preguntas pero só podo cualifi-
calas de normais e correntes. 
NNooss  sseeuuss  pprriimmeeiirrooss  mmeesseess  ddee  llii--
ddeerraaddoo  hhoouubboo  qquueenn  iinntteerrpprreettoouu
aa  nnoovvaa  ppoossiicciióónn  nnaacciioonnaalliissttaa  ccoo--
mmoo  ddee  ““vvoollttaa  ááss  ttrriinncchheeiirraass””..  RRee--
ccooññéécceessee  nneessaa  iinntteerrpprreettaacciióónn??
As interpretacións son  libres e a

cantidade de benególogos por
metro cadrado é enorme. Unha
ollada ás hemerotecas destas
tres décadas atoparía as mes-
mas cuestións repetidas. Nin
volver as trincheiras nin nada
que se lle pareza. Nós optamos
por definir un perfil ideolóxico e
político que sempre foi patri-
monio noso, combinando o
traballo institucional, a mobili-
zación social e a produción de
alternativas. Pero o das trinchei-
ras é da guerra do 1914.
DDeessddee  aa  cchheeggaaddaa  ddee  FFeeiixxóóoo  nnoonn
ddeeiixxaarroonn  ddee  ssuucceeddeerrssee  aass  mmoobbii--
lliizzaacciióónnss  ppoollaa  lliinngguuaa,,  oo  ffeeiittoo  ddee
qquuee  oo  ggoobbeerrnnoo  aappeennaass  ssee  mmoovvee--
ssee  nneessttaa  ccuueessttiióónn  nnoonn  ppooddee  aallii--
mmeennttaarr  uunn  cceerrttoo  ppeessiimmiissmmoo??
Ningún pesimismo. Sabiamos
que ía ser así, pero ademais no
formal houbo un certo retroce-
so por parte do PP. Agora hai in-
tentos de facer pasar o decreto
do galego con máis suavidade,
sen aquela brutalidade inicial
que agachaba a marxinación do
galego por tras do trilinguismo.
Para nós a posición do PP é ex-
tremista e nesa liña segue. Velaí
a posición do presidente da
Xunta no debate de estado da

Guillerme Vázquez, portavoz do BNG

‘A Xunta funciona como
un goberno de segunda división’
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Se consideran o primeiro ano de

Feixóo un tempo perdido, que

pensan que debería facer xa pa-

ra crear emprego?

En xullo de 2009 anunciou un plan

de choque que non tivo resultados.

Se tomamos un sector como o lác-

teo pecharon  1.000 explotacións e

non hai perspectivas de crecemen-

to. Fan apostas equivocadas e non

demandan acordos co goberno

central aproveitando a presidencia

europea de turno. Non avanzan na

construción civil en Astano, non

atopan un sitio para o sector pes-

queiro acorde coa súa importancia

europea, botaron abaixo un con-

curso eólico –que agora din que

van convocar–, que levou a parali-

zar un sector enteiro e así sucesiva-

mente. Nós non dicimos que a Xun-

ta teña todos os mecanismos para

saír da crise –Feixóo, na oposición,

dicía que lle abondaban 45 días pa-

ra facelo– pero si pode tomar medi-

das que apoien, polo menos, a al-

gún sector, e non se dan visto.�

‘En campaña Feixóo dicía
que nos sacaba da crise en 45 días’

Xosé María Álvarez Cáccamo.
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creo que un goberno galego po-
da deixalo así, sen máis. 
CCoonn  eessaa    ppoossiicciióónn  ttaann  ddiiffeerreenn--
cciiaaddaa  áá  ddooss  ssoocciiaalliissttaass,,  ee  ppeennssaann--
ddoo  nnoo,,  aaíínnddaa  ffrreessccoo,,  bbaallaannccee  ddoo
bbiippaarrttiittoo,,  qquuee  hhaaii  qquuee  ssaallvvaarr  ddii--
sseess  aannooss  ppoollííttiiccooss  eenn  ccoommúúnn??
Vostede intenta levarme a cou-
sas que non son de actualida-
de. Xa pasou un ano co PP no
poder e a eles lles toca gober-
nar. Nós hoxe somos oposi-
ción ao PP que leva un ano per-
dido no goberno, incapaz de
paliar ningún dos problemas
que plantea a crise e que fun-
ciona como goberno de segun-
da división. Neste tempo adi-
couse só a desfacer as políticas
máis transformadoras do go-
berno anterior, pero na mente
dos cidadáns hoxe non está o
goberno anterior senón o ac-
tual e temos que responder co-
mo oposición que é o que so-
mos. E non se me debe malin-
terpretar, pero pouco interese
ten remitirnos ao que xa non
está presente para os cidadáns,
preocupados por unha crise e
uns niveis de paro tremendos.
TTaall  ccoommoo  ssee  eessttáánn  pprroodduucciinnddoo
ooss  ffeeiittooss  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ccaaiixxaass,,  nnaa
lleeii  ddoo  ssoolloo  ee  nnaa  lliinngguuaa  ppaarreeccee  qquuee
ssoonn  ccuueessttiióónnss  qquuee  xxooggaann  aa  ffaavvoorr
ddoo  BBNNGG..  PPeerroo  ooss  iinnqquuéérriittooss  ddaann--
llllee  uunnhhaa  bbaaiixxaa  ccaarraa  aa  22001111..
Non se preocupe polos inqué-
ritos. Nós facemos un traballo
político intenso e outra cousa é
que sexamos capaces de trans-
mitilo a través dos medios de
comunicación, tarefa que, sen
laiarme, segue sendo para nós
dificultosa. Curiosamente nun
dos temas citados, a Lei do So-

lo, nós somos os que nos opo-
ñemos a un texto que non vai
ter futuro e que, misturado co
Plan do Litoral, busca desde
amnistías encubertas a dar saí-
das a determinados alcaldes.
Pero esta posición nosa, como
a que temos contra a dereitiza-
ción do goberno Zapatero nas
políticas contra a crise, non é
abondo coñecida. En todo caso
seguro que teremos uns bons
resultados nas municipais.
CCaall  éé  aa  rreellaacciióónn  ddoo  BBNNGG  ccoo  ggoo--
bbeerrnnoo  ddee  ZZaappaatteerroo??
Foi el quen cambiou. En mate-
ria de autogoberno pasou de
admitir o que decidira o parla-
mento catalán a un pacto co
PP nesta lexislatura de restri-
ción do desenvolvemento es-
tatutario. E en economía é Za-
patero o que rousa á dereita
con políticas regresivas en ma-
teria fiscal, admitindo os lími-
tes ao déficit impostos por Ale-
maña ou con propostas sobre
pensións, xubilación e seguros
privados que nós non compar-
timos. En todo caso  sempre
estamos dispostos a dialogar e
mesmo a pactar as medidas
que podamos compartir.
NNaass  aalliiaannzzaass  ddoo  BBNNGG  nnoo  EEssttaaddoo,,
xxaa  nnoonn  tteeññeenn  lluuggaarr  CCiiUU  ee  PPNNVV??  
As ideas que promovemos en
Galeusca seguen vivas, pero é
evidente que chegadas as elec-
cións europeas tivemos dificul-
tades para acadar  unha lista
conxunta e fomos nunha alian-
za que estimabamos mellor pa-
ra os nosos intereses. As ideas
que motivaron aquela alianza
seguen debendo unir ás forzas
nacionalistas do estado.�

nos se o formulamos neses ter-
mos e cando non sexa posíbel
botaremos as mans á cabeza.
Temos que preguntarnos  se é
importante ter caixas con cen-
tros de decisión no país e actuar
en consecuencia. Ou se tanto
nos ten que manteñan o seu ca-
rácter ou se bancaricen. Calquer
goberno que non considere que
debe ter capacidade financeira
para apoiar un sector non é útil.
Nós estamos no debate cunha
posición de país, independente
de se hai uns directivos ou ou-
tros, de que goberne un partido
ou outro. 
AA  eenntteennttee  ppoollííttiiccaa  nneessttaa  mmaatteerriiaa
eennttrree  PPPP  ee  BBNNGG  nnoonn  ffooii  ssuuffiicciieenn--
ttee  ppaarraa  mmaanntteerr  oo  ppuullssoo  ppoollííttiiccoo??
A entente é do PP co BNG, por-
que xa estou canso de que os fei-
tos obxectivos se transformen
en realidades diferentes. Fomos
nós os que demos en primeiro
lugar este debate e tamén o da
fusión. Polos motivos que fosen
o PP acabou apoiando esta posi-
ción. Pero hai un terceiro actor
que prefire actuar de quinta co-
lumna do poder central, algo
impensábel nesa forza política
en Cataluña. O poder central
(goberno, banca e tamén o PP
estatal)  ten un deseño de priva-
tización das caixas  e de retirarlle
esa competencia aos gobernos
autónomos. Pero esas inten-
cións rachan en Cataluña, en
Andalucía, seguramente en
Euskadi e non queren que ta-
mén suceda en Galiza. Non
queren que se fusionen as caixas
galegas e así expatriar o noso
aforro. Por máis voltas que se lle
dean é un debate político e pre-

cisa unha saída política. 
NNoo  aassuunnttoo  ddaass  ccaaiixxaass,,  ppeerroo  ttaa--
mméénn  nnoouuttrrooss,,  ddeeddúúcceennssee  uunnhhaass
rreellaacciióónnss  ppoollííttiiccaass  eennttrree  aass  ttrreess
ffoorrzzaass  ppoouuccoo  ddeeffiinniiddaass,,  ccoonn
ccoommbbiinnaacciióónnss  mmooii  ddiivveerrssaass..
E nós temos o noso perfil pro-
pio. Desde que o presidente da
Xunta decidiu negociar a lei con
Madrid, un asunto sen prece-
dentes na época democrática,
nós dixemos que era unha vía
condenada ao fracaso, e  segui-
mos a nosa propia folla de ruta.
A xestión de case 80.000 millóns
de euros é un bocado apetecí-
bel para o poder central e non

ón’

SUPERSTICIÓN

C ando un presencia un
xuízo, observa, aínda

que sempre hai excepcións,
que a lóxica e a racionalidade
presiden o criterio do xuíz.
Un nota moi perto das súas
palabras e dos seus move-
mentos de cabeza o pensa-
mento da Ilustración e o
triunfo da razón. Os peritos
psicólogos e similares son oí-
dos, como corresponde, pero
case sempre interpretados
cun encomiábel equilibrio,
lonxe das teorías especulati-
vas que algúns usan para en-
tender o comportamento.

Outro tanto sucede na
medicina. A maioría dos mé-
dicos escoitan con respecto,
pero outorgándolles a súa
xusta credibilidade, a hipo-
condríacos ou enfermos de
fibro ou polimialxia e serán
remisos a facer uso da medi-
cación homeopática men-
tres os estudos científicos
non garantan a súa utilidade,
máis aló do efecto placebo.

Pois ben, todo isto do que
debemos alegrarnos non es-
tá a ter continuidade no en-
sino da lingua. A Xunta de
Galicia quere experimentar,
cos estudantes como coellos
de indias, un sistema no que
os educandos manden so-
bre os educadores, as suspi-
cacias e a propaganda teñan
eco nos claustros e o debate
pseudo científico ocupe es-
pazos de privilexio nos me-
dios de comunicación.

Se o curso que vén non
ocorre algo grave, máis alá do
retroceso evidente que vai su-
frir o galego nas aulas, haberá
que agradecérllelo á profesio-
nalidade dos mestres e ao
sentido común da maioría
dos pais, nais e cidadáns. 

Entre tanto, vemos como
os máximos responsábeis do
ensino, empezando polo con-
selleiro, dedícanse a salpicar
os días da semana con decla-
racións contraditorias, pinto-
rescas e antipedagóxicas. É
falso que a inmersión en gale-
go impida a capacitación en
castelán, é falso que co decre-
to previsto se vaia conseguir o
bilingüismo. A superstición
triunfou, cando menos mo-
mentaneamente.�

anosaterra

’’editorial

PACO VILABARROS

’’A dulcificación do decreto
non fixo que ninguén
dese un paso atrás
na defensa do galego”

’’O poder central (goberno,
banca e tamén o PP estatal)
ten un deseño privatizador
das caixas  e de retirarlle
competencia aos gobernos
autónomos”

’’A xestión de case 80.000
millóns de euros
é un bocado apetecíbel
para o poder central
e non creo que un goberno
galego poda deixalo así”
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cesidade de defender os derei-
tos dos galegofalantes –con
grandes dificultades para de-
senvolver a súa vida en galego–
e acusou o Valedor de “vivir
nunha realidade lingüística di-
ferente á galega”. Tamén o so-
cialista Francisco Cerviño in-
terveu en termos similares para
recalcarlle a López que “os úni-
cos dereitos que se conculcan
son os dos galegofalantes”.�

DEFENSA DO TERRITORIO

‘GALIZA NON SE VENDE’
REÚNE MIL PERSOAS
NUNHA MANIFESTACIÓN

Unhas 1.000 persoas da rede de
colectivos “Galiza non se Ven-
de” manifestáronse o domingo
en Santiago pola defensa do te-
rritorio e contra a “privatiza-
ción” do litoral, –unhas 500 se-
gundo fontes da Policía Local
de Compostela. Na marcha,
colectivos como Verdegaia, Pa-
llasos en Rebeldía, Amarante,

cialista Popular”. A última gran
mobilización de “Galiza non se
Vende” tivo lugar durante o Go-
berno bipartito. Á hora de ana-
lizar a actuación do actual Go-
berno galego do PP, un dos
portavoces da rede sinalou que
a “situación non é nin mellor
nin peor” porque, ao seu xuízo,
“estanse seguindo as mesmas
políticas”.�

VALEDOR DO POBO

BENIGNO LÓPEZ: ‘O BNG
NON PODE IR CUNHA PISTOLA
NO PEITO A CADA CIDADÁN
PARA QUE FALE GALEGO’

O valedor do Pobo, Benigno
López, defendeu a “liberdade
lingüística” dos individuos e
avisou o BNG de que, ademais
de citar a lexislación galega so-
bre a lingua propia –Lei de Nor-
malización Lingüística ou Plan
de Normalización–, lembre a
Constitución. Durante o deba-
te sobre o Informe do 2009 –no
que se reflicte un descenso das
queixas en cuestións lingüísti-
cas, 79 menos que o ano ante-
rior– o Valedor advertiulle ao
BNG de que “hai moitas formas
de defender o galego e a Gali-
za”. “E a Galiza que vostedes
defenden non ten nada que ver
coa que sente a maioría”, apos-
tilou, para avisar de que non
poden “ir cunha pistola no pei-
to a cada cidadán para que fale
galego”. As palabras e o ton de
López incomodaron a oposi-
ción. “Hai que lembrar que al-
gúns dos que estamos aquí pa-
decemos cárcere por defender
as liberdades, incluídas as lin-
güísticas”, replicoulle o deputa-
do do BNG, Alfredo Suárez Ca-
nal. Previamente, o parlamen-
tar nacionalista lembrara a ne-

SOS Courel ou Amigos da Terra
–así como de partidos políticos
como Esquerda Unida ou
membros do Sindicato Labre-
go– denunciaron a destrución
dos sectores primarios e defen-
deron a soberanía alimentaria e
enerxética do país. Durante a
manifestación puidéronse es-
coitar diversas críticas en clave
de humor contra o “Bloque So-

DECRETO

O MINISTRO DE EDUCACIÓN
DEFENDE
A INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

O ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, lembroulle á Xunta
que a inmersión “funciona estu-
pendamente ben”, tal e como xa
destacara o Consello da Cultura
Galega. Así, o responsábel do
Goberno de Zapatero sumouse
aos críticos contra o polémico
‘Decreto do Plurilingüismo’,
que reduce o uso do galego no
ensino. Gabilondo argumenta
que a nova norma dificultaría a
organización das escolas, que
terán que asumir a polémica
consulta aos pais sobre a lingua
das aulas.O socialista apuntou
que o decreto pode aumentar o
conflito lingüístico e lembrou
que até hoxe “en xeral, non hou-
bo problemas” co idioma nas
aulas en todo o Estado. Por últi-
mo reclamoulle á Xunta que
non use o idioma como arma.�

VIAXE CO PP

FEIXÓO PIDE O VOTO EN URNA
PARA A EMIGRACIÓN

O presidente da Xunta e xefe de
filas do PPdeG, Alberte Núñez
Feixóo, reclamou a modifica-
ción do sistema de voto do Cen-
so Electoral de Residentes Au-
sentes (CERA), co fin de que este
colectivo poida votar en urna.
“Mentres non consigamos dig-
nificar a democracia, non imos
parar, e se Zapatero non a quere
transparentar, farao Raxoi como
presidente”. Feixóo fixo estas
declaracións a pasada fin de se-
mana, na que viaxou á Arxenti-
na e ao Uruguai para participar
en dous congresos do PP. Fíxoo
acompañado do presidente da
Deputación de Pontevedra, Ra-
fael Louzán, da secretaria xeral
do PP, María Dolores Cospedal,
e do alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, entre outros.�

XOVES, 25 DE MARZO

MANIFESTACIÓN EN VIGO
A PROL DA SANIDADE PÚBLICA

As rúas de Vigo acolle o xoves 25
de marzo unha manifestación a
prol da sanidade pública na que
se esixirá que o novo hospital
sexa xestionado e financiado
con fondos públicos. Centrais
sindicais, o BNG, a xunta de
persoal da área sanitaria de Vigo
e o Pleno do Concello –cos vo-
tos en contra do PP– anuncia-
ron o seu apoio en contra da “li-
ña privatizadora que segue a
Consellaría de Sanidade”.�
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ASEMANA María Obelleiro

Manifestación de Galiza non se Vendeen Compostela. JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

ABSTÍVOSE

O PSOE DEIXA SÓ AO PP
NA VOTACIÓN DA LEI DO SOLO

A cuarta modificación a Lei do
Solo viu luz verde co único
apoio do PPdeG. Nos últimos
días, os socialistas pasaron de
outorgar o seu respaldo á nova
normativa, cuxo espírito en xe-
ral comparten, a volver á abs-
tención que mostraran cando
a reforma arrincou o seu trá-
mite parlamentar. Os cambios
de postura do PSOE debéron-
se a súa “desconfianza” res-
pecto á blindaxe das instala-
ción de plantas acuícolas en
Cabo Touriñán. Os populares

viron nesa postura unha “es-
cusa de mal pagador” e acha-
cárona á “división” do PSdeG.
O BNG, que xa demandara a
devolución do proxecto, vol-
veu expresar co seu voto en
contra, o rexeitamento a esta
modificación que ven “feita de
présa” e unha “chapuza”. Car-
los Aymerich, portavoz do
BNG no Parlamento, asegurou
que PSOE e PP comparten cri-
terios urbanísticos e lembrou
as declaracións do presidente
da Federación de Municipios e
Provincias (Fegamp), o socia-
lista Carlos Fernández, quen
afirmou sentirse “mellor co PP
que co bipartito”.�A deputada socialista Mar Barcónno debate da Lei do Solo no Parlamento.   A.G.N.

Benigno López, Valedor do Pobo.   

A secretaria xeral do PP, Mª Dolores Cospedal,con Feixóo,na Arxentina.                      A.G.N.
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Monforte. “Quedarán a xeriatría
e as urxencias; aínda que o verán
pasado trasladáronse as opera-
cións de apendicite a Lugo”, en-
gade. Nesta localidade, as gardas
de fin de semana da cirurxía es-
tán a cubrirse con desprazados
desde a capital de provincia por-
que unha das medidas de aforro
da Consellaría consistiu en des-
pedir en toda Galiza a máis de
cen médicos que estaban en si-
tuación de interinidade.

A supresión de empregos na
sanidade pública está a agravar
o déficit de especialistas, o que
xustifica á súa vez a concentra-
ción de servizos. “Camiñamos

H. Vixande
A nova filosofía de introdución
da competencia que inspira á
Consellaría de Sanidade está a
traer consigo planos de redu-
ción ou supresión dos servizos
“deficitarios”, aínda que en
ocasións sexan básicos. As co-
marcas son as máis afectadas e
Monforte o principal foco. A
Asociación Galega en Defensa
da Sanidade Pública celebra o
25 unha manifestación en Vigo
contra a privatización e recorte
de servizos.

O Decreto de xestión sanita-
ria que prepara a Consellaría
implica o desmantelamento de
feito das áreas sanitarias, sobre
todo as das comarcas de Mon-
forte, Valdeorras, Mariña, Verín
e Salnés. Aínda que a Adminis-
tración sinala que continuarán
a existir, a lei confírelles unha
capacidade de planificación de
servizos e de xestión integrada
da que se verán privadas. A
consecuencia é que boa parte
das prestacións deficitarias pa-
sarán a ofrecerse na capital de
provincia. Así, as distintas Pla-
taformas en Defensa da Sani-
dade Pública indican que a me-
dio prazo Monforte perderá
obstetricia, xinecoloxía e pedia-
tría, Burela prematuros e diáli-
se e o Salnés as analíticas.

MODELO SANITARIO. “A desapari-
ción destes servizos implica a
morte do hospital”, sinala Mari-
bel García, da Plataforma en De-
fensa da Sanidade Pública de

cara o modelo de Madrid, on-
de hai unha área sanitaria úni-
ca para máis de catro millóns
de habitantes; é a privatización
da sanidade pública, a elimina-
ción de prestacións para darlle
un oco ao negocio da sanidade
privada”, denuncia Manuel
Martín, o presidente da Asocia-
ción Galega en Defensa da Sa-
nidade Pública.

OS RECORTES VARÍAN NAS DISTINTAS
ÁREAS. Con todo, a situación va-
ría dunhas áreas sanitarias a ou-
tras polas súas condicións espe-
cíficas. Burela conta cun hospi-
tal que se quedará sen a xestión
sanitaria propia pero que non
sufrirá o mesmo que Monforte a
redución de servizos porque
conta con máis poboación e es-
tá moi afastado de Lugo e Ferrol,
as alternativas máis próximas.

O Barco de Valdeorras pa-
dece unhas condicións simila-
res a Monforte no que se refire
a descenso de poboación e en-
vellecemento. Con todo, esta
localidade está moi lonxe de
Ourense e o desmantelamento
dos servizos hospitalarios obri-
garía á poboación a longos
desprazamentos.

Caso aparte constitúeno Ve-
rín e o Salnés, hospitais que na-
ceron inicialmente baixo a fór-
mula de fundación e cuxa orixe
cualificouse de “política”. Po-
rén, a súa poboación goza duns
servizos cuxa supresión é difícil
de xustificar. De feito, a Conse-
llaría tratou de evitar a apertura
do novo servizo de medicina in-
terna no Salnés, aínda que tivo
que recuar pola presión da Pla-
taforma local en Defensa da Sa-
nidade. Finalmente dotouse coa
metade do persoal previsto.�

Hospitais en perigo
Os Hospitais Comarcais temen perder servizos
básicos. A Xunta xustifica a medida apoiándose na
carencia de especialistas, a baixa demanda e o custe

>>>

GALICIA TEN UN PRESIDENTE

XXoosséé  MMaannuueell  BBaarrrreeiirroo
Vicepresidente do PPdeG

Coido que non hai precedentes na historia deste país so-
bre que a oposición vexa como un demérito cumprir o

programa electoral. Implicitamente, isto saca a relucir o pou-
co peso que para algúns partidos terá o proxecto co que con-
corren ás eleccións no caso de que cheguen a acadar respon-
sabilidades de goberno. 

Isto explica os estraños cambios de criterio dos que esta-
mos a ser sorprendidos testemuñas no que levamos andado
desta oitava lexislatura no parlamento galego e, dende logo,
invita a unha reflexión profunda sobre o compromiso e a
credibilidade que lle ofrecen á cidadanía algunhas forma-
cións e, máis concretamente, algúns dos seus líderes.

Non cabe dúbida de que, como en case todo, sobre o pri-
meiro debate do Estado da Autonomía con Alberto Núñez
Feixóo como presidente da Xunta cada quen falará da feira
segundo lle fose nela, pero hai algúns aspectos que conside-
ro incuestionábeis.

O primeiro resúmese cunha frase do propio Núñez Fei-
xóo: o goberno di o que vai facer e fai o que dixo que ía facer. E
isto enlaza coa idea coa que principiaba este artigo: os com-
promisos son para cumprilos e exemplo claro de que a pala-
bra dada é firme é o propio borrador do decreto plurilingüe
co que se pretende corrixir a desfeita deixada por outros, que
coa súa política impositiva, ademais de pretender apropiarse
dun patrimonio que lles pertence a todos os galegos, racha-
ron a paz social existente arredor do noso principal sinal de
identidade. O galego, como lingua propia, debe ser nexo de
unión, non de confrontación, e o seu uso e promoción debe
facerse en harmónica convivencia coa outra lingua cooficial.
O goberno, dado que non ten ataduras, non ten que renun-
ciar ao seu ideario nin abdicar ante os intereses partidistas de
outros, máis preocupados, coma os feitos demostran, por
sacar rédito partidista que por facer e defender país. 

Superada a bicefalia, a Xunta pode concentrar esforzos en
afrontar e superar a crise económica, o asunto que nestes in-
tres verdadeiramente lles preocupa a todos os galegos. 

Negar a evidencia, ademais de absurdo, resta capacidade
de resposta. E agora, dadas as circunstancias, toca paliar os
seus efectos e tentar saír dela o máis reforzado posíbel. Aí es-
tán os resultados obtidos polo plan de choque, o principio de
austeridade aplicado a todos os ámbitos da administración
autonómica e a planificación a catro anos vista dunha estra-
texia para ir superando estes intres difíciles, porque en mo-
mentos coma o actual non hai cabida para a improvisación. 

Hai que reorientar e potenciar os nosos sectores produti-
vos e estratéxicos; apoiar os emprendedores ; mellorar as in-
fraestruturas; apostar polas novas tecnoloxías; asegurar a
atención social… Hai moitas frontes abertas  pero sempre
baixo unha premisa básica, que resumiu Feixóo cando dixo
que os gobernos deben gastar o mínimo necesario en si mes-
mos e investir o máximo posíbel nos cidadáns. Feixóo tamén
avogou por acadar o consenso naquelas cuestións que, en
aras do ben común, do interese xeral, deben manterse á
marxe das liortas políticas. Un aspecto  moi importante.

Como ben apuntou Feixóo, os gobernos  e as oposicións
pasan, o país permanece.�

’’

O decreto plurilingüe
quere corrixir a desfeita
deixada por outros”

’’

’’A desaparición dos servizos
implica a morte do hospital” 

[Maribel García]
Plataforma en Defensa da Sanidade
Pública de Monforte.

’’Camiñamos cara o modelo
de Madrid, onde hai
unha área sanitaria única
para máis de catro millóns
de habitantes” 

[Manuel Martín]
Presidente da Asociación Galega en
Defensa da Sanidade Pública.

Peche de protesta no Hospital Comarcal de Monforte.   C.I.G.

4-5 semana galiza.qxd  23/3/10  23:38  Página 3



GALIZA.6. ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

Abondo para darlle traballo
a uns 50 expertos e situar a Gali-
za por vez na carreira  espacial
nun novo campo, o dos satéli-
tes de moi pequeno tamaño,
con enormes posibilidades  de
crecemento. É o que Fernando
Aguado, responsábel do pro-
xecto, chama a “democratiza-
ción  da carreira espacial”.

O profesor explica a A Nosa
Terra que “a democratización
percíbese en que universida-
des, empresas ou países sen
grandes orzamentos poden
crear tecnoloxía espacial para
poder resolver algunha necesi-
dade; non se pode facer todo
cos nanosatélites, pero existen
aplicacións moi importantes
como as do HUMSAT”.

Por exemplo, Aguado expli-
ca que Galiza poderá controlar
mellor o estado do mar e dos rí-
os grazas á nova rede de satéli-
tes. Iso si, o principal usuario de
HUMSAT será a ONU, que en-
cargou o proxecto para avaliar
o cambio climático. Os primei-
ros trebellos, incluídos o que se
fará no Campus de Vigo, serán
lanzados dentro de catro anos.

O XATCOBEO DESPEGARÁ ESTE ANO. An-
tes, a finais de 2010, e tamén
dende a Guaiana Francesa,
despegará o Xatcobeo, a pri-
meira máquina espacial galega
que tamén constrúe o equipo
de  Aguado. O profesor di que
“estimamos que estará cons-
truído entre agosto e outubro
deste ano”. Malia a crise, o en-
xeñeiro destaca que “os com-

Manuel Vilas 
Cada quilómetro da autoestra-
da Dozón-Ourense custoulle á
Xunta 5,3 millóns. Con menos
da  metade a Universidade de
Vigo construirá o segundo saté-
lite galego para a ONU. O Esta-
do  xa comprometeu a metade
dos cartos, algo que aínda non
fixo a Xunta.

A Escola de Enxeñeiros de
Telecomunicacións coordina-
rá, por encarga da Axencia Eu-
ropea do  Espazo, a nova Hu-
manitary Satellite Network Pro-
ject (HUMSAT) de 18 nanosa-
télites. Para  logralo necesita un
orzamento de dous millóns de
euros para dous anos.

promisos de financiamento do
Goberno Central e da Xunta es-
tanse a cumprir perfectamente
no Xatcobeo”, que só custará
600.000 euros.

Máis dúbidas hai sobre os
cartos para o HUMSAT. O Esta-
do xa confirmou o seu total
apoio a Vigo para que sexa o re-
ferente europeo dos satélites de
menos de dez quilos. Sobre a
mesa xa puxo un millón de eu-
ros. Falta outro millón, que o
reitor da Universidade de Vigo,
Alberto Gago, procurará que

saia dun consorcio galego pú-
blico-privado que debera lide-
rar a Xunta. Porén, o Executivo
Autonómico aínda non aclarou
canto e como disposto a pagar.

Nin o Xatcobeo nin o HUM-
SAT son satélites comerciais,
dos que poden recuperar o in-
vestimento alugando servizos
ou cobrando polos datos. Po-
rén, é evidente que, grazas a iso,
Galiza está a formar por vez pri-
meira unha xeración de enxe-
ñeiros capaces de competir no
mercado aeroespacial.

O número de profesores (Te-
lecomunicacións, Industriais,
Electrónica, Ciencias, Enxeñe-
ria de Software) do equipo com-
prende uns 20 mestres, e o nú-
mero de estudados de postgrao
e  alumnos é superior a 30”, ex-
plica satisfeito Aguado, que
agarda, de lograr o  financia-
mento para o Humsat “poder
manter o mesmo equipo e in-
corporar entre 5 e 10  persoas”.�

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

M irando o debate sobre o
estado da nación, saíume

espontánea a lembranza da can-
ción do trío de felinos comendo
con tristura trigo triste, nese triste
trigal no que se ten convertido o
Parlamento galego. Primeiro
compareceu Feixóo, que empe-
zou o ano coma una fera e visto o
balanzo que fixo, acábao máis
que amansado. Nin caixa galega
e solvente, nin Decreto cordial,
nin políticas anticrise de eficacia
probada, nin menos paro, nin
máis benestar, nin sequera lide-
razgo incontestábel en Madrid,
ou en Ourense. Subido á tribuna
lanzaba mandobles ao aire con-
tra Zapatero, pero a realidade é
que se pelexa con Zarrías. Ao
mellor por iso, todo acabou cun-
ha carta á Moncloa pedindo vez.
Había moito de nostalxia e de-
claración de dependencia na la-
tosa e interminábel relación de
plans que largou. A lista intermi-
nábe de cousas que un Presi-
dente ten que facer en Gali-
cia…calquera día destes. 

Pachi Vázquez acreditou a
tristura dun líder en comisión
de servizos. Tiña tantas expli-
cacións que dar para apartarse
do seu pasado, e tentar facer-
nos crer que os socialistas nun-
ca estiveron no Bipartito, nin
os liderou un tal Touriño, que
non lle deu tempo a contarnos
nada do que tería feito el dou-
tro xeito, ou mellor, se estivera
a cargo da nave.

Aymerich disimulou como
puido a tristura de quen sobe á
tribuna sabendo que non re-
presenta a unha organización
que ten empezado a casa polo
tellado. Primeiro andan com-
petindo, uns polo control inter-
no, outros polo liderazgo exter-
no; despois semella que se van a
pór a pensar en serio no proxec-
to. Agarrouse, e fixo ben, ao úni-
co proxecto que hai: aquel que
había antes, cando o naciona-
lismo chegou a gobernar.�

TRES TRISTES 
TIGRES
’’

’’Feixóo empezou o ano
coma una fera 
e visto o balanzo 
que fixo, 
acábao 
máis que 
amansado”

CASTELAO SABÍAO

“Debuxei sempre en galego;
escribín sempre en galego; e se
tirades o que hai de galego e de
humano na miña obra non fi-
caría nada dela”. Castelao sabí-
ao. Sabía que algún día chega-
ría alguén para facer escarnio
da súa persoa e, o que é máis
grave aínda, de todo o pobo ga-
lego. O que nunca pensou Cas-
telao é que ese persoeiro non
só sería dos nosos, senón que
ostentaría a presidencia do go-
berno autónomo. Tristura?

Desprezo? Carraxe? Non! O
que eu sinto é unha fonda pe-
na pola prepotencia e a escuri-
dade coa que noso presidente
(o de todos) se presentou no
parlamento galego como un
vulgar showmane leu un texto
do noso Castelao (o de todos)
traducido. Deséxolle ao señor
Feixóo e ao seu goberno que,
se nada de galegos hai neles, tal
e como deixou escrito Caste-
lao, que polo menos haxa algo
de humano.�

Marco López
A Rigueira (Xove)

CARTAS
XOSÉ LOIS

A Universidade
fará un segundo satélite

Vigo pide cartos para entrar
na democratización do espazo

Xatcobeo,primeira máquina espacial galega. 

No número 1397, na información

"Nelson Mandela, o líder descoñeci-

do pola Audiencia Nacional", excluí-

se unha liña no final. O texto finaliza-

ba coa frase, "Por algo na resolución

de conflitos de violencia no mundo,

sempre se buscan mediadores su-

dafricanos".

No mesmo número, Luís Gonça-

lez Blasco sinálanos un erro na repor-

taxe O Nordés, un gran descoñecido,

"afírmase que o Masma desemboca

na paróquia fozega de Fazouro, nada

mais falso, em Fazouro desemboca o

Ouro. Tanto o Masma como o Cen-

tinho desembocam na ria de Foz"�

FE DE ERROS

’’Galiza está a formar
por vez primeira unha
xeración de enxeñeiros
capaces de competir 
no mercado aeroespacial”
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ño, Arturo Grandal era unha
illa, xa que gobernaba este con-
cello miñoto baixo as siglas so-
cialistas. Coincidindo no tem-
po coa construción da ponte
internacional, Grandal decide
presentarse as municipais bai-
xo as siglas populares. Dende
esa data, acompañou catro
eleccións doutras tantas maio-
rías absolutas. Todo apunta a
que repetirá como candidato
no 2011. Dende a oposición
vencellaron o cambio a, preci-
samente, os investimentos rea-
lizados en Salvaterra a primei-
ros dos noventa. Grandal sem-
pre defendeu, como a maioría
dos alcaldes que trocaron de
chaqueta, que o que facían era
o mellor para os veciños.�

ción. Nunca pasou de acusa-
ción política e Sierra, tras unha
tortuosa singradura de socialis-
tas e nacionalistas na presente
lexislatura, voltou á alcaldía aín-
da sen ter a maioría absoluta.

SALVATERRA, CASO ÚNICO EN PONTE-
VEDRA. O Condado Paradanta
foi, de cote, terra única e reserva
de alcaldes conservadores. Até
o ano 1995, en Salvaterra de Mi-

sualidade de que un irmán do
rexedor, sendo edil socialista,
apoiara a elección de Antonio
López, como alcalde popular.

No concello dos Blancos,
concorreu un mozo como ca-
beza de lista socialista nas mu-
nicipais de 1987, Xosé Antón
Rodríguez. En menos de un
ano decidiu abrazar a agrupa-
ción de Centristas de Ourense
pola que sería candidato no
1991. Posteriormente, xa como
alcalde popular, adicoulle a
praza central do lugar a Xosé
Luís Baltar, de aí até apoiar, hai
tres anos, a lista de Terra Gale-
ga, opción política coa que
acadaría a alcaldía. Con todo,
as irregularidades cometidas á
fronte do concello, durante de-
zaseis anos, levárono á cadea,
na que permanece.

Tamén na Peroxa era elixido
como alcalde socialista Ma-
nuel Seoane, converténdose
en 1987 no alcalde máis novo
de toda España. Catro anos
despois abandonou o partido
da rosa, para presentarse por
Centristas e acadar oito dos
once edís que ten a corpora-
ción. Na actualidade segue
sendo alcalde e deputado pro-
vincial, ten maioría absoluta
cos mesmos oito concelleiros.

Con apenas cento vinte un
votos, Susana Vázquez, con-
verteuse, no 2003, na alcaldesa
de Porqueira, tras recibir os vo-
tos dos edís populares. O BNG
fora o partido máis votado. Foi
declarada pola comisión de
antitransfuguismo, como a
primeira que, claramente, se
presentara por unhas siglas pa-
ra trocar ás doutro partido. No
ano 2007, xa concorreu como
candidata popularacadando a
maioría absoluta.

O actual alcalde de Vilariño
de Conso, Ventura Sierra, foi un
dos históricos rexedores socia-
listas na provincia ourensá. O
seu transvase ao Partido Popu-
lar, nas municipais de 1995, foi
vencellado polos líderes socia-
listas á incorporación do seu fillo
ao cadro de persoal da Deputa-

GALIZA.7.

A.R.
Sete alcaldes socialistas ouren-
sáns decidiron trocar de bando,
Vilariño de Conso, Calvos de
Randín, Porqueira, Os Blancos,
A Peroxa. En Pontevedra, Salva-
terra de Miño, ten e tivo alcaldes
que dirixiron o concello, dende
as siglas popularese socialistas.
A xustificación é en todos os ca-
sos semellante, “o buscar o me-
llor para os veciños”.

OURENSE, O PARAÍSO DOS CAMBIOS.
Se o novo presidente popular
ourensán, Xosé Manuel Baltar,
presentaba, hai quince días, o ex
vicesecretario dos socialistas co-
mo novo afiliado, esta incorpo-
ración non será, nin moito me-
nos, a última mediática que rea-
lice. Nas vindeiras semanas, ha-
berá novos ingresos no proxecto
de Manuel Baltar. O indepen-
dente verinense e ex concelleiro
popular, Alberte Prieto, será a
seguinte. Con residencia en Ma-
drid, encóntrase medio afastado
da política, pero foi a sonora di-
ferenza que mantivo con Xoán
M. Ximénez, alcalde de Verín e
candidato hai pouco derrotado
por Baltar na batalla provincial
interna, o que levara a Prieto a
presentarse como independen-
te nas municipais de 2007. 

Antonio Troitiño, ex candi-
dato socialista á alcaldía de Ou-
rense nas elecciones municipais
de 1999, sería a seguinte opción,
e incluso nos círculos políticos
ourensáns barállase a posibili-
dade de troco de algún alcalde
socialista ás filas populares.

De producirse, non sería o
primeiro que tomase esta deci-
sión. Nas municipais de 1983,
Antonio López, saíu elixido al-
calde de Calvos de Randín polo
partido socialista. Catro anos
despois, como candidato de
Alianza Popular, continúa co-
mo rexedor, curiosamente co
apoio dun edil socialista. Agora,
como edil popular, é un dos
promotores da moción de cen-
sura, apoiada nun tránsfuga,
contra o actual alcalde socialis-
ta, Aquilino Valencia. Dase a ca-

O ingreso de Eladio Fernández, ex vicesecretario
xeral dos socialistas de Ourense, no Partido
Popular non é o primeiro transvase deste tipo,
senón un exemplo máis dunha xa longa cadea

De socialista a popular,
un pequeno treito

Eladio Fernández, ex vicesecretario xeral dos socialistas de Ourense.  

Ceferino Díaz

D in que as crises son tamén
oportunidades. Mais en

Galicia, á vista do último debate
do Estado da Autonomía, parece
non entenderse así.

Nun momento no que o áni-
mo colectivo non anda moi alto,
o debate non trouxo confianza e
moito menos novas esperanzas.
Transmitiuse a sensación de que
estamos no camiño, pero a onde
imos? Faltaron proxectos e ideas
que ilusionen; fallou, como case
sempre, a idea do país que que-
remos (frase manoseada que
poucas veces se concreta).

Co mar anda revolto e o chan
que pisamos corre risco de afun-
dir cómpre que alguén se poña á
fronte e marque un rumbo segu-
ro que nos afaste da tempestade
e nos leve a terras seguras. Por-
que sen proxectos imos á deriva.

Aínda ben que dende Europa
nos marcan as políticas agraria,
pesqueira e ambiental e dende o
Estado as sociais. Así, no funda-
mental, deixámonos levar apa-
rentando que se traballa e cul-
pando os outros cando as cousas
non saen ben. Ou sexa, facendo
trampas, porque se en Galicia
hai goberno será para algo máis
que materializar o que planifi-
can e financian outras adminis-
tracións. A Autonomía dános
marxe competencial e recursos
para responsabilizarnos do bo
goberno e atender á diferenza,
manifestacións do propio que
deben ter unha atención especí-
fica polos nosos gobernantes. 

A Autonomía está chamada a
vertebrar o país. A ordenación
territorial é demanda común
que nunca se aborda. Parece
que os nosos gobernantes non
queren afrontar aquilo que non
dá votos (pensan que o conflito
lingüístico si). Entenderon mal o
sentido da democracia: goberno
do pobo ao servizo do pobo.

Non importa quen gañou o
debate, o máis ocorrerente ou o
máis duro... só as medidas que
inflúen na vida. Reflexionemos
se os políticos respondemosás
expectativas da sociedade.�

AQUÍ
NON PASA NADA
’’

’’Parece que os nosos 
gobernantes non queren
encarar aquilo
que non dá votos”

’’Nas vindeiras semanas,
haberá novos ingresos no
proxecto de Manuel Baltar”

Aínda que nunca chegou a ser

alcalde nas filas populares, si mili-

tou e tivo acta de concelleiro, Xo-

sé Ignacio Portos Vázquez, ac-

tual alcalde socialista de Boimor-

to. As súas diverxencias locais

cos conservadores deste conce-

llo coruñés levárono a presentar-

se, no ano 2003, como cabeza de

lista da Agrupación de Indepen-

dentes de Boimorto. Con catro

edís estivo a piques de lograr a

alcaldía, obxectivo que conse-

guiu no 2007, xa como cabeza

de lista socialista, obtendo a

maioría absoluta.�

De populara socialista
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conseguir que o novo Decreto
permita que o idioma propio
poda empregarse nas
ciencias. “Penso seguir dando
as clases en galego; somos un
colectivo amplo que desde hai
máis de 20 anos nos esforza-
mos por empregar o idioma
aínda que durante moito tem-
po non contabamos con ma-
terial didáctico en galego”, si-
nala o profesor de ensino me-
dio Emilio Romero. “É máis,
estou a darlle voltas coa posi-
bilidade de mandarlle os
meus datos á Consellaría para
que vaia abríndome expe-
diente”, ironiza. Este docente
non comprende as razóns que
levaron á Administración a
decidir que se empregue o
castelán nas Matemáticas.
“Tradición non hai porque ul-

timamente usábase o galego;
e se falamos do que sería natu-
ral, habería que utilizar o ára-
be ou o grego”, afirmou, en
alusión ás linguas de dúas cul-
turas sen as cales a matemáti-
ca moderna non existiría.

SUPERAR O LÍMITE DO 50%. Por ou-
tra banda, outra das metas que
se trazan organizacións como
Queremos Galego está relacio-
nada con que o idioma non
quede limitado a un máximo
da metade das horas de ensi-
no. En moitos lugares do país
alcanzara cotas do 70% sen re-
xistrarse ningún conflito e non
habería por que variar a situa-
ción actual, afirman. O propio
conselleiro Xesús Vázquez ase-
gurou que na actualidade o ga-
lego ocupa o “sesenta por

H. Vixande
Despois de coñecerse a segun-
da versión do proxecto do De-
creto do galego no ensino, sin-
dicatos, partidos da oposición,
institucións e organizacións en
defensa do idioma trazan unha
estratexia para conseguir que o
documento final, que se coñe-
cerá en maio, sexa o menos re-
gresivo posíbel. Xa que o novo
texto tampouco satisfai á
maioría, os dous principais ob-
xectivos son suprimir o límite
de 50% das clases para a lingua
e permitir que as ciencias ta-
mén se podan impartir no idio-
ma propio.

O conselleiro de Educación,
Xesús Vázquez, sinalou que hai
pouca marxe para negociar
novos cambios no texto do De-
creto e culpou tanto á oposi-
ción como ás organizacións de
defensa da lingua de ser res-
ponsábeis de que non se po-
dan alcanzar acordos. Porén, o
portavoz de Queremos Galego,
Fran Rei, amosou a súa con-
fianza na negociación e sina-
lou que “se hai que dialogar
con alguén é con aquel co que
non se está de acordo”.

En realidade, existen foros
nos que aínda é posíbel achegar
posicións entre a Consellaría e
os sindicatos e outras organiza-
cións relacionadas coa educa-
ción e a lingua. Por lei, tanto a
Mesa Sectorial do Ensino como
o Consello Escolar de Galiza de-
berán reunirse para analizar o
texto e realizar suxestións e ale-
gacións. Neses dous organis-
mos participa a Administración
e xa se fixou un calendario para
a súa celebración. É preceptivo,
tamén, o pronunciamento do
Consello Consultivo. Este non
ten carácter vinculante mais a
Xunta debe ouvilo antes de
aprobar o documento. Tras ese
proceso, non introducir mati-
ces e modificacións resultaría
pouco usual.

OBXECCIÓN DE CONCIENCIA. A CIG,
pola súa banda, desenvolve
unha campaña no marco da
plataforma Queremos Galego
na que os profesores manifes-
tan a súa vontade de seguir a
empregar o galego nas aulas.
Mesmo mencionan a súa ob-
xección de conciencia para de-
fender a súa utilización. Tráta-
se de explicarlle á Consellaría
que os tratados internacionais

protexen a lingua propia de
Galiza e que debería continuar
a empregarse nas materias
científico técnicas. O actual
proxecto de Decreto converte
o galego en idioma vehicular
nas humanidades e o castelán
na lingua das ciencias. A Xunta
xustifícao apoiándose nunha
tradición histórica.

No entanto, os datos non
avalan esta afirmación. Os
editores de libros de texto ve-
ñen de revelar que carecen de
material bibliográfico en cas-
telán para empregalo nas Ma-
temáticas o curso que vén
porque nos últimos anos a
materia impartiuse en galego.
Moitos ensinantes aseguran
que usaban o galego nas aulas
e pretenden continuar a face-
lo. O obxectivo que teñen é >>>

Fran Rei, portavoz de Queremos Galego

‘A estratexia actual é conseguir un Decre

Fran Rei intervindo na mobilización de Queremos Galego de outubro pasado.   PACO VILABARROS

CURAS
Xosé Manuel Sarille

Un medio cura contoume
que os profesores do se-

minario eran precisos á hora
de determinar en que consis-
tía o pecado da carne. Dicían-
lles que as mulleres gústanlle
a calquera porque a natureza
é así e que por tanto a falta
non se manifesta niso senón
en non ser capaces de refrear
o impulso para anular a tenta-
ción. Eu creo, sen broma nin-
gunha, que a teoría ten vali-
dez universal a respecto de
calquera elaboración da men-
te que poida desembocar
nunha acción mala, do cal
non se deduce que a conse-
cuencia do gusto polas mulle-
res, ou polos homes, sexa
sempre inmoral.

O problema non consiste
en que os curas sexan pedó-
filos, que é o pan de cada día
nos internados e outros luga-
res de gran represión sexual,
senón en que hai unha le-
xión de curas pederastas,
dispostos a materializar os
abusos aos nenos. 

Nos Irmáns Maristas de Lu-
go, onde estudei, era evidente
que algúns cregos adoecían
polos rapaces, aínda que eu
nunca souben de violencia se-
xual ningunha. De calquera
xeito hai unha escena que
lembro particularmente. Un
día estabamos no patio só
dous cativos e o meu compa-
ñeiro tirou un papel para o so-
lo; apareceu un irmán, levou-
nos para o soto, tirou o cinto
do pantalón e comezou a
azoutar no rapaz de xeito mór-
bido, prolongadamente e sen
parar, até que nos deixou mar-
char. Vin e vivín outras tundas,
pero retiven aquela porque
nunca cheguei a encaixala co-
mo un simple castigo. Desde
hai moito tempo estou seguro
de que o sadismo é unha das
facetas importantes da pede-
rastia practicada ao longo da
historia por moitos membros
da Igrexa Católica.�

’’

’’Apareceu un irmán,
levounos para o soto,
tirou o cinto e comezou
a azoutar
no rapaz
de xeito
mórbido”
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prepárase unha manifestación
coa intención de que acolla
unha participación numerosa.
Antes, o 17 de abril, no recinto
feiral de Pontevedra celébrase
un festival musical no que par-
ticiparán quince grupos entre

os que figuran Berrogüeto,
Luar na Lubre ou Fuxan os
Ventos.

Dentro da mesma dinámi-
ca mobilizadora, Queremos
Galego segue a difundir publi-
camente a súa Iniciativa Lexis-
lativa Popular, a pesar de que
o Parlamento rexeitou a tra-
mitación. A chamada “Propo-
sición de Lei sobre o uso do
galego polas Administracións
de Galiza e no ámbito do ensi-
no” contaba con todos os re-
quisitos para seguir adiante,
mais a Mesa do Parlamento
entendeu que entraba “en
materias básicas de desenvol-
vemento do Estatuto de Auto-
nomía” porque así o indicaba
un informe dos servizos xurí-
dicos da Cámara. A pesar des-
te tropezón e con indepen-
dencia das accións xudiciais
que poda impulsar contra o
Parlamento, Queremos Gale-
go continuará a recoller sina-
turas para testemuñar o apoio
ao idioma e a esta iniciativa. O
BNG, pola súa banda, fará seu
o texto para permitir que se
debata no Pazo do Hórreo.�

GALIZA.9.

cento” das horas lectivas
no conxunto do ensino no pa-
ís. Neste sentido, unha flexibili-
zación do novo Decreto permi-
tiría darlle unha vía de escape a
unha realidade que non xera
confrontacións, sinalan.

MOBILIZACIÓNS. A mobilización
figura entre as tácticas que
manexa Queremos Galego pa-
ra atinxir cambios no texto do
Decreto. Tan pronto como se
coñeceu o segundo proxecto
do texto, esta plataforma con-

vocou distintas concentra-
cións en todo o país. “É nece-
sario seguir saíndo á rúa”, si-
nalou o seu portavoz, Fran Rei.
A data do 17 de maio centrará
unha parte senlleira dos esfor-
zos de Queremos Galego e

ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

un Decreto o menos regresivo posíbel’

Cartaz nun instituto vigués co gallo do Día das Letras Galegas. PACO VILABARROS

Un terceiro obxectivo que se
fixan os defensores do idioma
é a introdución do seu ensino
nas cidades. Un límite absolu-
to que o novo Decreto lle im-
pón ao galego atópase na Edu-
cación Infantil, xa que o texto
indica que nese treito a lingua
vehicular será a habitual no
contorno. Alén das salvidades
formais que introduce o texto,
o idioma propio quedará fóra
do currículo educativo dos
núcleos urbanos nun mo-
mento delicado na formación
dos rapaces. O sociólogo e ca-
tedrático Fermín Bouza indi-
cou que o principal problema

do Decreto “é
a lingua úni-
ca na Educa-
ción Infantil
previa aos 6
anos, o que
pode arredar
o galego da
escola nas ci-

dades máis castelanizadas, e
xa que logo dificultar enorme-
mente a integración do neno
na competencia lingüística do
galego”. Así, Bouza sinala que
cabe “lembrar que entre 0 e 5-
6 anos vai fixándose o desen-
volvemento das estruturas
neurolingüísticas no cerebro,

e de aí en diante xa estamos
no artificio complexo de
aprender unha lingua de for-
ma moi artificial e inestábel”.

De forma semellante ex-
présase unha experta na ma-
teria como é Milagros Fernán-

dez Pérez, ca-
tedrática de
Lingüística
Xeral da Uni-
versidade de
Santiago de
Compostela.
“Un bilingüe
ten máis des-

treza se adquiriu as dúas lin-
guas que se as aprendeu”, in-
dica. Esta docente sinala que
“para adquirir unha lingua é
mellor aproveitar os primei-
ros anos”. Con todo, matiza
que “a escola non basta, é ne-
cesaria unha reiteración no
uso da lingua”.�

A lingua adquírese nos primeiros anos

’’Un bilingüe ten máis
destreza se adquiriu as dúas
linguas que se as aprendeu”

[Milagros Fernádez Pérez]
Catedrática de Lingüística Xeral.Fermín Bouza.

’’Se hai que dialogar
con alguén é con aquel co
que non se está de acordo”

[Fran Rei]
Queremos Galego.

’’Penso seguir dando
as clases en galego, como
fixen durante 20 anos”

[Emilo Romero]
Profesor de Matemáticas.

’’Na actualidade o galego
ocupa o sesenta por cento
das horas lectivas”

[Xesús Vázquez]
Conselleiro de Educación.

>>>

Milagros F. Pérez.
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A VERBENA DO XACOBEO

O catedrático de Historia en
Santiago, XXoosséé  CCaarrllooss  BBeerrmmeejjoo,
compara en Faro de Vigo o Xa-
cobeo coas festas parroquiais,
nas que “se gasta, non se aforra”,
aínda que “nin sequera nos mo-
mentos de maior entusiasmo
que pode producir o consumo
inmoderado de alcol na casa ou
nos “chiringuitos”, ningún dos
nosos paisanos, moi dados a ex-
presaren ideas xeniais en frases
rotundas, sería capaz de dicir
que as verbenas deben ser a
base do desenvolvemento sostí-
bel da economía rural, e sobre
todo que deben ser financiadas
cos cartos públicos e os impos-
tos de todo os galegos”. No Xa-
cobeo, en troques, “hai misas to-
dos os días, multiplícanse as co-
midas nos restaurantes case que
igualando a milagre evanxélica
dos pans e os peixes, contrá-
tanse cantantes, orquestras e
todo tipo de espectáculos a pre-
zos desorbitados, xa que na
Festa non se debe medir o gasto.
Móntanse atraccións a grande
escala, algunhas con vocación
de permanencia. Todo o
mundo quere contribuír. Caixa
Galicia achega 2,4 millóns de eu-
ros, e contribúe ao desenvolve-
mento da cultura galega contra-
tando a Raphael, Mª Dolores
Pradera e montando un ciclo de
zarzuela, e á vez o seu director
anuncia a realización dun es-
tudo (porque aínda non se fixera
ningún) sobre o impacto econó-
mico do Xacobeo (se vai investir
eses cartos supoñemos que logo
dirá que era rendíbel). O conse-
lleiro de Cultura tráenos a Cecilia
Bartoli e a un pianista chino, en-
tre outros, mellorando da
mesma maneira a cultura ga-
lega. Pero tense que enfrontar a
unha intifada de alcaldes que
reivindican para os seus conce-
llos atraccións e concertos, xa
que todos eles saben que un dos
motores da economía galega
debe ser unha Festa que dure un
ano, unha Festa que vai rematar
coa construción da maior atrac-
ción nunca vista en Santiago: un

maxestoso teleférico (e a Unesco
pode dicir o que lle pete)”.�

A REBELIÓN
DA CONDESA

En La Vanguardia, EEnnrriicc  JJuulliiaannaa
explica as razóns electorais de
Esperanza Aguirre para promo-
ver unha campaña contra a
suba do IVE. “O mundo mediá-

tico (onde sempre hai premio
para as metáforas excitantes) e
as sondaxes están empuxando
a Esperanza Fuencisla Aguirre y
Gil de Biedma, condesa de Mu-
rillo, a vestir o traxe de insur-
xente. A condesa rebelde. Non
está mal. En Madrid, cidade de
motíns, os aristócratas rebota-
dos sempre tiveron o seu punto.
Tita Cervera, baronesa Thyssen,
encadeouse a unha árbore do
paseo do Retiro contra un plano
do Concello e o bo pobo madri-
leño aplaudiulle a rabiar. Agui-
rre seguramente non chegará
tan lonxe. Simplemente bauti-
zou como “rebelión” o que non
será máis que unha campaña
de propaganda –subida de ton,
iso si– contra o aumento do IVE,
aprobado polas Cortes cos or-
zamentos do 2010.  Que estraño
vaticinio das sondaxes obriga á
presidenta a montar o número
da suba ao monte? Os radares
están detectando un subidón
da Unión para o Progreso e a
Democracia (UPyD), o partido
españolista da señora Rosa
Díez, que podería obter entre
seis e oito deputados na Asem-
blea de Madrid nas eleccións do
2011. A actual maioría absoluta
do PP estaría en perigo. O in-
vento fóiselles das mans. UPyD,

xenerosamente propulsada
desde Telemadrid, feudo per-
soal de Aguirre, deveu un par-
tido de especial radicación ma-
drileña (frouxea moito no resto
de España). E, en contra do pre-
visto polos seus enxeñeiros,
róuballe máis votos ao PP que
ao PSOE”. A columna remata
informando de que Díaz pre-
tende fichar o ex secretario xeral
de CC OO, José María Fidalgo.�

FRANCIA NON LLE DÁ
IMPORTANCIA Á ETA

Aínda que golpeada polo asasi-
nato dun policía a mans da ETA,
Francia trata de manter a ca-
beza fría, a xulgar pola termino-
loxía que emprega para explicar
o acontecido. Esta postura non
é do gusto do diario ABC, onde
EEdduurrnnee  UUrriiaarrttee  sinala que
“basta con darse un paseo pola
prensa francesa de onte. Crime
do policía relegado a páxinas in-
teriores en todos os grandes dia-
rios nacionais. Única presenza
na portada de Le Parisien,e por-
que é un diario da rexión pari-
siense. Escaso seguimento do
asunto, sen confirmación da
autoría de ETA á primeira hora
da tarde de onte en varios dia-
rios, cando toda a prensa espa-
ñola confirmábao a noite ante-
rior. E peor, ETA presentada
como «a organización separa-
tista vasca» nada menos que en
Le Figaro, e tamén en Le Pari-
sien e no semanario Le Nouvel
Observateur (iso si, con indigna-
ción dos internautas de Le Fi-
garo,é a boa noticia). Ademais
de mesturar o crime terrorista
cos crimes da delincuencia co-
mún, por parte de varios diarios
e polos propios sindicatos poli-
ciais. E as miñas esperanzas de
que Francia asuma dunha vez o
terrorismo etarra como pro-
blema propio son escasas”.�

GALIZA.10. ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

DRAMATURGA
AGREDIDA
María Xosé Queizán

Unha obra de Rayana, ac-
triz e autora dramática al-

xeriana, de 45 anos, refuxiada
en París, onde interveñen nove
actrices reunidas nun hamman
en Alxeria, que intentan sobre-
vivir a pesar da violencia do Is-
lam e os malos tratos, é repre-
sentada na Maison des Meta-
llos, auditorio da Ville de Paris.
Rayana foi agredida camiño do
teatro. Orballada con aguarrás,
lanzáronlle un cigarro aceso á
cara, pronunciando palabras
inxuriosas en relación coa súa
obra. A pesar da agresión deci-
diron seguir representándoa.
‘Nin putas nin submisas’, aso-
ciación de mulleres dos barrios
obreiros que reivindican a liber-
dade fronte ao extremismo islá-
mico das súas familias e da veci-
ñanza, convocou en manifesta-
ción a quen loita contra o escu-
rantismo. 

No Foro Global ao que asis-
tín en Nova York, as mulleres
islámicas, co seu pano, acapa-
raban os micrófonos con des-
caro para lanzar as súas procla-
mas, provocando o grito de xa
basta! Precisamente, algunha
membra de ‘Nin putas nin sub-
misas’, desde a súa condición
árabe, eran as que mellor res-
pondían e empregaban os ar-
gumentos máis contundentes.
Recoñezo que esas mulleres
cubertas danme un certo
medo cando vou coller o avión
e penso todo o que poden aga-
char. Porque o que verdadeira-
mente temo é o escurantismo.
Os seus homes tomaron a deci-
sión de que sexan elas as depo-
sitarias da tradición e das ideas
máis fundamentalistas. Elas
aceptan e defenden o seu pa-
pel, como unha bandeira pola
que están dispostas a matar e
morrer. E é de temer o fácil que
resulta matar cando hai unha
xustificación detrás, relixiosa,
política, algo sagrado que des-
culpe a acción.�

’’

’’Os seus homes tomaron a
decisión de que sexan
elas as depositarias
das ideas máis
fundamentalistas”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES / PÚBLICO (21 de marzo do 2010)

’’Cando un pai espía o seu
fillo non hai vulneración
da súa intimidade”

[Arcadi Espada]
Xornalista.

Os cinco bombeiros cataláns confundidos con etarras en Francia, no aeroporto de Bar-

celona, o 20 de marzo.                                                                                                               GUSTAU NACARINO / REUTERS

O cantante Raphael.

María Dolores Pradera.
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O PP leva á xustiza os orzamentos do Estado. O PP presentará un recurso

de inconstitucionalidade contra os Orzamentos Xerais do Estado 2010 por con-

siderar que varias das súas disposicións vulneran o ordenamento xurídico. Se-

gundo a portavoz popularno congreso, Soraya Sáenz de Santamaría[na fo-

to], este proxecto é ilegal porque non consigna as cifras destinadas ao FROB e  o

Fondo de Economía Sustentábel, vai máis alá do ano fiscal na reforma das lotarí-

as e pretende pagar a “débeda histórica” con Andalucía mediante terreos.�

PRENSA E POLÍTICACesc Serrahima
Escritor 

A consulta sobre a indepen-
dencia do 28 de febreiro

demostra a existencia dun mo-
vemento soberanista emer-
xente. A pesar das diferenzas
de participación (entre o 20 e o
70 por cento, segundo os con-
cellos) e os resultados, xa non
hai dúbida de que ninguén nos
pode negar o dereito a decidir.

A incapacidade das forzas
políticas españolas por com-
prender a pluralidade defíne-
nos máis polo que non somos
que polo que somos. Temos
que escoller entre ser unha au-
tonomía de segunda ou un pa-
ís libre no contexto europeo.

O independentismo gañou
adeptos non polo bo facer dos
políticos deste signo senón po-
lo maltrato e marxinación
constante que sofren por parte
do que moitos cataláns consi-
deraban o seu Estado. Isto au-
mentou nos últimos anos, coa
polémica do novo Estatut (re-
corrido diante do Tribunal
Constitucional) ou o descenso
dos investimentos públicos.

Superáronse tópicos, como
o de que o soberanismo nun-
ca podería callar entre os fillos
de inmigrantes de terras espa-
ñolas. Era tan absurdo coma
aqueloutro, xa superado, que
dicía que o catalanismo era de
dereitas.

Son optimista de cara ao fu-
turo. Iniciamos un camiño
que vai permitirlle ao noso pa-
ís dar un salto cara a adiante
imparábel, que na hipótese
menos favorábel, ha conseguir
un encaixe máis acolledor no
Estado español (no quimérico
caso de que este fose quen de
ser respectuoso coa nosa iden-
tidade), ou ben obter a sobera-
nía plena.�

O SALTO IMPARÁBEL
DO SOBERANISMO

’’

’’O independentismo gañou
apoios polo mal trato e a
marxinación do Estado
español”

O mundo das noticias está a
deixarlle paso ao das campa-
ñas, terminoloxía non casual-
mente extraída da publicida-
de. Abonda con cruzar a fron-
teira portuguesa para descu-
brir que no país veciño a axen-
da informativa internacional é
outra moi diferente. Os países
sudamericanos con gobernos
de esquerda, así como a ETA, a
pesar dos poucos atentados
que realiza ultimamente, mo-
nopolizan case os titulares.

Levados polo seu entusias-
mo, os medios españois láian-
se desconsoladamente de que
o resto do mundo non os siga.
Así, ABC recoñecía a pasada
semana que o asasinato dun
policía en Francia por parte da
ETA apenas causara conmo-
ción no país veciño, ocupando
un lugar practicamente marxi-
nal nas noticias. O que veu des-
pois foi moito peor. A fotogra-
fía de cinco varóns, con roupa
montañeira, macutos ao lom-
bo e aire levemente marcial,
copou as portadas da xenerali-
dade dos medios madrileños.
Moitos titularon: “ETA no su-

permercado”. En horas descu-
briuse que se trataba dun gru-
po de bombeiros cataláns. O
optimismo desa amálgama de
políticos creativos e xornalistas
expertos en mercadotecnia le-
vounos a non contrastar nin-
gún dato e a supoñer que os te-
rroristas da ETA acoden todos
xuntos, como colexiais, a facer
a compra. Claro que os pre-
suntos terroristas falaban cata-
lán e iso é, indubidabelmente,
un motivo para pensar que se
trataba de etarras. Cabe felici-
tarse de que o erro se producise
en Francia, onde os vascos non
espertan moito interese. Hai
algúns anos, en Almería, tres
mozos de Santander confun-
didos con terroristas acabaron
na morgue.

En Cuba, un preso, opera-
do dun tumor, aproveita o que
lle queda de vida para reivindi-
car a democracia. Ao mesmo
tempo, Colombia renova par-
te dun parlamento composto,
ao 50%, por deputados que
manteñen relacións coas or-
ganizacións paramilitares, un
dato sabido que non causa

ningún escándalo. É máis,
Mariano Raxoi, despois de
acusar a Zapatero de coniven-
cia co terrorismo etarra e cos
ditadores venezolano e cuba-
no, visitou a Uribe buscando
unhas declaracións incendia-
rias para atoparse con que o
colombiano se reafirma en
que a concordia é a vía escolli-
da para relacionarse cos seus
veciños. Raxoi regresa sen un-
ha declaración que levarlle aos
noticieiros de Intereconomía
ou á portada de El Mundo. Se-
rá Raxoi máis duro que os so-
cios dos paramilitares colom-
bianos? O que é seguro é que
el non se xoga nada no caso.

El País despois de recusar
durante meses a Chávez, Mo-

rales, Kirchner, Ortega, Correa
e, por suposto, os irmáns Cas-
tro, decide publicar o 22 deste
mes un artigo no que lembra
como foron conseguidas as
“informacións” do famoso or-
denador de Reyes, un dos xefes
da guerrilla colombiana: bom-
bardeo da zona con cinco
avións cargados de bombas de
acio, prohibidas polas conven-
cións internacionais, do que só
se salva o famoso ordenador,
no que aparecen “probas” para
relacionar a ETA con Venezue-
la, a Venezuela coas FARC, ás
FARC coa ETA, a Venezuela
con Cuba, etc. O único que non
aparece no disco duro son as
fotos do comandante Reyes co
presidente da Generalitat de
Valencia, Eduardo Zaplana,
cando o do PP tiña como direc-
tor xeral de Xustiza o xuíz Ve-
lasco que agora vén de “desta-
palo” todo. Pero o periódico si
publica a foto do guerrilleiro
cos líderes populares. Algo é al-
go. As campañas moi insisten-
tes, coma as olas exprés, nece-
sitan unha pequena espita pa-
ra liberar o exceso de vapor.�

XA NON HAI NOTICIAS,
AGORA SON CAMPAÑAS

TRIBUNA �M.V.

’’Etarras, bombeiros cataláns,
enfermos cubanos,
a guerrilla de Colombia...
todo vale na campaña
permanente da prensa
española” 

O Comandante Reyes, da guerrilla colombiana, FARC, en presenza de Eduardo Zaplana (PP) cando era Presidente da Generalitat de Valencia.
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Os gobernadores contra a reforma sanitaria de Obama. Liderados  polo

fiscal xeral de Florida, Bill McCollum, 12 Estados con gobernador republicano

e un demócrata (Louisiana) anunciaron que denunciarán nos tribunais a re-

forma sanitaria aprobada polo presidente dos EE UU, Barack Obama, nas cá-

maras. lexislativas federais. A base do recurso dos Estados é a suposta viola-

ción constitucional da reforma da saúde no que atinxe á obriga dos cidadáns

de formalizar un seguro médico privado e sobre supostas inxerencias fede-

rais no poder dos Estados. �

Xosé Manuel Figueiras
Analista do IGADI (www.igadi.org)

As elección rexionais francesas
do 14 e o 21 de marzo a dúas
voltas renovaron os 25 conse-
llos rexionais e a Asemblea cor-
sa. Ao fío disto, unha serie de
feitos e consecuencias pode ser
extraída, e vai tomar corpo en
vindeiras datas. En primeiro
lugar, é remarcábel o grao de
abstención, até o punto de que
os abstencionistas serían o
grupo maioritario, o que dá pe
a estabelecer o binomio inac-
ción igual a protesta.

En segundo lugar, o feito de
que exista tanta abstención só
pode entenderse como que, ou
ben o público non entende a
importancia destes comicios,
ou ben coidan que son uns co-
micios menos relevantes que
os estatais e presidenciais, non
perciben o rol e a importancia
que as rexións pouco e pouco
toman na política interna e no
artellamento social francés, e
en definitiva, non se identifi-
can coa división administrativa
do Estado.

En terceiro lugar, a baixa
participación nesta convoca-
toria implica unha maior rele-
vancia de forzas extremistas,
coma a Fronte Nacional de Je-
an-Marie Le Pen, que conta-
ban con menos presenza den-
de as últimas eleccións. 

Por outra banda, e en cuarto
lugar, semella que nos patróns
que se seguen nas eleccións re-
xionais e nas europeas existe
un voto de protesta contra a
presidencia e o goberno pre-
sente. Por iso, as taxas de voto
para os partidos de esquerda
son máis favorábeis que para a
UMP, é dicir, o partido de cen-
tro-dereita sobre o que se asen-
ta a actual presidencia e o go-
berno.

A UMP fagocitou todas as
outras opcións do seu espectro
ideolóxico, que noutrora serví-

an de alternativa para formar
coalicións. Co cal, o Partido So-
cialista (PS), que controlaba 20
de 22 rexións, estende o seu
control a 23 de 26. O PS coalíga-
se, na maioría dos casos, coa
Fronte de Esquerda (alianza do
Partido Comunista e o Parti de
Gauche) e os ecoloxistas.

En quinto lugar, os resulta-
dos da dereita, gardando ao
seu favor unha área metropoli-
tana, Alsacia, permitiríalles aos
seguidores de Nicolas Sarkozy
dicir que os resultados son me-
nos malos do agardado. Pero
en realidade, estes son tan po-
bres e era unha crónica tan
anunciada, que xa antes de co-
ñecer os resultados finais o
presidente fixo un intento de
reforma do seu equipo para
demostrar que escoitaba os
descontentes. 

Os plans presidenciais para
seguir adiante coa reforma do
sistema de pensións antes da
fin de ano van ter que esperar.
E con esta derrota tamén será
máis complicado enfrontarse
aos poderosos sindicatos do
sector publico, mentres busca
reducir o enorme déficit fiscal
do 8,2% do PIB.

SARKOZY CAMBIA FICHAS. A partici-
pación foi superior na segunda
volta pero de pouco serviu. A
remodelación do goberno xa
foi publicamente anunciada
na maña do luns 22 de marzo,
e o movemento dos descon-
tentos dentro da UMP xa se
deixa sentir. A preocupación
polo desemprego, a inmigra-
ción e a reapertura do debate
sobre a identidade nacional, a
seguridade, os resentimentos
polos rescates bancarios e os
altos salarios dos executivos
aumentaron as críticas contra
Sarkozy. Os chiraquistas, os
centristas, e os villepenistas
pretenden pasarlle factura ao
presidente, que segue manten-
do a fama de amigo dos ricos,

cunha popularidade en caída
no medio do seu mandato, o
que se suma á crise do centro
dereita en xeral.

Dominique de Villepin, de
xira pola China, despois de to-
da o balbordo levantado polo
Affair Clearstream, pensa que

é o momento de saldar contas
pendentes co presidente e re-
lanzarse na candidatura presi-
dencial para o 2012. Para
amolalo, Sarkozy, na remode-
lación do goberno, apostou
por un próximo de Villepin,
Georges Tron.

O antigo primeiro ministro
xa viu como o distanciaban
dun antigo colaborador, Bruno
Le Maire, nomeado secretario
de Estado para os asuntos eu-
ropeos antes de ser promovido
para ministro de Agricultura. A
estratexia de contención dos
colegas de partido de Sarkozy
deu resultado polo de agora.
Trátase dunha estratexia de in-
clusión dos críticos dentro do
equipo de goberno. A cuestión
é saber até cando poderá con-
trolar todo o aparato e coñecer
as concesións a cambio.�

O triunfo esmagador da esquerda, que controlará
23 das 26 administracións territoriais, só é
comparábel á alta abstención, que supera o 50%

A esquerda francesa únese e triunfa
ELECCIÓNS REXIONAIS

Martine Aubry,secretaria xeral do Partido Socialista de Francia, vota en Lille o 21 de

marzo.                                                                                                                                                            PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

O secretario xeral da ONU,
Ban Kin Moon, despra-

zouse ao Oriente Medio para
ver de que palestinos e israelís
inicien as “conversacións indi-
rectas” que tiñan previsto,
abortadas co plante que o go-
berno de Israel lle fixo ao vice-
presidente dos EE UU co
anuncio dunha nova coloniza-
ción en terras palestinas.

Nada máis chegar, dixo moi
claro que a colonización israelí é
un obstáculo para o inicio “can-
to antes” das conversacións,
que procede o levantamento do
bloqueo sobre Gaza e que a li-
beración de parte dos 10.000
presos palestinos que Israel ten
nos seus cárceres podería xerar
confianza entre as partes.

Moon non terá contactos
con Hamás, pois esta organi-
zación rexeita os principios do
Cuarteto (ONU, UE, EE UU e
Rusia): renuncia á violencia,
recoñecemento do Estado de
Israel e aceptación dos acor-
dos asinados con este pola Or-
ganización para a Liberación
de Palestina. 

Por unha banda, a viscerali-
dade de Hamás, por outra a fa-
cilidade de Israel para escor-
nar contra todo –os EE UU in-
cluídos– e por outra a corrup-
ción da Autoridade Palestina
–un dos organismos máis co-
rruptos do mundo–, o panora-
ma que se debuxa no Oriente
Medio non é como para ter
moitas ilusións.

Algúns analistas falan dun-
ha posibilidade: as sondaxes
volvéronse moi en contra de
Netaniahu por mor do plante
a Biden, o que pode determi-
nar, suxiren, unha actitude
máis flexible de Israel. Pero, en
calquera caso, moi poucas es-
peranzas se poden ter para ver
unha posibilidade de paz en
feito tan circunstancial e pou-
co consistente. Como de cos-
tume, non haberá paz.�

LATEXOS

NON HABERÁ
PAZ

’’

A visceralidade de Hamás
e a facilidade de Israel
para escornar
contra todo
dificultan
conseguir a paz”

’’

’’Con esta derrota, Sarkozy
terá máis difícil enfrontarse
aos poderosos sindicatos
do sector público
na reforma das pensións”
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“Unha Igrexa que se instala
para estar ben, para ter diñei-
ro e comodidade, pero que
esquece o reclamo das inxus-
tizas, non é a verdadeira Igre-
xa de Xesús”

Palabras de MONSEÑOR

ÓSCAR ROMERO o 4/12/1977

“Aínda que se nos chame tolos
e comunistas, sabemos que
non facemos máis que predi-
car o testemuño subversivo
das benaventuranzas” 

11/5/1978

Non abundan na Igrexa ca-
tólica prelados que salienten
polo seu compromiso coa
xustiza e os dereitos huma-
nos. Aínda que hai algúns
bispos bos, a imaxe que
adoitan dar, maiormente, é a
de autoritarismo e represión
das liberdades, con máis pre-
ocupación polas normas

eclesiásticas que pola vida da
xente. En todo caso, unha
imaxe conservadora e mes-
mo reaccionaria.

Pero hai excepcións,
egrexios bispos de talante
aberto e progresista, coñeci-
dos polo seu compromiso
na liberación dos seus po-
bos, ata a morte, se fose pre-
ciso. Algúns aínda viven, pe-
ro quedan poucos: Pedro
Casaldáliga, ex bispo de São
Félix de Agauaia no Mato
Grosso brasileiro; Samuel
Ruíz, ex bispo de Chiapas, en
México; e algún máis. Pero
xa finaron bispos grandes,
enormes: Dom Hélder e
Dom Fragoso no Brasil;  o
mexicano Méndez Arceo e o
ecuatoriano Leónidas Proa-
ño. Pero, sobre todo, o gran
bispo mártir salvadoreño
Óscar Arnulfo Romero, San
Romero de América, un gran
profeta e xa unha das gran-

des figuras de Iberoamérica.
Todos apostaron polos po-
bres contra a pobreza e pola
vida fronte á morte.

Non é a primeira vez que
escribo de Óscar Romero, un
bispo moi querido por min e
por esa parte da Igrexa com-
prometida na renovación
evanxélica. Pero esta oca-
sión é particularmente emo-
tiva, porque o 24 de marzo
deste ano celebramos o 30
aniversario do seu pasa-
mento martirial en San Sal-
vador. “Celebrar un Xubileo
do noso San Romero de
América –escribiu recente-
mente Pedro Casaldáliga– é
celebrar un testemuño que
nos contaxia de profecía. É
asumir comprometidamen-
te a causa pola que o noso é
mártir... Sempre e en todas
as circunstancias a memoria
do martirio é unha memoria
subversiva”.

Morreu literalmente co-
mo un mártir. Un disparo
atravesoulle o corazón can-
do estaba a celebrar a euca-
ristía na capela dun hospital.
Así o declarou a “Comisión
da Verdade” de El Salvador,
poucos anos despois do ini-
cuo asasinato; esta manifes-
tou que estaba claro que o
asasinato fora realizado por
orde do militar Roberto
D’Aubuisson, fundador do
partido “Acción Republicana
Nacionalista” (ARENA) que,
a pesar de todo, chegou ao
goberno en El Salvador.

O bispo era a cabeza visi-
ble dunha Igrexa compro-
metida cos máis pobres, na
loita pola xustiza e a paz en
El Salvador, víctima da bru-
tal represión por parte do
exército, coa complicidade
do goberno USA. Anos des-
pois serían asasinados, polo
mesmo exército e pola mes-

ma causa, Ignacio Ellacuría e
outros compañeiros da Uni-
versidade Centroamericana
(UCA). O pecado de Óscar
Romero era berrarlle desde o
púlpito á oligarquía e ao
exército que masacraba a
sindicalistas, obreiros, cam-
pesiños e catequistas: “No
nome de Deus e deste pobo
rógolles, suplícolles, ordé-
nolles que pare a repre-
sión!”. E dicía tamén: “Pído-
lles oracións para ser fiel a
esta promesa, e asegúrolles
que non abandonarei o meu
pobo, senón que correrei
con el todos os riscos que o
meu ministerio me esixe...
Se eu morro, resucitarei no
pobo salvadoreño”. 

Inmediatamente despois
da súa morte, o pobo empe-
zou a honrar a este bispo
mártir coma santo co cari-
ñoso San Monse. El merecía
máis que ningún outro con-
temporáneo cristián ser de-
clarado “santo súbito”; pero
Teresa de Calcuta, que mo-
rreu case vinte anos despois,
foi beatificada xa o 20 de De-
cembre de 2002; evidente-
mente, ela cadraba máis cos
intereses vaticanos.�

ÓSCAR ROMERO, NO TRINTA
CABODANO DUN BISPO MÁRTIR

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

’’Óscar Arnulfo Romero,
San Romero de América,
é un gran profeta e tamén xa
unha das grandes figuras
de Iberoamérica”

’’Un disparo atravesoulle
o corazón cando estaba
a celebrar a eucaristía
na capela dun hospital”

’’O asasinato fora realizado
por orde do militar Roberto
D’Aubuisson, fundador do
partido ARENA, que a pesar
de todo chegou ao goberno
en El Salvador”

Marcha de homenaxe a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador, o 24 de marzo do 1998. REUTERS
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doras, poden criticar a Insulza
por non defender a democra-
cia na rexión e ao mesmo
tempo apoiar  editorialmente
o golpe de estado de Roberto
Micheletti en Honduras. Po-
den situar nas primeiras páxi-
nas a vulneración dos derei-
tos de reunión, manifestación
e opinión  en Cuba; e ao mes-
mo tempo agachar en páxinas
interiores masacres masivos,
crimes colectivos, mortes co-
tiás de activistas de dereitos
humanos pola acción dos go-
bernos conservadores esta-
tais ou locais ou coa súa coni-
vencia. ocorridas neste quin-
quenio en Bolivia, Perú, Co-
lombia, Guatemala...�

do orzamento da OEA. O Bra-
sil foi a trabe de toda a estra-
texia, que tivo en Venezuela,
un fiel aliado.

Curiosamente, cinco anos
máis tarde,a pesar de que o
influente xornal norteameri-
cano acusa a Insulza de ser un
peón do esquerdismo, Vene-
zuela e os outros países do
ALBA evitaron declarar por
anticipado o apoio a Insulza,
o que sinalan como débil
diante das  presións dos paí-
ses máis poderosos. Hugo
Chávez, presidente venezol-
nao, quen ten pendente unha
misión da OEA para observar
o nivel de democracia infor-
mativa interna, pregúntase se
ten sentido unha OEA na que
teñan voz e voto países como
os EE UU e Canadá, cos que
América Latina comparte
poucos intereses comúns.

A carta oculta dos EE UU
era a do premio Nobel da Paz
Óscar Arias, presidente de
Costa Rica, pero este decla-
rou o seu apoio incondicional
a Insulza. Tamén o conserva-
dor Sebastián Piñera, presi-
dente de Chile, apoiou o seu
compatriota. A posturas  fa-
vorábeis  de Colombia e Pa-
namá, que no 2005 seguiran
as directrices de Condoleezza
Rice, pecháronlle o camiño a
calquera opción do agrado da
Administración Obama, que
procuraba un perfil seme-
llante ao que procurou Geor-
ge Bush.

POLARIZACIÓN NO HEMISFERIO. O
editorial do Washigton Post
reflecte o nivel de polariza-
ción política que vive o he-
misferio. As principais liñas
editoriais do continente,
maioritariamente conserva-

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Por segunda vez na historia os
EE UU teñen que resignarse a
aceptar un secretario xeral da
Organización de Estados
Americanos (OEA) que non
designa directamente ou res-
ponde ás súas estratexias xeo-
políticas.

A mediados de febreiro José
Miguel Insulza sufrira un durí-
simo ataque lanzado polo
Washington Post contra a súa
reelección. Naquel texto argüí-
ase a existencia dunha decep-
ción xeneralizada e mais frus-
tración pola incapacidade da
OEA para facer un mellor tra-
ballo no desempeño para pro-
mover e defender a democra-
cia na rexión. Tamén o acusa-
ba de atender descaradamen-
te os líderes da esquerda, sen
incidir en países como Vene-
zuela, nos que a democracia se
deteriorara no quinquenio do
seu mandato.

Non é a primeira vez que
se exemplifica que Insulza
non é do gusto do Post nin do
goberno dos EE UU. No 2005,
durante o proceso de elec-
ción, os EE UU erraron por
dúas veces ao apostaren pri-
meiro polo ex presidente sal-
vadoreño, o conservador
Francisco Flores. Logo, tras a
retirada da súa candidatura,
aliñouse detrás de Luis Er-
nesto Derbez, de México.
Chegou a empatar, pero fi-
nalmente non puido impedir
que chegase, por primeira
vez na historia, un candidato
que representaba unha co-
rrente máis pro-sudamerica-
nista e independente dos EE
UU, país que achega o 60%

O chileno conta co apoio maioritario de América
Latina aínda que os gobernos de esquerda e a
prensa estadounidense son críticos coa súa xestión

Insulza opta a dirixir de novo a OEA
pese a oposición dos EE UU 

O secretario xeral da OEA, José Miguel Insulza,en Panamá. ALBERTO LOWE / REUTERS

SAÚDE / PAÍSES POBRES

DÚAS FARMACÉUTICAS 
ABARATAN AS VACINAS

Pfizer e Gla-
xoSmithKli-
n e  s u m á -
r o n s e  á
A l i a n z a
Mundial de
Vacinas e In-
munización
para abara-
tar os prezos
das súas vacinas nos países
pobres. Diante da ameaza co-
mercial dos proxectos de
menciñas xenéricas que pre-
tenden levar a cabo países co-
mo Indonesia, Sudáfrica, a In-
dia ou o Brasil, países como
Noruega, Gran Bretaña, Italia,
o Canadá e Rusia apoian fi-
nanceiramente, xunto coa
Fundación Bill & Melinda Ga-
tes, as grandes farmacéuticas
para que rebaixen o prezo dos
seus produtos nos mercados
subdesenvolvidos. Con este
acordo, estas dúas empresas
comercializarán por 3,5 dóla-
res 24 millóns de doses das sú-
as vacinas contra a pneumo-
nía e a meninxite. Estas vaci-
nas custarán nos países de-
senvolvidos até 108 dólares.

PASAPORTES / EAU

O REINO UNIDO EXPULSA UN
DIPLOMÁTICO ISRAELÍ

O goberno británico anun-
ciou que lle solicitou á em-
baixada de Israel en Londres
a expulsión dun dos seus
empregados como xeito sim-
bólico de queixa pola clona-
ción de varios pasaportes bri-
tánicos que logo foron usa-
dos por espías israelís que
mataron o dirixente de Ha-
mas Mah-
moud Al-
M a b h o u h
nun hotel de
Dubai, nos
E m i r a t o s
Árabes Uni-
dos. Segun-
do o gober-
no londi-
niense, os
pasaportes foron copiados
cando os turistas aos que
pertencían entraron no aero-
porto de Tel Aviv. Para Gran
Bretaña o feito “é moi grave”
e inmisce o país nun “acto te-
rrorista internacional”. Israel
non admitiu nunca que fose
o seu servizo secreto quen or-
denou o asasinato do político
palestino e ningún dos ou-
tros gobernos cuxos pasa-
portes foran clonados tomou
medidas.�
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O embaixador is-

raelí en Gran Bre-

taña, Ron Presor.
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’’Os EE UU xa intentaran 
bloquear a escolla de
Insulza como secretario
xeral no 2005”

’’Insulza ten apoios de
gobernos conservadores,
caso de Chile, Colombia ou
Panamá”
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Xurxo González
Os colaboradores de Samuel
Juárez afirman que unha das
obsesións do conselleiro de
Medio Rural é conseguir que o
consumidor diferencie o leite
producido en Galiza. Por iso o
seu departamento traballa na
elaboración dun decreto que
regulará “as mencións relativas
á orixe ou procedencia galega
na etiquetaxe, presentación e
publicidade dos produtos ali-
mentarios”. Fontes da Conse-
llería indicaron que a súa apro-
bación é inminente.

A nova norma baséase na
diferenciación entre “elabora-
ción” (nos que se inclúen ter-
mos como fabricado en ou
feito en) e “orixe” (indicado
mediante expresións como
produto de Galicia, galego ou
similares). O primeiro grupo
poderá empregarse en todos
os alimentos cuxa transforma-
ción se leve a cabo na Comuni-
dade Autónoma, aínda que as
materias primas proveñan de
fóra. O segundo, só naqueles
nos que as materias primas se
obteñan en Galiza.

A indicación da orixe dos
produtos alimentarios na súa
etiquetaxe vén sendo unha rei-
vindicación dos sindicatos
agrarios. Os gandeiros e agri-
cultores lamentan que os cida-
dáns non coñezan con exacti-
tude a procedencia do que
consumen. Así, a maioría das
organizacións que representan
os seus intereses votaron a fa-
vor da medida que impulsa Sa-
muel Juárez. O Sindicato La-
brego Galego opúxose porque
considera que a norma “con-
fundirá os consumidores e
cede de balde todo o prestixio a
aquelas empresas instaladas

agora ou no futuro no noso te-
rritorio”.

DIFERENCIA SUTIL. Carme Freire,
secretaria xeral do SLG, consi-
dera que “os produtos galegos
están fortemente lexitimados
no mercado, pero medidas
como esta dinamitan unha
personalidade produtiva cons-
truída polos nosos labregos ao
longo dos séculos, que lles ou-
torga valor engadido”. As dife-
renzas entre as denomina-
cións que propón a Consellería
quedan claras no decreto, pero

poden non selo tanto para os
consumidores. Por iso, este
sindicato propón que a eti-
queta feito en Galiciacatalogue
só aqueles que, frescos ou
transformados, empreguen
unicamente materias primas
criadas ou cultivadas na comu-
nidade autónoma.

Pola contra, Medio Rural
aposta por campañas de infor-
mación que lle expliquen ao
consumidor galego a nova eti-
quetaxe. Fontes da Consellería
afirman “que tamén se desen-
volverán no ámbito estatal,
pero dun xeito moito máis mo-
desto porque non se dispón dos
recursos suficientes e porque é
ao consumidor de aquí ao que
realmente lle interesa coñecer
se a orixe do produto é galega”.

Con todo, a nova norma
pode atopar atrancos na lexis-
lación comunitaria. Medio Ru-
ral afirma que os seus servizos
xurídicos están traballando
para que a UE non prohiba o
modelo proposto como ten
feito con outras leis sobre eti-
quetaxe. “A UE non permite li-
mitar expresións como Leite
de Galicia (recentemente
prohibiu a denominación
Leite de Grecia), a non ser en
casos de moi ampla tradición
como Aceite de Andalucía ou
Plátano de Canarias”.�

Manuel Cao

O s debates do estado da Nación ou da Autonomía
tenden a ser reiterativos e máis próximos ao espec-

táculo mediático para iniciados con discursos prolixos
para que nada quede no tinteiro. En calquera caso, tales
debates son necesarios aínda nun contexto no que a con-
fianza na clase política está polo chan pois, ao menos, o
cidadán que desexa estar informado sabe das propostas e
pode iniciar estratexias de protesta, indiferenza ou apoio
entusiasta.

O recente debate do estado da Autonomía apenas tivo
novidades respecto ao xa coñecido, pois o presidente exe-
cuta con precisión de verdugo os proxectos clave sempre
coa apelación formal ao consenso. Neste sentido, o punto
central do novo goberno radica na desvalorización entu-
siasta dos nosos sinais de identidade, apostando con niti-
dez e ledicia pola desaparición a medio prazo do idioma
galego, ao que lle debe atribuír categoría de atranco para a
modernización do país. A súa misión en Galicia semella a
de converterse no undertaker do galego e, aínda que non
terá éxito, será quen de encirrar conflitos ao delegar nos
cidadáns as decisións colectivas. 

En xeral, a nova Xunta é desregulamentadora e despois
de pasar case un ano eliminando todo resto do bipartito
ve chegado o momento de actuar para satisfacer as arelas
dunha clientela electoral cada vez máis observadora e
desconfiada. A crise está a reducir a capacidade financeira
e limita a acción de goberno polo que é explicábel a pro-
posta de racionalizar un sector público no que abondan
as duplicidades e a ineficiencia no gasto. Proponse, ta-
mén, utilizar as limitadas competencias fiscais en rebaixas
impositivas no ITP e AXD para tratar de reactivar o sector
da construción residencial completada cunha oferta de
pacto polo territorio que culminará coa nova Lei do Solo.

No conxunto do debate destacamos dúas propostas: a
revitalización demográfica e a fusión das caixas. Sobre o
primeiro só se especifica a elaboración de estudos sobre a
natureza do problema e as medidas que aplicar sendo de
esperar agudeza no diagnóstico e rapidez á hora de imple-
mentar medidas. O fracaso das existentes até agora debe-
ría levar dunha vez a rachar cos lugares comúns nados do
politicamente correcto e do rendíbel electoralmente se re-
almente se quere acabar co esmorecemento demográ-
fico. O tema das caixas representa o agora ou nunca da au-
tonomía financeira da sociedade civil galega sendo neste
punto a decisión de Feij009axeitada aos intereses do país,
o que debe acompañarse con pericia negociadora.

As propostas sectoriais e a sucesión de plans son im-
portantes e requiren do seguimento da oposición para
denunciar a súa ineficacia e obxectivos propagandísti-
cos na liña de ir mellorando a gobernanza e o cumpri-
mento dos compromisos. Na estratexia da oposición, la-
texa a tardanza en asumir unha derrota electoral froito
de erros propios, o que pode dar un tempo adicional á
consolidación do inexperto equipo de goberno desig-
nado por Feij009.�

O tema das caixas
é o agora ou nunca da
autonomía financeira da
sociedade civil galega”

’’

’’
UN DISCURSO 
REPETIDO

Polémica polo leite
feito en Galicia 

COMERCIALIZACIÓN

PACO VILABARROS
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O Sindicato Labrego
opina que o decreto
sobre a etiquetaxe que
prepara Medio Rural
introducirá máis
confusión entre
os consumidores

’’O decreto cede de balde todo
o prestixio do agro galego
a empresas instaladas
no noso territorio”

[Carme Freire]
Sindicato Labrego Galego.

’’A UE non permite empregar
expresións
como Leite de Galicia”
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PSdeG. Por unha parte, o
avance na fusión limita o al-
cance das acusacións de que os
socialistas querían entregar o
aforro dos galegos a entidades
foráneas. A conclusión dunha
integración galega coa Lei de
Caixas paralizada polo Consti-
tucional suporía unha vitoria
para os socialistas, xa que neu-
tralizaría as críticas de PPdeG e
BNG, que os acusaban de entor-
pecer a unión pola vía de deixar
sen efecto a nova lexislación.

Ademais, o feito de que se

responda favorabelmente ás
expectativas dos intereses da di-
rección de Caixanova e dos
axentes económicos da súa
área de influencia supón un
forte acicate para manter o po-
der no Concello de Vigo. A
aposta de Abel Caballero pola
mobilización tería consolidado
as súas opcións de repetir como
alcalde, mentres que unha sa-
ída “sen vencedores nin venci-
dos”, como pide a Xunta, non
prexudicaría as de Xavier Lo-
sada na Coruña.�

RESPIRO PARA O PSDEG. O xiro na
negociación supón un alivio
para a complicada situación do

X.G.
Logo de varios meses de tensión,
semella que a pugna polo futuro
das caixas chega ao seu fin. Fon-
tes dalgúns dos principais axen-
tes financeiros de Galiza asegu-
ran que Caixanova e Caixa Gali-
cia chegaron ao acordo de fusio-
narse, se ben aínda quedan por
definir a modalidade (SIP ou fu-
sión directa) e os prazos.

As negociacións avanzaron
na reunión que mantiveron en
Santiago o 20 de marzo Marta
Fernández Currás, conselleira
de Facenda, Xulio Fernández
Gaioso, presidente de Caixa-
nova, e Xosé Luís Méndez Ló-
pez, director xeral de Caixa Ga-
licia. A pesar de que esta reu-
nión non foi pública, quedou
constancia dela nos medios
polo accidente que sufriu
Gaioso no mediodía do sábado
na AP-9, cando volvía a Vigo, e
do que saíu sen feridas graves.

Os medios analizaron o
acordo de xeito diferente. Al-
gúns, como os que teñen a sede
en Vigo e Xornal de Galicia, inter-
pretan o desenlace como unha
vitoria do presidente de Caixa-
nova, que conseguiría unha gran
capacidade de influencia sobre o
proceso e o modelo de caixa re-

sultante. Isto é un dato relevante
sobre o equilibrio de poder polí-
tico e financeiro en Galiza, xa
que os esforzos da conselleira de
Facenda para apartar dos postos
directivos ao veterano dirixente
vigués foron notorios, aínda que
sen éxito.

Outros, como La Voz de Gali-
cia, recalcan a presión do Banco
de España e do Goberno sobre
as caixas e a Xunta como deter-
minante para a aproximación ao
consenso. Segundo esta versión,
o Banco de España so aceptaría
unha fusión solvente, que sexa
comandada por persoas con ex-
periencia no sector e que non
xere oposición como a que se vi-
viu en Vigo coa manifestación de
case 20.000 persoas contra a ab-
sorción de Caixanova.

Fontes financeiras opinan
que esta situación recoñece a
posición de Caixanova, que
conta aínda con moitos activos
industriais importantes, dos
que a compañía de telecomuni-
cacións R constitúe un em-
blema. Os investimentos da en-
tidade con sede en Vigo poden
supoñer un colchón para ter
que recorrer a menos recursos
do FROB, que hai que devolver
cun interese moi alto.

ECONOMÍA.17.
ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

A UE e o FMI acordan o rescate de Grecia. Alemaña, que se declaraba

reticente, aceptou achegar recursos xunto co resto do países do euro

para axudar ao país mediterráneo se se agrava a súa crise de endebeda-

mento. O plan inclúe préstamos bilaterais e, a petición de Angela Mer-

kel, unha contribución do Fondo Monetario Internacional, que moitos

países da unión non vían con bos ollos.�

A fusión das caixas galegas, case a punto
REORDENACIÓN FINANCEIRA

Gaioso e Méndez reuníronse o 20 de marzo
en Santiago coa conselleira de Facenda.
A negociación avanza pese á paralización
da nova Lei de Caixas

A conselleira de Facenda, Marta Fernández Curráse [a dereita] o presidente de Caixanova, Xulio Fernández Gaioso. 

’’O xiro na negociación
supón un alivio para a
complicada situación do
PSdeG”

Angela Merkel

O 23 de marzo, o PP presentou no

pleno do Congreso unha moción

na que se incluían as súas propos-

tas para a reforma do sistema fi-

nanceiro. Neste debate puxéronse

de manifesto as diferenzas entre

PP e BNG. Na mesma sesión am-

bos grupos pedíranlle ao Goberno

socialista que retirase o recurso de

constitucionalidade contra a Lei

de Caixas. Tanto Francisco Jor-

quera (BNG) como Celso Delgado

(PP) insistiron na necesidade de

que Galicia mantivese as súas ins-

titucións financeiras propias. Esta

moción foi aprobada co apoio dos

grupos nacionalistas e Esquerda

Unida e co rexeitamento do PSOE.

Con todo, minutos despois,

Cristóbal Montoro, portavoz de

economía do PP, defendía noutra

moción a creación de caixas de

ámbito estatal e a eliminación do

veto das comunidades autóno-

mas sobre as fusións de caixas.

Marta Gastón, deputada socialista

que lle deu a réplica, puxo de ma-

nifesto a contradición entre esta

posición e a que defende Alberte

Núñez Feixóo.

Francisco Jorquera considerou

esta proposta inaceptábel, como

tamén que os SIP se clasificasen

como bancos e combinasen capi-

tal fundacional (o propio das cai-

xas na actualidade) e achegas de

mercado. Montoro volveu pedir a

creación das cotas participativas

con dereitos políticos (que tamén

esixe o Banco de España), ou o que

é o mesmo, avanzar no proceso de

privatización das caixas. A moción

foi rexeitada por todos os grupos

agás o dos conservadores.

AS REFORMAS DO PP INCIDIRÍAN NA

PRIVATIZACIÓN DAS CAIXAS. Hoxe en

día, o capital das caixas é de carác-

ter fundacional, isto é, non está di-

vido en accións e en mans priva-

das. Os órganos de dirección das

caixas son elixidos polos represen-

tantes políticos e sociais que esta-

belecen as leis autonómicas. As co-

tas participativas das caixas existen

desde 2004, e proporciónanlle aos

que ás subscriben rendibilidade

anual variábel en función dos re-

sultados da entidade. Diferén-

cianse das accións en que non ou-

torgan ningún poder de decisión,

e por iso son menos atractivos para

os investidores. A concesión de de-

reitos políticos ás cotas participati-

vas suporía un paso moi impor-

tante para a privatización das cai-

xas. De feito faría posíbel a absor-

ción das caixas por outras entida-

des do mesmo tipo ou polos ban-

cos sen consentimento dos seus

órganos directivos, algo que agora

non se pode facer.�

A privatización no fondo do debate

’’As cotas participativas 
con dereitos políticos
farían posíbel a absorción
das caixas sen
consentimento dos seus
órganos directivos”
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te, en Guitiriz. Pero calquera lu-
gar do Nordeste é un sitio ideal
para esta práctica deportiva. As
especies que máis abondan son
os salmónidos, aínda que a épo-
ca na que o ditador capturaba
un salmón, de dimensións pro-
pias dun cetáceo, son historia
en dous aspectos. No primeiro
deles porque afortunadamente
Franco xa non está. A faciana
amarga vén dada polo escaso
número de salmóns que se pes-
can. Concretamente, no río Eo
cóntanse por ducias. A finais
dos anos setenta aínda se podí-
an dar cifras superiores ao cen-
tenar. Outra das especies cobi-
zadas destes ríos é o reo, tamén
moi escaso. Sirva como exem-
plo que en 2007 o número des-
tes peixes capturados non se
achegaba aos 30.

No interior da provincia de
Lugo, existe tamén unha cultu-
ra fluvial moi arraigada en cal-
quera das súas comarcas, sen-
do a Terra Chá e as dos Ancares
aonde se achega un maior nú-
mero de pescadores. A planicie
galega é practicamente un cou-
to en si mesma, salientando o
río Ladra, que ten o seu cénit en
Begonte. Tamén na comarca
chairega se poden pescar sal-
mónidos, aínda que a diferenza
do que ocorre ao norte limítase
a dúas especies moi concretas:
a troita común e aarco da vella.
O que non cambia en relación a
Mariña é o descenso de captu-
ras. Ademais, para tratar de pa-
liar a caída da pesca fluvial, limí-
tanse significativamente as da-
tas dedicadas á mesma. Así, os
pescadores non poden ir ao río
os luns, mentres que a cifra de
capturas redúcese a un quilo
por pescador, unha cifra ínfima
si se ten en conta que un troitei-
ro experimentado podía levar
no seu cesto máis de tres quilos,

en pouco máis de dúas horas, a
mediados dos anos oitenta.

OS INIMIGOS DA PESCA. A pesca con
trebellos ilegais, que en oca-
sións causaban a mortalidade
masiva de peixes ou as míticas
capturas con dinamita non fo-
ron inimigos suficientes para
rematar coa fauna fluvial. Esta
encontrou o seu principal ad-
versario na contaminación. Así,
durante moitos anos, principal-

Vigo, premiada polo CSD. O Consello Superior de Deportes  concedeulle

a Vigo o Premio Nacional 2009, no que se galardoa a entidade local que máis

se destacou ao longo do ano pasado polas súas iniciativas para o fomento,

promoción e organización de actividades deportivas. A aposta polo depor-

te universitario así como a organización do Mundial de Hóquei a patíns fo-

ron factores que o CSD tivo en conta para premiar a cidade de Vigo.�

Pero outro inimigo da pesca
que xurdiu nos últimos anos fo-
ron as denominadas especies
invasivas. A friaxe dos ríos gale-
gos non foi razón de abondo pa-
ra que lontras e visóns, fuxidos
moitas veces de granxas de pele-
tería, non deixasen de ameazar a
fauna dos ríos galegos. A eles su-
máronse o abandono en canles
fluviais de animais exóticos pro-
cedentes doutras latitudes, así
coma o cangrexo americano.�

Antonio Cendán
Cada ano, cando chega o mes
de marzo, centos de persoas
lánzanse ao río provistos dos
seus respectivos traxes, maiori-
tariamente de cor verde, coa fi-
nalidade de pescar “algo”. En
pouco ou nada lembran os reis
do ríode agora aos de hai tan só
tres décadas. As diferenzas son
moi grandes e non só pola súa
indumentaria, senón tamén
pola súa procedencia. Antano, o
troiteiroera un home rural, fa-
miliarizado co medio durante
todo o ano. E máis, o río era un
medio de vida máis. Na actuali-
dade preto do 70% dos pesca-
dores proceden do medio urba-
no e achegarse a calquera couto
troiteiro é un xeito máis de pasar
a fin de semana. A todo elo, en-
gádese a escaseza de pezas, un
80 por cento menos que a finais
dos 70. O abandono do rural foi
un factor importante, pero nin-
guén nega que a contaminación
dos ríos converteuse no princi-
pal inimigo da fauna fluvial du-
rante os últimos 40 anos.

OS COUTOS DE LUGO. A meirande
parte dos grandes coutos flu-
viais galegos concéntranse na
área nordeste galega e dun xeito
especial na provincia de Lugo.
Os ríos da Mariña luguesa son
os que atraen a unha meirande
parte dos canistas do país, sen-
do os meses primaverais nos
que se achegan a maioría dos
afeccionados á pesca. Logo, a
medida que discorre a tempa-
da, especialmente no verán, di-
minúe en máis do 50% a cifra de
pescadores. Mentres, a final da
campaña pesqueira tan só que-
dan os incondicionais.

Os coutos que gozan de máis
tradición son, entre outros, o da
Cazolga, no concello de Vilano-
va de Lourenzá, e do San Alber-

Predadores e contaminación, os seus
grandes inimigos

mente entre 1965 e 1985, em-
presas que vertían aos ríos pro-
dutos altamente tóxicos tiveron
vía libre para instalarse á beira
das correntes, sendo as lácteas
as que máis favores obtiñan da
Administración para a súa ins-
talación. Tamén se viron bene-
ficiadas as dedicadas a explota-
ción de minerais. A elas engadí-
ronse o emprego masivo de fer-
tilizantes e praguicidas en pra-
derías inmediatas aos ríos. 

Comeza a tempada de pesca
COMPETICIÓN DA NATUREZA

Solta dunha troita e [abaixo] xornada de limpeza no río Furelos .

O concelleiro de Deportes,

Xabier Alonso (BNG). 
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’’Preto do 70% 
dos pescadores proceden
xa do medio urbano”

’’A contaminación
reduciu as capturas
á décima parte”
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Antonio Cendán
Malia que a comezos da presen-
te campaña, os augurios eran
moito máis prometedores,
transcorridos o tres cuartos de
campionato os equipos galegos
non responderon as expectati-
vas que neles se depositaran. A
actual temporada presentábase
coma á mellor dos últimos catro
anos. Un equipo na liga ACB, o
Obradoiro e tres na LEB Ouro,
equivalente a segunda categoría,
ofrecían un panorama atractivo
para os afeccionados ao deporte
da canastra. Non embargante, a
estas alturas dos respectivos
campionatos a situación é deso-
ladora. Así, o Obradoiro Xaco-
beo, que tiña un importante
apoio financeiro da Xunta, é o
penúltimo clasificado na Liga
ACB, cando faltan oito xornadas
para que remate o torneo.

UN EQUIPO QUE PROMETÍA. O cadro
santiagués principiaba un cam-
pionato discreto, no que lle cus-
taba moito arrancar, se cadra
porque era un equipo feito á
presa e aos xogadores faltáballe
un certo nivel de fa-
miliaridade. Con
todo, ao pouco
de mediar a pri-
meira volta da Liga ACB, o
Obradoiro reaccionou e incluso
acadou unha sorprendente vi-
toria na cancha do Real Madrid
quen, a consecuencia da mes-
ma, perdería o liderado da má-
xima categoría en beneficio do
Barcelona. A partir de entón, e
durante varias xornadas, o xogo
despregado polo cadro galego
fixo soñar os afeccionados,
xa que estivo a piques de me-
terse, durante unhas xorna-
das, entre os oito primeiros. Pe-
ro a situación foi máis ben ficti-
cia, xa que logo chegaría o de-
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rrubamento. Dende entón en-
cadeou un elevado número de
derrotas consecutivas e conver-
teuse nunha das periñas doces
da competición. Cando que-
dan aínda oito xornadas para o
final, o conxunto santiagués é
penúltimo na clasificación,
cunha vitoria menos que o La-
gun Aro, adversario a bater se
quere conservar a categoría.

Un dos principais problemas
que afronta o cadro galego é a
súa defensa, xa que tan só o
Murcia, pechacancelas da clasi-
ficación recibiu máis puntos en
contra. Á inversa, presenta uns
bos números en ataque, aspecto
no que podería incluso ser un
dos equipos punteiros. O Obra-

doiro aínda ten tempo pa-
ra reaccionar, pero debe
facelo o antes posíbel.

UN HISTÓRICO NO OSTRACISMO. O
deporte do baloncesto estivo
asociado desde hai décadas á
cidade de Lugo. O Breogán,
falando en termos estatísti-
cos, é un dos mellores equi-
pos do Estado, aínda que
non pase polo seu mellor
momento. Atrás quedan

os tempos nos que ga-

ñaba na mítica Cidade Deporti-
va do Real Madrid, ou no Palau
Blaugrana, chegando a meterse
nos grupos que loitaban polo tí-
tulo da liga ACB.

O equipo lugués sufriu moi-
to ao remate da pasada campa-
ña tras ser eliminado da fase de
ascenso na primeira rolda. Ac-
tualmente ocupa a sétima pra-
za, o que lle daría dereito a xo-
gar os “play off” desta competi-
ción, aínda que con moi esca-
sas oportunidades de retornar
a ACB, debido, entre outras ra-
zóns, as dificultades con que se
encontraría nos emparella-
mentos. Tería sempre o factor
cancha en contra, ademais de
non demostrar na liga regular
que é un dos favoritos. Aínda
así, non deixa de sorprender
que a afección de Lugo nunca
lle dese as costas ao equipo, xa
que segue a ser unha das que
máis acode ao Pazo Municipal
dos Deportes lugués nas fins de
semana. A explicación atópase
no enraizado que está o balon-
cesto na capital luguesa.

O BALONCESTO NON ATRAE NO SUR. O
deporte da canastra, na súa
versión masculina, non atrae a

afección do suroeste galego, se
cadra porque o seu posto está
ocupado polo balonmán. Se-
gue en categoría feminina o
equipo do Celta despuntando
e está entre os mellores da
competición, pero pola contra
esta tempada vén de fracasar o
Cidade de Vigo Basquet, un
conxunto que xa perdeu a ca-
tegoría trala derrota en Lugo
ante o Breogán. Este conxunto
fora convidado a participar na
LEB Ouro a consecuencia da
crise económica que azoutaba
ao baloncesto, pero non res-
pondeu ás expectativas que
arredor del se xerarán. O des-
censo de categoría incluso está
a convidar á reflexión aos seus
actuais dirixentes, que non
desbotan a posibilidade de di-
solución da entidade.

O outro equipo galego nesta
división era o Club Ourense Ba-
loncesto, que noutrora tamén
estivera na máxima categoría
estatal. O equipo da cidade das
Burgas está a facer unha com-
petición moi discreta e proba-
blemente volverá competir na
LEB Ouro na próxima campa-
ña, pero se cadra cunhas aspi-
racións moi limitadas.�

A selección galega sub 16, clasi-
ficada para semifinais.A selec-

ción galega de fútbol sub 16 vén

de clasificarse para as semifinais do

Campionato Interterritorial de

combinados autonómicos, des-

pois de impoñerse na fase previa

celebrada en Sevilla. Os galegos

derrotaron 2-1 a Andalucía e 8-0 a

Melilla. Pola súa banda, a selección

sub 18 quedou eliminada.�

O fracaso do Obradoiro e a indiferenza
do Breogán marcan a temporada

CANASTRA

’’Despois de vencer
na cancha do Real Madrid,
o Obradoiro levantara
grandes espectativas”

’’A afección de Lugo
segue fiel ao seu equipo,
malia que non pase polo
mellor momento”

’’O sur galego
ten menos que dicir no
deporte da canastra”

Malos tempos para o baloncesto galego
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César Lorenzo Gil

E spiral Maior ten aín-
da quentes tres en-
saios que reflexio-
nan, desde diversas

ópticas e sen coñecemento
mutuo, sobre a denominada
Xeración do 1980. Manuel For-
cadela, Xavier Rodríguez Baixe-
ras e Xosé María Álvarez Cácca-
mo (poetas todos eles desa xe-
ración) iniciaron un camiño de
revisión que proximamente to-
marán Xulio Valcárcel e Arturo
Casas, tamén en Espiral.

Mais que pensan os autores
máis novos e a crítica ou os edito-

res sobre aquela etapa na que so-
bresaíron nomes como os de Ro-
mán Raña, Ramiro Fonte ou Luís
González Tosar? O crítico Xesús
González Gómez consideraba,
nunha entrevista de Xan Carba-
lla n’A Nosa Terra(nº 1.398) que
naqueles tempos se fixo “a me-
llor poesía do século XX” e reivin-
dicaba os seus canons estéticos.
“A poesía son as palabras non a
temática. Foi a forma, a maneira
de dicir, o que supuxo unha rup-
tura co anterior”.

Para o tamén crítico Xosé
Manuel Eyré, o diagnóstico é
acertado. “Aquela foi unha ida-
de de ouro.Nunca se coñecera

unha eclosión lírica semellante.
E aquilo foi o comezo: son poe-
tas que, agás tristes e luctuosos
pasares, seguen exercendo, e
sorprendendo, e mellorando
coma o viño de boa terra”.

Afirma Eyré que os momen-
tos máis estimulantes foron os
inicios e o final da década.
“Lembro os primeiros anos,
cando era evidente a necesida-
de de facer algo diferente. E ta-
mén as postrimerías, can-

Que queda da poesía dos 80?
Trinta anos despois, aparecen ensaios e
reflexións dos protagonistas da xeración
do 1980. Que influencia teñen nos
autores que viñeron atrás deles?

LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Xavier R. Baixeras. PACO VILABARROS

’’Eu suprimiría eses marcos
entre xeracións.
Non se pode construír
un discurso con substancia
de dez en dez anos”

[Miguel Anxo Fernán-Vello]

No I Congreso de Escritores No-

vos que tivo lugar en Compostela

os días 7 e 8 de decembro do

1996, por riba de noticias desta-

cábeis como a presenza nas xor-

nadas de 60 autores (unha cifra á

que non se chega nas convocato-

rias actuais), ou as queixas de Xo-

sé Carlos Caneiro por sentirse

“desprezado por non ser un me-

diocre”, a gran bomba foi a reac-

ción irada do daquela presidente

da Asociación de Escritores en

Lingua Galega, Uxío Novoneyra,

contra unha frase pronunciada

polo poeta Rafa Villar na que pe-

día “matar o pai e soterralo en cal

vivo”, en referencia aos poetas da

década do 1980. Novoneyra res-

pondeu dicindo que non se cae-

se no fascismo e desencadeou

unha polémica, que se pode se-

guir polos xornais da época, entre

novos e menos novos e que ser-

viu de marca fundacional da Xe-

ración poética dos 90.

Rafa Villar (Cee, 1968), conta

que aquilo foi unha anécdota

magnificada polo altofalante da

prensa. “Aínda que só durou unhas

semanas, parece que aquilo foi

máis grave do que realmente foi.

Eu naquel relatorio de 40 puntos o

que viña pedindo era maior pre-

senza dos poetas novos no pano-

rama cultural. Era unha chamada

de atención, non unha revolta con-

tra eles”, conta.

E é que, como explica Miguel

Anxo Fernán-Vello, a xeración dos

80 foi a primeira en conseguir un-

ha difusión masiva para a nosa lite-

ratura. “Naquel tempo os medios

de comunicación en xeral, incluída

a televisión, atendían moito as no-

vidades poéticas. Nunca despois

volvimos ver unha presenza da líri-

ca tan constante na prensa”.

Villar recorda que a polémica

quizais tapou naquel tempo a

enorme débeda que tanto os poe-

tas dos 80 coma os dos 90 tiñan

coa tradición. “A loita estaba en

darlles continuidade ás nosas le-

tras. Tanto eles coma nós e os que

nos seguiron sabemos que temos

unha gran literatura e é fácil reivin-

dicar a Rosalía de Castro porque é

magnífica”.

Para o poeta, a xeración dos 90

“mantivo certas distancias for-

mais” cos seus antecesores pero

non terían existido sen eles. “Fo-

ron os grandes normalizadores da

literatura en galego. Demostraron

que se podía usar a lingua para to-

do e exploraron temas e xeitos de

expresión dunha maneira moi

ambiciosa”.

Compañeira de xeración de Vi-

llar e testemuña do incidente de

Compostela foi María Lado (Cee,

1979), considera que os poetas

dos 80 funcionaron como “refe-

rencia inversa” para os novos. “Pa-

ra nós xa non eran tan modernos e

o estilo facíasenos aburrido. Can-

samos dese modelo de poeta en-

deusado subido na peaña”.

Aínda así, Lado tamén recoñe-

ce o seu labor. “Fixeron un enco-

miábel labor de difusión da poe-

sía, reactivaron os recitais e puxa-

ron por crear novos vieiros para a

publicación. Incluso lles agradezo

que abrisen eles a porta do cultu-

ralismo, necesario para as nosas

letras, loxicamente, porque dese

xeito non temos por que facelo os

demais.”

O crítico Xosé Manuel Eyré non

entende unha xeración sen a outra

e compáraas. “A dos 80 é unha re-

acción á poesía cívica, que xa o

propio Celso Emilio Ferreiro sentira

á deriva, formalmente banalizante

e perigosamente mediocre. A dos

90 é unha reacción contra o exceso

de lirismo sublime”.

ELEVAR O NIVEL. Alén das disputas

interxeracionais, Villar repara na ta-

refa de puxar por levar a poesía en

galego ao maior nivel. “Aqueles

poetas eran persoas moi lidas, moi

preparados e sabidos sobre o que

se estaba a facer fóra. Eran moi bos

coñecedores, ademais da propia li-

teratura galega, da poesía europea

e latinoamericana”.

Fernán-Vello coincide co escri-

tor. “Non o digo eu, dío todo un

Premio Cervantes, Antonio Gamo-

neda: a poesía galega está, desde

aquel tempo, na vangarda de Eu-

ropa e non lle ten nada que enve-

xar á que se fai en calquera lingua”.

Eyré bota en falta, malia todo,

maior amplitude nas referencias

daquel tempo. “Pecou de intimis-

ta, de hispanófila e anglófila. Má-

goa que non se fixasen aquelas

voces no concretismo, a corrente

de poesía brasileira que tiñamos

tan próxima”.�

María Lado.  PACO VILABARROS Antía Otero. PACO VILABARROS

Matar o pai ou abrazalo?

>>>

’’Para nós xa non eran
tan modernos e o estilo
facíasenos aburrido”

[María Lado]
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do se sentiu a necesidade
de incorporar a xente á poesía;
cando se sentiu a necesidade
de volver crebar fronteiras”.

O editor Miguel-Anxo Fer-
nán-Vello, responsábel de Espi-
ral Maior –selo que publicou
practicamente todos os autores
daquel tempo e que segue a ser
hoxe referencia ineludíbel da
poesía en galego– pide máis
tempo para valorar o impacto
daquela fornada de escritores
na tradición literaria. “Eu supri-
miría eses marcos entre xera-
cións. Non se pode construír un
discurso con substancia de dez
en dez anos”, explica. “Quizais
no 2030 poidamos ollar para
atrás e comprobar que a escrita
dos últimos 20 anos do século
XX e os 15 primeiros do XXI fo-
ron un momento especialmen-
te brillante da nosa poesía”.

Fernán-Vello, ademais, de-
fende a “actualidade” daque-
las voces. “Agás os que infeliz-
mente non están, o discurso
daquel grupo é dinámico e
mantense moi vivo. Sempre
digo que o mellor da súa litera-
tura está a facerse agora”.�
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Xosé María Álvarez Cáccamo. PACO VILABARROS

Antía Otero (A Estrada, 1982) é
vicepresidenta da Asociación
de Escritores e unha das poe-
tas máis destacadas do último
lustro. Libre do “roce” xeracio-
nal coa poesía dos 80, prefire
destacar os puntos de unión
entre novos e veteranos. “Can-
do nos xuntamos todos, per-
tencentes a tres décadas dis-
tintas, en temas como a lin-
gua, a terra e outros termos
esenciais estamos cinxidos”.

Na opinión de Otero, nos
novos autores a pegada da-
quela poesía permanece. “Nó-
tanse as lecturas daquel tem-
po, as posicións estéticas orixi-
nais. É un pouso que se vai ali-
mentando e medrando”.

O editor Miguel-Anxo Fer-
nán-Vello é máis cauto neste
punto. “Hai poetas novos que
coñecen e respectan aquelas
obras pero outros non leron
nada daquel tempo”, explica,
e defende o labor da xeración
dos 80 na depuración estilísti-
ca. “Elaboraron un modelo lí-
rico, cunha alta esixencia lin-
güística e un rigor poético que
agora se estraña nalgunhas
ocasións. Hoxe escríbese con

máis desleixo. Hai moitos
castelanismos e un pobre tra-
ballo das palabras. E a poesía

é linguaxe. Non se pode cons-
truír un discurso lírico sen
coidar isto”.�

Fernán-Vello: ‘Hoxe escríbese
con máis desleixo que daquela’

Miguel Anxo Fernán-Vello. IRENE MOLINA / A.G.N.

María Lado confesa que na súa

biblioteca hai poucos títulos dos

80 mais recoñécese debedora

dalgúns dos seus movementos.

“Eu fíxenme poeta grazas ao co-

lectivo Ronseltz; un día veu dar

un recital no meu instituto e de-

cidín dedicarme a isto”. Para a es-

critora, alén dos textos dese co-

lectivo, hai que reivindicar a Lois

Pereiro e a Xosé Mª Álvarez Các-

camo. 

Otero tamén dá a lista de re-

comendábeis. “Todo Lois Pereiro

e toda Ana Romaní”. O poeta Rafa

Villar engade a Pereiro e Cácca-

mo outro nome, Pilar Pallarés. 

Pallarés é a voz que destaca

Fernán-Vello. “O Livro das Devora-

cións é ideal para iniciarse na lec-

tura de poesía en galego e trans-

mite como poucos a tradución

en palabras da dor e da soidade.

Tamén recomendo En concreto,

libro póstumo de Luísa Villalta,

que esclarece a relación do ser

humano co espazo”.

O crítico Xosé Manuel Eyré

dá unha lista longa de referen-

cias: Ronseltz, Eusebio Lorenzo

Baleirón, Manuel Forcadela, Lino

Braxe, Pallarés, Fernán-Vello,

Afonso Pexegueiro, Xela Arias,

Xulio Valcárcel, Cesáreo Sánchez

Iglesias e Pereiro.�

Lois Pereiro,
o gran recomendado

’’Cando nos xuntamos todos,
en temas como a lingua,
a terra e outros termos
esenciais estamos cinxidos”

[Antía Otero]

Lois Pereiro.  

Luís González Tosar. PACO VILABARROS

>>>
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M.B.
Son moitos os intérpretes e as
bandas que escolleron a prima-
vera para o lanzamento dos ál-
bums cos que percorrerán en di-
recto a xeografía galega durante
o verán. Berrogüetto, Ruxe-Ru-
xe, Sumrrá, Víctor Aneiros e
Emilio Rúa figuran nesa listaxe
na que cómpre engadir o debut
de Virxilio Silva e o traballo de in-
vestigación e compilación de te-
mas tradicionais de Ultreia.

Jazz enlatado en directo
TTííttuulloo::    4.0.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Sumrrá.

EEddiittaa:: Freecode Jazz Records.

O trío integrado por  Xacobe
Martínez Antelo, Manuel Gutié-
rrez e Lar Legido celebra o seu
décimo aniversario con este
cuarto disco, gravado na sala
Nasa, no que apostan de novo
por un son acústico. Con el dá
un paso máis nunha proposta
musical propia que parte do jazz
europeo de vangarda adereza-
do con elementos doutros xéne-
ros como o pop, o rock e o folk.

Kosmogonias folk
TTííttuulloo::    Kosmogonías.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Berroguetto.

EEddiittaa:: Autoedición.

O próximo 6 de abril publícase

mezos tiña como obxectivo re-
cuperar a música tradicional
das terras de Tabeirós e de
Montes. Con este novo traballo
afianzan o proxecto e dánlle un
novo aire ao repertorio.

Corridos mexicanos en galego
TTííttuulloo::    Carne de pachanga.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  La Tuna Rastafari.

EEddiittaa:: Zouma Records.

Despois de convertese nun dos
grupos revelación de 2009 e de
compartir cartel coa Fanfare
Ciocarlia, La Tuna Rastafari vén
de enlatar un repertorio varia-
do, no que se inclúen temas de
reggae, corridos mexicanos, o
tango, a rumba e o country.

Tradición sen arranxos
TTííttuulloo::    Ultreia!!!

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Ultreia.

EEddiittaa:: Autoedición.

Resultado dun minucioso tra-
ballo de investigación xurde Ul-
treia!!! (saúdo que se daban os
peregrinos), o terceiro traballo
no que a banda homónima
compila temas tradicionais re-
collidos en tres rutas do Camiño
de Santiago. Nel a formación
quere reflectir a riqueza folclóri-
ca do país, por iso optou por non
someter os temas a arranxos.

Blues con alma galega
TTííttuulloo::    Brétemas da memoria.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Víctor Aneiros.

EEddiittaa:: Gaztelupeko Hotsak.

O bluesman regresa ao escena-
rios co novo repertorio de Bré-
temas da memoria, que sairá
esta primavera e no que fusiona
a tradición e a modernidade so-
bre a columna vertebral do
blues. Os textos están asinados
por Ramiro Fonte e Xosé Carlos
Caneiro. No apartado musical
participan Javier Vargas, Mauri
Sanchís e Roberto Somoza.�

Kosgomonías, o quinto traba-
llo destes veteranos do folk fei-
to en Galiza. Once temas nos
que Berrogüetto propón a tra-
vés da voz de Xabier Díaz unha
reflexión sobre a relación da
humanidade co universo, que
se inspira naquelas vontades
individuais e colectivas que
traballan para mellorar o seu
redor. Entre as colaboracións
figuran o escritor Manuel Ri-
vas, que asina a letra da can-
ción Alalá da noite, así como a
autora Rosa Aneiros.

O debut de Virxilio da Silva
TTííttuulloo::    Odysseia.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Virxilio da Silva.

EEddiittaa:: Freecode Jazz Records.

Formado no Seminario Perma-
nente de Jazz de Pontevedra, o
guitarrista Virxilio da Silva pre-
senta o seu primeiro traballo.
Con 25 anos, lidera un quinteto
integrado por músicos estadou-

nidenses e o galego Xan Cam-
pos. O traballo, con seis temas
orixinais e dous arranxos de es-
tándares do jazz, foi gravado o
19 de xullo de 2008 no teatro
Principal de Pontevedra.

O Ruxe Ruxe máis enérxico
TTííttuulloo::    Na fura de diante.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Ruxe Ruxe.

EEddiittaa:: Autoedición.

Membros do movemento mu-
sical dos 90 coñecido como
rock bravú, Ruxe Ruxe presen-
ta, quince anos despois da súa
irrupción na escena galega e
baixo o título Na fura de diante,
o seu sétimo disco de estudio,
no que quixeron enlatar a ener-
xía dos seus directos. O álbum
gravouse nos estudios Océano
baixo a supervisión de Javier
Abreu e a masterización tivo lu-
gar en California. Buratos, sin-
gle sobre a memoria histórica
co que a banda presentou o tra-
ballo, conta cun vídeo dirixido
por Jairo Iglesias, que opta aos
Premios Mestre Mateo.

Entre o post-rock e o noise
TTííttuulloo::    Asuntos que se resolven co

tempo.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Noise Project.

EEddiittaa:: A Regueifa.

O sexteto de Valga, que se mo-
ve entre o post-rock e o noise
presenta Asuntos que se resol-
ven co tempo, que se pode
descargar gratuitamente no

netlabel A Regueifa ou adquirir
fisicamente en tendas especia-
lizadas.

O interior de Emilio Rúa
TTííttuulloo::    Interior.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Emilio Rúa.

EEddiittaa:: Pai Música.

O cantautor ourensán está a
presentar en directo o reperto-
rio deste terceiro traballo dis-
cográfico, gravado e mestura-
do na Casa de Tolos e produci-
do pola cantante Uxía e o mú-
sico brasileiro Sérgio Tannus.
Emilio Rúa contou coa colabo-
ración de Luís Tosar, Guadi
Galego, Toni Lomba, Quim Fa-
rinha, Marcos Teira, Xosé Ma-
nuel Budiño e a propia Uxía
Senlle. Achégase ao mundo
tradicional da man de Lela,
reinterpreta temas compostos
por Magin Blanco, Uxía e Sér-
gio e ponlle música a un poe-
ma de Manuel Rivas. 

A murga de Linho do Cuco
TTííttuulloo::    3.

AArrttiissttaa  //  GGrruuppoo::  Linho de Cuco.

EEddiittaa:: Autoedición.

Dende que comezaron hai
máis de quince anos con estru-
tura de pasarrúas, Linho de
Cuco foi evolucionando como
formación até facerse oco de
seu na escena tradicional gale-
ga. Agora presenta un segundo
disco ao que lle engadiron as
sonoridades da zanfona e do
acordeón diatónico. Nos co-

Grupos e intérpretes apuran a saída dos discos
cos que afrontarán os directos do verán

Primavera de discos
Os integrantes de Berrogüetto.
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Como cada ano, este vindeiro 2 de abril celébrase

en todo o mundo o Día Internacional do libro

Infantil e Xuvenil. Nesa data, ou nas anteriores e

posteriores, os colexios e bibliotecas aproveitan

para promocionar a lectura entre os máis novos.

Este ano, o lema deste día é “Hai un libro esperan-

do por ti”. A ver se o descubres e disfrutas del, e

doutros moitos que tamén están á túa espera.

Esta data lembra o día do nacemento de Hans

Christian Anderssen, o considerado maior ou

máis coñecido autor de literatura infantil de todos

os tempos. Quizás non estaría mal coller nas mans

un dos seus clásicos contos.

Nesta serie na que repasamos en

forma de cómic a vida e milagres de

figuras senlleiras da historia gale-

ga, ocupámonos hoxe de Maeloc,

un bispo e líder dos bretóns que

habitaron unha parte da Galiza aló

polo lonxano século VI.

Maelocé unha figura da que pouco

coñecemos, e que se perde na

néboa dos tempos e do misterioso

celtismo que, dalgún xeito, el repre-

senta na nosa historia.

HOXE:
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A migración dos Bretóns
Os bretóns, efectivamente acosados polos an-
glos e os saxóns, tiveron que retroceder, e algúns
deles optaron por emigrar por mar, asentándose
na Bretaña francesa e na Bretoña galega, aínda
que neste caso en moito menor número.
Na súa Gran Bretaña orixinaria, estes celtas ro-
manizados acabaron por ser desprazados e ani-
quilados polos invasores bárbaros.

Maeloc e os concilios
Do pouco que saben os historiadores de Maeloc
e a súa xente, é pola referencia que del se fai nas
crónicas dos Concilios de Lugo e Braga.
Estas reunións de relixiosos da Gallaecia Sueva
foron citas moi importantes na historia galega,
determinando a organización en parroquias,
case igual que a que temos hoxe.
Maeloc, ou Mailoc (do celta Mach Log, co signifi-
cado según algúns de “vestido de luz” ou simple-
mente “príncipe”) debeu ser, ademáis de xefe reli-
xioso, un dos líderes daquela colonia celta.
A capital ou principal centro daqueles bretóns su-
ponse que estaba arredor do Mosteiro Máximo,
do que hoxe non quedan restos. Pode que esti-
vera na propia Bretoña actual, ou dacordo con

outras teorías, na propia Mondoñedo, que sería
a sustituta, séculos despóis, do bispado brito-
niense.
Durante varios séculos hai rastro da presenza bre-
tona, até que coa invasión árabe desaparecen as
referencias concretas. Considérase que daquela,
a integración entre os descendentes de Maeloc
e a poboación orixinaria debía ser xa moi grande.

Maeloc hoxe
Como outros personaxes e figuras daqueles sé-
culos sen moita referencia escrita, post-romanos
e previos á Idade Media, o que sabemos de Mae-
loc, como dos reis suevos, é escaso.
Eso non impideu que se lle dera un papel algo
mítico, como unha referencia dun celtismo tar-
dío que habitou unha parte de Galiza. Foi famoso
un disco do grupo Milladoiro chamado “A Galicia
de Maeloc”, e o seu nome lévano tamén locais, vi-
ños e outros produtos, como sinónimo de pa-
sado celta.
A parroquia de Bretoña celebra cada ano o Lug-
nasad, ou festa na honra do deus celta Lug, no
mes de agosto, en lembranza daqueles brito-
nienses.

Quen foi?

EnBretoña

(A Pastoriza,

Lugo), esta

imaxe

nunha fonte

lembra a fi-

gura do

bispo 

Maeloc.
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An Alfaya 

DDende aquí propóñovos
un libro de lectura re-

comendable para calquera
adulto que busque un intre
de felicidade e deleite, un
anaquiño de goce privado,
unha sorte de privilexio ínti-
mo, e anímovos a participar
dunha viaxe enfeitizante,
dun paseo excepcional pola
fermosa alfaia que agromou
da imaxinación do creador
Jacobo Fernández, e invíto-
vos a que compartades a ex-
periencia con outros adultos
sen prexuízos, necesitados
de recibir sensacións agra-
dables, e como non, coas ne-
nas e nenos do voso entor-
no. Que corra a voz!, porque
Mil cousas poden pasar.  E
pasou que o libro resultou
gañador da última edición
do Premio Merlín de Litera-
tura Infantil, auspiciado por
Edicións Xerais de Galicia.
Para calquera persoa aman-
te da beleza plástica e da
frescura argumental adoba-
da coa maxia, resulta unha
engaiolante aventura cami-
ñar pola Vila de Nil da man
de personaxes tan entraña-
bles como Pouco ou Lina, ou
mergullarse nas profundi-
dades do océano nese outro
mundo gobernado polo rei
Pindo IV O Tratable. Se reci-
bimos a fantasía ideada polo
autor e ilustrador con com-
plicidade e empatía, debú-
xasenos o sorriso nos beizos
e xa non somos quen de per-
delo durante a travesía, con-
vidándonos a pasar as páxi-
nas e a degustalas cos cinco
sentidos. Porque o libro su-
pón un regalo para a vista
(fermosas imaxes e fermosa
edición), o oído (lido calque-
ra parágrafo ao azar resulta
canoro), o olfacto (ule a mar,
a terra, a vento, a auga e a lu-
me), o tacto (agarimoso) e o
gusto (saboroso). Probade, é
unha ledicia! �

MIL COUSAS 
PODEN PASAR

O libro é un 
regalo para 
a vista, 
o oído, 
o olfacto, 
o tacto 
e o gusto ”

’’

A abella abesullona.

Autor:  Manuel Janeiro

Editorial: Galaxia. Col. Árbore

Manuel Janeiro, autor recoñecido no
eido do deseño editorial, achégalles
aos cativos galegos esta engaiolante
e tenra historia ao redor do mundo
dos ápidos. A través dunha linguaxe
rica, chea de recursos expresivos con
trazos poéticos e salferida dun lene
humor, técese a trama desenvolvida
ao longo de tres capítulos curtos. A
voz narradora en terceira persoa al-
terna cos vivos diálogos dos distin-

tos personaxes para contar as aven-
turas ás que se terá que expoñer a
súa protagonista, a abella
abesullona, a fin de cumprir a orde
da súa raíña de colmea e ir na pro-
cura de víveres para todos os mem-
bros da comuna. Será grazas á súa
natureza curiosa e ao seu xeito de le-
vala á práctica por medio de pregun-
tas, como logrará o obxectivo. Pero
esta viaxe converterase axiña en ini-
ciática porque lle vai tamén permitir
coñecer outros habitantes, maneiras
de vida diferentes e, xa que logo, de-
terminadas realidades que nada te-

ñen que
ver co seu
re d u c i d o
mundo de
abella co-
munal. As
i l u s t r a -
cións de
Marta Ál-
varez do-

tan de vida amarela os entrañables
poboadores deste conto que es-
perta as sensacións agochadas na
grandeza das pequenas cousas.�

Alba Piñeiro

Aventura apícola

Neste cadro atoparás os nomes de nove aves ou

paxaros voando entre todas esas letras.

Emparella cada billete (co seu número) co país ao

que corresponde.

Cómo andamos 

en numismática?

Solucións:

Billetes:

1-China, 2-Inglaterra, 3-Brasil, 4-Australia, 5-Rusia, 6-Bután, 7-Estados Unidos,

8-Xapón, 9-Colombia, 10-Pakistán.             

Sopa de Letras:

Anduriña, melro, paporubio, miñato, lavandeira, pomba, rula, gorrión, 

mazarico.
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Bama, Fruitas Vilar e centos de
pequenos comercios por todo
o país... Alguén imaxina o éxito
de R se non chegase a facer da
lingua galega un plus de cali-
dade e distinción?”

OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PODERÍAN TRIUNFAR EN GALEGO.

“Cando saíu O Correo Galego
(agora Galicia Hoxe) como edi-
ción en galego de El Correo Ga-
llego non triunfou na súa área
de influencia por un motivo
fundamental: tiña tres veces
menos páxinas e información
que a edición en castelán e un
acento eminentemente cultu-
ral dirixido a un sector con-
creto, non a un público xeral”.

TODOS OS CAMBIOS NORMATIVOS
HABIDOS EN 25 ANOS
CABEN NUN FOLIO.

“Todos os grandes cambios
normativos do galego oficial
en 25 anos caben en pouco
máis dun folio. Porén, o caste-
lán introduciu recentemente
modificacións na súa norma-
tiva moito máis importantes
que as que se introduciron no
galego, aprobounas a Real
Academia Española o
13/10/2004 e publicáronse no
Diccionario panhispánico de
dudas. Causoulles isto gran-
des traumas aos usuarios do
español? Supuxo moitos
atrancos no mundo escolar ou
xornalístico? Ninguén se quei-
xou. Será porque ao castelán
todo se lle perdoa e ao galego
non se lle pasa nin unha?”�

dos que no saben ni la len-
gua gallega ni las costumbres
respectivas son ineptos para
los dichos empleos’”.

O GALEGO NON PREXUDICA
A EMPRESA.

“A Confederación de Empre-
sarios de Pontevedra recibiu
nos últimos seis anos case
cinco millóns de euros en sub-
vencións á normalización, e
logo aínda cargan contra a
‘imposición’ do galego. O co-
herente sería que devolvesen
eses cartos”.

“Outras empresas non reci-
ben nada por funcionaren en
galego e non só non dan per-
das senón que os seus benefi-
cios e simpatías son evidentes:
R, Adegas das Eiras, Pousadas
de Compostela, Lácteos

CULTURA.27.ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

rización dos fillos, ou o que é o
mesmo, non existe o dereito dos
pais a faceren dos fillos uns in-
competentes lingüísticos”.

“As Matemáticas en galego
só lles crean problemas a cer-
tos pais e nais, pero non por sa-
beren galego, senón por seren
pouco expertos en Matemáti-
cas. Así, a culpa dalgúns proxe-
nitores por non entenderen os
exercicios de Matemáticas dos
fillos (para llelos explicar) apá-
ñaas ‘el gallego’”

OS FUNCIONARIOS DEBEN SABER
GALEGO PARA CUMPRIR
COA SÚA TAREFA.

“O Padre Sarmiento dicía a
mediados do século XVIII que
os funcionarios de xustiza ti-
ñan que saber a lingua e os
costumes de Galicia ‘y todos

X.G.
“Nun programa de radio, a pre-
sentadora comentaba cun en-
trevistado a calidade dun alba-
riño que se vende moi ben fóra
de Galicia. ‘Pena que teña a eti-
queta en galego’, dixo a conduc-
tora. ‘A etiqueta non se bebe’,
corrixiuna o convidado”. Ta-
mén puido engadir que hai pro-
dutos con etiquetas en francés
como os perfumes ou en inglés
como as prendas de roupa e
ningún locutor se queixa. Este é
un dos prexuízos que podería
estar incluído en 55 mentiras so-
bre a lingua galega. Henrique
Costas, coordinador da obra,
usa a escena como exemplo dos
moitos que quedan por rebater.
“Podiamos ter chegado facil-
mente até as cen mentiras”,
afirma o portavoz de Prolingua.

O libro está a lograr un
grande éxito. Vendéronse preto
de 4.000 exemplares nas máis
de setenta presentacións que se
desenvolveron por todo o país e
en varias cidades españolas e
estranxeiras, pero tamén se es-
gotou en varias librarías, onde
se venderon case 2.000 en pou-
cas semanas. Logo dunha pri-
meira reimpresión doutros
2.000 exemplares, xa van pola
segunda en pouco máis de
dous meses. A tiraxe media
dunha novela en Galicia supera
por pouco os mil exemplares,
en tanto que no mercado espa-
ñol poucas veces supera os
dous ou tres mil. “Trátase dun
libro moi necesario e útil, que
moita xente precisaba para au-
toafirmarse”, sinala Costas.

Recompilamos algunhas
aclaracións sobre o galego que
se poden atopar nesta obra.

O CASTELÁN NON FOI VOLUNTARIO.

“1896: Prohibición da Dirección
General de Correos y Telégrafos
para falar por teléfono en lin-
guas diferentes do castelán (...)

1955: Nunha folla voandeira
saída da Imprenta Sindical da
Coruña e distribuída por toda
Galicia dicíase: “Hable bien.
Sea Patriota. No sea Bárbaro.
Es de cumplido caballero que
Usted hable nuestro idioma
oficial, o sea, el castellano. Es
ser patriota. Viva España y la
disciplina y nuestro idioma

cervantino ¡¡Arriba España!!”

É MÁIS DIFÍCIL ELEXIR O GALEGO.

“Os negacionistas só falan
dunha ‘Galicia bilingüe’ e de
‘libertad’ como dereito a esco-
ller non ter nada de galego,  de-
reito a ignorar totalmente o ga-
lego no ensino e na adminis-
tración en Galicia. Nada falan
do dereito a escoller nin da li-
berdade para poder usar e es-
coller galego ou castelán na
xustiza, no comercio, nos me-
dios de comunicación, na
igrexa, no mundo do traballo,
na sanidade, onde o uso nor-
mal do galego aínda é unha tei-
mosa heroicidade inasumible
pola maioría da cidadanía”

“En palabras de Xesús Pal-
mou, ex-secretario do PPdeG:
‘O galego é o principal ele-
mento definidor da nosa iden-
tidade. Non se pode querer a
Galicia e non ao seu idioma. É
incompatible. A Constitución
impón o deber de coñecer o
castelán pero non os idiomas
autóctonos. Polo tanto hai
unha discriminación cara o ga-
lego que debe solucionarse
dende o Estatuto, estable-
cendo a igualdade das dúas lin-
guas no seu ámbito territorial,
co deber de que os galegos co-
ñezan o galego. Iso está claro’”

“Os nenos e os inmigrantes
non teñen problema ningún co
galego. Os nenos absorben cal-
quera idioma con naturalidade,
xogando, vivindo nel. Os inmi-
grantes aprenden calquera
idioma que lles abra o mercado
laboral e a inserción social. Para
un inmigrante romanés, sene-
galés ou chinés o galego e o cas-
telán son tan parecidos que non
lles ofrecen ningunha dificul-
tade, aprenden os dous ase-
made sen maiores problemas”.

ESTUDAR EN GALEGO
NON PREXUDICA A NINGUÉN.

“Unha recente sentenza do Tri-
bunal Supremo, do 21 de outu-
bro de 2009, sobre unha de-
manda dun pai de Vigo que
quería para o seu fillo escolariza-
ción integramente en español
insiste nos mesmos argumen-
tos: non existe o dereito de esco-
lleren os pais a lingua de escola-

55 mentiras sobre a lingua galegaesgotou
oito mil exemplares en poucos días
e xa ten a segunda reimpresión en marcha

Un libro sobre o galego, éxito de vendas

Presentación da obra en Ourense e [abaixo] en Bos Aires.   
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“Cepelín”, confirma a necesi-
dade desa lectura solidaria. Os
poemas non son como as nu-
bes, nin moito menos están
preto, os poemas son o ceo, a
viaxe. A perplexidade e a in-
dignación, constantes nesta
primeira parte, regresan con
máis decisión ao pasado, pre-
guntándose se aínda
é posíbel a reconstru-
ción (quérese dicir, a
esperanza), mentres
se expón a rabia dun-
ha vida desnortada e a
incompletude conse-
guinte, mentres se
pregunta canto dura-
rá a condena á banali-
zación que herdamos
e na que nos recoñe-
cemos.

A dialéctica entre
consumir o tempo ou
vivir, ese eixo, segue,
obviamente, manténdose na
segunda parte ou acusación,
de título “Greenlandia”. Nótase
agora, iso si, que os poemas
tenden a ter referentes, tenden
máis ao presente. Iníciase coa
constatación da inercia vital e
segue co azar, as consecuen-
cias do paso do tempo, os pre-
sentimentos, a desorientación,
a imposibilidade de que os hu-
manos nos coñezamos. A in-

crítica

CULTURA.28.

Acusación de Xiana Arias Rego
garda moitas concomitancias
con A crise irredutible de Al-
berte Momán, comentado hai
pouco. Por riba dos discursos
de xénero hai
unha fonda
preocupación
que os une: a
sensación de
estar atrapado,
de ser vítima
dunha situa-
ción de paráli-
se na que se enfrontan por un-
ha parte a necesidade de ser
consciente dos pasos que se
dan e, por outra, o inconscien-
te deixarse levar polo carpe
diem.

O primeiro que se le é unha
colaxe con textos de Roque
Dalton, Roberto Bolaño, The
Velvet Undergroug “e o mun-
do dos furados de María Mari-
ño”. Logo desta montaxe vén o
poema de cabeceira e un per-
cibe xa que o que segue non é
ningún capricho de nena obe-
diente senón todo o contrario,
“unha calor enferma / que o
precipita todo” (p. 9). Imos,
polo tanto, asistir á lectura
dunha convulsión  interna, in-
forme e voraz.

Ben logo nos decataremos
dun efecto propio deste tipo de
poesía vangardista, moi acusa-
do na poeta da Fonsagrada. Re-
ferímonos ao feito de que os
poemas esixan unha lectura
continuada, non fragmentada.
O libro tampouco é un catálo-
go de acusacións, porque imos
constatar que unha mesma
acusación é posíbel desde dife-
rentes perspectivas.

O título da primeira parte,

Douglas Adams (1952-2001) foi
un escritor e guionista inglés –li-
gado nos seus inicios ao grupo
dos Monty Pyt-
hon– que traba-
llou en diversos
xéneros: teatro,
televisión, radio,
cine… O seu
grande éxito co-
mercial veu da
man desta Guía do autostopista
galáctico, que comezou a súa
andaina como serial radiofóni-
co e que daría lugar posterior-
mente a obras de teatro, adapta-
cións á banda deseñada, unha
serie de televisión e mesmo un
videoxogo. Adams escribiu ta-
mén unha serie de cinco nove-
las das cales esta é a primeira e,
probabelmente, a máis célebre. 

A novela proxéctase como
unha parodia do xénero da fic-
ción científica e segue os pasos
dun personaxe, Arthur Dent,
que, coa axuda dun seu amigo
extraterrestre, Ford Prefect, es-
capa da destrución da Terra
cando esta é demolida para
construír unha vía rápida hipe-
respacial. As  peripecias vividas
por Dent –como protagonista e
como espectador– inclúen un-
ha guía turística do Universo, o
roubo dunha nave espacial por
parte do Presidente Galáctico,
un negocio dedicado a cons-
truír planetas por encargo de
clientes millonarios e o descu-
brimento dunha complexa con-
fabulación por parte dos seres
máis intelixentes da galaxia –os
ratos– para descubrir as respos-
tas sobre “a Vida, o Univer-

consciencia da vida, esa con-
dena eterna da que non se dá
escapado.

A terceira parte, “Allo”, co-
meza con esa decisión, ese ac-
to que non evita a inseguran-
za, nin a incomunicación, nin
o medo. Esa sensación de es-
tar sempre no lugar equivoca-

do deriva no retrato
da insatisfacción vital.
A rebeldía tampouco
serve, nin a memoria
do corpo que tamén
doe malia sorprender.
A tradición é un ame-
azante obstáculo. Nin
sequera a inocencia
salva do sentimento
de culpabilidade. De-
finitivamente, ten que
haber algo máis.

Formalmente
é unha poesía sinxela.
Son poemas breves e

contundentes, malia a súa in-
completude, esa que tamén
os fai tan solidarios. Mellor
que catálogo de acusacións,
estamos ante un alegato evo-
lutivo (dentro das marxes do
posíbel) para sentirse vivo
mentres se denuncia a falsida-
de da vida fácil e espectacular,
ese cárcere de ouro e inercia
inmóbil.�

X.M. Eyré

’’Son poemas
para sentirse
vivo mentres
se denuncia
a falsidade
da vida
espectacular
e fácil”

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

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

Xiana Arias.

POESÍA.

O cárcere
precipitado

Acusación
AAuuttoorrííaa::  Xiana Arias Rego.

EEddiittaa::Galaxia.

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

� AA  rroollddaa  nnooccttuurrnnaa..  Sarah Waters. Galaxia.

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

� UUnnhhaa  hhiissttoorriiaa  qquuee  nnoonn  vvoouu...... Cid Cabido. Xerais.

� UUnn  ttiippoo  lliissttoo.. Xosé Monteagudo. Galaxia.

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

� 5555  mmeennttiirraass  ssoobbrree  aa  lliinngguuaa......  X. H. Costas. Laiovento.

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� UUxxííoo  NNoovvoonneeyyrraa  Carmen Blanco. A Nosa Terra.

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

Rexina Vega

Arapaza de Boiro amaña o
fondo que abrangue a olla-

da da súa webcam. Posters sig-
nificativos, algún libro, un enor-
me peluche... Un rapaz de Mil-
wakee senta diante da súa com-
putadora cun aquel de nervio-
sismo e peitéase aproveitando o
reflexo da pantalla. En Taipei
outro mozo ensaia a súa voz, á
procura do ton máis grave e se-
dutor. Todos abren agora o na-
vegador dispostos a xogar a cha-
troulette,un novo servizo de vi-
deoconferencia que te conecta
abitrariamente con absolutos
descoñecidos. Este novo enxe-
ño supón un paso máis na vora-
cidade comunicativa dos nosos
días. Unha nova forma de rela-
cionarse que, queirámolo ou
non, estanos xa a mudar por
dentro. O ritmo é vertixinoso. Só
conta a primeira impresión. Se
non che gusta o que ves abonda
con premer no boton de “se-
guinte”. A rapaza de Boiro taté-
xalle, nun inglés primitivo, algo
enxeñoso ao adolescente de
Milwakee, un silencio incómo-
do: next.Aparece agora na pan-
talla o mozo de Taipei. Encadé-
anse as frases, sen demasiado
sentido, calíbrase o atractivo de
cada quen, uns segundos de dú-
bida: next. Pasan moitos 20, 30...
pola pantalla da nosa rapaza en
Boiro, que remata pechando o
ordenador cunha sensación de
frustración, co ego dolorido.
Porque neste xogo, como no das
outras redes sociais volvémonos
vulnerables dunha maneira iné-
dita. Por que me suprimiu como
amigo? Por que non teño co-
mentarios no meu post? O eu
exposto nunha praza pública
planetaria na que intercambiar
relacións ao ritmo salvaxe da
moviola. E aquí estamos
todos:obrigados a procurar un-
ha identidade dixital e a reflexio-
nar sobre o interese e atractivo
das nosas fantasmas!...�

CHATROULETTE

’’

’’Neste xogo volvémonos
vulnerables
dunha
maneira
inédita”

NARRATIVA.

Humor
inane

Guía do autostopista
galáctico
AAuuttoorrííaa::    Douglas Adams.

TTrraadduucciióónn:: Ruth Layús Quiroga.

EEddiittaa:: 2.0 editora (211 pp.).

>>>

28-31 critica (1).qxd  23/3/10  23:16  Página 2



excelente tradición inglesa da
sátira –Swift, Carrol, Woode-
house– e construír un relato
que cargue ironica-
mente contra vicios, to-
lemias colectivas e defi-
ciencias sociais varias.
E o certo é que Adams
consegue colocar, no
medio da indubidábel
facundia con que abor-
da o xénero, unha
causticidade ateigada
de indulxentes diatri-
bas sobre a desmesura-
da importancia que os
humanos nos damos a
nós mesmos. 

Pero no balance aparecen
máis ocorrencias que xenio. As
afiadas observacións que con-
verten as sátiras dos autores an-
tes mencionados en obras de ar-
te que perduran na memoria
son substituídos aquí por mani-
dos comentarios ao alcance de
calquera que saiba poñer un
pouco de distancia entre a reali-
dade e os telexornais: a denun-
cia de que os ricos poden cons-

CULTURA.29.

so e Todo o Demais”. 
Con este sucinto resumo da

historia –e co desvergoñado ton
xeral que se desprende da nove-

ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

CONTADELIBROS.
Oregón

Dime algo sucio,de Diego
Ameixeiras, é unha novela de
suspense escrita ao xeito coral,

con distintos
personaxes
que se
entrecruzan
nunha literaria
Ourense con-
vertida en
Oregón. Unha

adolescente obsesionada pola
imaxe, unha parella de mozos
case que namorados, unha
muller incapaz de esquecer o
amor, un inmigrante que ven-
de no top manta...Todos á
busca dun lugar. Edita Xerais.

Debú literario

Toxoutos publica un novo
título literario da colección
‘Nume’, Cartas a Elisa,que su-

pón o debú
literario en
formato lon-
go do
compostelán
Santiago Ca-
sal,
premiado na

categoría de relatos. Nesta no-
vela cóntanos as vivencias de
Xabier Arias, unha mente
inqueda que procura fuxir
dunha infancia chea de
desamor pero que sofre os
rigores da frustración. 

Vellos coñecidos

Carlos G. Reigosa volve aos
andeis de novidades con
Xentiario,un conxunto de 13

relatos nos
que o xornalis-
ta fai desfilar
vellos
coñecidos.
Podemos ler
as vicisitudes
do retorno á

vida dun pasmado Caín,
a visita de Don Quijote de La
Mancha a Galiza ou algunha
nova aventurela do detective
Nivardo Castro, famoso perso-
naxe do autor.�

la– queda claro que o autor es-
colle o rexistro do disparate
máis ou menos enxeñoso para,
en teoría, situarse no ronsel da

truír mundos perfectamente ri-
dículos ao servizo do seu ego-
centrismo, por exemplo, non

parece un grande achá-
dego do pensamento.
En canto á forma de
presentarnos os resul-
tados destas profundas
coxitacións, tampouco
semellan de grande al-
tura. Por poñer outro
exemplo, nun capítulo
se nos describe a tortu-
ra á que son sometidos
os dous protagonistas
pola raza dos vogóns:
escoitar os poemas que
escribe o líder desta si-

nistra especie. Non parece esa-
xerado afirmar que a chispa des-
tes episodios está ao nivel da das
historietas para cativos. 

A pregunta de se o relato res-
ponde a uns mínimos niveis de
esixencia literaria resulta ociosa:
a indixencia narrativa, a incon-
sistencia dos personaxes e a ni-
miedade dos desenvolvemen-
tos resultan desoladoras. Pero,
obviamente, tampouco hai

Versos solidarios no Día Mundial
da Poesía.O pasado 22 de marzo o

PEN Galicia celebrou no Centro So-

cial Caixanova de Compostela, o Día

Mundial da Poesía cun recital que

quixo renderlle homenaxe ás víti-

mas dos terremotos que azoutaron

no último ano Chile, Italia e Haití. No

acto, que se celebrou baixo o lema

Voces solidarias, participaron os po-

etas galegos Luís González Tosar
[na foto] e Luísa Castro, a italiana Fe-

derica D'Amato, o chileno Sergio

Macías e o haitiano James Noël.�JÉ
S
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Douglas Adams.

>>>

’’A pregunta
de se o relato
responde a
uns mínimos
niveis
de esixencia
literaria
resulta ociosa”

>>>
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Primeiras actividades do centenario de Seoane.O Consello da Cultura

acollerá do 6 ao 8 de abril o congreso internacional Luís Seoane. Galicia-Ar-

xentina: unha dobre cidadanía ,que persegue abranguer a través das confe-

rencias de expertos arxentinos e galegos a poliédrica figura do artista, máis

alá da produción pola que é máis coñecido. Segundo Ramón Villares, presi-

dente do Consello da Cultura, un dos aspectos novidosos do congreso é a

análise de como mudou a obra de Seoane a imaxe estética de Galiza. As xor-

nadas rematarán o 9 de abril, na Fundación Seoane, onde se inaugurará un-

ha exposición cos fondos da entidade que permanecerá aberta até xullo.�

talvez non se deu a importancia
debida, pois coido que a viven-
cia agónica que describe a tra-
vés dunha viaxe espacial solita-
ria dun único individuo que
sulca o Espazo durante anos
para acharse cunha inesperada
sociedade de autorreduplica-
ción trouxo ás nosas letras o
mellor do Clarke do eterno cir-
cular e o Heinlen do paradoxo
espazo-temporal.

O ollo pecho e outras histo-
rias desagradablesregalounos
unha escrita baudelairiana,
dospassiana, ecléctica por defi-
nición e avanzada ao seu tem-
po que convén recuperar. Ler as
súas historias é regresar ao me-
llor dunha década que cimen-
tou o edificio literario que no
presente teimamos en erguer.�

Armando Requeixo

A parodia defínese como un-
ha imitación burlesca e irres-
pectuosa que busca a desmi-
tificación do orixinal, xeral-
mente para conseguir un
efecto cómico. O problema
ao parodiar un deporte xa de
seu tan paródico coma o
pressing catch, ou wrestling, é
que se pode sucumbir á ten-
tación de, sinxelamente, re-
producir o que de caricatu-
resco ten o obxecto da emula-
ción. Algo diso ocorre con
Pressing Catch: un nunca sa-
be onde remata a ridiculez do
deporte –por chamalo dal-
gunha maneira– e onde em-
peza a do remedo. Os lí-

nado por un misterioso J. A. M. e
ilustrado por Anxo L. Baranga.
Do último proporciónase un sin-
tético currículo na lapela, pero
do primeiro nada se di agás que
naceu en Peites, unha aldea do
suroeste de Lugo.

Supoño que aínda
hoxe haberá moitos
que descoñezan que J.
A. M. son as siglas do es-
critor  José Antonio
Martínez que na actua-
lidade asina como José
Mondelo e que aínda o
ano pasado asinou pa-
ra Baía Edicións a co-
lección de relatos O in-
forme do empregado
Mendes(obra, por cer-
to, que tivo unha edi-
ción anterior de Autor,
non venal, baixo o título de Con-
tos de antonte).

Pois ben este reservado J. A.
M., de Peites, nas terras lugue-
sas de Ribas de Sil, achegaba á
literatura de noso hai máis de
vinte anos unha novela curta
(O ollo pecho), dous relatos
longos (“A señorita R” e “Saída
ao espacio exterior”) e outros
dous curtos (“Flamingo” e
“Historia breve dun home sen
sorte”) que se contan, a meu
ver, entre o máis innovador da
escrita do seu tempo.

O ollo pecho é unha ácida
noveleta negra, protagonizada
por un mozo que se ve atrapado
na súa propia circunstancia e
inicia unha fuxida cara adiante
que o leva ata un final de violen-
cia témera e abouxadora. Un re-
lato que consegue crear un moi

que contar con que estivese
dentro das intencións do autor
escribir nada que se puidese in-
cluír dentro da categoría literario. 

A excitación infantiloide que
atopa Adams mesturando o an-
tiintelectualismo coa presunta
desinhibición ao tratar temas fi-
losóficos, combinando humo-
radas planas con arrebatos de li-
rismo, barallando linguaxe
pseudocientífica e remedos de
sentimentalismo… ten a súa
correspondencia no infantilis-
mo que propicia o entusiasmo
ante esta clase de produtos. E
non pode suscitar máis que un-
ha mansa desesperación ante a
inanidade dun humor cuxo
maior mérito é o volume da re-
cadación lograda.�

Manuel Xestoso

Hai libros que chaman por un
dende o desconcerto. Son
obras que te intrigan dende o
primeiro momento, textos aos
que rodea un
enigmático veo
que fascina.

Tal aconte-
ce, coido eu,
con O ollo pe-
cho e outras
historias desagradables, volu-
me narrativo que editaba en
1989 unha Sotelo Blanco Edi-
cións daquela aínda radicada
en Barcelona e que reunía his-
torias rematadas de escribir
tres anos antes.

O libro figura en cuberta asi-

logrado clima de tensión cre-
cente, de abafo irracional e ase-
made explicable polos aconte-
cementos, cunha linguaxe áxil
coma un estilete a rachar a pel
das palabras pero que, ao tem-

po, deixa nas filigranas
que debuxa na derme
da verba requintadas
pingas de estilística e
un dominio do fraseo e
a semántica do slang
hampón moi acabado.
Todo o rupturismo an-
tiheroico, todo o retrato
contrasocial, toda ico-
noclastia ante o esta-
blecido, todo reflexo
dunha estética do de-
sencanto, toda descri-
ción de posfracaso, en
fin, toda escrita subver-

siva e orixinal que queira hoxe
apórselle a iso que algúns deron
en denominar Xeración dos Pei-
xes xa estaba en O ollo pechoe,
dito sexa de paso, cunha altura
narrativa que os autores desa su-
posta xeración (que seica non se
ocupan da lectura da nosa tradi-
ción literaria) farían ben en con-
siderar, mais que nada para sa-
ber que é o que teñen que igua-
lar e, se poden, superar.

Quen revisite estas páxinas
sen dúbida apreciará o neorro-
manticismo surreal e tráxico de
“Flamingo” o enlevo onírico e
decadentista de “A señorita R” e
aínda o bíblico-oracular e sim-
bólico de “Historia breve dun
home sen sorte”, mais quero eu
agora chamar a atención sobre
“Saída ao espacio exterior”, un
relato de ciencia ficción ao que

crítica

>>>

O CORDEL.
Búsola
Nº 4.

Dirixe: Suso Rubio.

Edita: Casa da Cultura do Concello do

Valadouro 

Novo número desta revista na
que pesan sobre os outros
xéneros a creación literaria, a
ilustración e a divulgación. In-

clúense
ilustracións do
coruñés
Héctor
Francesch.
Diana Mandiá
fala do 40º ani-

versario do Museo do Mar de
San Cibrao (Cervo). Xerome Pi-
ñeiro inclúe un cómic. Débora
Campos entrevista a Mona
Imai, tradutora do xaponés ao
galego. Ademais, outros traba-
llos de Estíbaliz Espinosa, Bea
Lorenzo e Nuria Díaz.

Cerna
Nº 60. Inverno do 2009.

Dirixe: Manuel Souto.

Edita: ADEGA

Prezo: 3 euros

Belén Rodríguez entrevista a
presidenta de ADEGA, Virxinia
Rodríguez. Daniel López Vispo
analiza o debate sobre a enerxía

eólica. Xabier
Amigo explica
os hábitats de
Touriñán.
Ramsés Pérez
conta os traba-
llos de recupe-

ración de pozas e regos para a
supervivencia dos anfibios.

Paraíso
Nº 7. Xaneiro do 2010. 

Edita: Axencia Galega de Industrias

Culturais.

A entrevista do número é ao ac-
tor Ernesto Chao. Publícase un-
ha reportaxe sobre Matarile Te-
atro. Fálase da montaxe Super8,

de Voadora.
Tamén se
inclúe un ache-
gamento aos
traballos de Tí-
teres

Trompicallo. A danza analízase
fixándose no espectáculo
Entremáns. �

’’É unha escrita
baudelairiana,
dospassiana,
ecléctica por
definición e
avanzada ao
seu tempo
que convén
recuperar”

TEATRO.

Parodia
da parodia

Pressing Catch
de Paula Carballeira
CCoommppaaññííaa::    Berrobamabán.

DDiirreecccciióónn::    Quico Cadaval .

EElleennccoo:: Hugo Torres, Chiqui Pereira,

Anabell Gago, Paula Carballeira.

J.A.M.

>>>

LIBROSDEFONDO.

As historias
desagradables
de J.A.M.

O ollo pecho e outras
historias desagradables
AAuuttoorrííaa::    J.A.M. Ilustracións de Anxo L.

Baranga.

EEddiittaa:: Sotelo Blanco, 1989 (318 pp.).
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a reflexión. Máis ben dá a
sensación de que se trata de
empregar o pressing catch
como pretexto para explorar
unha estética: actitudes, xes-
tos, indumentaria e algúns
elementos de expresión cor-
poral. E tamén a incorpora-
ción doutras linguaxes: víde-
os, un DJ… O resultado de

mesturar tantos ingredientes
é confuso. A coherencia re-
séntese e a efectividade da
obra fíase exclusivamente á
comicidade dos gags, que se
suceden tentando darlle uni-
dade ao que non ten entidade
dramática suficiente. 

O verdadeiro punto de hu-
mor de Pressing Catch, non
obstante, hai que buscalo no
traballo do elenco, que parece
divertirse moito neste rexistro
de parodia da parodia e con-
quista a complicidade do pú-

blico coas
armas da co-
media máis
tradicional:
esaxeración,
afectación,
amaneira-
mento… pe-
ro pasadas
pola ironía
moderna. O
descaro con
que buscan
novas con-
v e n c i ó n s
que conec-
ten cos es-
pectadores
abonda para
que quen
queira rir

cun xogo teatral sen maior
profundidade atope satisfac-
ción nunha obra contada en
rexistro de cabaret literario,
con números curtos, con mo-
nólogos que son apelacións
ao espectador e na que o cor-
po a corpo entre os actores e a
sala é o elemento fundamen-
tal para superar o esquema-
tismo dos personaxes e das si-
tuacións. 

Quico Cadaval acerta sa-
cándolle partido a un espazo
mínimo no que se suceden
accións moi diversas e logra
darlle dinamismo e aire ao
conxunto, aínda que deba re-
correr ao uso do vídeo con ex-
cesiva frecuencia. O espectá-
culo encheu a Sala Nasa e o
público premiou o humor e a
ironía respondendo á compli-
cidade que se pretendía esta-
belecer con el. Non é doado
conseguilo.�

Manuel Xestoso

mites entre a realidade e
o finximento son imprecisos e
o espectador perde de vista o
propósito da farsa.

Paula Carballeira, a autora
de Pressing Catch, escribe
que “se trata de reflexionar
sobre a violencia” pero o cer-
to é que non se ve moi claro
que tipo de reflexión se pre-

tende propiciar, máis alá da
moi xenérica constatación de
que a violencia está presente
en multitude de manifesta-
cións da sociedade actual.
Como reflexión ou como crí-
tica, resulta insuficiente, aín-
da que tampouco semella
que a intención principal do
espectáculo sexa a crítica nin

ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

Alberte Pagán, premio mellor documental galego no Play-doc.O tra-

ballo experimental Tanyradzwa,gravado en Zimbabue, vén de valerlle ao di-

rector galego para facerse co máximo galardón da sexta edición do Festival

Internacional de Documentais de Tui na categoría de obras galegas. O pre-

mio á mellor curtametraxe recaeu na obra The Darkness of Day,de Jay Rosen-

blatt e o premio a mellor longametraxe recolleuno Ilisa Barbash por Sweet-

grass. Esta última película, codirixida xunto a Lucien Castaing-Taylor, obtivo o

galardón ex aequo con Sanya e Pardal,de Andrey Gryazev.�

Xabier López López

‘Un turista, cabo dun mo-
numento, é coma o

produto dunha defecación riba
dun sofá”. A primeira vez que se
me ocorreu transcribir esta cita
de Vicente Risco –e xa non lem-
bro se é enteiramente literal–
recibín semellante aluvión de
respostas iradas, que por un
momento cheguei a dubidar da
pertinencia de adobiar as mi-
ñas conviccións con frases céle-
bres. (A formulación concreta
substituía “turista” por “coche”,
e estaba incardinada na cam-
paña de “peonalización” dun
coñecido conxunto histórico,
hoxe en día, lamentabelmente,
camiño de virar nunha elo-
cuente celebración da desidia).
E digo o de non adobiar o meu
parecer co que algunha vez
pensaron ou dixeron outros,
porque tal e como andan por aí
de axitadas determinadas con-
ciencias, o que vai dirixido a un
remata por luxar o nome de ter-
ceiros. En fin. A cousa é que logo
duns anos na recámara, a cita
volveu asomar ante esa inquie-
tante naturalidade coa que vi-
mos recibindo unha expresión
que, sen ser de certo unha con-
tradictio in terminis, participa e
moito da súa natureza: falo, e
non quero estenderme máis do
necesario, da lea esa do “turis-
mo cultural”. Pero que diaños
teñen que ver o turismo e a cul-
tura? Hai alguén tan remota-
mente inxenuo como para pen-
sar que as culturas, sexan cales
for, poden coñecerse ou divul-
garse facendo ou recibindo tu-
rismo? (Outra cousa son os seus
beneficios na economía, seino;
non estou falando diso).O máis
triste do asunto é ver os efectos
prácticos da expresión, máis
acusados canto máis falemos
de políticas públicas. Ocórren-
seme un cento de cousas distin-
tas a tomar o sol e darse baños
na praia ou na piscina. Pero nin
se me pasaría polo caletre rubri-
calas coma algo remotamente
relacionado coa cultura.�

TURISMO
CULTURAL
’’

Pero que diaños teñen 
que ver o turismo
e a cultura?”

’’

MONICA GAGO

Duas escenas de Pressing Catch.   MONICA GAGO

’’O verdadeiro
punto
de humor
hai que
buscalo
no traballo
do elenco,
que parece
divertirse
moito neste
rexistro
de parodia
da parodia”

>>>
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RESA.

o de letras
nto e
e dous
os na

Fernando
arrera”

“o libro galego é máis rendíbel
que nunca” e tamén “máis ne-
cesario”. Neste sentido, ve
“fundamental” o compromiso
da Administración coa lingua e
considera que crear “crispa-
ción na sociedade só conduce
a estereotipos e prexuízos”.
Advirte ademais de que a Ad-
ministración “terá que explicar
por que deixou de apoiar pro-
xectos culturais que se estaban
desenvolvendo con éxito e que
estaba a crear tecido cultural e
industrial”. 

A aposta decidida de 2.0 Edi-
tora polo libro electrónico chega
ademais nun momento no que
as opinións ao respecto están
moi divididas. “O libro electró-
nico non se debe concibir con
medo, senón como un universo
de posibilidades” sinala Antón
Lado, que considera que a clave
do éxito está nunha correcta es-
colla de contidos para o formato
dixital e para o convencional. Ao
seu ver, no ámbito académico o
libro electrónico ofrece moitas
facilidades, pero no literario a
acollida nin é masiva entre lec-
tores nin entre editores. Con to-
do, Lado opina que o futuro pa-
sa por unha convivencia de for-

mediados de abril, será a se-
gunda edición ampliada do
poemario Antítese nativa, obra
coa que Manuel L. Rodrigues
gañou o XIV Premio de poesía
Suso Vaamonde. 

O propio Manuel L. Rodri-
gues é un dos promotores da
iniciativa, na que tamén cola-
bora o colectivo literario Sacou
de Noia. Asegura que a pesar
dos ataques que sofre o idio-
ma, o número de escritores en
lingua galega aumenta e que o
libro galego é rendíbel “se se
sabe xestionar”. Non se defi-
nen como “editorial sen ánimo
de lucro” pero o propio Rodri-
gues asegura que se achega a
ese concepto. Ademais de An-
títese nativa, a editora ten en
carteira catro títulos máis, to-
dos eles de poesía, que sairán
proximamente.�

matos, na que o libro dixital non
desmarcará ao tradicional.

En paralelo á produción pro-
pia, 2.0 Editora porá en marcha
a partir de abril unha plataforma
de autopublicación, como ex-
plica Antón Lado, sensibelmen-
te diferente ás que están ope-
rando no Estado, xa que se estu-
dará cada proposta. Con esta
iniciativa, perséguese “experi-
mentar novas formas de narra-
ción a través das posibilidades
que crea a rede, xa sexan narrati-
vas colaborativas ou proxectos
de ficción interactiva a cargo de
autores galegos”. 

POESÍA EN ACHA ESCRAVA. Simulta-
neamente, preséntase tamén o
proxecto editorial Acha Escra-
va, con sede en Noia que ten
como principal obxectivo a
promoción do libro galego en
galego e de brindarlle oportu-
nidade de publicación a escri-
tores noveis. O seu primeiro
lanzamento, que terá lugar a

M.B.
O pasado xoves 18 presentouse
oficialmente na libraría com-
postelá Couceiro 2.0 Editora,
unha editorial que combina a
edición tradicional coa dixital
para satisfacer “as necesidades
do lector”  “achegándolle pro-
postas literarias diferentes”. No
acto déronse a coñecer os títu-
los que abren as coleccións de
ensaio e narrativa que artellan
as liñas de traballo coas que a
empresa persegue a divulga-
ción de textos de carácter social
e literatura satírica.

A obra escollida para abrir a
colección de narrativa Mundos
foi Guía do autostopista galácti-
co, na que o inglés Douglas
Adams demole o planeta Terra
e obriga o seu protagonista, Art-
hur Dent, a iniciar unha aventu-
ra polo espazo en compaña de
estraños personaxes e obxectos
futuristas. Na mesma colección
publícase Sen novas de Gurb,
de Eduardo Mendoza, traduci-
da ao galego por Antón Lado,
un dos responsábeis da edito-
rial. No apartado de ensaio, a
colección Folcsonomíasinícia-
se coa obra de Xusto R. Río Un
idioma preciso. Extractos de
lingua en movemento, que re-
flexiona sobre a idoneidade do
galego nos discursos científicos
e na necesidade da súa presen-
za para a normalización. 

A posta en marcha da edito-
ra, adiada máis dun ano e da
que Reverso Comunicacións é
principal accionista, coincide
cun contexto económico de
crise, cunha política pública
pouco decidida no ámbito lin-
güístico e cultural e coas incer-
tezas que está a xerar no sector
editorial o libro electrónico.
Malia todo, irrompe, como ex-
plica Lado, coa intención de
“encher un espazo até agora
baleiro no terreo de sátira so-
cial”, de publicar simultanea-
mente en formato papel e for-
mato dixital e “provocar refle-
xión e debate público”.

Antón Lado considera que

Xoán Carlos
Domínguez Alberte

‘A guerra foi incivil,
por iso o poemario
se chama así’

M.B.
Autor de Roberto Blanco Torres
e a loita pola supremacía ética.
Estudo crítico e escolla poéticae
coordinador do volume Volver-
lles a palabra. Homenaxe aos re-
presaliados do franquismo, Xo-
án Carlos Domínguez Alberte
(Ramirás, 1966) vén de publicar
o poemario Incivil(Toxosoutos).
PPoorr  qquuee  IInncciivviill??
Para designar unha época mal-
dita como foi a barbarie produ-
cida dende o 36 en Galiza. Inci-
vil tamén para facer referencia
as palabras encubertas que se
veñen empregando para ese
momento. 
AAffoonnddaa  ddeennddee  uunnhhaa  ppeerrssppeeccttii--
vvaa  ppooééttiiccaa  ssoobbrree  aa  mmeemmoorriiaa  hhiiss--
ttóórriiccaa,,  uunn  eeiiddoo  nnoo  qquuee  lleevvaa  aannooss
ttrraabbaallllaannddoo  ddeennddee  ddiiffeerreenntteess
ppeerrssppeeccttiivvaass..  QQuuee  ppeerrsseegguuee  ??
Darlle voz aos que nunca a tive-
ron e denunciar o exterminio
indiscriminado que se desenca-
deou tras o golpe de estado. Es-
tá abordado dende a perspecti-
va dos sufridores desta guerra
mal chamada civil. Son histo-
rias que se circunscriben maio-
ritariamente ao ámbito da Raia
Seca. O libro persegue ademais
converterse en símbolo das bar-
baries que se perpetran actual-
mente en infinidade de lugares.
CCoommoo  vvaalloorraa  aa  aannuullaacciióónn  ddaass
ssuubbvveenncciióónnss  ppaarraa  rreeccuuppeerraacciióónn
ddaa  mmeemmoorriiaa  hhiissttóórriiccaa  qquuee  aannuunn--
cciioouu  aa  XXuunnttaa??
Moi negativamente. O que se le-
va feito, especialmente durante
o bipartito, é importante pero
queda moito camiño no referi-
do á restitución das vítimas e
dos bens, á pedagoxía . Cómpre
deixar claro que en Galiza non
houbo guerra senón que un
grupo de forzas armadas exer-
ceron unha estratexia de asoba-
llamento indiscriminado. Se es-
quecemos a memoria non po-
deremos construír o futuro.�

Veñen de presentarse
Acha Escrava e 2.0
Editora, dúas iniciativas
editoriais que desafían
a crise, a política
lingüística e cultural da
Xunta e a incerteza
xerada ao redor do libro
electrónico

Editoras novas en tempos de crise

Antón Ladona libraría compostelá Couceiro no acto de presentación de 2.0 Editora.

’’O libro galego
é máis rendíbel que nunca
e tamén máis necesario”

[Antón Lado]

Manuel L. Rodrigues,gañador do XIV

premio de poesía Suso Vaamonde.
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X.C.
Entre as conclusións que ache-
ga o libro, ambos autores fan a
comparanza coa roda, ambos
inventos consolidados que as
revolucións tecnolóxicas non
terán como deter. Nos labores
de promoción, Eco (Alessan-
dría-Piamonte, 1932) deu un-
ha entrevista ao xornal brasilei-
ro Estado de São de Paulo, no
que incide nalgunhas das ideas
sobre a cuestión. Á pregunta
sobre un triste final para o li-
bro, o italiano sentenza “a de-
saparición do libro é unha ob-
sesión dos xornalistas, que me
preguntan iso desde hai 15
anos. Mesmo eu tendo escrito
un artigo sobre o tema, conti-
núa o interrogamento. O libro,
para min, é como unha culler,
un machado, unhas tesoiras,
ese tipo de obxecto que, unha
vez inventado, non muda xa-
mais. Continúa igual e é difícil
substituílo. O libro aínda é o
medio máis fácil de transportar
información. Os electrónicos
chegarán, mais percibimos
que a súa vida útil non pasa de
dez anos. Ao final, ciencia sig-
nifica facer novas experiencias.
Quen podería afirmar, anos
atrás, que non teriamos hoxe
computadores capaces de ler
os antigos disquettes? E que,
pola contra, temos libros que
sobreviven desde hai máis de
cinco séculos?”.

Na mesma reportaxe Eco
insiste en que a infinitude de
almacenamento da Internet
non elimina a necesidade de
formación para filtrar os co-
ñecementos, “a diferenza bá-
sica é que unha biblioteca é
como a memoria humana,
cuxa función non é só conser-
var, tamén filtrar. O problema
básico da internet é que de-
pende da capacidade de quen
a consulta. Son capaz de dis-
tinguir as webs fiábeis de filo-
sofía, mais non as de física.
Imaxine a un estudante pes-
quisando sobre a II Guerra

gunha. Instálase o caos até que
descobren un home en Ten-
nessee que aínda sabe facer
contas de cabeza. Pero en vez
de representar a salvación, tór-
nase unha arma poderosa e é
disputado por todos os gober-
nos –até ser capturado polo
Pentágono ante o perigo que re-
presenta. Non é marabilloso?”�

Mundial. É tráxico, un proble-
ma para o futuro, pois non
existe aínda unha ciencia pa-
ra resolver iso. Ese será o pro-
blema crucial da educación
nos próximos anos”.

Aínda refire Eco unha anéc-
dota sobre a importancia da
memoria, asunto desenvolvido
no diálogo con Carriére, “eu sa-
bía ao detalle o que pasara en
Italia vinte anos antes de nacer.
Pregunte hoxe a un aluno e non
o saberá porque lle abonda pre-
mer un botón para obter a in-
formación (...) Lémbrome dun-
ha historia de Asimov, escrita en
1950. É sobre unha civilización
do futuro en que as máquinas
fan todo, mesmo as máis sim-
ples contas de multiplicar. De
repente o mundo entra en gue-
rra, hai un enorme bloqueo e
non funciona máquina nin-

Para Umberto Eco a desaparición
do libro é unha obsesión xornalística
O día 26 sae á venda en España a tradución
do último libro de Umberto Eco, Nadie acabará
con los libros, transcripción dunha conversa entre
o semiólogo italiano e o guionista de cine francés
Jean-Claude Carrière, que deriva en múltiples
reflexións sobre a cultura contemporánea

Velaquí un pequeno anaco
do diálogo de Jean-Claude
Carriére (Hérault, 1931) e
Eco, no libro que nestes días
se publica en edición españo-
la por Lumen e brasileira
(Não contem coa fim do livro)
na editora Record.

JJeeaann--CCllaauuddee  CCaarrrriièèrree: A
nosa mente é delirante. Todos
os libros que coleccionamos ti
e máis eu, testemuñan unha
dimensión realmente vertixi-
nosa do noso imaxinario. É
particularmente difícil distin-
guir a divagación e a tolemia,
por unha banda, e a imbecili-
dade pola outra.

UUmmbbeerrttoo  EEccoo::Outro exem-
plo de estupidez que me vén á
mente é o de Nehaus, autor
dun pamphlet sobre os Rosa-
cruces escrito na época na que,
cara a 1623, a xente quería sa-
ber se realmente existían ou
non.  “O simple feito de que

nos escondan a súa existencia
é a demostración de que exis-
ten”, afirma este autor. (...)   E
para concluír, outra historia.
Nas nosas sociedades, nas que
o problema do traballo afecta a
todos por igual, algunhas per-
soas están redescubrindo os
traballadores manuais. A miú-
do, cando fixen uso dos seus
servizos, sucedeume que ao ler
o meu nome no cartón de cré-
dito manifestan coñecer o ofi-
cio ao que me dedico; e creo
que eses mesmos artesáns, hai
50 anos, non terían a máis mí-
nima noticia acerca dos meus
libros. Polo tanto, moitos tra-
balladores manuais de hoxe
en día, antes de dedicarse a un
oficio manual, completaron a
súa formación superior. Un
amigo contábame que un día,
xunto cun colega filósofo, tivo
que coller un taxi que o levase
da universidade de Princeton a

Nova York. O chofer, na narra-
ción do meu amigo, era un oso
cuxo rostro estaba completa-
mente cuberto por longos ca-
belos. Palicou cos clientes para
saber un pouco con quen esta-
ba tratando. Eles dinlle que
imparten clases en Princeton.
Pero o chofer quere saber
máis. O colega, un pouco
amolado, dille que se ocupa
das ontoloxías rexionais e da
epojé fenomenolóxica, e o
chofer interrómpeo dicindo:
“Ah, vostede quere dicir Hus-
serl, non”. Tratábase, natural-
mente, dun estudante de filo-
sofía que traballaba como ta-
xista para pagar os estudos. Pe-
ro noutra época, un taxista que
coñecese a Husserl era unha
especie absolutamente rara.
Na actualidade vostedes pó-
dense topar cun taxista que es-
coite música clásica e que a
min me expoña preguntas

acerca do meu último traballo
semiótico. Non é algo de todo
surrealista.

JJCCCC:Na súa totalidade, son
noticias positivas, non?

UUEE: Podemos insistir nos
progresos da cultura, que son
manifestos e que tocan cate-
gorías sociais que antes esta-
ban excluídas dela. Pero á vez,
cada vez hai máis imbecilida-
de. Non porque no pasado os
campesiños quedasen cala-
dos isto quería dicir que eran
bobos. Ser cultos non signifi-
ca, necesariamente, ser inteli-
xentes. Non. Pero na actuali-
dade todas estas persoas que-
ren facerse notar e, fatalmen-
te, nalgúns casos só logran fa-
cernos sentir a súa imbecili-
dade. Polo tanto, poderiamos
dicir que a imbecilidade dun
tempo non se expuña, non se
facía recoñecer, mentres que
agora ofende os nosos días.�

‘Hoxe moitos traballadores manuais teñen cultura’

’’Unha biblioteca é como
a memoria humana, cuxa
función non é só conservar,
senón tamén filtrar” 

[Umberto Eco]

’’O libro é como unha culler,
un machado, unhas
tesoiras, ese tipo de obxecto
que, unha vez inventado,
non muda xamais”

[Umberto Eco]
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Xesús Torres Regueiro

HHai moitos anos que
gustamos da hu-
milde igrexa de
San Fiz de Cangas

cos seus cipreses a xeito de gar-
diáns fronteiros. Como a outras
fermosas igrexas do concello
de Pantón tiñámoslle feito va-
rias visitas, mais nunca puide-
ramos ollala por dentro. Sem-
pre estaba pechada. Confor-
mabámonos con ollar a súa fa-
chada cos seus símbolos cós-
micos característicos, paseala
de redor para admirar a magní-
fica colección de canicelos da
ábside e dar unha volta polo
seu entorno: A casa e pousa de
San Fiz erguida quizá no solar
do antigo mosteiro está hoxe
abandonada. Un pombal ci-
mentado na rocha resiste aínda
o paso do tempo. No chamado
Campo da Igrexa, próximo a
esta, atópase á beira do camiño
o coñecido humilladoiro que
figurou na exposición “Galicia
no Tempo” celebrado en Com-
postela. O Cristo na cruz está
flanqueado por dous persona-
xes, un deles en simpática acti-
tude contemplativa.

O sol e a lúa do tímpano da
portada da igrexa beireando
unha cruciña grega, a estrela
de oito raios dentro dun cadra-
do e o cadrado inscrito nou-
tros, acompañados dunhas le-
tras ou números non doados
de descifrar, xunto cos dous ci-
preses erguidos cara o ceo (a
semellar as columnas que fal-
tan na porta tomando vida)
son símbolos eternos que nos
dan que pensar. Xosé Lois Gar-
cía ten moi ben estudada a
“Simboloxía do románico de
Pantón” e a el remitimos.

O pasado ano aproveita-
mos as visitas estivais aos tem-

plos do concello de Pantón
(Pombeiro, Atán e San Fiz) que
se levan a cabo nas mañanci-
ñas nunha boa política de –se-
nón explicar– cando menos
permitir ollar o patrimonio no-
so. Coincidimos con Lois Gui-
tián, músico da banda de So-
ber, e Lois Dapena, experto
animador de actividades mi-
colóxicas no val de Lemos. Ve-
llos conversadores ambos na
“rebotica” da monfortina li-
brería Xistral que animaba o
saudoso (como din os nosos
veciños portugueses) Manuel
María. A falla de guía, inter-
cambiamos opinións e valora-
cións entre nós.

O VELLO GUSTO POR UNIFORMIZAR.
Foi San Fiz convento de mon-
xas bieitas, aparecendo xa co-
mo fundado no ano 1116, pa-
sando logo a depender do de
San Paio de Antealtares en
Compostela, como todos os de
monxas existentes na Ribeira
Sacra, coa reforma levada a ca-
bo en tempo dos chamados
Reis Católicos, ficando San Fiz
en priorato. Tratábase de uni-
formizar e non respectar as
singularidades, política que en
todo tempo tivo e ten adeptos.

Hoxe só fica a igrexa románi-
ca modificada, con triple ábside
alterada posteriormente para
construír a capela da Casa de
Espasantes nunha das absidio-
las. A súa planta é única en Gali-
za, segundo o estudoso do mo-
nacato galego Hipólito de Sa
Bravo, ofrecendo a súa estrutu-
ra aspectos pouco frecuentes.

O interior reserva unha au-
téntica caixa de sorpresas para
o visitante. Entramos pola
porta lateral, demasiado es-
treita para persoas moi grosas,
que aínda non é o noso caso
mais todo se andará. O primei-

ro que destaca é o triple arco
que separa a nave central das
ábsides e da nave transversal.
A nave transversal cóbrese con
bóveda de crucería con ador-
nos e un escudo no centro, co-
mo un falso cruceiro, posterior
á fábrica románica.

O altar maior presídeo un
retablo barroco de castiñeiro
que semella de interese, rema-
tado polo brasón da orde de
San Bieito. Á súa esquerda re-
clama a nosa atención a cape-
la-panteón da Casa de Espa-
santes (posteriormente serían
condes de Torrenovaes e mar-
queses de Bosqueflorido),
construída no lugar que ocu-

paba a absidiola da esquerda a
mediados do século XVII, na
que destaca nun dos muros o
mausoleo do “baleroso” Ro-
drigo López de Quiroga con
estatua orante en xeonllos
pouco frecuente. De longa ca-
beleira e mostachos revirados,
vestido de armadura, coa cruz
de Santiago no corazón, dirixe
os seus rezos silenciosos á Vir-
xe do altar da capela, para o
que se despoxou previamente
do helmo e as manoplas que
repousan nunha lousa ou ban-
dexa ao seu carón. Unha carte-
la aos pés explica quen foi este
cabaleiro de armas que loitou
nos campos italianos defen-

dendo o imperio español:

AQVI JAZE EL BALEROSO RO-
DRIGO LOPEZ DE QUIROGA /
HIJO DE JV(A)O LOPEZ MOS-
QA I BIOLANTE TABOADA CA-
PITAN / SARXENTE MAIOR I
MAESTRO DE CANPO DEL 3º
SOBRESALIEN-/ TE DE LOM-
BARDÍA CAVALLERO DEL ABI-
TO DE SANTº I COMENDA-
DOR / DE ANGVERA MURIO
EN LA CIVDAD DE LODI AÑO
DE 1632 REINANTE FELIPE IV

Outras dúas interesantes se-
pulturas máis antigas recó-
llense hoxe nesta capela coas
cabezas apoiadas unha contra
a outra. Son as “DEL MOY
NOBRE CABALEIRO GOMES
ARES E DE SUA MULLER
GIOMAR MENDES DA
NOIA”, tal como consta en gó-
ticos caracteres e na lingua do
país. El, co corpo empequene-
cido na súa armadura e un ca-
delo aos pés. Ela, máis corpu-
lenta e elegantemente atavia-
da. Sempre que escoitamos ou
lemos (como é o caso) este no-
me de muller pensamos de
contado en Antonio Machado
e o seu estraño e imposíbel
amor. Estas tampas sepul-
crais, do século XV ou

MA A INE.34.ZG

As sorpresas de San Fiz de Cangas
Certos lugares encerran pequenos
misterios, aínda que ás veces hai que
perseverar para acceder a eles. O autor
nárranos aquí unha viaxe a esta igrexa
situada nas Terras de Lemos

POLOS CAMIÑOS DA TERRA

>>>

Tampas do cabaleiro Gomes Ares e da súa dona Giomar Mendes da Noia.

Pinturas con escenas da vida e morte de San Sebastián.
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sitio anterior na absidiola de-
saparecida? 

UN BO LUGAR PARA OS ESTUDOS DA
HERÁLDICA. No chan da capela
hai outras dúas sepulturas cos
escudos xa moi luídos, de per-
soeiros da casa de Espasantes
probabelmente. Os estudosos
da heráldica teñen nesta capela
un bo campo de traballo con
escudos policromados e sen
pintar, en pedra e en madeira,

XVI, non sabemos onde
estarían situadas anterior-
mente. Quizá foran benefac-
tores do antigo convento. Du-
rante anos estiveron abando-
nadas no adro e sometidas ao
desgaste que semella padeceu
peor a muller. Ao capitán don
Rodrigo, ensimesmado como
está na súa eterna oración,
non creemos que lle importe
esta intromisión na súa cape-
la. Ou será que voltaron ao seu

variantes relacionados coa
mesma familia. Quen queira
coñecer máis desta liñaxe debe
consultar un libro imprescindí-
bel sobre estas terras, “Pantón.
Historia e Fidalguía”, de Isaac
Rielo Carballo, a quen coñece-
mos por fin persoalmente na
homenaxe setembrina a Ma-
nuel María, cantor tamén des-
tas terras de Pantón por certo.

Habería que falar aínda dos
capiteis dos arcos centrais cos

monos e gatos maléficos e os
acios de uvas (presentes igual-
mente nos canicelos da ábside),

MA AzG

ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

da pía bautismal con forma de
cáliz. E da capeliña lateral coa
inscrición lembrando que alí se
habería dicir una misa semanal
“para siempre jamás”. Que op-
timismo o do fundador!

Non hai moito descubrí-
ronse unhas pinturas no muro
do arco central da capela
maior con escenas da vida e
morte de San Sebastián. Sa
Bravo non as menciona, tam-
pouco Isaac Rielo. As súas visi-
tas deberon ser anteriores á
aparición do mural. Resulta
sorprendente a minuciosidade
coa que están tratados os ros-
tros coas cellas e pestanas pin-
tadas pelo a pelo. Realmente
San Fiz de Cangas gardaba
moitas sorpresas para nós.
Tardamos anos en descubrilas
mais pagou a pena a espera.�

MA A INE.35.ZG

gas ’’Na tampa  sepulcral,
do século XV ou XVI,
podemos ler: DEL MOY
NOBRE CABALEIRO
GOMES ARES E DE SUA
MULLER GIOMAR
MENDES DA NOIA”

’’El, co corpo empequenecido
na súa armadura
e un cadelo aos pés.
Ela, máis corpulenta
e elegantemente ataviada”

’’Resulta sorprendente
a minuciosidade coa que
están tratados os rostros
coas cellas e pestanas
pintadas pelo a pelo”

Pormenor do mausoleo de Rodrigo López de Quiroga.

Os capiteis dos arcos centrais están decorados con gatos e monos maléficos.

A estreita porta lateral.

Aspecto exterior de San Fiz de Cangas.

>>>
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MA A INE.36.ZG

Coordena: MANUEL SENDÓN

A vida de Elisa non é a que era.
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MESIÑAS
DE NOITE

OO
s obxectos
constitúen un fiel
reflexo da
personalidade do

individuo que os posúe, e
son un claro identificador
das súas características
persoais e do seu modo de
vida. A cotío pasan
desapercibidos, pois son
tan coñecidos por todos
que xa non reparamos
neles; sen embargo, abonda
observalos un intre para
decatarnos de que cada
persoa escolle os obxectos
que o rodean por motivos
moi diversos.

As mesiñas de noite
atópanse dentro do espazo
máis privado do suxeito, o
dormitorio, e os obxectos
que se colocan enriba delas
din moito da persoa, das
súas preferencias, das
necesidades, dos hábitos e
da súa forma de vida. Aínda
que son obxectos que
pertencen á intimidade, o
feito de estaren colocados á
vista  constitúe todo un
exercicio de exhibición,
coidando a orde e o tipo de
obxectos que se mostran. A
fotografía é, polo tanto, un
diálogo directo entre os
obxectos e o público, que se
converte en espectador
dunha vida que non é a
propia.�
Ángela Mª Ramos Vicente

MA A INE.37.ZG

ineditoant.wordpress.com

Datos Persoais

Ángela Mª Ramos Vicente

Tomiño (1988).

Na actualidade estuda

Belas Artes na facultade

de Pontevedra.

Telmo e Elisa eran inseparábeis. José Mª independizouse hai tempo.

Ángela estuda fóra. Carlos vive só.
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viaxar.comer.mercar

Logotipo da campaña ‘a vida, o mellor agasallo’ do Servizo Galego de Saúde.

Mentres que a Serra do Xistral,
da que forma parte Ourol, é
unha área ideal para contem-
plar a cada vez máis escasa
fauna salvaxe que aínda queda
en Galicia. 

Dentro do seu patrimonio
natural, que a veces tende a
confundirse co histórico, sa-
lientan as súas extensas fragas
e o arboredo centenario que as
poboan. Pero nesta gran mara-
ña tamén poden observarse
edificacións coma a Igrexa de
Santa Apolonia, en Xerdiz, ou a
levantada en honra ao Apósto-
lo Santiago, en Bravos. Tamén
nas oito parroquias que for-
man parte de Ourol se encon-
tran vestixios dun pasado que
foi máis esplendoroso. Así, aín-
da quedan zonas nas que as
súas edificacións lembran que
houbo ferrerías.

As correntes fluviais que
atravesan esta localidade da
Mariña Occidental, entre elas o
Sor e o Landro, son propicias
para as rutas de sendeirismo,
nas que se poden observar fer-
venzas e saltos que lle dan un
colorido especial á paisaxe.�

Antonio Cendán

VISITAR.

Ourol,
un lugar
perfecto
para perderse

O concello de Ourol é unha das
zonas do país máis afectada
pola emigración americana.
Froito desta circunstancia, le-
vantouse un monumento na
honra deses homes e mulleres
que cruzaron o Atlántico can-
do amencía o século XX. Pero,
malia que na actualidade a súa
poboación reduciuse a pouco
máis de 1.200 habitantes, a pe-
gada dos que se marcharon se-
gue moi viva. Así, as clásicas vi-
vendas dos indianos forman
parte dende hai máis de 70
anos da súa paisaxe, eminente-
mente rural. A mesma caracte-
rízase pola abundante flora e
fauna, sendo un dos lugares
preferidos polos cazadores e
pescadores. Salientan dous
dos seus ríos: Soutos e Bravos.
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reducir en máis de 15 as hectá-
reas adicadas ás castes tintas.
Non sei o motivo pero é difícil
de entender que as castes tintas
sexan as que perdan extensión
cando os tintos desta denomi-
nación se contan cos dedos da
man. Desde a pasada anada o
froito do viñedo que fica dará
orixe ao novo tinto –denomina-
do Valmiñor– e a un rosado.

Torroxal 2005
Adegas Valmiñor.

Caíño, brancellao, sousón,

castañal.

D.O. Rías Baixas

Aroma que envolve e penetra
cos seus aires da terra, onde vi-
ven as súas raizames, dos ma-

tos verdes, das especias negras,
da froita lonxana e da flor es-
quecida. Punzante mineral,
envolvente café e cacao, fresco
vexetal balsámico, ou mineral,
ou ambos.

Que ben se bebe!, entra sua-
ve, séntese o seu paso fresco e o
cálido agarimo que deixa, co-
ma un bico nunha pel salina,
desexarías que nunca marcha-
se do padal, por iso non te se-
pararás da copa.�

Antonio Portela
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en vida, a vontade de ser doa-
dor, para que, no caso de non
ter a tarxeta oficial de doador,
a familia cumpra ese desexo
do finado de doar os seus ór-
ganos e tecidos.

Con esta decisión persoal
gañamos todos: o doador, que
pasa a salvar unha ou varias vi-
das, os receptores, que mello-
ran a súa calidade vital, e a
ciencia, que pode mellorar as
súas técnicas e abrir novos ei-
dos á investigación. 

A Oficina de Coordinación
de Transplantes de Galicia ten
toda a información ao respecto
no teléfono 881 542 863.�

E. Estévez

VIÑOTECA.

Torroxal

Torroxal é un tinto das Rías
Baixas que foi elaborado por
Viñedos do Rosal nas anadas
do 2004 e do 2005 coas castes
tradicionais do Baixo Miño, no
seu caso dun viñedo dividido
entre as parroquias de Figueiró
e Estás en Tomiño. 

O proxecto desta adega sig-
nificou unha aposta pola ela-
boración de tintos nesta subzo-
na, nun tempo menos doado
para iso, ademais dunha recu-
peración das castes autóctonas
coma o caíño, o brancellao, o
sousón, o pedral e o castañal. 

Vai facer un ano que Adegas
Valmiñor, tamén do Rosal,
comprou Torroxal facendo un
grande investimento e reestru-
turación do viñedo que levou a

SOLIDARIEDADE.

Nunca é tarde
para facerse
doador
de órganos

Disto saben moito os integran-
tes das distintas asociacións e
colectivos de doadores de Gali-
za que, cada certo tempo, saen
á rúa para facer campaña de
captación de novos ‘salvavi-
das’, que é, a fin de contas, o
papel que desempeña a persoa
que decide entregar os seus ór-
ganos vitais, unha vez falecida,
para que sexan transplantados
a outra que os necesita para
mellorar a súa calidade de vida.

Poden ser doados o cora-
zón, os pulmóns, o fígado, o
páncreas, os riles, as válvulas
do corazón, as córneas, as arte-
rias, os ósos, a pel e os tendóns. 

Facerse doador é moi sinxe-
lo. O interesado pode facelo
formalmente, expedindo a tar-
xeta de doador, cubrindo o im-
preso que as distintas asocia-
cións de doadores e centros sa-
nitarios lle poden facilitar. e no
que o interesado se compro-
mete legalmente a ser doador
aportando os seus datos perso-
ais e sinatura. O paso seguinte é
o envío do impreso, xa fran-
queado, á Oficina de Coordina-
ción de Transplantes de Galicia
que, nun breve espazo de tem-
po, remitirá a tarxeta de doador
ao domicilio do interesado. 

Outro xeito de facerse doa-
dor é transmitindo á familia,

a vida,
o mellor agasallo
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O director norteamericano Sa-
muel Fuller protagoniza a se-
mana cinematográfica no Cen-
tro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI), na Coruña.
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A recuperación da memoria histó-

rica da Guerra Civil e da represión a

ela ligada, unha labor que contou

nos últimos anos co apoio da admi-

nistración autonómica, ve agora pe-

chado este impulso institucional,

por obvias razóns ideolóxicas, pero

prosegue a súa dificultosa andaina

por todo o país.

No Barco de Valdeorras vivirase

esta fin de semana outro emotivo

episodio neste empeño, ao reali-

zarse unha homenaxe a Manuel

Blanco Pascual, un veciño da vila

que era tenente de alcalde polo

Frente Popular na altura do golpe

de estado do 1936.

A Asociación pola Recuperación da

Memoria Histórica atopou recente-

mente os seus restos 70 anos des-

pois de ser fusilado polos franquis-

tas na comarca estremeira da Ca-

breira leonesa. Manuel Blanco,

militante do Partido Comunista,  foi

un dos que,  agochado tras o alza-

mento, puido chegar a Asturias. Tras

integrarse na guerrilla antifran-

quista que dirixía Manuel Girón, foi

apresado e fusilado pola Lexión nos

arredores da aldea de Lomba, no

xullo de 1940.

Este sábado 27 terá lugar unha

homenaxe, así como o enterro dos

seus restos recuperados, no cemite-

rio civil. Ao mesmo tempo, o Ateneo

Republicano de Valdeorras reuniu a

obra fotográfica de Manuel Blanco,

baixo o título de Miradas dun artista,

nunha exposición que permane-

cerá aberta durante o mes de abril,

recuperando a memoria e obra do

edil valdeorrés.

Homenaxe o sábado 27, ás 12:30, no

cemiterio civil do Barco.

Coordenado por Gonzalo Vilas

aceiro (1951) 84´. Subtítulos en
galego.
Mércores 31
Samuel Fuller. 20:30 h. Yuma (1957)
86 .́ Subtítulos en galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Atapuerca e a evolu-
ción humana.Unha exposición
fitinerante coordenada polo pale-
ontólogo Juan Luis Arsuaga, que
amosa os descubrimentos do fa-
moso depósito arqueolóxico. Até o
25 de abril, na Sala Municipal de Ex-
posicións, PALEXCO.
¬EXPO. Caiuco, fame e mi-
gración. Exposición fotográfica
de Xacobe Meléndrez Fassben-
der, que podemos ver no museo
Casa Domus.
¬EXPO. Peteiro.Baixo o título Es-
cultura e obra recente, o artista expón
25 esculturas e lenzos. Até o 12 de
abril, na Galería Atléntica.
¬EXPO. Esta moda é para sem-
pre. Con este título, a Concellería
de Solidariedade e entidades de vo-
luntariado amosan a labor destas úl-
timas na cidade. Até o 10 de xuño a
mostra percorrerá diversos lugares
da cidade.
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de carác-
ter antropolóxico e ao mesmo
tempo emotivo por temas femini-
nos universais, compartidos por to-

grupo pop galego, este venres 26, ás
00:00, na sala Zona Zero.

CARRAL
¬MÚSICA. Manocas.Espectáculo
musical entre o jazz e a electrónica,
polo clarinetista Joaquín Meijidee
o percusionista Xavier Ferreiro. Este
venres 26, ás 23:00, na Sala the Star.

CEE
¬TEATRO. Os contracontos de
Talyta e Kumy. Contos para os
máis cativos, polo grupo Talyta-
kumy. O sábado 27, ás 19:00, no Sa-
lón de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬ACTOS. Gala homenaxe a Ma-
ría Luz Morales.Gala de home-
naxe a esta coruñesa que foi a pri-
meira xornalista en dirixir un xornal
(La Vanguardia, en 1938). Proxéctase
un documental sobre a súa figura re-
alizado por Óscar Losada, e actúa o
grupo Lulavai. Este venres 26, ás
20:30, entrada de balde, no Teatro
Rosalía.
¬ACTOS. Contos a carón do
mar.Un contacontos para coñecer
a Luís Seoaneen familia. Os cadros
e debuxos do artista transfórmanse
en historias que falan do mar, de co-
res e liñas. O sábado 27, ás 18:00, na
Fundación Luís Seoane.

¬CINE. Cine para os nenos.To-
dos os sábados de xaneiro a abril , ás
18:00, no Museo Unión Fenosa -
MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano. Esta semana poderemos
ver  Calle Santa Fe, deCarmen Cas-
tillo (Francia, 2007) e Lo mejor de
mi , de Roser Aguilar (España,
2007). De xoves a sábado, entradas a
3 e 2 euros, nos cines Forum Metro-
politano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 25
Marcel Carné. 20:30 h. Les Tricheurs
(1958) 123 .́ Subtítulos en galego.
Venres 26
Samuel Fuller. 18:00 h. A Casa de
Bambú (1955) 102´. Subtítulos en
castelán.
Samuel Fuller. 20:30 h. Park Row
(1952) 83 .́ Subtítulos en galego.
Sábado 27
CGAI Júnior. 18.00 h. Wall-E. Andrew
Stanton, 2007  99´. Versión castelá.
Entrada gratuíta.
Samuel Fuller. 20:30 h. A Casa de
Bambú (1955) 102´. Subtítulos en
castelán.
Luns 29
Samuel Fuller. 20:30 h. Casco de
aceiro (1951) 84´. Subtítulos en
galego.
Martes 30
Samuel Fuller. 20:30 h. Casco de

O BARCO
¬ACTOS. Homenaxe a Manuel
Blanco.  Homenaxe e enterro dos
restos de Blanco Pascual, conce-
lleiro do Barco torturado e asasi-
nado en 1940. O sábado 27, ás 12:30,
no Cemiterio Civil.
¬EXPO. A mirada dun artista. O
Ateneo Republicano de Valdeorras
inaugura esta exposición, sobre a
obra fotográfica de Manuel Blanco
Pascual, que permanecerá aberta
todo o mes de abril, na Galería Sar-
gadelos.
¬MÚSICA. Bastards On Parade.
Actuación  este venres 26, ás 00:00,
na Sala Baranda.
¬TEATRO. Violeta Coletas con-
tra as salchichas ¡Gulp!.Espec-
táculo dirixido ao público infantil,
polo grupo Títeres Trompicallo. O
venres 26, ás 20:00, no Teatro Munici-
pal Lauro Olmo.

BUEU
¬CINE. Conan, o neno do fu-
turo. Esta serie de manga, que
achega uns positivos valores, vai ser
proxectada nos seus distintos capí-
tulos, durante 13 semanas, até o 2
de maio. Será este domingo 28 e to-
dos os domingos até esa data, ás
12:00, no Centro Social do Mar.
¬MÚSICA. Keima.O grupo xurde a
partir da banda canguesa de punk-
hardcore Keimakasas, creada nos 90
e que se xunta de novo. Este venres
26, ás 22:30, entradas a 4 euros, na
Sala Aturuxo.
O domingo 28 estará o grupo Tres-
Trece, unha banda de rock indie
provinte de Mallorca que toca o do-
mingo 28, ás 21:00, entrada a 6 eu-
ros, no mesmo local.

BURELA
¬TEATRO. Shakespeare para
ignorantes. Unha obra donde
os Mofa&Befa (Evaristo Calvo e
Vítor Mosqueira), baixo o selo de
Producións Teatráis Excéntri-
cas, xúntanse a Quico Cadaval
para divulgar/destrozar humorís-
ticamente os textos do clásico Wi-
lliam. O venres 26, ás 21:30, na
Casa da Cultura.

CARBALLO
¬TEATRO. A esmorga. Unha obra
que adapta a clásica obra de Blanco
Amor, polo grupo ourensán Sara-
bela Teatro. O venres 26, ás 21:00,
no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Violeta Coletas con-
tra as salchichas ¡Gulp!. Es-
pectáculo dirixido ao público in-
fantil, pola compañía Títeres
Trompicallo. O domingo 28, ás
18:00, no Pazo da Cultura.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Igloo. Actuación do

Memoria histórica
no Barco 
de Valdeorras.

Manuel Blanco Pascual.

¬ ARTE
As paisaxes de Acisclo
Acisclo Manzano

A piques de cumprir 70 anos, o

escultor ourensán protagoniza

esta exposición organizada por

Caixanova para celebrar a súa

longa e frutífera traxectoria no

mundo da arte. 

Acisclo Manzano (Ourense,

1940) iniciou a súa formación en

centros de ensino laboral, onde

aprendeu a tallar madeira. Foi

alumno de Asoreye de Liste. Par-

ticipou, desde moi novo, en mos-

tras artesanais, onde destaca e

gaña premios polo seu peculiarí-

sima concepción da forma, entón

exclusivamente en madeira. Vin-

cúlase ao grupo dos Artistiñas, ani-

mado por Vicente Risco, e do que

forman parte  Xaime Quessada,

José Luís de Dios ou García de

Buciños, cos que percorre o

mundo, desde Francia e Italia a

Suecia e desde Exipto a México,

onde expón no Museo de Arte

Moderna.

Reside en Ibiza, onde comeza a

traballar no barro rosado da-

quela illa, abandonando tempo-

ralmente a madeira e o bronce,

ao que de todos os xeitos vol-

verá. Ao fin estabelécese en Vi-

duedo, a uns vinte quilómetros

de Ourense, onde Fidias e o Mes-

tre Mateo son as súas referencias

constantes. Alí, na súa casa taller,

traballa en solitario.

Foi medalla nacional de Arte Xu-

venil. Realizou exposicións indivi-

duais en numerosas cidades de

España e do mundo e foi o creador

de numerosos monumentos pú-

blicos, como relevos para institu-

cións públicas que son verdadei-

ros emblemas. Está representado

en todos os museos de Galiza, en

coleccións institucionais e noutras

particulares de gran importancia.

En xaneiro de 2008 tomou pose-

sión como membro da Real Aca-

demia de Belas Artes do Rosario

nun acto académico que tivo lu-

gar no Mosteiro de  Oseira. 

Até o 18 de abril, Centro Social Cai-

xanova de Ourense.

Unha as esculturas desta exposición de Acisclo Manzano.
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propias e pezas tradicionais arranxa-
das por eles. O venres 26, ás 21:00,
no Fórum Metropolitano.
¬MÚSICA. Born a Lion + Same-
sugas. Os primeiros son unha
banda de blues-rock portuguesa,
procedente de Leiría, e serán acom-
pañados polos composteláns Sa-
mesugas, unha referencia no hard-
core galego. O venres 26, ás 22:30,
entradas a 6 euros, na Sala Le Club.
¬MÚSICA. Misquious. Concerto
deste grupo galego para este venres
26, ás 22:30, na sala Jazz Vides.
¬MÚSICA. Los Mecánicos.Actua-
ción do grupo coruñés, este venres
26, ás 23:00, na sala Garufa.

¬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 Lubitsch, que
o consagrou como mestre da come-
dia no cine. O sábado 27 e domingo
28, ás 20:30, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Somorgujo. Unha obra
de ilusionismo a cargo do mago
Kiko Pastur, o sábado 27, ás 19:00,
no Forum Metropolitano.

das as mulleres do planeta, nesta
mostra organizada por La Caixa e o
Museo Etnográfico de Munich. Até o
4 de abril, no Kiosko Alfonso .
¬EXPO. Rostros de Area.Mostra
audiovisual de Lois Patiño (Vigo,
1983), unha panorámica formada
pola longametraxe Rayito, videoins-
talacións de pezas de videoarte e os
trailer dos filmes Rostros de Area, Pai-
saxe Interiore Lembrando as Faces da
Morte. Até o 31 de maio, na Funda-
ción Caixa Galicia.
¬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
ano do seu centenario. Na Funda-
ción Luís Seoane.
¬EXPO. Form Matters (a forma
importa). Exposición sobre a tra-
xectoria  do arquitecto británico Da-
vid Chipperfield, unha exposición
do Design Museum, Londres. Até o
30 de maio, na Fundación Barrié de la
Maza.
¬MÚSICA. Quique González. O
cantautor madrileño presenta o seu
último traballo, Daiquiri Blues. Este
venres 26, ás 20:30, noTeatro Colón.
¬MÚSICA. Carmen París.No ciclo
Música con Raíces, patrocinado por
Caixanova, a cantante aragonesa
ofrece un concerto este xoves 25, ás
21:00, no Teatro Rosalía de Castro.
¬MÚSICA. Tiruleque. En setem-
bro do 2009 e tras sete anos dende a
súa formación, Tiruleque publica o
seu primeiro disco, producido por
eles mesmos. Neste traballo que
presentan atópanse composicións

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. Pecha-Kucha Night .
Encontro baixo este modelo xur-
dido no xapón, onde diversos profe-
sionais de distintas ramas presentan
20 imaxes cada un, en 20 segundos
de descrición por imaxe. O venres
26, ás 21:30, no Teatro Jofre.
¬EXPO. Paisaxe industrial. Ex-
posición de pintura do artista Marco
A. Cendán. Na Fundación Gonzalo
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Ciclo Novas Noites.
Actúa o pianista e compositor cu-
bano Alejandro Vargas, co seu
trío, co que realizou traballos
como o disco Tapiche,  premio
cuba disco  2008 , e o disco Des-
carga ao vivo, con músicos gale-
gos. Este xoves 25, ás 22:00, en-
trada a 5 euros, na Capela do Cen-
tro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Los Mecánicos.Actua-
ción do grupo coruñés, o sábado 27,
ás 22:30, entradas a 5 euros, na Sala
Run Rum.
¬TEATRO. Sen pecado conce-
bida.... Dentro do ciclo Programa
especial muller, estrea absoluta desta
obra da compañía galega Mari-
clown. O sábado 27, ás 20:30,  entra-
das a 10 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, coa partici-
pación do grupo Crucía Teatro,
coa obra Unha de Murphy. O do-
mingo 28, ás 19:00 , no Centro Cí-
vico de Caranza.
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O Teatro Rosalía coruñés acollerá
este venres a Gala homenaxe a
María Luz Morales Godoy coa
estrea mundial dun documental
dirixido por Óscar Losadae a ac-
tuación musical de Lulavai.  O
documental relata a biografía de
María Luz , que en plena guerra
civil convertiuse na primeira mu-
ller, é unica na redacción, en diri-
xir un periódico, La Vanguardia.

Álvaro Cunqueiro
Fotobiografía Sonora

O escritor de Mondoñedo Álvaro
Cunqueiro, un dos grandes  fabu-
ladores do século XX, mestre da li-
teratura galega e precursor do rea-
lismo máxico que había trunfar en
América,  protagoniza unha mostra
na cidade que o acolleu boa parte
da súa vida. 

En Vigo desenvolveu gran parte
da súa carreira xornalística vence-
llado ao Faro de Vigo, como cola-
borador habitual  e director entre
1965 e 1970. Nas súas páxinas pu-
blicou centos de artigos e moitos
dos poemas que logo conforma-
rían Herba Aquí ou Acolá, testa-
mento poético que se converteu

nun dos alicerces da poesía galega
contemporánea.

No terreo literario, tamén Vigo foi
testemuño do nacemento de moi-
tas das súas máis prezadas crea-
cións, como Merlín e Familia, As Cró-
nicas do Sochantreou Os Outros Fei-
rantes, publicadas pola editorial
Galaxia.

A mostra busca, dun xeito inno-
vador e íntimo, unha aproximación
á súa creación literaria. A exposi-
ción mestura a literatura coa mú-
sica, a imaxe e mesmo a historia. Os
textos corren a cargo de Rexina
Vega, e a exposición acompaña-
rase de obxectos persoais do poeta
cedidos pola familia ou arquivos
coa súa voz, que axudan a com-
prender o seu universo creativo.

Seis áreas temáticas, que perco-

rren diferentes etapas da vida de
Cunqueiro, estruturan a exposición
que, ademais, conta cun espazo
audiovisual e outro sonoro, onde
se poderá escoitar a voz do gran fa-
bulador e mais unha selección dos
seus poemas musicados por ou-
tros artistas.

A exposición está inspirada na Fo-
tobiografía Sonora de Álvaro Cun-
queiro, publicación da Editorial
Ouvirmos que presenta a vida e a
obra literaria do mindoniense a tra-
vés de perto de 200 páxinas, máis
de 100 fotografías do seu álbum
persoal e dous CD’s que recollen
discursos pronunciados por Cun-
queiro, así como poemas seus mu-
sicados.
Até o 17 de maio no Museo Verbum

Casa das Palabras, en Vigo.

¬ EXPO

Ser ou non ser, con Amparo Larrañaga.

III Ciclo 1906 de Jazz
A coñecida marca de cervexa
patrocina un extenso ciclo de
jazz durante 3 meses, finali-
zando o 17 de xuño en Santiago.

Nesta ocasión contan coa cola-
boración de locais referencia do
jazz en Galiza como o Dado
Dadáen Santiago, Filloana Co-
ruña, Clavicémbalo en Lugo,
Latino en Ourense, Xancara
Jazz en Vigo e Bla Bla Café en
Ferrol. A eles sumáronse por pri-
meira vez dous templos do jazz
fóra do país, como El Junco en
Madrid e Bilbaína Jazz Cluben
Bilbao.

Ao longo do ciclo poderemos
escoitar grupos como Scott Ha-
milton Quartet, o encontro de
Mikkel Plouge Loren Stillman
en formato cuarteto, a estrea do
último disco do saxofonista Pe-
ter Van Huffel, e outra serie de
nomes internacionais e galegos.

De venres a domingo, o grupo

Triphasic estará en locais de Lugo,

Santiago e Vigo.

Emilio Rúa
Comezou a cantar sendo aínda
un cativo na agrupación familiar
Concorde Atenea, que fundara o
seu pai en Riós. Guitarra en man,
comeza a compoñer e a presen-
tarse nalgún que outro con-
curso. Publica o primeiro CD no
2000, e seis anos despois grava o
seu segundo traballo discográ-
fico coa produción artística de
Uxía Senlle.

A tonalidade das súas cancións
deambula entre os sons pop e a
música tradicional pero cun to-
que intimista e social ao tempo.

Rúa ten tras del unha intere-
sante e frutífera carreira que o le-
vou a actuacións compartidas
con Ismael Serrano ou Pedro
Guerra e varios galardóns: 5ª
Muestra Nacional de Canción de
Autor de Ceutí (Murcia) ou o cer-
tame de Jóvenes Cantautores
de Elche (Alacante).

Actuacións en Santiago (venres

26) e Pontevedra (sábado 27).

¬ MÚSICA

O cantautor ourensán Emilio Rúa.
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asistida, nesta divertida comedia da
compañía Malasombra. Este xoves
25, ás 20:30, no Auditorio Municipal.
¬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 venres 26, ás
20:30, noPazo de Congresos.
¬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 investigación
de historiadores e teólogos, baixo
a sombra da autoridade eclesiás-
tica,  sobre o misterio dos restos
do Apóstolo. O  sábado 27 e do-
mingo 28, ás 19:00, entradas de 12
a 6 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Monólogos. Turno,
dentro deste ciclo de monólogos
cómicos, para o televisivo Joaquín
Reyes. O sábado 27, ás 20:30, no Au-
ditorio Municipal.

AS PONTES
¬TEATRO. Bicharada. Unha obra
dirixida aos máis novos, cos proble-
mas que acontecen a unha serie de
bichiños nun día calquera. Polo
grupo Berrobambán, o domingo
28, ás 18:00, no Cine Alovi.

PONTEVEDRA
¬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. Shuarma. Un rockeiro
barcelonés que presenta o seu úl-
timo disco El poder de lo frágil. O ven-
res 26, ás 22:03, entradas a 10 euros
na Sala Karma.
O sábado 27 estará o grupo tamén
da cidade condal Zahara y los
Fabulosos, ás 23:00, entradas a 10
euros. Ás 03:00 da madrugada, pin-
chará Eme Dj.
E o domingo 28, ás 23:00, entradas a
8 euros, actuación do sevillano
Adolfo Langa.
¬MÚSICA. Emilio Rúa.O cantau-
tor ourensán presentará a súa per-

ampla e representativa dos fondos
arqueolóxicos depositados no MPL
entre o 1990 e o 2005, unha intere-
santísima escolma do quefacer ar-
queolóxico destes quince anos na
provincia de Lugo. Até o 28 de
marzo, no Museo Provincial.
¬EXPO. Pérez Porto.  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 femininas.
Con motivo do día 8 de marzo, mos-
tra de pintura de autoras femininas
dos Obradoiros dos Centros de
Convivencia. Aberta todo o mes de
marzo, no Centro de Fingoi.
¬MÚSICA. Sumrrá. O grupo ga-
lego de jazz presenta, dentro do ci-
clo musical Lubicán, o seu último
disco, Sumrrá 4.0. Será este xoves
25,ás 21:00, naEscola Universitaria de
Formación Profesorado.
¬MÚSICA. Triphasic. O grupo de
jazz actúa dentro do ciclo de jazz
1906. Este xoves 25, ás 23:00, no Club
Clavicémbalo.
O venres 26, ás 23:00,  actuación do
grupo Anubis Metal Jack .
E o sábado 27, ás 23:00, concerto da
banda Minapolaris.
¬MÚSICA. Zenttric. O grupo de
pop bilbaíno dará un concerto
este venres 26, ás 22:00, na sala
Doble Moral.
¬TEATRO. Clube da comedia.
Monólogos cómicos a cargo do tele-
visivo Joaquín Reyes. O venres 26,
ás 20:30, no Auditorio Municipal Gus-
tavo Freire.

MARÍN
¬ACTOS. IX Xornadas Blanco
Freixeiro. Xornadas arredor do
mar e da antropoloxía mariñeira,
con diversas conferencias e activida-
des, que terán lugar (con comezo o
pasado luns 22) até o sábado 27, no
Museo Municipal Manuel Torres. 
¬MÚSICA. Balea´s Blues Quin-
tet. Concerto que terá lugar este
xoves 25, ás 22:00, na Sala Ache.

MELIDE
¬MÚSICA. Animales Domesti-
cos. Actuación programada para o
venres 26, ás 23:00, na sala A Funda-
ción.
¬MÚSICA. Miguel Costas. O ex-
Siniestro Total e ex doutros coñeci-
dos grupos presenta o seu traballo
Condenado a Costas.  O mércores 31,
ás 00:30, na Sala 600.

NARÓN
¬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 do prolífico grupo  Ta-
lía Teatro. O sábado 27, ás 20:00 , no
Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Tristán Cara de Can.
Unha comedia para o público infan-
til, representada polo grupo  Ele-
fante Elegante Teatro. O domingo
28, ás 18:00 , no Pazo da Cultura.

OLEIROS
¬TEATRO. Kwetch (unha come-
dia americana sobre a ansie-
dade). Un espectáculo impúdico,
xubiloso, devastador e feroz dos me-
dos, frustracións e estrés diarios de
toda caste, presentado polo Teatro
do Morcego.O sábado 27, ás 20:30,
no Auditorio Gabriel García Márquez.

OURENSE    
¬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. Baldosa amarilla.
Actuación este venres 26, ás 21:30,
entradas a 2 euros, no Café Cultural
Auriense. Antes, ás 19:00, presenta-
ción da monografía Materiais e fe-
rramentas Procomún, de Proxecto
Derriba edicións.
E o luns 29, ás 22:00,  14ª Jam
Rock.
¬TEATRO. O día do pai. Tres ho-
mes loitando por unha selección na-
tural nunha clínica de reproducción

encadea divertidos monólogos co
tema do ligue como conductor. Este
venres 26, ás 22:30, no Auditorio Mu-
nicipal Lois Tobío.
¬TEATRO. Cachai. Unha produc-
ción da compañía Miroscopio Per-
dicións. O sábado 27, ás 22:30, no
Auditorio Municipal Lois Tobío.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. O gui-
tarrista alemán afincado no noso
país vai actuar o sábado 27, ás 23:55,
no Con do Moucho.

LALÍN
¬TEATRO. Só. Un espectáculo que
defende el só o actor e presentador
Carlos Blanco, e que poderemos
ver este venres 26, ás  21:30, noNovo
Salón Teatro.

A LARACHA
¬MÚSICA. Moon Cresta. Con-
certo este venres 26, ás 00:00, na sala
Pub d´Antón Rock Café.

LUGO
¬EXPO. Arqueoloxía 1990-
2005.  A exposición reúne 440 pe-
zas arqueolóxicas, unha selección

¬TEATRO. The World of Abba.
Chega a Ferrol este exitoso musical
na súa versión castelán. O domingo
28, ás 19:00,  entradas de 28  a 18 eu-
ros, no Teatro Jofre.

A ESTRADA
¬TEATRO. Kwetch (unha come-
dia americana sobre a ansie-
dade). Un espectáculo impúdico,
xubiloso, devastador e feroz dos me-
dos, frustracións e estrés diarios de
toda caste, presentado polo Teatro
do Morcego. O domingo 28, ás
21:00, no Teatro Principal.

FOZ
¬MÚSICA. A Todo Brass. Con-
certo a cargo do grupo Quinteto de
Metais Omega Brass Ensemble, o
domingo 28, ás 18:30, na Sala Bahía.
¬MÚSICA. Grupo de Música An-
tiga Martín Códax. O conxunto
de música antiga interpreta Devotio.
Música para a Virxe e Santiago no Ca-
miño a Compostela, o mércores 31,
ás 18:30, na Sala Bahía.

GONDOMAR
¬TEATRO. Un condón por si
ligo!. O cómico Rober Bodegas

ANOSATERRA
25 - 31 DE MARZO DE 2010

En Marín celébranse até o sá-
bado 27 as Xornadas Blanco
Freixeiro, donde se contem-
plan a través de charlas e outras
actividades, distintos aspectos
antropolóxicos do mar e os ma-
riñeiros.

A compañíaMalasombrarepresenta en Ourense a comedia Odía do Pai.

Joaquín Reyes, en Lugo e Ourense.
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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 biblioteca com-
postelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal. 
¬ACTOS. Presentación de do-
cumental. Presentación do docu-
mental Filhos do Tédio (de Rodrigo
Fernandes e Rita Alcaire), un filme
sobre a  banda de Coimbra Tedio
Boysque durante os 90 recorreu Por-
tugal, Europa e USA co seu garage-
punk-psychobilly e deu orixe a moi-
tas outras bandas. O domingo 28, ás
17:00, no Pub Ambigú.
¬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 cen-
tro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sen-
tido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Miradas cara o para-
íso. Exposición comisariada por

Fernando Castro, Miradas. Cara ao
Paraíso. Un diálogo coa arte galega
e as vangardas internacionais está
composta por 51 pezas proceden-
tes 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 Ar-
tes en Barcelona, onde viviu 12
anos. Aínda que a súa formación é
pictórica, no seu traballo sempre
se manifestou a súa atracción
polo volume e o espazo. Até o 20
de xuño, no Auditorio de Galicia.
¬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. Bancos de Néboa.  Expo-
sición do artista Jesús Mª Cormá, na
Galería de arte Espacio48.

GUIEIRO.43.

soal revisión de temas tradicionais
como Lela ou composicións de Ma-
gín Blanco ou Uxia, nun concerto de
temas de Interior, o seu novo disco.
O sábado 27, ás 20:30, entradas a 6
euros, no Teatro Principal.
¬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. Este xoves 25, ás 20:30, no
Centro Social Caixanova.

REDONDELA
¬TEATRO. Día do Teatro.A Escola
Municipal de Teatro do Porriño ce-
lebra un día de mostra dos seus tra-
ballos. Será o sábado 27, dende as
19:00, no Centro Cultural.

REDONDELA
¬TEATRO. Nunca menos. Un es-
pectáculo de corte cómico, presen-
tado polo grupo Fulano, Mengano
e Citano, S.l. O sábado 20, ás 20:00,
no Multiúsos da Xunqueira.

RIBADEO
¬TEATRO. Menos lobos. Unha
obra para os máis pequenos, desen-
volvida pola compañíaTalía Teatro.
O domigo 28, ás 17:30, no Auditorio
Municipal Hernán Naval.

ANOSATERRA
25 - 31 DE MARZO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Nun vistoso espectáculo, diversos/as fadistas protagonizan A Casa dos Fados, que poderemos ver e escoitar en Santiago.

Na Biblioteca da Fundación
Caixa Galicia de Santiago per-
manece aberta a exposición
Fauna Alada de Galicia, unha
serie de espectaculares ima-
xes sobre os nosos paxaros e
insectos.
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¬MÚSICA. Jam session. Nova jam
sessión de blues-rock a cargo da Ba-
kin' Blues Band, proxecto musical
integrado por catro experimenta-
dos músicos de Santiago. Este xoves
25, ás 23:00, no Dado Dadá.
O venres 26, dentro do ciclo Jazz
1906, actuación de  Triphasic.
¬MÚSICA. Reggae galego. Pre-
senza de varias bandas e artistas ga-
legos de reggae: Taru e Zamara-
mandi, Ganjahr Family, Eu-G
Sound System, Sauko-B eMaço de
Meninos Carentes, que se presen-
tan nunha edición especial dedi-
cada ao reggae da Redenasa.son, un
ciclo de concertos que abrangue
toda a tempada coas mellores ban-
das de música pop do país. Este xo-
ves 25, ás 21:30,  na Sala NASA.
¬MÚSICA. Gustavo Almeida &
Brasilian Night. Actuación do
cantautor brasileiro afincado en
Vigo, este xoves 25, ás 22:00, no Pub
Ultramarinos.

¬MÚSICA. Born a Lion + Me-
tralletas Lecheras . Os primei-
ros son unha banda de blues de
Leiría (Portugal), os segundos, un
trío de punk-rock do Milladoiro
(Ames). Ambos tocarán o sábado
27, ás 22:30, entradas a 6 euro, na
Sala The Moon. 
¬MÚSICA. Skacha. O grupo ga-
lego de ska radical actúa este
venres 26, ás 21:30, no Centro So-
cial O Pichel.
¬MÚSICA. Wöyza. Actuación desta
rapeira de Moaña con orixe uru-
guaia e residencia viguesa.Este ven-
res 26, ás 22:30, entradas a 6 euros,
na Sala Capitol.
O sábado 27, ás 22:00, (entradas  a
15/18 euros), tocarán os galegos
O'Funk'illo , que volven outra vez
aos escenarios.
¬MÚSICA. Emilio Rúa. O cantau-
tor ourensán protagoniza o terceiro
dos concertos do programa da
AGADIC ST Música Presente, desti-

nado á promoción de traballos dis-
cográficos galegos, presentando In-
terior, o seu terceiro disco. O venres
26, ás 20:30,  no Salón Teatro.
¬TEATRO. Antoloxía da Ultra-
noite. Unha escolma das mellores
pezas das Ultranoites, que podere-
mos ver este venres 26 e o sábado
27, ás 23:00, na Sala NASA.
¬TEATRO/MÚSICA. Casa de Fados.
Un proxecto que está formado polas
voces e instrumentistas máis desta-
cados da escena do fado actual, con
vocalistas como Ricardo Ribeiro,
Ana Sofía Varela e Pedro Moun-
tinho, entre outros, baseado no tra-
ballo feito para o filme Fados, de Car-
los Saura. O sábado 27, ás 20:30, no
Salón Teatro.
¬TEATRO. Hamletín. No mundo
de Hamletín, a traxedia de Shakes-
peare toma tintes de inocencia,
transportándonos a un mundo má-
xico. Teatro para nenos, polo grupo
Telón Partido, o sábado 27, ás

17:00, e domingo 28, ás 12:30, na
Sala Santart.

VERÍN
¬MÚSICA. Ergom. Folk, rock e
funky son as señas de identidade
musical deste grupo galego, que
presenta o seu album Fronkiria. O
venres 26, ás 23:45, na sala La Casa
de los Sueños.

VIGO
¬ACTOS. Festa da Recon-
quista.  Este ano a Festa da Recon-
quista comemora os 200 anos da
concesión do título de cidade a Vigo.
O sábado 27 e domingo 28 haberá
un mercado tradicional polo casco
vello. Tamén haberá regueifas co
grupo Trío Liro, o sábado 27, ás
17:30, na Praza da Pedra. No mesmo
lugar estará o contacontos Bardo
Abelardo, o domingo 28, ás 12:00.
No apartado musical, o sábado es-
tará  Ce  e a Orquestra Pantasma,

ás 19:30, na Praza da Pedra. Ás
22:00, na Porta do Sol, actuación
de Quempallou.
O domingo 28 tocará o grupo Pés
de Lán, na Praza da Pedra.
E o mesmo domingo 28, a tradicio-
nal representación da Reconquista
da cidade, polo casco vello, dende
as 17:30.
¬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. Rostros de Area.Mostra
audiovisual de Lois Patiño (Vigo,
1983), unha panorámica formada
pola longametraxe Rayito, videoins-
talacións de pezas de videoarte e os
trailer dos filmes Rostros de Area, Pai-
saxe Interiore Lembrando as Faces da
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Circo Galtük é o título do vistoso
espectáculo infantil que a com-
pañía La Fiesta Escénica leva a
Vilagarcía, tras pasar por outros
escenarios galegos.

Premios AGADIC
A Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) da Consellería de Cultura e Turismo
acaba de facer pública a convocatoria 2010 dos
seus tres premios literarios no eido dramático
–XIX Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais,
V Manuel María de Literatura Dramática In-
fantil e VIII Premio Barriga Verde de Textos
para Teatro de Monicreques (modalidades de
público infantil e adulto)–, para os que mantén
aberto o prazo de admisión de orixinais até o
11 de xuño. 
Cada un dos galardóns e modalidades conta
cunha dotación económica de 6.000 euros,
ademais de contemplar a posibilidade de que
as obras sexan publicadas dentro das colec-
cións dramáticas que a AGADIC coedita con
distintas empresas galegas.
Poderán optar a estes premios, que comparten
como obxectivo o estímulo da creación literaria
no eido dramático, textos teatrais inéditos es-
critos en galego e non representados nin pre-
miados noutros certames. Tal e como estable-
cen as bases publicadas no Diario Oficial de Ga-
licia, o tema e a extensión poderán ser libres,
aínda que deberán ter en conta o principio de
duración normal dun espectáculo teatral, de
xeito que non serán admitidas as obras de tea-
tro breve. No caso do Álvaro Cunqueiro e do
Manuel María, quedarán igualmente excluídos
os textos para teatro de monicreques.
O xurado, integrado por seis persoas de reco-
ñecido prestixio no ámbito literario e escénico
(dous expertos en literatura dramática, dous
elixidos entre escritores, dramaturgos, autores
e adaptadores, e outros dous entre directores
de escena e outros oficios teatrais) dará a coñe-
cer o seu ditame antes do 1 de novembro. Para
tomar a súa decisión, valorará aspectos que te-
ñen que ver coa calidade literaria e dramática, a

viabilidade escénica, a especificidade de cada
premio e o coidado da lingua.
Bases e máis información en: www.agadic.info ,
agadic@xunta.es.

Certame Francisco Añón de Poesía
Poderán participar tódalas persoas interesadas,
de calquera nacionalidade que presenten os
orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos
presentados deberán ser inéditos.
Establécense as seguintes categorías e pre-
mios, por idade que se contabilizarán ata o
trece de abril, data de remate de entrega dos
traballos:
- Categoría A: Nenos/as de 6 a 7 anos.
-Premios: 1º Clasificado: vale de 90 € en libros e
publicación da obra galardoada.

-Accésit: Publicación da obra galardoada.
Os premios son iguais nas seguintes categorías,
agás o económico, que vai subindo  dende 120
até 230  €.
-Categoría B: Nenos/as de 8 a 9 anos.
-Accésit: Publicación da obra galardoada. 
-Categoría C: Nenos/as de 10 a 11 anos.
-Categoría D: Nenos/as de 12 a 14 anos.
-Categoría E: Mozos e mozas de 15 a 17 anos.
-Categoría F: Maiores de 18 anos.
Cheque por valor de 1000 € e publicación
da obra.  Accésit: Publicación da obra selec-
cionada.
Para as categorías E e F, as obras terán unha ex-
tensión mínima de 150 versos.
Os traballos presentaranse en sobre pechado,
orixinal e cinco copias, figurando no seu exte-
rior a mención “XIV Certame Francisco Añón de
Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pe-
queno, tamén pechado, figurando no exterior
o título da obra, a categoría na que participa e o
lema ou pseudónimo do autor; e no interior os
datos persoais (nome, idade, enderezo, telé-
fono de contacto, centro de estudos, titulo da
obra e lema ou pseudónimo) e fotocopia do
D.N.I. Estes traballos recolleranse nas oficinas
do 1º andar da Casa da Cultura. Avda. de San
Campio s/n 15230 Outes (A Coruña) Tamén po-
den enviarse por correo ao devandito ende-
rezo.O prazo de presentación rematará o luns
13 de abril de 2010.

A Coruña Son
ACoruñaSon é un certame de creación de can-
ción popular organizado polas Concellarías de
Cultura e de Mocidade do Concello da Coruña.
Este Certame, que ten como obxectivo fomen-
tar, descubrir e promocionar novos autores e
autoras de canción popular en galego, ábrese
coa selección de dez autores. Os dez terán

como premio a asistencia a un obradoiro de
canción popular de cinco días de duración im-
partido por profesionais galegos de prestixio,
onde traballarán as súas propias composicións.
Podes subir entre 2 e 5 cancións. 
O premio: un obradoiro de 6 diascon Gastón
Rodríguez, Andrés Teijeiro, Bieito Romero, Car-
men Rey e Xabier Díaz
Do 22 marzo ao 11 de abril: rexístrate e sube
de 2 a 5 cancións.
Do 12 de abril ao 2 de maio: o público vota as
cancións.
Do 10 ao 15 de maio: os 10 grupos/artistas ga-
ñadores reciben un obradoiro de 6 días (in-
cluído aloxamento) e a continuación gravan un
disco colectivo.

Premio de literatura
infantil e xuvenil Raiña Lupa.
A Deputación Provincial da Coruña convoca o
VIII premio de literatura infantil e xuvenil Raiña
Lupa, dirixido a persoas, calquera que sexa a
súa nacionalidade, que non fosen premiadas
nas tres convocatorias  anteriores e que presen-
ten narraccións, escritas en galego, adicadas ao
público infantil ou xuvenil, inéditas e non pre-
miadas con anterioridade.
Tema e extensión libres, observando as carac-
terísticas propias da novela adicada ao público
infantil ou xuvenil, podendo comtemplar a in-
clusión de elementos ilustrativos, gráficos, etc. 
Obras por duplicado e en exemplares separa-
dos, en tamaño DIN A4, por unha soa cara, nu-
merados, grampados ou encadernados.
O prazo  de presentación será até o 15 de abril
do 2010.
A dotación do premio será de  6.500 euros.
Deputación Provincial da Coruña, Rúa Alférez
Provisional 2, 15003 A Coruña
http://www.dicoruna.es

¬ CONVOCATORIAS
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VILAGARCÍA
¬TEATRO. Circo Galtük. Fin da
xira galega desta compañía arxen-
tina afincada en Baiona, La Fiesta
Escénica, que representará esta es-
pectacular obra para os máis peque-
nos. Este xoves 25, ás 18:00, no Audi-
torio Municipal.
¬TEATRO. Benito Bienvenido
"O Casting". Comedia sobre dous
amigos e os seus distintos destinos,
pola compañía Lambríaca Teatro.
Este venres 26, ás 21:00, no Auditorio
Municipal.

VILALBA
¬ACTOS. Memorias dun mes-
tre. Preséntase o libro Avelino Fer-
nández, Memorias dun mestre itine-
rante, con prólogo de Xesús Alonso
Montero e epílogo de Antígona Fer-
nández (filla do autor). Editado polo
Instituto de Estudios Chairegos, o
acto terá lugar o venres 26, ás 20:30,
na Casa da Cultura.

do seu líder Javier Ruiz,  TresTrece. 
¬MÚSICA. Niño y Pistola. O grupo
vigués efectúa unha homenaxe ao
grupo dun amigo escritor falecido
hai un ano, Arthur & The Writers.
Este venres 26, ás 00:00, entradas a 5
euros, na sala La Iguana Club. 
E o sábado 27, tamén ás 00:00, con-
certo do grupo Som do Galpom,
quinteto de Ames, banda que vai do
funk ao rap e do rap ao reggae, sen
casar con ningún dos tres estilos. 
¬MÚSICA. Suso Cortegoso. O
cantante presenta o seu traballo dis-
cográfico Apocalipsis: un monólogo
musical. Este venres 26, ás 23:00, na
sala Contrabajo. 
O sábado 27, á mesma hora, actua-
ción do grupo M3- Monkey Me-
ets Music.
¬MÚSICA. Wild Dögs + Codia +
Carcomedhi. Actuación este ven-
res 26, ás22:00 naSala A Farándula.
¬MÚSICA. Lura. Caixanova  pre-
senta este concerto dentro do seu ci-

clo Música de Babel. O concerto da
caboverdiana nada en Lisboa, que
presenta o seu último album Eclipse,
terá lugar o venres 26 de, ás 20:30 ,
no Teatro do Centro Cultural Caixa-
nova.
¬MÚSICA. Triphasic. O grupo de
jazz actúa dentro do Ciclo de jazz
1906. O sábado 27, ás 22:30, no Xán-
cara Jazz.
¬MÚSICA. Quique González. O
cantautor madrileño presenta o seu
último traballo, Daiquiri Blues. O sá-
bado 27, ás 20:30, noCentro Cultural
Caixanova.
¬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.

Morte. Até o 31 de maio, na Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Life in Technicolor. O
pintor Carlos Maciá presenta esta
mostra, onde 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. Álvaro Cunqueiro. A
mostra achéganos o lado máis per-
soal e íntimo do mindoniense a tra-
vés dunha selección de obxectos
persoais, fotografías do seu álbum
familiar e o son da súa propia voz.
Até o 17 de maio, no Verbum, museo
das palabras.
¬MÚSICA. Shuarma. Un rockeiro
catalán que presenta o disco El po-
der de lo frágil. Este xoves 25, ás
22:30, na sala La Fábrica de
Chocolate. 
O venres 26, á mesma hora, actua-
rán dende Alcalá de Henares os ve-
teranos  A Palo Seko, no traballo
musical dende 1986.
O sábado 27, á mesma hora, quenda
para o grupo mallorquín, con para-
das por Londres e Nova York a cargo
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�  Vendo óleo sobre táboa de cas-
tiñeiro (0’35x0’25), orixinal de Al-
fredo Souto Cuero. Ten autentifica-
ción. Tel.:  617 920934.

� Aula de música moderna. Pop -
Rock -Jazz. Canto, Frauta 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).

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

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

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

� Vendo balconada e portas do

século XIX, por reforma, en Ber-
gondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.

�Vendo Nissan Almera, diésel, 10
anos, motor en bo estado. 500 €.
Tel.: 679421169.

� 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.

� 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.)  Galinhas  de crista pinheira e
Mos. E-mail: ovosdacasa.padrom
@gmail.com , e envio-che telf.

� Podólogo con 34 anos de ex-
periencia. Pulido, reflexoloxía, in-
frabermellos... Atende a domicilio.
15/20 euros consulta segundo pa-
toloxía, 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. 3 dormitorios, 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 na Coruña, rúa Be-
len, 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

� Remolque de aluminio cerrado
para dous cans, 6 caixóns, bo prezo.
Tel.: 617486436.

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

�   Alúgase apartamento amo-
blado en Ribadeo. Telf.: 676727518.

�  Con experiencia e responsabi-
lidade, coido do teu meniño ou
meniños. Zona de Vigo e Valmiñor.
Chamar

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

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

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

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

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

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

� 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.

� Véndese porta de garaxe de
3’15 x 2’15 metros. Vigo. Bo estado.
Barato. Tel:   617 486436

� Mazda MX5 descapotábel, ano
1993, vermello, 84.000 km, AA, bo
estado e barato. Tel.: 617486436.

�   Alúgase piso en Vegadeoamo-
blado con praza de garaxe.
676727518.

� 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

No Auditorio de Vilagarcía inau-
gúrase este venresa mostra de
fotografía Novoneyra e o Caurel,
con fotos de  Carlos Puga e
Adela Leiro, e textos do escri-
tor courelán.

Guieiro 1399 .qxd  23/3/10  22:10  Página 7



ANOSATERRA
25-31 DE MARZO DE 2010

cións cinematográficas, Men-
saxe nunha botella, O caderno
de Noahou Noites de tormenta.
Non engade nada novo ás recre-
acions anteriores do repetitivo
universo Sparks: mozo, moza
coñece mozo, e loitan contra os
imponderábeis do destino para
manter a flote a relación. Nada
novo máis alá de constatar a
progresiva decadencia dun ci-
neasta, outrora interesante, que
xa vén de traducir en literatura
de autoaxuda o  Hachikode Ka-
neto Shindo como Ao teu carón,
con Richard Gere.

Jacuzzi ao pasado
Dirixe: Steve Pink.
Intérpretes: John Cusack,
Rob Corddry.
Comedia. EE UU, 2010

A presenza do icónico Chevy
Chase e o pasado estreita-
mente ligado ao xénero do re-
dimido Cusack lexitiman esta
nostálxica comedia estilo anos
80 na que tres antigos compa-
ñeiros de instituto viaxan no
tempo de regreso á súa adoles-
cencia na década dos cardados
imposíbeis, as ombreiras e a
apoteose das tonalidades fos-
forescentes como comple-
mento téxtil. Comeza a ser
unha tendencia perigosa-
mente cansativa, pero aínda
conserva certo engado para os
que viviron –padeceron– goza-
ron aqueles anos.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
Como adestrar
o teu dragón
Dirixen: Chris Sanders
e Dean DeBlois.
Animación. EE UU, 2010

A nova aposta de Dreamworks
(Shrek, Madagascar) para facer-
lle cóxegas á todopoderosa
–merecidamente– Pixar é esta
especie de Vicky o viquingo con
dragóns en clave de animación
dixital 3D. É o debut no novo ca-
non tecnolóxico do medio  para
dous talentos criados na Disney,
Sanders e DeBlois, aos que a
desvalorizada xigante dos “de-
buxos animados” xa lles dera a
oportunidade de dirixir Lilo e
Stitch,probabelmente o último
Disney de certo eco popular an-
tes da recente Tiana e o sapo,
despois da súa colaboración
previa como guionistas de Mu-
lan. Divertimento inofensivo,
moi afastado da maxia dos Up,
Wall-Ee compañía.

Canino
Dirixe: Giorgos Lanthinos.
Intérpretes: Christos
Stergioglou, Michelle Valley.
Drama. Grecia, 2009

Coñecida tamén polo seu título
orixinal, Kynodontas, co que se
estrenou aquí no último Cineu-
ropa de Compostela, un inclasi-
ficábel exercicio de estilo grego
sobre modelos de pedagoxía fa-
miliar extrema. No universo
claustrofóbico e surreal dunha
familia confinada tras os infran-
queábeis muros da súa luxosa
morada suburbial. Un pai des-
pótico e demiúrxico aplica un
método de profilaxe educativa
digno do Platón do mito da ca-
verna, na que os fillos viven
completamente illados do
mundo exterior do que só coñe-
cen meros reflexos mediatiza-
dos polas peculiares interpreta-
cións dos seus proxenitores.
Premio “Unha certa mirada” en

cluída, deullos o director de
Chinatown ou O pianista
dende a súa cela de Zurich.

As viúvas dos xoves
Dirixe: Marcelo Pyñeiro.
Intérpretes: Ernesto Alterio,
Juan Diego Botto.
Drama. Arxentina, 2010

O sempre recomendábel Py-
ñeiro retorna ao contexto arxen-
tino tras a proveitosa aventura
española que supuxo a súa
adaptación d'O Método Grön-
holm. O director de Prata quei-
mada, Cabalos Salvaxes ou
Tango ferozindaga no micro-
cosmos dunha desas colonias
privadas e herméticas tan carac-
terísticas do barrios potentados
da Latinoamérica suburbial, un
contorno pechado e cosmetica-
mente idílico que ameaza co-
lapso o día no que tres cadáve-
res aparecen aboiando na súa
exclusiva piscina.

Querido John
Dirixe: Lasse Hallstrom.
Intérpretes: Channing Tatum,
Amanda Seyfried.
Drama. EE UU, 2010

O sueco Hallstrom –Chocolat,
As normas da casa da sidra– pá-
sase no seu novo filme aos no-
velóns románticos pseudotras-
cendentes do gurú Nicholas
Sparks, autor, entre outros, dos
best sellers, e posteriores produ-

Cannes e debate fondo en Sit-
ges, onde desasosegou toda a
freguesía do Fantastique, sobre
a súa natureza e sentido. Non
apta pata todos os públicos.

O escritor
Dirixe: Roman Polanski.
Intérpretes: Ewan McGregor,
Pierce Brosnan.
Drama. EE UU, 2010 

O agardado retorno de Po-
lanski en pleno affairecarcera-
rio mediático. Un thrillerpolí-
tico de atmosfera maliciosa e
xiros perversos no que McGre-
gor é un incauto escritor que
recibe o encargo de rematar as
memorias dun ex primeiro mi-
nistro británico, Brosnan, des-
pois de que o seu predecesor
morrese nun estraño accidente.
Polo camiño, por suposto, Mc-
Gregor irá descubrindo turbos
asuntos que comprometerán a

Xosé Valiñas

súa vida e integridade persoal.
Polanski conseguiu o Oso de
Prata como mellor director no
último Festival de Berlín por
esta fita de reminiscencias
hitchcokianas e ecos de filmes
previos seus como Frenético.
Como curiosidade, os últimos
toques de posprodución, super-
visión da banda sonora in-

Escena de Como adestrar o teu dragón.

Escena de Jacuzzi ao pasado.Ewan McGregoren O escritor.

Amanda Seyfriede Channing Tatumen Querido John. SCOTT GARFIELD

Fotograma de As viúvas dos xoves.
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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.

Desde hai bastante tempo son detective privado con licencia. Un lobo solitario solteiro e
non rico. Estiven máis dunha vez na cadea e non acepto casos de divorcio. Gústame a
bebida, as mulleres e o xadrez. Así presenta Raymond Chandler ao mítico detective
Philip Marlowe na novela The Long Goodbye. Raydmond Chandler é un dos autores
máis célebres da novela negra xunto con Dashiell Hammet, e moitas das súas obras
están protagonizadas polo detective Philip Marlowe, un tipo de vida sinxela e solita-
ria pero de moral incorruptíbel que con persistente obstinación desentraña a ver-
dade dos casos que lle encargan, casos que nunca son o que parecen e que fan xer-
minar novos enigmas nun mundo no que á marxe da clase social o crime e os cartos
están intimamente ligados.

Howard Stauton
The chess-players handbook. 1880. Bran-
cas xogan e dan mate en nove xogadas.

A Marlowe gustáballe terminar o día fu-
mando unha pipa, apurando un whisky
ou un gimlet e resolvendo un problema
de xadrez, e en O Largo Adeus se nos
presenta enfrascado nesa tarefa, loi-
tando cunha posición chamada a es-

finxe e que Marlowe describe do se-
guinte xeito: A esfinxe é un problema
en nove movementos e o seu nome
está xustificado. Os problemas de xa-
drez rara vez duran máis de catro ou
cinco movementos. A dificultade para
resolvelo increméntase xeometrica-
mente. Un problema de nove move-
mentos é a tortura no seu estado máis
puro. En realidade a posición foi extra-

ída do Manual de Xadrez de Howard
Stauton, e invitamos ao lector/a  a in-
tentar resolvela antes de ver a solución
correcta. The Long Goodbye foi levada
ao cine por Robert Altman en 1973.
1.Dc4+ Tf7 2.Dc8+ Tf8 3.De6+ Tf7
4.Rh6 axb2 5.De8+ Tf8 6.De7 Tf7
7.Dg5+ Rh8 8.Dd8+ Tf8 9.Dxf8# Mate.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Símbolo do Potasio. 2- Papel, lugar que a alguén lle correspon-

de. 3- Un dos lados dun disco de música (dúas palabras). 4- Mostra

afectada de cariño ou amabilidade. 5- Canle de radio da ultrade-

reita española, ou se se quere, dos bispos. Unidade de potencial

eléctrico, de símbolo “V”.  6- Chámaselle así popularmente aos do

partido que actualmente goberna o estado. 7- Contracción, chea

de nasalidade. Ala. Ritmos musicais populares. 8- Tipo de liña das

que se atopan poucas nas estradas galegas. Antiga colonia portu-

guesa na China. 9- Pequenos froitos dun cereal. Nitróxeno. Célebre

río texano, fronteirizo con México e frecuente en novelas e filmes

do Oeste. 10- Insignias ou bandeiras de corporacións civís, milita-

res ou relixiosas. 11- “.... que ....”,  teimudamente. Dar isto nun campo

de fútbol é xogar con dureza. 12- Relacionado co alcol. 13-Frouma,

folla do piñeiro. 14- Ao revés, movimento financieiro que pode ser

“hostil”. 15- Amperio.

Verticais:

1- Empresa galega de Tv. e telefonía. 2- Siglas de “National Emer-

gency Grants”. 3- Sustancia edulcorante. 4- Levara a conta. 5- “Cró-

nicas do ......”, libro de relatos de Álvaro Cunqueiro. 6- Imaxe seme-

llante ou igual dun orixinal. Serie de cousas, que poden ser menti-

ras. 7- Raza, caste, liñaxe (en sentido despectivo). Apelido galego.

8- Figura de muller moza da escultura grega arcaica. Pelo da ovella

e doutros animais. Símbolo do Neodimio. Mítica raíña galega que

axudou a transportar o corpo do Apóstolo Santiago. 9- Prefixo lati-

no que achega a idea de “larva”.  Pan feito sen levedo. 10- Manifes-

ta, mostra. Isto sería o singular de “súplicas, rogos”, se tivera singu-

lar, que non ten. 11- Instrumento que mide a diferencia de altitu-

de entre dous puntos. 12- Traballo de incrustación en madeira,

con nácara, cuncha, etc., ou con madeiras coloreadas, integrando

un mosaico. 13- Enxoitos. 14- Contracción de lle e o (formas obi-

cuas do pronome persoal).  15- Siglas de “Scandinavian Airlines”.
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H. Vixande
PPoorr  cceerrttoo,,  hhaaii  mmooiittaass  vveetteerriinnaa--
rriiaass??
Máis que veterinarios, nunha
porcentaxe aproximada de 70 a
30. Tamén sucede co alumnado.
OOnnee  hheeaalltthh,, uunnhhaa  ccaammppaaññaa  ddaa
UUEE  ccooss  vveetteerriinnaarriiooss,,  nnoonn  aannddaa--
rráánn  áá  pprrooccuurraa  ddee  vvooccaacciióónnss??
Vocacións hai abondo, aquí en
Lugo temos máis solicitudes
que prazas. Este programa
trata de dar a coñecer o noso
papel na saúde humana.
SSeeiiccaa  aa  mmaaiioorrííaa  ppeennssaa  qquuee  oo  vvee--
tteerriinnaarriioo  iinnsseemmiinnaa  vvaaccaass  oouu
vvaacciinnaa  ccaannss..
Ese é o problema. Non se coñe-
cen as outras funcións da nosa
profesión. Claro que tratamos
os animais, pero temos un pa-
pel importante nos alimentos
desde que se producen até que
chegan ao consumidor. Hai
que comprobar que os animais
estean sans para que os alimen-
tos sexan sans. Tamén inspec-
cionamos os matadoiros, vixia-
mos a cadea alimentaria ou
controlamos as zoonoses.
ZZoooonnoosseess??
Son as enfermidades que nos
poden transmitir aos animais e
que nós podemos transmitir-
lles a eles. Un exemplo: a rabia;
unha persoa que teña a rabia
tamén pode provocarlla a un
can se o morde, non só ao re-
vés. O 60% dos patóxenos hu-
manos son zoonose, como o
75% das enfermidades novas
ou o 80% dos axentes que po-

Bieito Iglesias

Lisboa non é vila pra eivados
e a min cústame ferro e fa-

riña camiñar polos seus bai-
rros ladíos, sen que me console
o troco de nome que se nos
aplica aos coxos da que atrave-
samos a raia: de minusválidos
pasamos a deficientes. Portu-
gal chámalle doutor a calquera
licenciado e permíteche sacar
un título sen trepar as aulas
dunha universidade (abonda
pra titularse con calcar un bo-
tón nas máquinas de tiquetes
da autoestrada), pero pasar da
minusvalía á deficiencia non
semella precisamente un as-
censo. Deus sabe os traballiños
que me deu a rúa do Carmo,
no entanto tiña que subir onda
A Brasileira do Chiado pra fu-
mar ao pé da escultura sedente
do poeta. Celebrei alí un ritual
incomprensible prós ministros
de saúde, borreando en home-
naxe ao autor de “Tabacaria”,
poema asinado en 1933 por Ál-
varo de Campos (mascarita de
Pessoa) que un hiperbólico Ta-
bucchi considera o mellor do
século. Ese célebre texto non
glosa os beneficios nin os ris-
cos do fume, alerta sobre un vi-
cio máis atentador e perigoso:
o da artisticidade. Fala das tri-
bulaciós do aspirante a xenio
con aflitiva elocuencia: “Não
sou nada. Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada. Á
parte isso, tenho em min todos
os sonhos do mundo”. Aínda
que, como se ten dito, o léxico
inteiro do vate dos heteróni-
mos cabe nun papel de fumar,
apetece botar un cigarro á
beira da súa estatua pra axotar
o can adoecido do desasosego.
Tudo ben, non paga a pena
pintar a rabia.�
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César Lorenzo Gil

Gobernar moitas veces
parece máis oficio de
mesías que de xestor. O

electorado esixe que se multipli-
quen as bolas e as pangas e só en
política triunfa a máxima de que
o que hai que destacar é o que se

gasta, non o que se ingresa.
Axustar contas non se levou
nunca. Incluso no máis alto da
bonanza o obxectivo era o défi-
cit cero, que por certo nunca se
logrou. O que realmente dá vo-

tos é endebedarse. Que llo digan
a Alberto Ruiz-Gallardón, al-
calde de Madrid. Baixo o seu
mandato, a cidade converteuse
nunha moderna capital que
creou nos últimos dez anos
unha sólida rede de infraestru-
turas absorbendo fondos euro-

peos, estatais e autonómicos.
Pero como os túneles e o metro
derreten os cartos, o Concello
debe, el só, a cuarta parte do dé-
ficit municipal de España. Xa o
di o presidente do Real Madrid,
Florentino Pérez: sen soltar a ga-
liña non hai títulos (nin votos).�
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tencialmente se poden usar en
bioterrorismo.
VVeetteerriinnaarriiooss  ee  aalliimmeennttaacciióónn,,
eeuu  ppeennssaabbaa  qquuee  ttiiññaa  qquuee  vveerr
ccooaa  ccaalliiddaaddee  ddooss  ffrriisskkiieess!!
Os friskies que teñen produtos
animais tamén os controla-
mos, aínda que o principal é
ocuparnos da alimentación
humana, de que o leite, que
non sae do cartón, chegue en
perfectas condicións.
PPooiiss  aa  mmiiññaa  aavvooaa  ddii  qquuee  hhooxxee
nnoo  lleeiittee  ttooddoo  éé  qquuíímmiiccaa..
Pois eu digo que nunca o leite

ou a carne foron tan bos como
agora, nunca estiveron tan
controlados, nunca houbo
tanta trazabilidade.
TTrraazzaabbiilliiddaaddee??
Si, podemos saber de que
granxa era a carne de calquera
hamburguesa que compra-
mos preparada.
IIddeennttiiffiiccaammooss  ooss  pprroodduuttooss  ddee
ccaassaa  ccoommoo  ssaannss  ee  ooss  eennvvaassaaddooss
eenn  ffáábbrriiccaa  ccoommoo  rruuíínnss..
O caseiro sempre foi máis atrac-
tivo e é certo que o proceso de
hixineización dun alimento

pode facer que perda un pouco
de sabor, pero é moi san.
AA  ssaallmmoonneelloossee  aaxxeexxaa??
Sobre todo nas épocas de ca-
lor; só hai que preocuparse de
gardar unhas normas básicas.
EE  qquuee  ppiinnttaa  uunnhhaa  iinnssppeecccciióónn
vveetteerriinnaarriiaa  nnuunn  aaeerrooppoorrttoo??
Os alimentos importados po-
den ser vehículos de enfermi-
dades humanas ou animais,
sería moi perigoso deixalos pa-
sar sen facer controis cando
veñen de fóra da UE. Aquí te-
mos unha normativa común
moi rigorosa que teñen que
cumprir os que veñen de fóra.
PPeennssaabbaa  qquuee  oo  pprroobblleemmaa  eerraa  oo
ccoonnttrraabbaannddoo  ddee  eessppeecciieess!!
Iso son mitos, non resultaría
rendíbel.
OO  ttrraattoo  ccooss  aanniimmaaiiss  aacchheeggaa  ccoo--
ññeecceemmeennttooss  ssoobbrree  aa  ssaaúúddee  hhuu--
mmaannaa,,  ppeerroo  qquuee  mmee  ddii  ddooss  aannii--
mmaaiiss  qquuee  ssee  eemmpprreeggaann  ppaarraa  aa
iinnvveessttiiggaacciióónn??
A Lei de benestar animal é moi
concreta e os científicos sempre
teñen coidado mentres investi-
gan, pero non debemos esque-
cer que é para mellorar a nosa
saúde. Na Facultade de Lugo,
grazas a eses estudos, en 25 anos
contamos con 14 patentes.
EE  qquuee  ooppiinnaa  ddaa  ccoonnvviivveenncciiaa  ddee
aanniimmaaiiss  ee  ppeerrssooaass  nnaass  cciiddaaddeess??
Non existe ningún problema
sempre que se consideren as
necesidades das mascotas, a
súa saúde e o comportamento.
É mais, ás veces, a compañía
dos animais é a mellor terapia.�

Ana López Pombo, veterinaria
‘Nunca o leite ou a carne foron tan bos como agora’

’’Tiña que subir onda
A Brasileirado Chiado
pra fumar ao pé
da escultura
do poeta” 
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Ana López Pombo é veterinaria clínica e colaboradora da campaña da Unión Europea One health,un programa
para dar a coñecer o labor deste colectivo no control da calidade dos alimentos.
Podemos saber de que granxa vén a carne que mercamos, asegura. 
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