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do Goberno en Galicia
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Contra a privatización da sanidade
Perto de cincuenta mil persoas saíron á rúa en Vigo, o xoves
25 de marzo, en contra da privatización do novo hospital
pretendida pola Conselleira Pilar Farjas. O acto foi apoiado
polo persoal sanitario, as centrais sindicais e os dous partidos
da oposición. Os manifestantes afirmaron tamén que o
Hospital Xeral está ameazado de peche. 66..

Para que Astano poida construír buques
Cinco mil persoas manifestáronse en Ferrol, o sábado 27,
para pedir que o Estado español e a Unión Europea levanten
o veto que pesa sobre o estaleiro ferrolán e que lle impide
construír buques civís. Na mobilización participaron
membros do BNG e da CIG. O PP declarou o seu apoio pero
non asistiu. O PSOE non lle deu o  apoio oficial, aínda que si
asistiron varios dos seus alcaldes da comarca. 1166..

O alcalde de Vigo apoia agora a fusión
Despois de convocar, o pasado 9 de febreiro, unha
manifestación contra a fusión das Caixas, o alcalde de Vigo,
Abel Caballero, afirma agora que apoia a nova proposta de
fusión. Fíxoo afirmando que Caixanova absorverá Caixa
Galicia e que a sede central estará en Vigo. O localismo de
Caballero foi respondido desde A Coruña polo seu alcalde,
tamén socialista, Xavier Losada. Ambos gobernan en minoría
e pensan xa nas eleccións municipais do ano que vén. 1155..
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ááss  ccaaiixxaass,,  ppeerroo  ppeessaann  ssoobbrree  eellaass
llaassttrreess  ddaa  bboorrbbuullllaa  iinnmmoobbiilliiaarriiaa,,
aa  ffuussiióónn  ppooddee  sseerr  uunnhhaa  ssaaííddaa??
Hai preocupación pero non te-
ño ningún elemento para non
pensar na boa saúde das dúas
entidades. Hai un organismo
regulador que no uso das súas
facultades está obrigada a ac-
tuar se algunha entidade finan-
ceira non está en condicións
de prestar un servizo seguro.
OO  ggoobbeerrnnoo  nnoonn  tteenn  nniinnggúúnn
mmaappaa  ddee  pprreeffeerreenncciiaass??
O que quere é ter un sistema fi-
nanceiro san e útil á sociedade,
que financie ás empresas e ás fa-
milias. O Banco de España ten
obrigas interventoras de velar
pola saúde das entidades, e é
función común á de todos os
bancos centrais do mundo de-
mocrático.

‘ESPAÑA PLURAL’.

NNoo  ddeesseeññoo  tteerrrriittoorriiaall  aa  eettaappaa  ddee
ZZaappaatteerroo  ttrraannssiittoouu  ddaa  iiddeeaa  ddaa  EEss--
ppaaññaa  pplluurraallaa  uunn  mmoommeennttoo  mmááiiss
rreessttrriittiivvoo  nnoo  qquuee  aa  pprreessiióónn  ddoo  PPPP
tteerrííaa  aaccoouuttaaddoo  aaoo  ggoobbeerrnnoo..
Non o vexo así. O presidente Za-
patero puxo en marcha, desde o
principio, un proxecto de inte-
gración territorial e cohesión so-
cial. Con iso teñen que ver ta-
mén as decisións de infraestru-
turas ou as de política so-

Xan Carballa
O delegado do goberno Antón
Louro (Lira-Carnota, 1952) ten
xa unha extensa traxectoria polí-
tica, desde que exerceu como
subdirector xeral de Cultura no
tripartito de González Laxe
(1987-1989). Para o dirixente so-
cialista o futuro das caixas pasa
polo diálogo e a integración, “se
se fixera así desde o principio
avanzaríamos máis rápido”
UUnn  ddeelleeggaaddoo  ddoo  ggoobbeerrnnoo,,  GGaarr--
ccííaa  SSaabbeellll,,  ppaassoouu  áá  hhiissttoorriiaa  ppoorr
rreeccoorrrreerr    oo  ddeebbeerr  ddee  ccooññeecceerr  oo
ggaalleeggoo  aannttee  oo  CCoonnssttiittuucciioonnaall..
TTeenn  aallggúúnn  ppaappeell  vvoosstteeddee  aaggoorraa
nnoo  rreeccuurrssoo  ddaa  LLeeii  ddee  CCaaiixxaass??
O debate político xa se produ-
ciu no Parlamento galego e o
goberno de España, en uso das
súas obrigas, ten que velar por-
que a lexislación producida
nos parlamentos autonómicos
sexa constitucional. Ante o in-
forme do Consello Consultivo
tivo que presentar o recurso e
este foi admitido. Alguén pre-
tende dicir que o problema é a
lei, pero xa tiñamos lei e o pro-
blema foi que houbo quen qui-
xo facer unha viaxe en solitario,
quixo resolver un problema
complicado e ser un campión.
A actitude do presidente da
Xunta foi errónea. O futuro do
poder financeiro galego pasa
por unha integración dos órga-
nos de dirección das entidades
e polo acordo do conxunto das
forzas políticas. Con iso claro
desde o principio teríamos
avanzado máis rápido.
NNoonn  rreessuullttaa  eessttrraaññoo  qquuee  aaggoorraa
ssee  ffaaggaa  uunnhhaa  nneeggoocciiaacciióónn  aarrttii--
ggoo  aa  aarrttiiggoo??
Tense producido en máis oca-
sións, pero debíase ter empe-
zado polo diálogo entre as enti-
dades financeiras. Facer unha
lei de presa para forzalas foi un
erro e hai que recoñecelo. Gali-
za ten hoxe un poder financei-
ro que moitos creemos necesa-

rio manter e incrementar. Iso
pasa porque todos contribua-
mos a fomentar ese diálogo
entre as entidades financeiras,
baixo a supervisión do Banco
de España, para que fagan un
percorrido que ao final debe
ser positivo, con entidades fi-
nanceiras radicadas en Galiza
e solventes, porque sen solven-
cia non hai caixa.
AA  qquuee  rreessppoonnddee  aa  uurrxxeenncciiaa  ee  ppoorr
qquuee  eessaa  rreettiicceenncciiaa  aa  qquuee  ssee  pprroo--
dduuzzaann  aaccoorrddooss  eennttrree  eennttiiddaaddeess
dduunnhhaa  pprrooppiiaa  aauuttoonnoommííaa??
Non hai que buscar culpas. Ás
entidades galegas ninguén lles
prohibe chegar a acordos entre
elas. Sucedeu en Cataluña, no
País Vasco e Andalucía. Quen
ten a máxima responsabilidade
aquí non sempre estivo á altura
das circunstancias e celebro que
o diálogo se vai impoñendo.
NNaass  ppoossiicciióónnss  ddoo  PPSSddeeGG--PPSSOOEE
hhaaii  cceerrttaa  ccoonnffuussiióónn,,  ccaannddoo  mmee--
nnooss  nnoo  qquuee  llllee  oouuvviimmooss  aaooss  aall--
ccaallddeess  ddee  VViiggoo  ee  AA  CCoorruuññaa..
A realidade é como é. Que am-
bas cidades e quen as lideran
estean preocupados polo seu
peso no futuro financeiro é o
normal.  En Vigo saíron miles
de persoas a mostrar a súa pre-
ocupación  e seguro que eran
de todas as cores políticas.
NNiinngguuéénn  qquueerree  ffaacceerr  uunn  ddiissccuurrssoo
ccaattaassttrrooffiissttaa  ppoorr  mmeeddoo  aa  aaffeeccttaarr

Antón Louro, delegado do goberno
‘Sen solvencia non hai caixas viábeis’
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’’A actitude do presidente
da Xunta nas caixas foi
errónea porque quixo
resolver un problema
complicado e ser un
campión”

’’Non hai que buscar culpas.
Ás entidades galegas
ninguén lles prohibe chegar
a acordos entre elas”

’’Nós cremos nunha España
diversa na que conviven
diferentes culturas e
linguas”

’’A primeira proposta
de decreto da lingua
era un disparate.
A que presentaron agora
arranxou algo pero segue
sendo un disparate”

OO  ggaassttoo  eenn  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  éé  uunn
ddooss  mmeeccaanniissmmooss  uuttiilliizzaaddooss
ppaarraa  aatteennuuaarr  aa  ccrriissee..  OOss  ppllaa--
nnooss  ddee  iinnffrraaeessttrruuttuurraass  vvaann  ssuu--
ffrriirr  ccooss  rreeccoorrtteess  aannuunncciiaaddooss??
O proceso modernizador das
infraestruturas galegas (via-
rios, portuarios, de depura-

ción de augas ou ferroviarios)
vai continuar. O ano pasado o
nivel de licitación foi enorme e
co Plan E do ano pasado axu-
dou a crear ou manter 500.000
empregos, e en Galiza foron
máis de 500 millóns de euros e
uns 24.000 empregos. Os axus-

tes para baixar o déficit non
afectan os prazos marcados
polo Ministerio de Fomento e
ademais  o goberno ten claro
que os recortes non afectarán
á política social nin ao que te-
ña que ver co cambio do mo-
delo produtivo.�

‘Os prazos previstos das infraestruturas
non van cambiar’

>>>
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oportuno. Na lexislatura ante-
rior atopamos un PP tenso e
crispado que dificultou todo. Se
eles, que son unha trabe mestra
da democracia española, non

están pola labor haberá que tra-
ballar para criar condicións para
poder abordar as reformas nun
momento máis propicio. Agar-
do que a dereita se serene.�

cial. Na primeira lexislatura
unha das leis máis importantes
que votei como deputado foi a
de atención ás persoas depen-
dentes que dá soporte á crea-
ción do cuarto pilar do estado de
benestar. Zapatero xogou con
claridade en integrar desde a di-
versidade e a pluralidade e de-
mostrou con feitos que el cre
nunha España plural, desde o
punto de vista das ideas, e diver-
sa en materia de cultura e lin-
guas. España é así aínda que a
algúns non lle guste. Aquí fala-
mos galego e temos unha histo-
ria, aí abaixo falan portugués e
noutros lados falan castelán, ca-
talán ou euskera. O intelixente
fronte a esa realidade é articulala
para que todo o mundo se sinta
cómodo. Outros cren nunha Es-
paña que non existe. O relevante
é facer viábel o que existe e con-
vive e por iso se impulsou a re-
forma dos Estatutos. Despois de
que cumpriran case trinta anos
había que poñelos ao día. Fíxose
en moitos sitios e non se rom-
peu nada. Galiza perdeu a opor-
tunidade de facelo porque al-
guén, non por razóns patrióticas
nin de país senón partidarias,
tomou a decisión de impedilo.
PPeerroo  aallggoo  ccaammbbiioouu  ccaannddoo,,  aaoo

pprriinncciippiioo,,  ssee  ffaallaabbaa  ddee  mmuuddaarr  aa
CCoonnssttiittuucciióónn,,  ppaarraa  nnoommeeaarr  aass
aauuttoonnoommííaass,,  ee  iinnoonn  ffooii  aaddiiaannttee..
Para unha reforma constitucio-
nal hai que atopar o momento

beis’

UN PEQUENO
AVANCE

Unha absorción das cai-
xas por unha entidade

en crise como Caja Madrid,
con algún outro posíbel enga-
dido, sería mal vista pola-
maioría dos cidadáns. Suma-
do á arremetida que está a su-
frir a lingua, esta acción equi-
valería a sementarlle o campo
ao nacionalismo que ben po-
dería ensaiar o lema: “Primei-
ro quítannos o galego e des-
pois a carteira”. Por iso o pre-
sidente da Xunta foi capaz,
até agora, de resistir as pre-
sións do propio partido e do
Banco de España. Por iso o
PSdeG sabe que quedou mal-
treito ante o electorado desde
que o goberno central o obri-
gou a retirarse do primeiro
acordo dos partidos galegos.

O obxectivo centralizador
e privatizador das nosas cai-
xas resulta cada vez menos
disimulado cando se len as
declaracións de políticos,
xornalistas e banqueiros
madrileños. 

En contrapartida, a idea
de esixir “galeguidade e sol-
vencia” no proceso que se
está a dar goza dun amplo
consenso entre nós. Os in-
dustriais medianos e peque-
nos (a inmensa maioría) sa-
ben que unha extraterrito-
rialización de sedes sociais
resultaría moi negativa para
os seus intereses.

Abondaría con lembrar
ademais que nun país como
Alemaña conviven, de ma-
neira beneficiosa, varias du-
cias de pequenas caixas e
que a mala situación que
poidan ter neste momento
as caixas galegas débese,
precisamente, aos investi-
mentos no exterior, tanto
aos da construción como
aos de tipo especulativo. 

O paso dado esta semana
cara á fusión é un pequeno
avance, pero queda case to-
do por facer para achegar
ambas culturas financeiras.
O crédito do FROB é, ade-
mais, caro e moi condiciona-
do e en Madrid custará ce-
derlle a Galiza o que se lle ad-
mite ás caixas de Cataluña,
País Vasco e Andalucía. Os 80
mil millóns de aforro dos ga-
legos son peza cobizada.�

anosaterra

’’editorial

PACO VILABARROS

VVoosstteeddee  éé  eennssiinnaannttee,,  aaddeemmaaiiss
ddee  ppoollííttiiccoo,,  qquuee  xxuuíízzoo  tteenn  ddoo
ddeeccrreettoo  ddoo  ggaalleeggoo  nnoo  eennssiinnoo??
Aquí fomos capaces de que a
Constitución recollese os fei-
tos diferenciais e as condi-
cións que teñen boa parte
dos seus territorios. Galicia,
Euskadi e Cataluña teñen
elementos propios que defi-
nen a súa personalidade. A
iso hai quen lle chama comu-
nidade, nacionalidade ou
nación. Pódeselle chamar
como se queira, porque cal-
quera desas tres expresións
falan do mesmo e os matices
responden máis á diferencia-
ción política que á cuestión
substantiva.  O Estatuto de
Autonomía recoñece unha
lingua propia de Galicia e fai-

na cooficial, e a lei de norma-
lización regula o proceso pa-
ra que o galego supere as difi-
cultades que ten para acadar
a igualdade e en 2004 apro-
bouse un plano de normali-
zación. Estabamos todos de
acordo e sorprendentemen-
te alguén, por un mangado
de votos, rompeu o acordo
nun asunto tan sensíbel co-
mo é a lingua, que é o que
máis nos define e nos fai ser o
que somos. Agora estamos
no medio dunha tensión so-
cial á que lle temos que bus-
car solución. A primeira pro-
posta de decreto era un dis-
parate e ás poucas semanas a
propia Xunta se decatou. A
que presentaron agora
arranxou algo pero segue

sendo un disparate e debe
corrixirse. Dígolle ao PP que
igual que rompeu o consen-
so con soberbia, agora debe
recuperalo con humildade e
tamén lle digo a PSdeG e
BNG que se esforcen e con-
tribúan a crear un espazo de
convivencia lingüística no
que as dúas linguas ocupen o
seu espazo para que, ao final
dos ciclos educativos, se co-
ñezan e se utilicen. Creo que
se vai conseguir porque as
dúas linguas son unha rique-
za e unha gran utilidade, pa-
ra comunicarnos en galego
con 200 millóns de persoas e
co castelán con outros 500
millóns. Quen vaia á contra
disto non vai contra Galicia
senón contra a cultura.�

‘Non se pode xogar coa lingua
por un mangado de votos’

>>>
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política de normalización do
galego desde que Feixóo é pre-
sidente da Xunta. A proposta
foi aprobada e os partidos inte-
grados na ALE, cada un no seu
ámbito territorial, publicitarán
esta denuncia.

A moción prevé que os par-
tidos da ALE se dirixan ás insti-
tucións galegas –Mesa do Par-
lamento, Consellaría de Edu-
cación, Presidencia da Xunta–
para censurar os ataques ao
galego.�

RECTIFICA

A XUNTA DEIXA DE EMITIR
OS ANUNCIOS EN CASTELÁN

A Xunta rectificou a decisión de
emitir publicidade institucional
en castelán en radios de Galiza.
O mesmo día que www.anosa-
terra.comafondaba na polémi-
ca, polo menos unha das emi-
soras privadas contratadas po-
lo Goberno na campaña do
apagamento analóxico recibiu
a orde de emitir todos os anun-
cios en galego. Segundo admi-
tiu a Secretaría Xeral de Me-
dios, trátase da primeira vez na

APOIA O BNG

A ALIANZA LIBRE EUROPEA
APOIA O GALEGO

O BNG vén de acadar o apoio
dos partidos integrados na
Alianza Libre Europea (ALE)
ante a postura sobre a lingua
do Goberno de Alberte Núñez
Feixóo. No plenario da Asem-
blea Xeral da ALE, a futura eu-
rodeputada do BNG, Ana Mi-
randa, defendeu unha moción
que denuncia a involución da

CONTRATA UNHA EMPRESA

A XUNTA EXTERNALIZA
A XESTIÓN DE INCENDIOS

A Consellaría de Medio Rural
externalizará a prevención e ex-
tinción de lumes, labor do que
se encargará unha empresa que
“reforzará” e “apoiará”, segun-
do a Consellaría de Medio Ru-
ral, o traballo do que se encarga
a Dirección Xeral de Montes.
Este labor viña sendo realizado
por enxeñeiros forestais da
Xunta. Coa nova xestión encar-
gada a unha compañía allea á
Administración Pública dupli-
carase tanto o persoal como o
gasto, segundo prevé a CIG.

Con todo, a Consellaría de
Medio Rural, asegura, a través
dun comunicado que non se
trata dunha privatización. “É
unha práctica habitual” na Ad-
ministración galega. A CIG de-
nunciou que “non se trata dun
servizo de asesoramento e coor-
dinación como nos queren ven-
der, senón que vai supoñer a de-
legación do mando dun servizo
público esencial nunha empre-
sa privada na que vai primar o
rendemento económico”.�

PIDE DESCULPAS

TVE ADMITE QUE MARXINOU
O BNG NOS INFORMATIVOS

O presidente da Corporación
RTVE, Alberto Oliart, recoñeceu
no Congreso que nos informati-
vos de TVE se marxinou o BNG
nas informacións relativas aos
grandes temas de estado. “O
malo é que estou de acordo con
vostede e laméntoo moito. Pí-
dolle desculpas no nome da
Corporación”, respondeulle
Oliart ao deputado nacionalista
Francisco Jorquera, quen puxo
numerosos exemplos da “dis-
criminación” do BNG no ente
público. Pola outra banda, Jor-
quera criticou nunha iniciativa
“a presenza case inexistente das
linguas e culturas diferentes do
castelán nos medios estatais, o
que proxecta unha imaxe mo-
nolingüe do Estado español
que reforza unha visión unifor-
mizadora do mesmo”. O depu-
tado nacionalista pregúntalle
ao Goberno central se ten pre-
visto recuperar Radio 4 en gale-
go, tal e como vén demandan-
do o Parlamento galego por
unanimidade en diferentes
ocasións. Ademais, demándalle
ao Executivo estatal que expli-
que as medidas que vai poñer
en marcha para incrementar a
presenza da lingua e da cultura
galega en RNE e TVE.�

historia que a Xunta paga pu-
blicidade en castelán para ser
emitida no país. O departa-
mento de Alfonso Cabaleiro,
argumentou que a TDT da
TVG tamén se ve nas comarcas
estremeiras, polo que podería
resultar útil tirar do castelán
para chegar a esa poboación,
na que o galego é habitual. A
rápida reacción do Executivo
de Feixóo non evitará que o
asunto chegue ao Parlamento.
O portavoz de Lingua do BNG,
Bieito Lobeira, presentou unha
iniciativa na que lle pide expli-
cacións á Xunta.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
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ASEMANA María Obelleiro

Ana Miranda [terceira pola esquerda] cos representantes da ALE.       MANUEL BERGAMIN

O secretario xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro. PEPE FERRÍN / AGN

O deputado socialista Xosé
Manuel Laxe reclamoulle ao
presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, que destitúa o
director xeral de Función Pú-
blica, Xosé María Barreiro,
ante “o aumento das irregu-
laridades” nos procesos se-
lectivos de acceso ao empre-
go público. Laxe revelou que
nas oposicións do Sergas o
marido da presidenta dos tri-
bunais conseguiu o segundo
posto entre máis de 7.500
persoas e o cuarto nas do cor-

po de auxiliares administrati-
vos, onde a cuñada deste foi a
primeira. A maiores, o socia-
lista sinalou que a presidenta,
Rosario García Villadangos, é
a subdirectora xeral de Re-
cursos Humanos do Sergas,
departamento no que foi
previamente contratado o
seu marido a través dunha
asistencia técnica. Ademais
Laxe informou de que en Re-
cursos Humanos é “onde se
preparan e fotocopian” os
exames das oposicións.�

DENUNCIA DO PSDEG

O MARIDO E A CUÑADA NAS OPOSICIÓNS

O deputado do PSdeG, Xosé Manuel Laxe. PEPE FERRÍN / AGN

Os sindicatos CIG-Ensino,
CC OO, FETE-UGT e STEG,
salvo ANPE, abandonaron a
Mesa Sectorial de Educación
antes de finalizar e ante a po-
sición “inamovíbel” e a “falta
de vontade negociadora” da
Xunta, respecto ao contido
do proxecto de “decreto do
plurilingüismo”. As organiza-
cións sindicais consideraron
que a Consellaría de Educa-
ción acudiu ao encontro para
“representar unha farsa”. Así,

recordaron que o prazo de
presentación de alegacións
para o decreto do Consello
Escolar finalizou onte, cando
o texto “non pasara aínda”
pola Mesa Sectorial e antes
de coñecer “posíbeis cam-
bios” por mor da negocia-
ción cos sindicatos. De aí que
tanto a CIG, sindicato maiori-
taria no sector, como STEG
pedisen a “dimisión” do se-
cretario xeral de Política Lin-
güística, Anxo Lorenzo.�

Reunión da Mesa Sectorial do Ensino o 25 de marzo. PEPE FERRÍN / AGN

ENSINO

OS SINDICATOS PLANTAN O CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN
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do Consellos de Departamen-
to, Claustro e Reitorado. Neste
último caso, se ningún candi-
dato alcanza o 51% dos votos
ponderados, terá lugar unha
segunda volta coas dúas perso-
as máis votadas.

DÚAS LISTAS EN VIGO. En Vigo, on-
de o actual reitor Alberte Gago
non concorre a pesar de ter
exercido unicamente durante
un mandado, as eleccións de
reitor, Claustro e Consellos de
Departamento terán lugar o 20
de maio –o 27 celebraríase unha
eventual segunda volta que difi-
cilmente se necesitará. Nesa ins-
titución só hai dúas candidatu-
ras ao Reitorado. Están dirixidas
por Salustiano Mato, á fronte de
Alternativa Universitaria, e Xai-
me Cabeza, que preside Nova
Universidade. O primeiro xa foi
vicerreitor cando Domingos
Docampo capitaneaba a uni-
versidade; o segundo é o res-
ponsábel do grupo que exerceu
a oposición nos últimos 12 anos,
primeiro con Xosé Toxo como
candidato, posteriormente con
Xosé Luís Legido ao falecer o pri-
meiro, e finalmente co propio
Cabeza cando Legido decidiu
retirarse ao seu departamento.

Mentres no grupo que exer-
ceu o poder durante os tres úl-
timos mandados, Alternativa
Universitaria, conviven socia-
listas e nacionalistas –Mato mi-
lita no BNG–, Nova Universi-
dade presenta unha composi-
ción máis diversa –Cabeza ta-
mén é afiliado ao BNG; porén
na súa lista concorre María Xo-
sé Bravo Bosch, unha persoa
vinculada ao PP que ocupou
cargos institucionais. O feito de
seren dúas candidaturas facili-
ta que unha delas alcance o
51% dos votos e que a segunda
volta sexa innecesaria.�

tros procesos electorais, réxese
por unha lóxica propia.

A política universitaria obe-
dece a un complexo sistema de
regras que transcende a pura
adscrición ideolóxica. Os inte-
reses das escolas e facultades,
as expectativas dos departa-
mentos, a lóxica sindical do
persoal non docente ou o en-
saio do xogo político entre o
alumnado son factores a miú-
do decisivos cos que deben
contar os candidatos. Isto obri-
ga a unhas componendas das
que non son culpábeis os acto-
res do proceso electoral, aínda
que uns as manexen con máis
habilidade que outros.

No momento de explicar a
contenda ante a sociedade, as
distintas formacións que conco-
rren aos procesos electorais uni-
versitarios empregan discursos
e terminoloxía intelixíbeis para a
cidadanía e aluden a cuestións
como austeridade ou moderni-
zación. Con todo, moitas veces
as motivacións dos electores
non se declaran tan abertamen-
te e están máis relacionadas co
modelo da institución, basica-
mente se debe primar a docen-
cia ou a investigación.

SEIS CANDIDATURAS EN SANTIAGO.
Na Universidade de Santiago,
onde o reitor Senén Barro non
se presenta tras rematar os
dous mandados que os estatu-
tos da institución lle permiten
figurar no posto, concorren
seis candidatos ao reitorado. Se
tradicionalmente os conserva-
dores se agrupaban en torno a
Converxencia Universitaria, os
socialistas arredor da Platafor-
ma Universitaria Progresista e

H. Vixande
A aplicación da Lei de Ordena-
ción Universitaria e o seu encai-
xe no Plano Boloña de harmo-
nización dos estudos superio-
res en Europa introducen unha
modificación no sistema uni-
versitario galego, cuxas conse-
cuencias se coñecerán en canto
se celebren as eleccións nas
universidades de Vigo e Santia-
go. Estas dúas institucións re-
novan os órganos directivos e
representativos no mes de
maio, condicionadas por un
novo sistema de selección de
reitor. Se até o momento eran
os claustros quen designaban o
máximo órgano de goberno,
agora introdúcese a elección di-
recta mediante sufraxio univer-
sal ponderado, no que o profe-
sorado supera a metade dos vo-
tos a pesar de constituír un dos
colectivos menos numerosos
da universidade. A pregunta é:
será fácil a convivencia entre
reitores e claustro?

Mentres os reitores eran eli-
xidos polos claustros universi-
tarios, estabelecíase unha co-
rrelación de forzas no seo da
institución que facilitaba a
constitución dunha maioría
fundamentada nun pacto para
designar o reitor que se esten-
día ao día a día da gobernabili-
dade. Agora, un equipo reitoral
independente deberá convivir
cun claustro que conserva am-
plos poderes como a aproba-
ción do orzamento anual pero
que nin o elixiu nin ten por que
estar comprometido co seu
programa de goberno. Así, a re-
novación do claustro, aínda
que coincide temporalmente
coa elección de reitor e con ou-

os nacionalistas na organiza-
ción Universidade Aberta, nes-
ta convocatoria o panorama
aparece máis dislocado.

O candidato co perfil máis
definido corresponde ao cate-
drático de Historia Lourenzo
Fernández Prieto, o único que
concorre apoiado de forma in-
discutíbel por unha corrente:
Universidade Aberta. A Platafor-
ma Universitaria Progresista
avala á filóloga Mercedes Brea,
se ben Senén Barro non se pro-
nunciou ao respecto aínda que
o reitor saínte forma parte da
PUP. Xoán Casares, pola súa
banda, participará apoiado
nunha candidatura con persoas
de variada cor política na que
predominan os conservadores;
porén, Converxencia Universi-
taria non lle prestou o seu apoio.
A ex conselleira socialista de
Educación, Laura Sánchez Pi-
ñón, preséntase sen aval político
cunha candidatura que é a úni-
ca do campus de Lugo. Pilar
Bermejo, no pasado vinculada
aos nacionalistas de Universida-
de Aberta é outra candidata in-
dependente, como Xaime Gó-
mez Márquez, actual decano de
Filoloxía.

O 5 de maio celébranse as
eleccións aos representantes

Boloña revoluciona as eleccións
á universidade
Vigo e Santiago renovan os seus órganos de goberno.
Reitorado e claustro elixiranse por separado

>>>

OU GARZÓN 
OU BARBARIE
’’

Damián Villalaín

Desde que José María Az-
nar, ese homiño, quitou

os complexos tomando o illote
Perejil e declarándolle a guerra
ao Irak, a dereita española vive
esgazada entre a civilización e a
barbarie. Alberto Ruiz-Gallar-
dón e Soraya Sáenz por unha
banda; Esperanza Aguirre e Jai-
me Mayor Oreja pola outra. Ma-
riano Raxoi, no medio, esperan-
do a ver que pasa. E o que pasa é
que a barbarie, tanto tempo re-
primida, esixe os seus dereitos.
Estivo sempre aí, é unha marca
da casa, forma parte da tradi-
ción e dos usos familiares. Co-
mo a misa dominical e os nego-
cios impropios, tipo Gürtel. 

35 anos despois da morte de
Francisco Franco, a mesura da
que fixera gala nos anos da
Transición a UCD está tan extin-
ta como aquel añorado partido.
A dereita de hoxe é a dereita de
sempre. Federico Trillo, un ras-
putín opusino e bochechón,
move os fíos da trama anti-Gar-
zón e compromete para a causa
a un xuíz galego que pasaba por
progresista e que, probable-
mente movido polos celos e a
envexa, poñeralle o ramo á súa
carreira actuando como brazo
xudicial de FE y de las JONS. A
consigna é sacar do medio a Bal-
tasar Garzón, acabar con el e
matar dous paxaros dun tiro: in-
tentarán sepultar o caso Gürtel
e, á vez, deixar para sempre se-
pultadas en fosas anónimas as
vítimas daquel Xeneralísimo
Franco cuxo retratiño talvez
conserve Trillo na carteira. Tri-
llo, que vocación: sempre meti-
do entre enterros, entre mortos
mal matados, mal contados,
mal enterrados. Xenio e figura
ata a sepultura.

Hai unha campaña interna-
cional en facebook que avanza
cada día. Trata de conseguir un
millón de sinaturas a favor do
xuíz Garzón. Un millón de sina-
turas contra a barbarie.�

35 anos despois da morte
de Franco, a mesura
da UCD está enterrada
como as siglas
dese partido”

’’

Lourenzo Fernández Prieto(USC), Laura Sánchez Piñón (USC), Salustiano Mato(UV) e Xaime Cabeza(UV) candidatos a reitores.

’’Será fácil a convivencia
entre reitores e claustro?”

’’Mentres en Vigo se  presentan
dúas listas electorais,
en Santiago concorren
seis candidaturas”
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en defensa da sanidade pública
doutras zonas.

A mobilizacion estivo enca-
bezada por unha pancarta co
lema ‘A privatización prexudi-
ca a túa saúde: hospital público
xa’, puidéronse escoitar con-
signas como ‘Non, non, non á
privatización’, ‘Xerente dimite,
o Chuvi non te admite’, ‘Con-
selleira dimisión’ e ‘Feixóo,
atende, Vigo non se vende’.

En declaracións aos me-
dios, o voceiro da plataforma,
Manuel Martín, asegurou que
a Xunta “mente” cando di que
o novo hospital de Vigo será
100% público. Segundo afir-

X.C
A construción dun novo hospi-
tal ‘público’, nunha campaña
na que Plataforma en Defensa
da Sanidade Pública de Vigo le-
va traballando varios meses,
colleitou un éxito rotundo na
súa primeira convocatoria
combinada de folga e manifes-
tación o 25 de marzo.

As cifras da folga, coma sem-
pre, foron dispares. Segundo o
presidente da xunta de persoal
da Área Sanitaria de Vigo, Ma-
nuel González, estivo nun 70% o
seguimento do paro mentres
que o Servizo Galego de Saúde
(Sergas) o sitúa no 20%.

Pero as dúbidas sobre o
apoio social despexounas a ma-
nifestación con 46.000 persoas
presentes, segundo a Policía Lo-
cal, con apoio político de toda a
oposición. Entre os aseistentes,
estiveron o voceiro nacional do
BNG, Guillerme Vázquez; o al-
calde de Vigo, Abel Caballero; o
tenente alcalde, Santiago Do-
mínguez; representantes sindi-
cais e membros das plataformas

mou, co modelo que propón o
Executivo galego, haberá unha
xestión “privada”, unha redu-
ción do número de camas e
pasarase dun custo “de 400 a
1.400 millóns de euros”.

De igual xeito, denunciou
que se vai hipotecar a sanida-
de pública”. Na lectura do ma-

nifesto anunciáronse máis
mobilizacións “aquí comeza
unha mobilización de toda
Galiza en contra da privatiza-
ción da sanidade pública”, e
de feito puidéronse ver pan-
cartas de plataformas consti-
tuídas en diferentes comarcas
e cidades do país.�

Unha folga cun 70% de paro e 50.000
persoas  na rúa en Vigo, aviso aos novos
plans sanitarios da Xunta

Manifestación e folga
para non privatizar a sanidade

Carlos Aymerich

Acrise ofrécelles a PP e PSOE
unha ocasión de ouro para

centralizar aínda máis o poder
no Estado español. Centraliza-
ción que, non por acaso, serve á
formulación de políticas regre-
sivas desde o punto de vista so-
cial. Xa temos dito algunha vez
que o FROB anticipa, coa escu-
sa dunha suposta urxencia mo-
tivada pola crise, o que PP e
PSOE queren facer con carácter
permanente a través da refor-
ma da lexislación básica en ma-
teria de caixas de aforros: elimi-
nar o poder autonómico de ve-
to ás fusións e alianzas interco-
munitarias para lles dar paso a
grandes caixas sometidas ape-
nas á supervisión do Banco de
España e á tutela das institu-
cións estatais e, ao tempo, ban-
carizar as caixas recoñecéndo-
lles dereitos políticos ás cuotas
participativas. Porque as axu-
das do FROB son algo máis que
un crédito: en tanto este non se
amortizar, o Banco de España
participará directamente na
xestión da caixa prestataria. E
porque a ascensión de Isidre
Fainé á presidencia da CECA
anuncia o deseño que uns e ou-
tros partillan: o reparto finan-
ceiro do Estado en dúas gran-
des áreas de influencia. 

Con este pano de fondo a
Galiza non lle chega con que se
consume a incerta fusión anun-
ciada o 29 de marzo por Alberte
Núñez Feixóo. Sexa como for a
entidade resultante, o que inte-
resa é que os instrumentos e ga-
rantías que recolle a nova Lei de
Caixas estexan plenamente
operativos. Só así teremos a ga-
rantía de que a nova caixa este-
xa ao servizo do país na súa polí-
tica crediticia e de investimen-
tos e na súa obra social. Só así
estará garantida a súa natureza
social, lonxe de calquera tenta-
tiva privatizadora. E só así estará
blindada a nova caixa frente a
absorcións foráneas. A respon-
sabilidade é de Feixóo.�

A FUSIÓN 
E A LEI DE CAIXAS
’’

’’A Galiza non lle chega 
con que se consume a
fusión”

A UNS MEUS FILLOS

Como podedes, meus fillos,
matarme así, calarme así? Co-
mo podedes esquecerme e
deixar que os meus descen-
dentes todos non me coñezan,
que nunca saiban o devir da
miña vida de sacrificio e de loi-
ta, para serdes quen sodes, os
que eu non concibín para se-
ren asasinos da historia, da cul-
tura, da terra, da nai ? 

Eu deivos as pólas, as polas
e as polas, eu deivos as biduei-
ras, as abeleiras, as ameixeiras,
as cerdeiras, o ar que respira-
des e a escuma do mar e vós
devolvédesme pesadume,
perversidade, ignorancia e
dor, e querédesme condenar,
de novo, ao silencio.

Nacín da mestura de razas e
pobos, si, sonvos “mestiza”, filla
da convivencia mais nunca me

causaron máis dor da que vós
me causades porque eles foron
meus pais e déronme pulo, for-
máronme, cultiváronme e enri-
quecéronme. Fun percorrendo
os camiños da miña vida cre-
cendo e lustrándome. Tiven un-
ha infancia feliz, a pesar do meu
nacemento humilde, crecín en
pazos e cortes, aínda que tamén
baixaba aos cortellos, onde esta-
ba a miña orixe. Até que uns vo-
sos ancestros, a peor parte de
min, e dos que debedes ter her-
dado, meus fillos, a negra xenéti-
ca, recluíronme nas torres do es-
quecemento. Pero seguín vivin-
do –porque hai que vivir–fiel aos
agros, ás rías, ás arbores e á terra.
Convivín cos labregos, mariñei-
ros e poetas. Botei os franceses
que non me entendían. Na ma-
dureza da miña curta pero in-
tensa vida volvín florecer, pú-
xenme de novo lustrosa e bela e

crecín de novo, brillei coma un-
ha estrela. Seguín madurando
pero chegou a guerra. Feriume
de morte, e caín na longa noite
de pedra.

Refulxín de novo, coma o sol,
cando renace nun fermoso
amencer, e chegando á vellez,
cando máis feliz me vía, rodeada
dos meus, querida e coidada, e
aínda aprendendo e ensinando,

vindes vós, os fillos, e rexeitádes-
me. Por que? Por que os vosos fi-
llos deben dicir earthe non terra,
grandmothere non avoa?

Non coñecedes os asubíos,
a saudade, e a morriña, meus
cacháns? Como os chamades?
Mais si practicades o serdes ca-
charulos e godallos, aínda que
non saibades, nin queirades
saber, que significa. Estádesme
matando cun golpe no cacha-
zo, na brouca, na caluga. 

Non vou fuxir, non me vou
agachar de novo, non vou desa-
parecer, Non vou morrer men-
tres haxa gorxas que me cha-
men, mentres haxa bocas que
me reciten, mentres haxa dedos
que me acaricien, mentres haxa
mentes que me lembren e me
pensen, e mentres haxa mestres
que me ensinen.�

Mabel Pérez
(Vigo)

No número 1.399, na informa-
ción "Malos tempos para o ba-
loncesto galego" destacábase
que o Obradoiro de Santiago de-
rrotara o Real Madrid a domici-
lio. O que realmente quería dicir
o redactor era que os santiague-
ses derrotaran os madrileños no
Multiusos do Sar.�

FE DE ERROS

Un aspecto da manifestación que reuníu en Vigo a 50.000 persoas.          PACO VILABARROS

CARTAS

A manifestación do 25 de
marzo foi escollida para ini-
ciar as emisións en directo en
A Nosa Terra Diario. A través
da rede social qik.com, a web
recolleu en directo imaxes da

marcha en Vigo e tamén do
momento da lectura dos dis-
cursos.

Os lectores de anosaterra.
com puideron seguir en direc-
to a manifestación ou ben co-

nectar co vídeo unha vez termi-
nada a manifestación. A Nosa
Terra Diarioemitirá puntual-
mente os principais acontece-
mentos como un servizo máis
aos seus seguidores.�

A Nosa Terra Diarioemitiu en directo
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O bipartito tiña practicamente
culminado o proceso de diso-
lución da Sociedade para o De-
senvolvemento Comarcal de
Galiza (SODECO) e a desvincu-
lación do Goberno Galego das
trinta e catro Fundacións Co-
marcais, sendo AGADER e o
propio BANTEGAL as institu-
cións públicas que asumirían
as súas funcións, nunha racio-
nal distribución de obxectivos
e medios. Con matices, parece
que se consolida este proceso.

Pero saltan as alarmas can-
do diversos titulares falan da
desaparición do BANTEGAL.
Tranquilidade, falan da diso-
lución do Bantegal como so-
ciedade xestora pero perma-
nece o Banco de Terras, que
se integrará na Axencia Gale-
ga de Desenvolvemento Rural
(AGADER).  

Ningún país deixa a produ-
ción de alimentos en mans de
terceiros. Sen contar o sector
forestal, Francia, Alemaña, In-
glaterra, Holanda, Dinamar-
ca, Estados Unidos e un logo
etcétera teñen máis da meta-
de do seu territorio destinado
á agricultura e gandería. Nós
temos escasamente un 25%.

Ningunha economía na-
cional se permite ter a super-
ficie agraria útil improdutiva.
Nós temos máis de 200.000
hectáreas en grave situación
de abandono. Ningunha ex-

plotación agraria recorre a in-
puts externos podendo obte-
los a menor custo na explota-
ción. Estamos a producir leite
e carne en base a pensos im-
portados en vez de forraxes e
herba que poderíamos pro-
ducir na leira do lado, aban-
donada.

Nace pois o Banco de Terras
cun obxectivo claro: poñer te-
rras abandonadas a disposi-
ción das explotacións agrarias
mediante arrendamentos. De
xeito voluntario e reversíbel;
faltaría máis. Máis pastos e me-
nos concentrados; máis renda
e menores custos para as nosas
explotacións. Así de sinxelo. Así
de complicado.

Baixo o amparo da Lei
7/2007 de Conservación da
Superficie Agraria, lémbrase-
lle aos propietarios a obriga de
manter as súas fincas agrarias
“en normal estado de conser-
vación” e establécese un réxi-
me sancionador para aquelas
fincas en grave estado de
abandono que poidan produ-
cirlle danos ás fincas colin-
dantes. Asumimos con natu-
ralidade ter que facer fronte
aos danos que unha casa
abandonada poda producir a
terceiros pola súa ruína. En
cambio, que miles de hectáre-
as estean a poñer en perigo as
explotacións agrarias conti-
guas, con risco de lume e de

transmisión de pragas, parece
que non vai con nós.

INTERVENCIONISMO. Falan ta-
mén de intervencionismo, e
pretenden eliminar o dereito
de adquisición preferente de
fincas rústicas que contempla
a lei cando o destino final sexa
distinto ao agrario. Por certo,
tenteo e non expropiación.
Úlo intervencionismo?

Deberían ver a regulación
en materia de terras agrarias
que hai en países tan bolxevi-
quescomo Francia, Dinamar-
ca ou Holanda. E tamén terían
que explicar a través de que
mecanismos pensan activar a
oferta se eliminan os que figu-
ran na actual Lei. Porque non
abonda con afirmar que “sería
desexábel” a ampliación da ba-
se territorial das explotacións.

Como xestionar ese Banco
de Terras? O goberno anterior
optou pola Sociedade  Xestora
do Banco de Terras BANTE-
GAL logo dunha meditada re-
flexión, co obxectivo funda-
mental de lograr unha xestión
áxil, de xeito que agricultores e
propietarios non se enreda-
sen nun labirinto de trámites,
impresos, recursos, resolu-
cións, e demais papeleo clási-
co da Administración pero
con todas as garantías que
contempla unha sociedade
pública e a propia Lei.

A sociedade BANTEGAL ten
unha dotación de persoal moi
reducida (un xerente e doce
xestores), pois as “sucursais”
do Banco son as propias Ofici-
nas Agrarias Comarcais, dota-
das de persoal que pode com-
patibilizar este traballo grazas a
unha potente ferramenta xeo-
informática, o SITEGAL, dese-
ñado polas Universidades de A
Coruña e Santiago.

Nada que obxectar, por
tanto, a que o actual goberno
cambie a fórmula do organis-
mo xestor, pero pediríalle un-
ha meditada reflexión. Se cre
que “o Banco de Terras é un
instrumento útil” (conselleiro
Samuel Juárez, agosto de
2009), se por fin temos mode-
los recomendábeis: “A ONU
recomenda o modelo galego
de Banco de Terras” (abril
2009), e por unha vez ade-
mais de man de obra exporta-
mos ideas: “A FAO estuda ex-
portar o modelo BANTEGAL
a outros países” (febreiro
2009), e unha tese de douto-
ramento da USC proba a “uti-
lidade do Banco de Terras co-
mo mellor opción para frear o
abandono de terreos na nosa
comunidade” deberíamos ter
sensatez e prudencia cos
cambios. En tempos de tribu-
lacións, non andemos con
mudanzas. Como dicía miña
avoa, “sentidiño”.�

LONGA VIDA AO BANCO DE TERRAS

TRIBUNA �Xosé Carballido Presas.
Ex - conselleiro delegado do BANTEGAL.

’’Falan da disolución do
Bantegal como sociedade
xestora pero permanece
o Banco de Terras”

’’Sen contar o forestal,
Francia, Alemaña,
Inglaterra, Holanda,
Dinamarca ou os EE UU
teñen máis da metade
do territorio destinado á
agricultura e gandería; en
Galiza non chega ao 25%”

’’Ningunha economía
se permite ter a superficie
agraria útil improdutiva,
como sucede en Galiza
onde hai máis de 200.000
hectáreas abandonadas”

’’Deberían ver a regulación
en materia de terras agrarias
que hai en países tan
bolxeviquescomo Francia,
Dinamarca ou Holanda”

Paisaxe en Vilatuxe.   X. TABOADA
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UNHA FUSIÓN A MEDIAS

“Para algúns a fusión das dúas
caixas non era un obxectivo pa-
triótico senón intereseiro. A fu-
sión cun desequilibrio en favor
da máis grande ou pilotada por
uns gobernantes cautivos, si;
pero unha fusión desequili-
brada en función da solidez e a
solvencia non lles val”, sinala o
economista XXaavviieerr  VVeennccee  en
Xornal de Galicia. Para este ca-
tedrático universitario, “por
moito que se nos pinten con
datos tenebrosos as diatribas
financeiras destes tempos –que
un xa non sabe onde acaba a
realidade e onde empeza a es-
tratexia do shock– o certo é que
o asunto das caixas ten unha
matriz política que está no
substrato de todo. A batalla
madrileña contra as caixas é
algo madurado desde moito
tempo atrás en gran consenso
entre a gran banca e os dous
partidos centrais, que encarga-
ron a súa execución ao Banco
de España. E, a escala galega,
cabería dicir que o movemento
estratéxico de pezas empezou
tamén algo antes da histórica
campaña electoral, tan clara-
mente delatora dos intereses
en xogo e cargada de compro-
misos cautivos –e cativos– para
os gañadores”. Un xogo peri-
goso, mesmo para os intereses
dos partidos, entende: “cabe
preguntarse por que o PSOE
vai seguir empecinado nese
plan de desmantelamento das
caixas en beneficio da banca e a
dereita económica, cando o PP
opta, aparentemente, por des-
marcarse. Por unha pequena
tallada, o PSOE corre o risco de
quedar retratado como ariete
da agresión ás competencias
autonómicas e bancarizador
das caixas, ao tempo que o PP
abre un xogo de mensaxes e
alianzas de xeometría variábel
que lle permiten disimulalo. O
certo é que a submisión do go-
berno da Xunta aos intereses
dos seus suporters e á dialec-
tica de goberno oposición en
Madrid pon en almoneda os
intereses do país”.�

FOLGA DE FAME
NON MEDIÁTICA

Faro de Vigo faise eco dun des-
pacho de Europa Press e titula
que “O cubano en folga de
fame en Galiza abandona a
súa protesta tras 25 días ao
non ter ‘alcance nacional’”. A
información sinala que “O cu-

bano JJaavviieerr  FFeerrnnáánnddeezz  CCaasstteelloo
que mantivo unha folga de
fame en Santiago de Compos-
tela desde o 26 de febreiro
abandonouna hoxe tras 25

días de protesta e “13 quilogra-
mos menos” porque o tema
non “alcanzou a dimensión
nacional que pretendía”. En
declaracións a Europa Press,
sinalou que dous compatrio-
tas seus e desterrados políticos
de Cuba en España –Eduardo
Vidal Franco e Omar Pernet
Hernández–, chegaron onte á
capital galega para apoialo na
súa protesta e para presentar
unha petición de apoio de
condena á morte de OOrrllaannddoo
ZZaappaattaa  TTaammaayyoo, así como
unha esixencia de liberdade de
todos os presos políticos cuba-
nos. Entre os demais motivos
polos que abandonou a folga
de fame, Fernández Castelo
explicou que “a súa filla nacerá
había pouco” e así mesmo si-
nalou que os seus compañei-
ros disidentes pedíronlle dei-
xar a manifestación xa que a
moción para promover unha
condena firme chegou hoxe ao
Parlamento galego”. O home
máis que morrer coa fame, es-
taba a piques de morrer de
noxo.�

O PSDEG SEN RUMBO

En El País, AAnnxxoo  GGuueerrrreeiirroo
carga contra o PSdeG pola súa
indefinición. “Un partido que
aspira a ostentar de novo a pre-
sidencia da Xunta non pode
dar constantes bandazos sobre
temas que configuran decisiva-
mente o presente e o futuro de
Galicia, até o punto de que ne-
sas vitais cuestións para o país,
como o deseño do noso sector
financeiro, non saibamos con
claridade cal é a proposta do
principal partido da oposición.
O mesmo ocorre coa Lei do
Solo aprobada onte no Parla-
mento. Logo de cambiar dúas
veces o sentido do seu voto nos
últimos días, o PSdeG deci-
diuse finalmente por unha abs-
tención que ninguén com-
prende e que o inhabilita para
exercer a oposición ante os des-
máns urbanísticos que se ave-
ciñan. Porque, aínda que o pro-
xecto gobernamental blindase
Touriñán e outros espazos pro-
texidos –cousa que non fai–,
contén aspectos que represen-
tan unha auténtica involución,
contradín abertamente a polí-
tica histórica dos socialistas e
desmonta un dos símbolos
máis recoñecidos e valorados
do Goberno presidido por Pé-
rez Touriño. Certamente, con
semellante actitude o Partido
Socialista non ofrece seguri-
dade algunha, nin representa
precisamente unha garantía
para encabezar un Goberno es-
tábel e predicíbel”.  A receita de
Guerreiro é que “o PSdeG nece-
sita saír da encrucillada na que
se atopa e abandonar a quimé-
rica aspiración de configurarse
como alternativa en solitario ao
Partido Popular” para consti-
tuír unha alternativa xunto os
nacionalistas.�
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SANIDADE 
PUBLICA
María Xosé Queizán

Opresidente dos EE UU,
Barack Obama, acaba de

reforzar o Yes, we can, coa nova
lei sanitaria para dotar o país
dunha rede de hospitais e servi-
zos públicos. Alí onde fracasa-
ron presidentes como John De-
lano Roosevelt e Harry Truman,
ou como John Fitzgerald Ken-
nedy e Bill Clinton, Obama, non
sen dificultades, atreveuse con-
tra influencias indebidas e inte-
reses especiais. Mentres tanto
aquí, onde temos unha cober-
tura universal, un dos sistemas
sanitarios máis democráticos
do mundo, estamos correndo o
perigo de volver atrás debido á
“influencia indebida” do go-
berno conservador e aos “inte-
reses especiais” de empresas
capitalistas. Acaba de celebrarse
en Vigo unha multitudinaria e
múltipla manifestación para re-
xeitar a privatización do novo e
grande hospital que pode rebai-
xar os servizos sanitarios públi-
cos. Un dos eslogans dicía: “A
privatización prexudica grave-
mente a saúde”. Os EE UU son
un bo exemplo. A pesar de con-
tar con servizos excelentes, o
sistema atende peor a totali-
dade da cidadanía. Fronte a un
elevado gasto sanitario por per-
soa, os índices de mortaldade
son elevados. Por exemplo, o
país máis poderoso do mundo
ocupa o nº 29 do mundo en
mortes por parto. Así mesmo, o
sistema público regula mellor o
prezo dos medicamentos que
os criterios de mercado. Esta-
mos saíndo malamente dunha
crise producida pola desmesu-
rada ambición do capital e
aínda non aprendemos a lec-
ción. A cidadanía, a galega con-
cretamente, esquécese dese pe-
rigo á hora de votar. Que leiri-
ñas, que propiedades, se lle en-
sarillan nas neuronas á hora de
decidir o seu futuro e o da súa
descendencia? Que insolidarie-
dade os cega?�

’’

’’Aquí onde temos un dos
servizos sanitarios máis
democráticos
do mundo,
corremos o risco
de volver atrás”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES /PÚBLICO (venres, 26 de marzo do 2010)

’’Nunca tan poucos fixeron
tanto dano a tantos”

[Alberte Núñez Feixóo]
En alusión ao presidente de
Caixanova, Xulio Gaioso.

’’Dicir que ETA e Zapatero
son aliados potenciais
é unha esaxeración,
pero ten un pase” 

[Pedro J. Ramírez]

Reina Luisa Tamayo Danger [á dereita] nai do preso cubano Orlando Zapata, li-
dera unha das marchas das Damas de branco, en La Habana o 15 de marzo do 2010.
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cen máis invasoras. Ocupa na
actualidade boa parte dos
montes de Darbo e Coiro, no
concello de Cangas. 

Neste caso son os veciños os
máis interesados na súa erradi-
cación, xa que compite directa-
mente co eucalipto e o piñeiro.

Hai pouco foron descuber-

GALIZA.9.

para cubrir a décima parte do
consumo.

A firma Kiwi Atlántico, bus-
cando novas posibilidades,
plantou unha variedade ama-
rela, coñecida coma Jin-Tao. É
máis doce e ten como destina-
tarios específicos os nenos. A
superficie adicada a esta varie-
dade ronda as trinta hectáreas e
sitúase no lugar de Burgueira,
no concello de Oia.

As posibilidades do kiwi non
acaban no consumo directo. A
Estación de viticultura e enolo-
xía de Galicia está experimen-
tando unha mestura co bagazo
de uva, para elaborar novas
aguardentes.  

O alquexenxe, pasou anos
atrás de ser un produto practi-
camente descoñecido en toda
Galiza, a ser habitual das “ven-
dedoras do rianxo” nas prazas
da costa galega.

Máis que para o consumo
directo, xa que ten un sabor un
tanto amargo, está destinado
ao uso industrial en confeita-
rías e pastelerías. Toda a franxa
atlántica acomódase máis que
perfectamente á necesidade
climática de este froito. A súa
explotación industrial aínda
esta nos inicios. O arbusto é ori-
xinario da India oriental.

No Rosal, e máis alá do mi-
rabel de procedencia francesa,
xa co cultivo asentado, estanse
realizando plantacións con
bos resultados de maracuiá e
melão, unha variedade de me-
nor tamaño, amarela intensa e
cun sabor máis tropical.�

tas, en espazos protexidos, am-
plas plantacións da “herba da
Pampa”. Outro arbusto invasor
que xa está eliminado contor-
nos de especies autóctonas, en
Ons e na Costa Artabra. No par-
que de Corrubedo, chegouse a
erradicar pero segundo Xurxo
Mouriño, “tamén hai que
arrancar as raíces, senón inza e
volvería a renacer, xa que é moi
expansiva”.  Está concentrada
especialmente no lugar de
Dexo, no concello de Dodro. 

KIWI, ALQUEXENXE E MARACUIÁS. A
implantación de especies hor-
tofrutícolas de lugares exóticos,
controladas e con boas canles
de distribución pode ser unha
fonte de ingresos económicos.

O kiwi é orixinario de Zhe-
jian, na China. En 1962, Xosé
Fernández López, fundador de
Zeltia, tróuxoo a Galiza. Fixé-
ronse as primeiras plantacións,
con carácter experimental, en
Gondomar no ano 1969.

A bondade do clima do
Baixo Miño, especialmente nos
concellos de O Rosal e Tomiño,
foi unha causa directa para que
as plantacións de kiwis se in-
crementasen, nesta zona, na
década dos oitenta.

Actualmente Galiza é a pri-
meira produtora de todo o Es-
tado Español, tendo máis de
cincocentas hectáreas de plan-
tacións. Isto supón un total de
seis mil cincocentas toneladas
anuais. Cabe aínda moita
marxe de produción, xa que o
kiwi autóctono apenas chega
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?UERE SABER MÁIS?
As bioinvasións na Galiza.
Xurxo Pérez Pintos & Xosé Bouzó.
Edicións A Nosa Terra

Espantallo con bosque de mimosas ao fondo.

PROGRESO 
SEN BOZO
Xavier López Rodríguez

Durante o verán de 1981,
como estudante de xor-

nalismo que facía prácticas en
El Correo de Zamora, tiven a
oportunidade de entrevistar en
Valladolid un Miguel Delibes
que me deu, entre outros, un ti-
tular que hoxe segue igual de vi-
xente e necesario: É preciso pór-
lle un bozo ao progreso para
que non devore no presente o
futuro do planeta. Delibes xa es-
cribira “Un mundo que ago-
niza” e estaba daquela moi pre-
ocupado e irritado polos verti-
dos de residuos radioactivos
que se estaban a facer na cha-
mada foxa atlántica, fronte a
Galicia. Como é sabido, o bozo é
a bolsa de cordas, arame ou
coiro que cubre o fociño do can
para que non trabe, o fociño da
vaca ou do cabalo para que non
se paren a comer cando están a
traballar. Ata a súa morte, hai
poucas semanas, Delibes se-
guiu firme na súa teima de au-
téntico ecoloxista e deixounos,
man a man co seu fillo cientí-
fico, outra chamada ás concien-
cias no seu libro coloquio O pla-
neta ferido. Deitou unha pre-
gunta inquietante que non ten,
polo de agora, resposta tranqui-
lizadora: “Que mundo herda-
rán os nosos fillos?” Delibes non
puido marchar confiado en que
os seus numerosos netos her-
darán unha terra habitable. Por-
que aínda hoxe non hai garan-
tías de que se lle porá o debido
couto ao quecemento do pla-
neta, á progresiva escaseza de
auga, ao deterioro da biodiver-
sidade. Delibes foise vendo que
os bozos, cando os hai, están
mal colocados a mantenta, ou
están vestidos menos tempo do
necesario, ou teñen buratos po-
los que o violento Hyde que ha-
bita dentro do progreso segue a
facer das súas, trabando e engu-
lindo no presente os recursos
que habían garantir o futuro.�

’’

’’Até a súa morte, Delibes
seguiu firme na súa
teima de auténtico
ecoloxista”

’’Só na reserva da biosfera
de Allariz hai setenta
hectáreas de mimosa”

’’Actualmente Galiza
é a primeira produtora
de kiwi do Estado”

A.R. [TEXTO & FOTOS]

Unha das especies máis dani-
ñas é a acacia, que na súa varie-
dade dealbata inza en numero-
sos terreos da provincia de
Ourense. Nos últimos dez
anos estase a multiplicar.
No Morrazo, a acacia me-
arnsil duplicou en catro anos as
zonas nas que apaga a posibili-
dade de calquera desenvolve-
mente servoforestal. 

No concello de Dodro, pro-
vincia da Coruña a cortaderia
selloana ou herba da pampa
duplica xa a súa extensión.

MIMOSAS E A HERBA DA PAMPA. Se o
eucalipto chegou a Galiza no
século XIX, apuntando todos
os datos a que foi Frai Rosendo
Salvado o que no ano 1863 o
trouxo dende Australia, non
hai ningunha personaxe con-
creta a que acusar da implan-
tación da acacia, a especie fo-
ránea máis invasora dos últi-
mos tempos. Coa primavera é
observábel en extensións de te-
rreo que medran ano a ano, no
Baixo Miño, Ribeiro, Monterrei
e Ribeira Sacra, onde a varie-
dade dealbata, utilizada polos
viticultores para os atados da
vide, secan toda a flora autóc-
tona ao seu arredor.

A preocupación xa lle che-
gou aos responsábeis medio-
ambientais dalgúns concellos.
Só na reserva da biosfera de
Allariz hai setenta hectáreas de
mimosa. O concelleiro de me-
dio ambiente, Bernardo Va-
rela, solicitou a colaboración
da Universidade de Vigo para
acadar o seu control, dado que
segundo puideron observar se-
grega sustancias que interfiren
no desenrolo de especies au-
tóctonas.

No Morrazo, a variedade
mearnsil, duplicou en apenas
catro anos a superficie de
monte no que se estende. 

Para o biólogo, Xurxo Mou-
riño, esta especie é unha das

A primavera
móstranos a
bioinvasión que se está
a acrecentar en Galiza
nos últimos anos.
Detectáronse xa máis
de 154 especies
exóticas
de carácter invasivo

Bioinvasións e cultivos novos
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LENTO, RÁPIDO
María Reimóndez

Destruír é a acción que menos traballo custa de to-
das as posibles. É moito máis rápido tirar un edifi-

cio que erixilo. Moito máis doado pechar un negocio
que botalo a andar. Moito máis doado matar que parir.
Construír implica ciclos de esforzo longos e suorentos,
para certas cousas o sacrificio de vidas humanas no
sentido literal e tamén no figurado de ter que renunciar
a tantas cousas, de sufrir o escarnio público e as peque-
nas grandes traxedias persoais para poder ser quen so-
mos. Cando lemos os libros de historia hai procesos de
construción que quedan rexistrados, como o establece-
mento das oito horas de traballo (que vemos retroceder
e que nunca chegou a aplicarse ao traballo non remu-
nerado das mulleres) ou a aprobación do Estatuto de
autonomía e da Lei de Normalización Lingüística e ou-
tros que fican en silencio inmutable, como o dereito ao
voto das mulleres ou en xeral os avances que entre to-
das conseguimos para a humanidade enteira. Os proce-
sos de destrución comezan coa demonización das im-
plicadas, continúan pola demolición das pequenas es-
truturas existentes e rematan coa despedida silenciosa
de edificios básicos feito vapor. Así, primeiro foi a ridi-
culización das medidas tomadas, logo a desaparición
dos puntos de apoio ás mulleres en todas as súas formas
e agora finalmente da casa que os instigaba e acollía, o
Servizo Galego de Igualdade. Doe sobre todo o silencio,
unha vez máis. Algo que debería poñer en pé a toda a
sociedade pasa desapercibido nunha columna calque-
ra de xornal. Pero non caiamos no desánimo: máis que
nunca cómpre seguir construíndo.�

’’

Manuel Vilas
A asemblea da Asociación Pun-
togal aprobou o venres 26 as sú-
as contas e plans de futuro na
loita por un dominio, o .GAL,
para a cultura galega. A unani-
midade dos socios, incluído Di-
nahosting, calma a lea sobre cal
é a mellor vía para que Galiza te-
ña un identificador de seu.

Dinahosting, a única firma
do país acreditada para rexistrar
dominios, lanzou unha ofensiva
a prol do .GL, o dominio oficial
de Grenlandia. Por vez primeira
no Estado, permite rexistrar este
identificador a un prezo compe-
titivo, 37 euros ao ano.

Prexudica isto á capacidade
de presión da Asociación Pun-
togal ante a ICANN, o ente que
regula a internet? Moitos así o
interpretaron. “A aposta polo
.GL non favorece para nada o
.GAL, que xa bastante esforzo
custa. Pode ser que a xente use
o .GL e perda interese polo
.GAL, de modo que a ICANN
mandaría a Asociación a tomar
vento; e Galiza quedaría sen
dominio cultural propio para
sempre”, explica un empresa-

rio da internet galega que prefi-
re o anonimato.

Puntogal non falou oficial-
mente, pero varios dos seus di-
rectivos publicaron críticas. “Es-
trañei que cando menos nos co-
municasen que ían levar a ini-
ciativa adiante”, laiouse o seu vi-
cepresidente Camilo Regueiro.

Dinahosting explica, pola
súa parte, que non buscou pre-
xudicar a Asociación senón res-
ponder á “demanda entusiasta”
dos seus clientes. Tamén argu-
menta que Puntogal pode verse
beneficiado se o .GL ten éxito,
pois probaríalle á ICANN que
hai galegos dispostos a pagar
por unha marca diferencial.

“Seguiremos apoiando a
Puntogal porque o obxectivo fi-
nal é lograr un dominio propio”,
insisten dende a empresa, que

xa lle ofreceu unha colaboración
máis activa á Asociación. Porén,
Dinahosting defende o seu de-
reito a negociar cun identifica-
dor que “soa a galego”.

A firma rexistrou as marcas
máis importantes do país e ce-
deullas gratuítamente durante
un ano. Por exemplo, a anosa-
terra.gl. Dinahosting asegura
que así protexe os dominios
fronte a especuladores. Algúns
mudaron a súa dirección prin-
cipal, caso da rede social Chu-
za.gl, e outros non aceptaron a
cesión, caso de Xunta.es.

A lea do .GL dáse polo atraso
da ICANN na concesión de no-
vos dominios tras a aprobación
do .CAT, para a lingua catalá. O
Puntogal contaba que este ano
abrise unha convocatoria, que
segue a nivel de borrador.�

Os procesos de destrución
comezan coa
demonización das
implicadas”

’’

A aposta da
Dinahosting polo .GL
desata a maior
polémica da Rede
galega dos últimos
anos

Que dominio identifica
o galego na internet?

.gal

.gl
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Ánxelo González
Vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

O 26 de marzo anunciábase
que, após unha conversa tele-
fónica entre Barack Obama e
Dimitri Medvedev, os EE UU e
mais Rusia tiñan xa cociñado
un novo Tratado para a Redu-
ción de Armas Estratéxicas ou
START, polas súas siglas en in-
glés. Un documento que virá
substituír o seu homónimo de
1991, asinado na altura por Ge-
orge H. Bush e Mikhail Gorba-
chev, e cuxa vixencia expirou
en decembro.

Os presidentes asinarán o
tratado o 8 de abril deste ano
en Praga, e, despois, será a vez
do Congreso dos EE UU e mais
da Duma rusa, que deberán
decidir se ratificar ou non o tex-
to. No momento da escrita
destas liñas aínda son confusas
as informacións en relación
aos extremos precisos do trata-
do. No entanto, todo parece
apuntar a un documento máis
completo e restritivo do que o
seu predecesor, polo que de sa-
ír adiante haberá de ser avalia-
do como un paso á fronte máis,
insuficiente pero positivo, dos
dous Estados máis poderosos
do mundo en materia nuclear.

Para moitas e moitos analis-
tas e para a Casa Branca, o novo
START supón un novo suceso
de primeira magnitude para a
Administración Obama, ao ser
proba firme e inexorábel do al-
cance dun dos compromisos
fundamentais adquiridos ao
pouco de chegar ao escritorio
oval: o recomezo das relacións
co Kremlin, moi danadas du-
rante a administración prece-
dente. Con todo, existe un pun-
to moi escuro que pode traer

problemas para a entrada en vi-
gor do START e, moito máis que
iso, para as futuras relacións en-
tre Washington e Moscova e a
seguranza internacional.

Ese atranco fundamental é

o escudo antimísiles, concibi-
do polo goberno de George
Bush e, con alteracións, conti-
nuado por Obama. Segundo
pronunciamentos de repre-
sentantes do goberno estadou-
nidense posteriores ao anun-
cio do acordo, o novo START
non será obstáculo ningún pa-
ra implementar o novo sistema
defensivo, mentres que o
Kremlin continúa a entender
que o novo texto condiciona
tales plans.

ESCUDO NO 2011. A Casa Branca
actual prevé implementar o es-
cudo antimísiles no 2011 e, en
diferentes fases, perfeccionalo
até o 2020, utilizando instala-
cións con radares e mísiles in-
terceptores que, a día de hoxe,
se situarían en: Alaska e Cali-
fornia nos EE UU, Greenlan-
dia, Fylingdales, no Reino Uni-
do, algún lugar aínda por de-
terminar de Romanía e, qui-
zais, tamén en Bulgaria. Ade-
mais, serán usados intercepto-
res con base en barcos da mari-
ña de guerra dos EE UU.

Os rusos perciben, segundo
aseveraba recentemente o seu

xefe do Estado Maior, Nikolai
Makarov, que o escudo antimí-
siles ten como obxectivo fun-
damental defender os EE UU e
os seus aliados preferidos (na
medida en que Rusia é hoxe ta-
mén aliado, en teoría) de Rusia
e, en todo o caso, que un tal sis-
tema coloca os EE UU nunha
posición de preeminencia mi-
litar intolerábel.

Como consecuencia, come-
za a percibirse un nerviosismo
altamente preocupante entre
analistas e a clase política rusa.
Aparecen referencias a unha
posíbel nova carreira de arma-
mentos de todo tipo, que será
segura para algúns, no caso de
que os plans do escudo antimí-
siles continúen adiante nos ter-
mos actualmente previstos. E
non falta quen apunte a hipóte-
se, polo momento só con in-
tención de que os estadouni-
denses poidan entender mellor
a súa posición, da instalación
de mísiles defensivos en países
amigos, como Venezuela.

Se o escudo antimísiles con-
tinúa adiante, o novo START
non entrará en vigor ou, de fa-
celo, servirá de pouco.�

A pesar dos avances
para un novo tratado
EE UU-Rusia de
control de bombas
atómicas, Washington
segue a apostar por un
escudo antimísiles que
non lle gusta a
Moscova

Escudo antimísiles ou redución
de armamento nuclear?

X.L. Franco Grande

Como estaba previsto, as
eleccións dos días 14 e 21

de marzo foron un soberano
pau para a política de Nicolas
Sarkozy. E foino con carácter
xeral: a inmensa maioría das
rexións  votou esquerda e só a
dereita se mantivo ocasional-
mente nunha demarcación,
entre as 22 que existen.

Claro que as eleccións muni-
cipais non son as xerais e, nestas
téñense en conta feitos e cir-
cunstancias que nas primeiras
nin se acostuman sinalar. E a
unidade da esquerda, que dal-
gunha maneira se logrou nas
municipais, non está garantida
nas próximas xerais. Sen dúbi-
da que se trata de resultados
que non se poden extrapolar.

É certo que a popularidade
de Sarkozy mingua cada día e
de febreiro a marzo baixou
dous puntos. O 65% dos france-
ses desaproba a política deste,
caendo a súa popularidade por
debaixo do 50%. E o mesmo lle
está sucedendo, pode que por
vez primeira, a François Fillon.

Coa fachenda que adoita,
como se nada tivese pasado, ao
coñecer resultado tan adverso
dixo que se ía poñer coas súas
reformas e, por riba de todo,
coas pensións. Ou sexa, dis-
ponse unha vez máis, e sen
complexos, a meterse na boca
do lobo. Non hai quen o pare.
Pero por agora de pouco lle ten
valido tanta hiperactividade.

O grupo No Sarkozy Day
parece ir collendo forza, en
canto denuncia a desorde do
Goberno Sarkozy e o seu “fra-
caso económico, a destrución
social, as prácticas autocráticas
do poder e a interferencia xudi-
cial”. Se chega a callar na socie-
dade francesa, o que non pare-
ce moi difícil, pode que vexa-
mos novidades en Francia.
Oxalá.�

LATEXOS

SARKOZY BAIXA
NAS SONDAXES

’’

A popularidade de Sarkozy
baixou do 50%”
’’

Unha das baterías de lanzamento de mísiles que poderían formar parte do escudo estadounidense

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’O novo tratado pode
avaliarse como un paso
adiante, insuficiente pero
positivo, dos dous países
en materia nuclear”

’’O escudo antimísiles
situarase nos EE UU,
Greenlandia, o Reino
Unido e quizais tamén
Romanía e Bulgaria”
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O mundo occidental que hai
cen anos viviu positivamente
o colonialismo –cuxos resul-
tados mostraba nas exposi-
cións universais de París– e
que hai cincuenta non com-
prendía moi ben porque o
seus soldados eran rexeitados
en África ou en Indochina, ese
mundo occidental ateigado
de boas intencións, parece ter
cambiado radicalmente. Ago-
ra, cando reunimos as páxi-
nas dos diarios ou os resumes
dos noticieiros, quedámonos
coa impresión de que o resto
do mundo nos cae mal: os
chineses, os rusos, os árabes,
os musulmáns en xeral, boa
parte dos gobernos sudameri-
canos... Poucos presidentes
son os que estamos dispostos
a recibir na nosa casa, a dife-
renza do que sucedía antes. 

Paradoxalmente, cando o
confronto das dúas grandes
ideoloxías tocou ao seu fin é
cando máis enchidos parece
que estamos de odio non cara a
todo o resto do mundo pero si
cara a unha boa parte. A uns in-
cluímolos no eixo do mal –po-
ñamos que nesta clasificación
caben media ducia de Esta-
dos–, pero outros moitos tam-
pouco saen moi ben parados,
pois ou teñen líderes mafiosos
ou carecen de experiencia de-
mocrática ou censuran a Goo-

gle ou practican a ablación ou
levan o veo. O mundo está atei-
gado, se un xulga polo que ve-
mos nas noticias, de magnates
árabes, mafiosos rusos, censo-
res chineses, ditadores varios,
aiatolás, señores da guerra, de-
fensores do burka... Un perigo,
por suposto, pero un perigo tan
variado e tan difícil de entender
e afrontar que nos mantén bas-
tante confundidos. Baixo a su-
posta claridade dos principios
occidentais, percíbese a nosa
incomodidade. Non entende-
mos nada ou moi pouco e xa se
sabe que é o descoñecemento
o que enxendra o odio.

Curiosamente, esta igno-
rancia sobre o que queren os
demais prodúcese cando te-
mos capacidade para chegar a
tantos lugares, por satélite, a
través de xornalistas ou vo-
luntarios que dispoñen de cá-
maras e, alén diso, temos re-
des nunca vistas para trans-
mitilo. Nunca se realizaron
tantos filmes en todas partes,
nunca o abano de autores re-
lativamente coñecidos abran-
gueu tantas nacionalidades.
Como respondemos a todo
iso? Observando, coñecendo?
Non parece que sexa así. O
que se ve é que pola nosa par-
te producimos, coma sempre,
as mesmas películas dedica-
das a lexitimar as nosas inter-

vencións militares, con atrac-
tivos e bondadosos soldados e
que, por boca, dos nosos líde-
res, lanzámoslle ao mundo
máis doses de ideoloxía ca
nunca, máis incluso que can-
do estaba no seu apoxeo a
guerra do Vietnam. George
Kennan ou Henry Kissinger
serían considerados hoxe,
probabelmente, intelectuais
(no sentido pexorativo da pa-
labra) demasiado suaves.

Vexamos o que sucede coa
China, por exemplo. As noti-
cias negativas sobre ese país
parecen observar unha ca-
dencia constante: persoas
abandonadas en manico-
mios, execucións múltiplas,
gripe aviar, desigualdades so-
ciais, transplantes de pago,
censura da internet... Apenas
se di que o buscador chinés
Baidu é un estimábel compe-

tidor de Google e practica-
mente nunca se informa de
que as desigualdades internas,
aínda sendo importantes co-
mo o propio goberno recoñe-
ce, son bastante menores que
as dos outros países da rexión
e tamén que as dos propios EE
UU, aínda que a renda per ca-
pita deste último país sexa por
suposto moito máis elevada.

Unha vez acabada a política
de bloques, o problema está
talvez naquilo que cada país
ofrece. Aínda que soe demagó-
xico –os datos están aí para de-
mostralo–, o certo é que os EE
UU son fundamentalmente os
gardas do poder militar no
mundo e o seu gasto bélico,
neste sentido, é moi superior
ao da suma de todos os demais
países xuntos. No entanto, sa-
bemos que os chineses están
construíndo en África pontes
xigantescas, estradas, portos e
encoros, por suposto a cambio
de materias primas que eles
necesitan. Tamén se sabe que a
minúscula Cuba ten desprega-
dos en varios países do mundo
máis de 50 mil médicos que
traballan en condicións moi di-
fíciles –foron os primeiros en
chegar a Haití despois do terre-
moto– e en lugares aos que
ningún outro médico quere
chegar. Ben é verdade que, a
cambio, consegue petróleo ba-

rato ou calesquera outros pro-
dutos, así como influencia ide-
olóxica. A mesma Cuba envía
medicamentos de produción
propia e vacinas, inalcanzábeis
a prezos de mercado, a outros
tantos países. 

Influencia? Si. Pero acaso
non é máis beneficiosa para
os interesados que a dos paí-
ses occidentais, sempre medi-
da en soldados, sempre obse-
sionada por algún “malo” que
merece castigo.

O que parece mostrarnos
todo isto é que, baixo a onda
de dereitización que vive o
planeta desde Reagan, latexa
un fondo descontento, non xa
nos países menos desenvolvi-
dos, senón no noso propio
ámbito. Nos anos cincuenta e
sesenta, aos países do outro la-
do do pano de aceiro ofreciá-
moslles, cando menos en teo-
ría, cousas boas, pero agora
semella que non temos nada
que ofrecer. Volvendo aos chi-
neses, pedímoslles que se
abrisen ao mercado interna-
cional e na actualidade case o
lamentamos. Tamén nos pro-
duce medo o elevado crece-
mento do Brasil, de Sudáfrica,
da Índia e o poder enerxético
de Rusia. Quizais alguén, des-
de a Casa Branca, podería di-
cir: “contra o comunismo vi-
viamos mellor”.�

POR QUE OS ODIAMOS A TODOS?

TRIBUNA �Manuel Veiga.

’’O mundo está ateigado,
se un xulga polo que vemos
nas noticias, de magnates
árabes, mafiosos rusos,
censores chineses,
ditadores varios, aiatolás,
señores da guerra,
defensores do burka...”

Un enxeñeiro chinés supervisa a construción dun edificio en Khartum (Sudán).  MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / REUTERS
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EMPREGO PRECARIO E DESIGUALDADE.

O emprego creado foi maiori-
tariamente pouco cualificado e
con remuneracións baixas. A
este dato hai que engadir o fei-
to de que cada vez existe unha
maior desigualdade social: o
20% máis rico gaña 5,4 veces
máis que o 20% máis pobre. A
media europea é de 4,9 veces. 

Eestamos diante dun país
que cada vez ten menor cohe-
sión social. En peor situación
estaría Galicia, cos segundos
salarios máis baixos do Estado,

tan só superiores aos de Extre-
madura.

O modelo produtivo aplica-
do até agora, centrado na crea-
ción de emprego, sen reparar
na súa precariedade, que du-
plica a media da OCDE, ou sen
reparar na súa remuneración,
toca fondo. O Estado ten que
comezar a deseñar un novo
modelo produtivo que non se
constrúa sobre baixos salarios
e temporalidade. O vento da
crise derrubou todas as trabes
do milagre español.�

ses da zona e, por tanto, prog-
nostican un empeoramento da
situación para os próximos
anos, o salario real dos traballa-
dores do Estado xa estaba a caer
con anterioridade. De feito, Es-
paña era o único país da OCDE
no que o salario real medio cae-
ra un 4% na década previa. De-
cenio no que a economía espa-
ñola medrara en termos de PIB
a un maior ritmo que a media
europea. Mentres, os beneficios
empresariais medraran un 73%
entre 1999 e o 2006.

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

Tras 25 anos sendo parte da UE,
o poder adquisitivo de España
sitúase un 4% por baixo da me-
dia, segundo o informe elabora-
do polo executivo comunitario,
que ten en conta tanto a renda
media como os prezos reais que
os consumidores pagan en cada
país. Da metade para abaixo é o
lugar que ocupa España na
Unión Europea ampliada, con-
cretamente o lugar 15 entre os 27

A Unión Europea elaborou
un índice de poder adquisitivo
por países no que se ponderan
os salarios cos respectivos prezos
para estabelecer equivalencias
en poder adquisitivo real. Para
elaborar este estudo, o executivo
comunitario situou a media de
capacidade de compra no pará-
metro 100, do que España dista
catro puntos, para situarse no 96.
A tres puntos por riba da media
sitúase Italia e a 10 Francia .

Entre os privilexiados na súa
capacidade de compra familiar
están, por esta orde, Luxembur-
go, o Reino Unido, Chipre, os Pa-
íses Baixos, Austria, Irlanda ou
Alemaña. Chipre e Luxemburgo
son máis pequenos en territorio
e poboación ca Galiza. Todos
eles  con índices de prezos altos,
pero que superan, polo menos
nun 20%, a capacidade de com-
pra de referencia europea. Países
con altos custos que se neutrali-
zan con salarios xenerosos.

No convoi de cola están paí-
ses do leste, caso Romanía, on-
de a capacidade de compra é
un 78% menor á media euro-
pea, Bulgaria a 68 puntos do li-
miar medio, Polonia, Hungría
ou Eslovaquia con cifras infe-
riores ao 50% do poder adqui-
sitivo medio.

Aínda que os datos xa reflic-
ten a crise, da que España vai sa-
ír máis tarde que o resto dos paí-
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1-7 DE ABRIL DE 2010
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España, entre os países con menor
poder adquisitivo da UE
A diferenza entre custo
da vida e salarios
é moi negativo
en España. Ademais,
aumentan
as desigualdades
sociais e os empregos
precarios

TERRORISMO / RUSIA

MEDVEDEV QUERE 
ENDURECER AS LEIS

Logo do asasinato de 39 per-
soas nos atentados contra o
metro de Moscova, o presi-
dente ruso, Dimitri Medve-
dev, anunciou un ambicioso
plan de reformas lexislativas
para endurecer as condenas
por terrorismo e incrementar
a seguranza nos transportes
públicos. Algunhas organiza-
cións denuncian que están en
risco os dereitos humanos; o
goberno ruso deféndese afir-
mando que medidas seme-
llantes se aplican nos EE UU
ou Gran Bretaña. Os primei-
ros datos do atentado de Mos-
cova relacionan as terroristas
suicidas con grupos islamistas
do norte do Cáucaso. O con-
trol dos depósitos de gas e pe-
tróleo é unha das pugnas xeo-
estratéxicas máis importan-
tes, con intereses cruzados
entre Rusia e a OTAN. 

ELECCIÓNS / ITALIA

CRISE DOS GRANDES
PARTIDOS E ABSTENCIÓN

As rexionais
italianas te-
ñen unha
complexa
lectura. A es-
querda gaña
numerica-
mente aínda
que perde o
poder en ca-
tro rexións, quedando con se-
te. O partido do primeiro mi-
nistro, Silvio Berlusconi, Pobo
da Liberdade, perde cinco
puntos en comparación coas
rexionais anteriores. A ultra-
dereitista Liga Norte queda co
12,7% dos sufraxios pero con-
vértese nunha forza hexemó-
nica no norte rico e gaña unha
influencia decisiva na coali-
ción de goberno. Outro dato
salientábel é a altísima abs-
tención. Só votou o 63,6%, a
cifra máis baixa desde o nace-
mento da República de Italia,
no 1948. Con estes datos, Ber-
lusconi ve diáfano o seu futu-
ro político mentres que o cen-
tro-esquerda, agora unido no
Partido Demócrata, deberá
reformular liderado e obxecti-
vos de cara ás lexislativas.�

Caraveis a carón dun vagón de metro.
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Silvio Berlusconi
o 29 de marzo.
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’’Os países con maior

capacidade de compra
son Luxemburgo, o Reino
Unido e Chipre, dous
deles menores que Galiza”

’’O poder adquisitivo
dos asalariados diminuíu
o 4%, os beneficios
empresariais
aumentaron un 73%”

’’O 20 por cento de españois
máis ricos cobran
5,4 veces o salario
do 20 por cento
máis pobre”
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X.G.
Os máis afortunados aprovei-
tan as vacacións de Semana
Santa para descansar. Non po-
derán facer o mesmo as cúpu-
las directivas de Caixanova e
Caixa Galicia nin os responsá-
beis da Xunta en materia finan-
ceira e institucional, incluído
Alberte Núñez Feixóo. Nin se-
quera se respectan as festas de
gardar, xa que a comparecencia
do presidente o día 29 da Xunta
semella posíbel só tras duras
negociacións no Domingo de
Ramos. Méndez e Gaioso tam-
pouco poderán seguir os pre-
ceptos católicos o Xoves e Ven-
res Santo nin o Domingo de Re-
surrección, xa que o anuncio de
Feixóo non supón un avance
significativo respecto á situa-
ción anterior, senón só unha
prórroga no proceso.

As trece liñas que o 29 de
marzo presentou Feixóo en di-
recto na TVG e na Radio Ga-
lega resúmense na indicación
de que se seguirá negociando,
pero o documento é calcula-
damente ambiguo. Así estabe-
lécese o 6 de abril como data lí-
mite para consultar os conse-
llos de administración para ini-
ciar oficialmente os contactos.
Non hai referencias á modali-
dade de integración nin a nin-
gún outro prazo.

Así as cousas, o máis intere-
sante da intervención de Fei-
xóo reside na interpretación
das ausencias. En primeiro lu-
gar, chama a atención que non
incidise nas condicións de
“equitativa e paritaria” nas que
viña insistindo desde que a
Xunta de Galicia se situou a fa-
vor da fusión. Tamén que evi-
tase relacionar a posibilidade
da fusión co conflito que man-
tén o Goberno galego co esta-
tal, a conta dos recursos de in-
constitucionalidade cruzados
pola Lei de Caixas e o Fondo de
Reestruturación Ordenada
Bancaria (FROB).

SEN CIFRAS PERO CON DÚBIDAS SO-
BRE CAIXA GALICIA. Tamén des-
taca que algúns analistas lle
concedan agora a iniciativa a
Xulio Fernández Gaioso, pre-
sidente de Caixanova. Se-
gundo a interpretación maio-
riatira, un dos obxectivos da
nova Lei de Caixas consistía
en apartalo da dirección da
entidade, o cal en teoría des-
pexaba o camiño cara a fu-
sión. Marta Fernández Cu-
rrás, conselleira de Facenda,
pediu, sen éxito, a súa saída.

Agora, é Caixa Galicia quen
se escuda na necesidade de
acometer unha fusión “equili-
brada e paritaria”, a pesar de
que conta, segundo os últi-
mos balances, cunha canti-
dade de activos considerábel-
mente superior á da entidade
con sede en Vigo. Pola contra,
Abel Caballero, alcalde de
Vigo, asegurou que “Feixóo
cedeu en todo o que recla-
maba Caixanova”. O socialista
afirmou que o presidente
“está de acordo en que se leve
a cabo unha absorción de
Caixa Galicia”, polo que a sede
central estaría en Vigo e o
equipo directivo da entidade
resultante sería en gran me-
dida o de Caixanova.

Como vén sendo unha
constante desde que se iniciou
a reestruturación do proceso
financeiro, non hai cifras ofi-
ciais sobre canto diñeiro sería
necesario para levar a cabo a
fusión. Diversos medios publi-
caron un suposto estudo da
entidade viguesa segundo o cal
necesitaríanse 3.000 millóns
de euros de axuda pública, o
que excedería os límites im-
postos pola Comisión Europea
na aplicación do FROB.

O PSdeG APROVEITA PARA PASARLLE
A PELOTA AO PP. Das tres forzas
políticas presentes no parla-
mento de Galiza, son os socia-
listas os que máis cómodos

semellan co actual xiro dos
acontecementos. Manuel
Vázquez, secretario xeral do
PSdeG, celebrou “a decisión
das caixas de continuar explo-
rando, de mutuo acordo, a
posibilidade dunha fusión ga-
lega, xa que os socialistas gale-
gos sempre sostivemos que

nun artigo no Xornal de Gali-
cia que “entre os diferentes
equilibrios que se barallaron
ao longo dos últimos meses
para unha fusión galega, o que
neste momento se esboza po-
siblemente sexa o máis saudá-
bel para o país. De facerse rea-
lidade podería reforzar unha
cultura e un modelo de nego-
cio que sempre se mostrou
máis comprometido co tecido
empresarial de Galiza”.

O economista, que durante
este proceso defendeu a per-
manencia das dúas entidades
por separado,  pensa que, en
caso de fusión, a preponderan-
cia de Caixanova pode ser be-
neficiosa para a economía ga-
lega. Vence refírese ao apoio
do equipo de Gaioso a sectores
que no pasado atravesaban di-
ficultades, como o do naval en
Vigo nos 80. Tamén a opera-
cións recentes, como a compra
da empresa de telecomunica-
cións R. Caixa Galicia preferiu
historicamente investimentos
de carácter máis financeiro
que produtivo e no exterior da
comunidade.�

esta sería viábel dende o con-
senso, e nunca desde a impo-
sición”. O dirixente afirmou
que “con esta decisión queda
demostrado que non había
ningún bloqueo do Goberno
central nin do socialismo ga-
lego, e que non era necesario
facer unha lei inconstitucio-
nal para forzar unha negocia-
ción entre as caixas”.

MODELO PARA UNHA NOVA CAIXA.
Carlos Aymerich e Francisco
Jorquera, portavoces do BNG
no Parlamento galego e no
Congreso dos Deputados res-
pectivamente, consideraron
que é preciso que “a nova caixa
non sexa nin do norte nin do
sur, ten que ser unha gran
caixa para o conxunto de Gali-
cia”. Tamén incidiron en que é
necesario “manter a tutela do
proceso”, co obxectivo de crear
unha “grande caixa galega
comprometida con Galiza que
permita restituír o fluxo de cré-
dito ás pemes”.

Neste sentido, Xavier
Vence, catedrático de Econo-
mía Aplicada da USC, afirmou

Caixanova e Caixa Galicia fan oficiais as súas
conversas sobre a fusión. A entidade coruñesa
está no punto de mira do Banco de España mentres
a de Vigo se prepara para liderar a integración

As caixas traballan en Semana Santa

O modelo de banca cooperativa soporta mellor a crise. A revista va-

lencia El Temps recolle o caso da cooperativa de crédito Caixa d'Enginyers,

que en 2009 fixo medrar o seu beneficio máis dun 9% respecto ao ano an-

terior, até os 4,83 millóns de euros. A entidade, con 100.000 socios e 14 ofi-

cinas, afirma que “o foco do noso negocio é ter uns activos de calidade, fa-

cer bos investimentos”.�

A FUSIÓN DAS CAIXAS GALEGAS

Rolda de prensa do presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo,sobre o futuro das caixas o 29 de marzo.                 JÉSSICA BARCALA/A.G.N.

’’Feixóo cedeu en todo o que
reclamaba Caixanova”

[Abel Caballero]
Alcalde de Vigo.

’’Entre os diferentes equilibrios
que se barallaron para
unha fusión galega, o que
neste momento se esboza
posiblemente sexa
o máis saudábel para o país”

[Xavier Vence]
Catedrático de Economía
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Xurxo González
O bo tempo acompañou a ma-
nifestación coa que a plata-
forma Rumbo 21 esixiu o 27 de
marzo o levantamento do veto á
construción civil no estaleiro
público de Navantia-Fene, o
histórico Astano. Preto de 5000
persoas participaron nunha
marcha desde o peirao de Curu-
xeiras até a praza do Concello.
Asistiron representantes da CIG
(Suso Seixo, secretario xeral), do
BNG (Guillerme Vázquez, Fran-
cisco Jorquera, Francisco Rodrí-
guez e Henrique Viéitez) e dos
empresarios da comarca. Ta-
mén apoiou a reivindicación o
PP, aínda que ningún dirixente
asistiu á mobilización.

Segundo os organizadores,
todas as corporacións da co-
marca, agás a do propio Ferrol,
asinaron o manifesto que o es-
critor Manuel Rivas leu ao final
da marcha. PSOE e IU negá-
ronse a apoialo no concello da
cidade departamental. Esta ac-
titude contrasta coa promovida
por Iván Puentes, alcalde de
Fene e secretario xeral do PS-
deG de Ferrolterra, quen partici-
pou na manifestación tras unha

pancarta na que se destacaba o
apoio do seu concello á cons-
trución civil en Astano. Esta ins-
talación industrial está situada

na parroquia fenesa de Perlío.

DIVISIÓN DE OBXECTIVOS. O conflito
sobre o veto da construción civil
en Navantia-Fene adoita con-
tarse como o enfrontamento de
dous bloques: A plataforma
Rumbo 21, integrada por profe-
sores universitarios e economis-
tas apoiados por PP, BNG e CIG
e unha parte importante do em-
presariado, e, en fronte, PSOE,
IU, CCOO e UGT. Así, mentres
os primeiros piden o aproveita-
mento das gradas de Astano,
sexa mediante unha fórmula
pública ou privada, os segundos
aseguran que é moi difícil que a
UE levante o veto e piden que
continúe funcionando como
até agora, como apoio de Na-
vantia-Ferrol (o antigo estaleiro
Bazán) na construción de bu-
ques militares.

Con todo, as posicións non
son tan homoxéneas. A pan-
carta da CIG o pasado 27 de
marzo reivindicaba o carácter
público de Astano tras o levanta-
mento do veto, algo que choca
coas estratexia deseñada por
outros compoñentes de Rumbo
21. Así, o enxeñeiro e econo-
mista Ramón Yáñez ten avo-
gado nos últimos meses pola
cooperación entre o empresa-
riado vigués e o de Ferrolterra na
consecución de contratos de
construción civil para Fene.�

Manuel Cao

E sta era unha muller rexa e traballadora que viviu a
Guerra Civil e a posguerra con toda clase de penalida-

des e sufrimentos pero tiña un carácter ledo e servicial
como o de moitos galegos enganados na súa boa fe por
lampantíns que tentan vivir á conta deles con calotes e tro-
las. Cando nos anos 80 se construíu o Estado de Benestar
en España, a Maruxa recibiu unha paga (o sosidio) da que
apenas gastaba nada pois seguía traballando, aforrando e
vivindo coma sempre. A súa conta na entidade da Galicia
profunda seguía a medrar e ela, moi agradecida ao empre-
gado bancario, falaba del só maravillas porque lle poñía a
cartilla ao día e trataba de explicarlle os escasos apunta-
mentos pois apenas había recibos de servizos públicos,
salvo o da enerxía eléctrica. 

Os galegos que recibiron pensións ou gañaron diñeiro
na emigración surtían de fondos os bancos e caixas do in-
terior de Galicia e tiñan unha gran propensión ao aforro o
que permitía que tales entidades gañasen diñeiro con faci-
lidade no interbancario e nas escasas operacións de cré-
dito sen apenas falidos. Mais, ao mesmo tempo, podían es-
tragar recursos beneficiando axentes especuladores que
manexaban o contorno das entidades esterilizando a posi-
bilidade de construír un sistema financeiro poderoso e con
bases de aforro sólidas.

No proceso de desenvolvemento do sistema finan-
ceiro galego existe unha asimetría entre os aforradores e
os beneficiarios sendo estes últimos os responsábeis do
fracaso no uso dos recursos para xerar desenvolvemento
e postos de traballo no país. A preferencia polo diñeiro fá-
cil e a especulación é o modelo matriz de elite financeira e
do sistema económico español dende as bancarrotas da
Coroa e así seguiu até os últimos anos, con certas excep-
cións que han de converterse axiña en norma se quere-
mos manter o euro nos petos.

O aforro xerado na emigración e no rural foi succionado
polas entidades financeiras, primeiro para afortalar a esca-
sez de divisas no franquismo, despois no interbancario e
na subscrición de débeda pública e, finalmente, no pro-
ceso de fusións no que a banca galega foi absorbida e as
caixas foron fagocitando as entidades máis pequenas.
Caixa Galicia e Caixanova xa se fixeron coas reservas de
aforro que foron acumulando os austeros emigrantes e
paisanos do interior de Galicia e, unha vez máis, seguiron o
modelo especulativo español que as puxo en perigo. Aínda
así, as caixas galegas son bombóns riquísimos compara-
dos cos superfurados de Caja Madrid e Valencia. 

Van a menos os comportamentos que combinan pro-
pensión ao aforro e preferencia polo traballo. Nas novas
xeracións prima máis o gasto e o rent-seeking e pronto
non quedarán paisanos aos que espremer. Por iso é im-
portante que os nosos aforros sexan xestionados dende
Galicia pero, sobre todo, mellor que até agora e que os no-
vos xestores capten e asuman dunha vez a mensaxe da
globalización, do afeitado á grega e da caducidade no 2013
dos Fondos UE.�

O aforro xerado 
na emigración e no rural
foi succionado polas
entidades financeiras ”

’’

’’
A MARUXA

Miles de persoas piden que
se elimine o veto a Astano

RESPOSTAS Á CRISE

Aspecto da concentración final diante do Concello de Ferrol e [abaixo] lectura do comunicado polo escritor Manuel Rivas.   
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A manifestación, que percorreu o centro de Ferrol,
contou co apoio da maioría dos alcaldes
da comarca, incluídos os do PSOE

’’Iván Puentes, alcalde de Fene
e secretario xeral
do PSdeG de Ferrolterra,
participou na manifestación
tras unha pancarta
promovida polo seu
concello”
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CDS para a especulación no
64% do total. Morgan Stanley
asegura que “factores técnicos
poderían provocar diferen-
ciais nos CDS de débeda sobe-
rana [emitida polos gobernos]
artificialmente altos”.

Os problemas que atopan
os gobernos para controlar
este tipo de actividades son
dous: a privacidade e o gran
volume de cartos que move.
Desde a súa creación, os CDS
non estiveron suxeitos a nin-
gunha regulación estatal, xa
que a súa propia natureza es-
quiva as normativas dun só
país. Os grandes bancos de in-
vestimento que controlan este

mercado actúan cunha pers-
pectiva puramente interna-
cional, e mesmo se arrogan
unha importante capacidade
de control sobre as políticas
económicas de gobernos de-
mocráticos.

Os CDS moven ao ano arre-
dor dos 60 billóns de dólares,
pero esta cifra incrementouse
rapidamente nos últimos
exercicios, xa que en 2002 non
superaban os dous billóns.
Hai que ter en conta que este
volume equivale a case se-
senta veces o PIB de España
en 2009, máis de catro veces o
de EEUU e arredor de seis ve-
ces o da UE.�

Xurxo González
“A xeneralización da trampa e
da rapina nos ámbitos econó-
mico e financeiro levou a un
triunfo absoluto da economía
criminal. De maneira decisiva
contribuíu a ese resultado a
mitificación unánime do enri-
quecemento como referencia
única do éxito, a celebración
do que Oskar Lafontaine ten
chamado a Ditadura do Mo-
netariado, e, sobre todo, a he-
xemonía sen alternativas do
capitalismo de casino”. Así ca-
racterizaba o sociólogo José
Vidal-Beneyto, finado esta se-
mana, “as desvergonzas do ca-
pitalismo”, nun artigo que le-
vaba o mesmo nome. O úl-
timo exemplo de instrumento
financeiro que está a causar
problemas son os credit de-
fault swap (CDS), seguros so-
bre a débeda de empresas e
Estados que están na orixe da
crise grega que ameaza a esta-
bilidade do euro.

A situación é tan grave que
o presidente da Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durão
Barroso, dixo que  examina-
rán “de preto a posibilidade
de prohibir as operacións pu-
ramente especulativas sobre
os CDS vinculados á débeda
soberana”. Angela Merkel,
chanceler de Alemaña, inci-
diu en que “temos que actuar
rapidamente no asunto dos
CDS. A UE ten que enviar un
sinal aos mercados de que
non poden especular contra
o euro”.

Non comparten a mesma
opinión os responsábeis polí-
ticos estadounidenses. Gary
Gensler, alto cargo do Go-
berno de Barack Obama, afir-
mou o 16 de marzo nun de-
bate con membros da Comi-
sión que é moi pouco probá-
bel que se prohiban os CDS.
Así, afirmou que “é moi difícil
estabelecer o límite para saber
cando un fondo está especu-
lando” e defendeu simple-

mente unha maior “transpa-
rencia” e máis capacidade
para que os reguladores con-
trolen as entidades.

SINAIS ABERRANTES. A finais de
xaneiro, en pleno ataque dos
bancos e investidores interna-
cionais aos países do sur de
Europa, cubrirse do risco de
non pagamento de Coca Cola
custaba menos da terceira
parte que asegurar o perigo de
quebra de España. Mesmo os
CDS sobre a débeda de Telefó-
nica ou do Santander eran
moito máis baratos que a emi-
tida polo Goberno central.
Moitos analistas cualifican es-
tes sinais como aberrantes, xa
que indican tendencias que
van en dirección contraria á
realidade.

O xornal económico Cinco
Días recollía a opinión de Mi-
guel Lafont, director de mer-
cado de capitais para entida-
des financeiras de Société Gé-
nérale (o terceiro banco euro-
peo): “é un mercado de profe-
sionais. Hai entre 20 e 30 crea-
dores, e o resto dos partici-
pantes son ocasionais. Este
feito explica en parte por que
se producen estes movemen-
tos cando un país é noticia
por algún motivo”. Segundo
organismos oficiais dos
EEUU, os cinco principais
operadores do mercado de
CDS son responsábeis de
preto da metade do importe
asegurado.

A CRISE REDUCIU O NÚMERO DE ACTO-
RES. A actual crise levou por
diante a varios actores rele-
vantes neste sector, como
Lehman Brothers, Merrill
Lynch ou Bear Stearns. Desde
entón, varios informes de
bancos de investimento euro-
peos e estadounidenses inci-
diron no incremento dos inte-
reses especulativos sobre es-
tes instrumentos. Así, o Deuts-
che Bank cifra as compras de

ECONOMÍA.17.
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O Banco Pastor aproba unha ampliación de capital. Así o acordou a

Xunta de Accionistas o 26 de marzo. X. Mª Arias Mosquera, presidente da en-

tidade, e Jorge Gost, conselleiro delegado, destacaron os 800 millóns de eu-

ros de provisións, aínda que consideraron que 2010 será “o ano máis difícil” e

prognosticaron o aumento da morosidade. No exterior da Fundación Barrié,

200 traballadores do banco protestaron por varios despidos recentes.�

A especulación asusta os gobernos da UE
A CRISE FINANCEIRA

A Comisión Europea e varios líderes propoñen
prohibir instrumentos financeiros dubidosos que
agravaron a crise grega, pero os EEUU néganse

Manifestantes en Atenas o 30 de marzo levan un cadaleito onde se garda o cadáver do euro en Grecia.                        JOHN KOLESIDIS / REUTERS

’’É moi difícil estabelecer
o límite para saber cando
un fondo está especulando” 

[Gary Gensler]
Alto cargo do Goberno Obama

’’Os CDS moven ao ano
arredor dos 60 billóns de
dólares, que equivalen
a case sesenta veces o PIB 
e España”
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NNeessttee  eeiiddoo,,  pprroosseegguuiirráá  aa  aaccttuuaall
ppoollííttiiccaa  ddeeppoorrttiivvaa??
Esa é a nosa intención. Ao lon-
go deste ano e o que vén tere-
mos competicións como a Co-
pa do Rei de balonmán ou os
Campionatos de España de
atletismo e como non o Cam-
pionato Mundial de Taekwon-
do universitario, ademais dou-
tros eventos que aínda están
por programar.
FFooii  uunn  aavvaall  pprreesseennttaarrssee  áá  UUnnii--
vveerrssiiaaddaa??
A presentación da candidatura
viguesa á Universiada abriu
moitas expectativas e queda-
mos nunha clasificación mag-
nífica, fomos unha das tres ci-
dades finalistas. De feito, este
ano o deporte mundial univer-
sitario reunirase en Vigo para
marcar pautas. 
VViiggoo  éé  uunnhhaa  ddaass  cciiddaaddeess  oonnddee

mmááiiss  ddeeppoorrttee  ssee  pprraaccttiiccaa......
Así é. Aquí temos unha serie de
programas nos que se convida
aos cidadáns a que practiquen
todo tipo de deportes. É xa un
éxito de por si que nesta cidade
haxa 80.000 persoas que fan
deporte de xeito cotián. Dende
as institucións, tratamos de
darlle un sentido práctico. Aí
están as programacións de
“Corre con Vigo” ou “Vigo en
xogo”. Nalgúns casos chega-
mos a poñer a xogar ao balon-
cesto ou ao fútbol sala a máis
de 5.000 persoas.
OOss  ddeeppoorrttiissttaass  vviigguueesseess  eessttáánn  aa
aaccaaddaarr  iimmppoorrttaanntteess  ééxxiittooss......
Ese aspecto vén derivado dos
outros. Dende o Concello o que
estamos a facer é facilitar os ins-
trumentos para que os deportis-

Vilalonga, Ribadumia e Portono-
vo, sedes da Copa das Rexións.A

selección galega afeccionada xa ten

convocatoria provisional para a fase

final española da Copa das Rexións

da Uefa, que se disputará nas Rías

Baixas entre o 30 de abril e o 2 de

maio. Galiza deberá enfrontarse ás

Illas Baleares para poder gañar esta

fase do torneo e seguir adiante na

competición.�

adaptarían ás posibilidades do
propio estadio. As gradas pode-
rían repregarse ou ter outros
usos, en función da propia dis-
poñibilidade que se quixera lo-
grar. Ademais, temos o proxec-
to de recuperar o río Lagares e o
seu entorno.
OO  ccaammbbiioo  ppoollííttiiccoo  aaffeeccttoouullllee  áá
ddiinnáámmiiccaa  ddeeppoorrttiivvaa??
Afectoulle dun xeito negativo.
Cos anteriores responsábeis de
política deportiva da Xunta fi-
xéramos algún convenio que
agora está paralizado. Tiñamos
previsto facer un pavillón de
deportes, que se construirá, e a
remodelación das pistas de
atletismo, que as ía levar a cabo
a Secretaría Xeral para o De-
porte, pero o cambio político
paralizou a súa realización.�

Antonio Cendán
O Concello de Vigo vén de ser
galardoado cos Premios esta-
tais do deporte 2009, que outor-
ga o Consello Superior de De-
portes e nos que se recoñece a
xestión levada a cabo dende a
concellaría de deportes, que di-
rixe o edil do BNG, Xabier Alon-
so. Vigo gañoulle á outra finalis-
ta –Madrid– por unha clara di-
ferenza: 17 votos a un. Para o
principal responsábel do de-
porte vigués premiouse a activi-
dade que se está a levar dende o
departamento que dirixe en as-
pectos tales como “deporte-sa-
úde, deporte base e os eventos”.
QQuuee  ssuuppuuxxoo  eessttee  pprreemmiioo  ppaarraa  aa
cciiddaaddee  ddee  VViiggoo??
Foi poñer en valor o que aquí
estamos a facer, que é a proxec-
ción deportiva no ámbito local.
Ademais este é o galardón máis
importante que concede o
Consello Superior de Deportes.
OO  aappooiioo  aa  iinnssttiittuucciióónnss  ddeeppoorrttii--
vvaass  ffooii  ffuunnddaammeennttaall......
Foi. Nós o que estamos a facer é
a subvencionar equipos, unha
tarefa complicada se se ten en
conta que nesta cidade temos
máis de 300 clubs federados.
Tamén contamos con estrutu-
ras coma “Vigo en Xogo” na
que toman parte 5.000 depor-
tistas, mentres que nas escolas
municipais temos máis de
3.000 inscritos.
OOss  eevveennttooss  ddeeppoorrttiivvooss  ttaamméénn
iinnfflluuíírroonn??
Foron fundamentais. En Vigo
temos un calendario de even-
tos deportivos internacionais
que se repiten anualmente. So-
mos a única cidade de todo o
Estado que é sede do Campio-
nato Mundial de Hípica. Logo,
en 2009, tivo lugar o Mundial
de hóquei a patíns, considera-
do coma o mellor de todos os
tempos, sen esquecer o euro-
peo de taekwondo sub 21, que
tamén foi un éxito.

tas podan chegar ao máis alto,
aínda que primando sempre o
deporte dende a base, para que
chegado o momento os rapaces
non se desanimen e, a parte de
poñer en práctica a súa activida-
de, podan conseguir, chegado o
momento, algún éxito.
UUnn  hhiippoottééttiiccoo  mmuunnddiiaall  ddee  ffúútt--
bbooll,,  tteerrííaa  aa  VViiggoo  ccoommoo  sseeddee??
O proxecto de cara a esa hipo-
tética candidatura ao Mundial
do fútbol está avaliado coma
un dos mellores. Ademais, sería
unha oportunidade única para
Vigo de cara á remodelación do
Estadio de Balaídos, xa que só
co orzamento municipal é im-
posíbel acometer as obras. O
proxecto xa foi premiado en
Brasil, en São Paulo. O máis im-
portante do mesmo é que se

MUNICIPAL

PACO VILABARROS

’’Temos máis de 300 clubs
federados, en “Vigo en
Xogo” toman parte 5.000
deportistas e nas escolas
municipais hai máis
de 3.000 inscritos”

’’Entre o 2010 e o 2011
teremos aquí a Copa
do Rei de balonmán,
os Campionatos
de España de atletismo
e o Campionato Mundial
de Taekwondo
universitario”

Xabier Alonso, concelleiro de deportes

‘En Vigo hai 80.000 persoas que fan deporte’
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Antonio Cendán
Hai uns cinco anos os dirixen-
tes do estamento arbitral esta-
tal queixábanse da escaseza de
futuros colexiados. Cada vez
eran menos os rapaces intere-
sados en obter unha licenza
que lles permitise dirixir parti-
dos de fútbol. A razón parecía
ser obvia. Saltar a un campo de
categorías inferiores ou xuve-
nís pode ser motivo de alto ris-
co, non só para os colexiados
senón tamén para os propios
xogadores. 

O último exemplo vense de
producir co caso do mozo An-
dré Suárez, que foi brutalmente
golpeado ao remate do encon-
tro que enfrontaba ao seu equi-
po, o Beluso de Cangas, contra
o Santomé, de Marín no cam-
po deste último. A consecuen-
cia da agresión o rapaz tivo que
permanecer hospitalizado nun
centro sanitario durante varios
días. No campo non había for-
zas da orde pública e o control
da seguridade encárgaselle aos
directivos dos clubs.

Pero, aínda que normal-
mente non se chega aos extre-
mos acontecidos no campo
marinense, os golpes, patadas e
xa non digamos agresións ver-
bais, sucédense en todas as xor-
nadas, nas que moitas veces se
ven involucrados dirixentes dos
propios equipos. A isto último
engádeselle a tensión que xeran
os propios equipos. Un exem-
plo disto último constituíno, na
fase de promoción de ascenso a
Segunda División B, o equipo
do Caravaca FC, de Murcia, que
a través dunha páxina web dá-
balle todo tipo de consignas
violentas aos seus seguidores
para o partido de volta.

TAMÉN AS MULLERES. Aínda que a
violencia nos campos de xogo

DEPORTES.19.ANOSATERRA
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parecía reservada aos homes,
tamén houbo xa casos nos que
se viron envolvidas mulleres. O
acceso destas últimas ao mun-
do da arbitraxe fai que nalgun-
has ocasións, coma as aconte-
cidas en Ourense en 2009, se-
xan as propias mulleres as que
lles proporcionen golpes e pa-
tadas a outras. Unha colexiada,
de nome Lucía, foi a última en
ser agredida o pasado mes de
novembro.

O delegado territorial do Co-
lexio de Árbitros en Lugo, Xosé
Anxo Varela manifestou que
“este tipo de agresións son algo

moi habitual”. Un dos últimos
en padecer as iras de afecciona-
dos e xogadores foi Noé Rañón
Vilela, árbitro encargado de di-
rixir o partido entre o Guitiriz e
o Rioaveso, de segunda auto-
nómica. Unhas semanas antes
ocorréralle algo semellante ao
mozo Denis Seixas, un colexia-
do de 18 anos que pitou o parti-
do que enfrontaba o Polvorín e
o Castro, na capital luguesa.

AGRESIÓNS HISTÓRICAS. Pero non
son unicamente os equipos xu-
venís e de categorías inferiores
os que se ven envolvidos en ac-
tos violentos. Tamén nos cam-
pos de fútbol profesional acon-
tecen sucesos semellantes, aín-
da que na meirande parte dos
casos redúcense ás gradas e di-
ficilmente se chega ao campo
de xogo. Con todo, en Galicia
dous árbitros tamén foran le-
sionados como consecuencia
das iras dos espectadores. No
primeiro dos casos hai que re-
montarse a 1979. Daquela, o
colexiado aragonés José Dona-

to Pes Pérez fora agredido por
un seguidor do Celta en Balaí-
dos ao remate dun encontro de
Primeira División. A directiva
celeste impedíralle o retorno ao
recinto deportivo ao afecciona-
do que provocara o incidente.

Sen dúbida, un dos aconte-
cementos que máis “expecta-
ción” espertou foi o da suposta
moeda, dun peso de valor, que
impactou sobre o árbitro cata-
lán Antonio Llonch Andreu, en
1999 no estadio de Riazor. Por
aquel suceso, o Deportivo fora
sancionado coa clausura do
seu campo por un encontro,
non sen antes, o presidente de-
portivista, Augusto César Len-
doiro, presentar denuncias an-
te todos os estamentos de xus-
tiza que lle incumbían, incluso
na ordinaria. O caso acadara
unhas dimensións fora do co-
mún, chegando a querelarse
Lendoiro contra o xuíz da con-
tenda. Por se fose pouco, dis-
tintos medios de comunica-
ción, afíns ao Deportivo, avala-
ron a actitude dos dirixentes do

cadro galego. Algún medio au-
tonómico galego chegou a fa-
cer burla do colexiado Llonch
Andreu cando foi descendido a
Segunda División.

RESPONSÁBEIS E XUSTIFICACIÓNS.Ma-
lia que detrás destes acontece-
mentos agóchanse directivos
de clubs, ninguén quere asu-
mir responsabilidades, aínda
que non sería a primeira vez
que se ve involucrado un diri-
xente dalgún equipo. Tampou-
co é habitual ver forzas da orde
en competicións de categorías
inferiores e as medidas de se-
guridade son practicamente
inexistentes.

Desgrazadamente, aínda
existe quen xustifica este desa-
fortunados episodios. Para iso,
os propios reitores dos equipos
e incluso algún medio de co-
municación local recorren a ar-
gumentos como “a mala actua-
ción arbitral”, “a provocación
dun xogador” ou algún tan va-
no coma “que se lembren do
que pasou no campo deles”.�

Libia xoga dúas veces contra Ga-
licia. Galicia venceu a Libia, en parti-

do disputado en Burela, por cinco

goles a dous no segundo partido

que enfrontou ao equipo africano

cunha selección galega, neste caso

o conxunto representativo da FGF.

No primeiro encontro, xogado en

Guitiriz, o outro combinado galego,

representante da FGFS, tamén ven-

cera aos libios por 5-4.�

A agresión ao xogador André Suárez trae de novo
a debate a violencia nos campos de xogo

COMPETICIÓN E SOCIEDADE

Liorta entre afeccionados do Athletic Bilbao e o Anderlecht despois do partido da UEFA Europa League o 18 de febreiro do

2010, no estadio de San Mamés en Bilbao.                                                                                                                                                                                               RAFA RIVAS

’’Os golpes, patadas
e agresións verbais
sucédense en todas
as xornadas e moitas veces
vense involucrados
dirixentes dos propios
equipos”

Os perigos do fútbol

’’O Caravaca FC, de Murcia,
dáballe todo tipo
de consignas violentas
aos seus seguidores
a través dunha web”

’’Aínda que a violencia
parecía reservada
aos homes, agora empeza
a haber mulleres
implicadas”
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cilladas decisivas para coñecer
unha sociedade. Mais que é o
que nos poden dicir da nosa
época unhas imaxes que seme-
llan alleas ao paso do tempo, un-
has estampas cuxa xélida per-
fección parece deseñada para
evitar coidadosamente calquera
tipo de mudanza? 
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Manuel Xestoso

A obra de Candida
Höfer desmente a
máxima –tan repe-
tida e, en certo mo-

do, tan real– de que “a fotogra-
fía é a arte da nostalxia”. Os es-
pazos que representa flotan
suspendidos na atemporalida-
de, sen movemento, sen cam-
bios. Inmobilidade e silencio
son as impresións que embar-
gan o espectador –case invadi-
do por un supersticioso medo
a crebar a inalterábel orde eter-
na que semella emanar deles–
cando contempla esas imaxes
de arquitecturas deshabitadas.

A total ausencia de dramatis-
mo, a frialdade da luz e a gran-
diosa profundidade que reflic-
ten combínanse para insinuar
unha presenza que está fóra do
noso alcance, impasíbel. Mais
o único modo de nos relacio-
nar con ese fantasma omni-
presente radica en observar os
escenarios do seu hipotético e
intanxíbel paso. A distanciada
indiferenza que desprenden
estas escenografías –a un tem-
po espectrais e perfectamente
recoñecíbeis– déixannos, ine-
quivocamente, fóra. 

Höfer fíxose célebre por estas
grandes fotografías, coidadosa-
mente planeadas e executadas,

de espazos arquitectónicos nas
que a figura humana está ausen-
te. Discípula de Bern e Hilla Be-
cher –igual que Thomas Struth e
Andreas Gursky–, aprendeu dos
seus mestres a servirse dunha
estética glacial e unha técnica re-
finadísima para analizar eses lu-
gares que compoñen as encru-

Pode darnos unha pista a
preferencia da autora –repeti-
damente sinalada pola crítica–
por espazos que poderiamos
denominar ‘de cultura’: biblio-
tecas, pinacotecas, óperas, tea-
tros, zoos, museos de toda cas-
te… Pero quizais non se insis-
tiu tanto na presenza dun con-
cepto co que invariabelmente
batemos ao referirnos a estas
institucións: o de posesión. 

ARTE E PROPIEDADE. No seu xa
clásico Ways of seeing, John
Berger falaba sobre a obsesión
pola posesión que caracteriza-
ba a pintura ao óleo realizada
en Europa entre 1500 e 1900,
que el considera o xénero –o
sistema de convencións que
impón un modo de ver– pro-
pio do capitalismo. Aínda que
a visión do mundo que este xe-
rou reiteraba que o modelo da
pintura ao óleo occidental era
o da “ventá aberta ao mundo”,
en realidade o referente era a
caixa forte no muro: “unha cai-

Candida Höfer, a propiedade e as súas fanta
O MARCO de Vigo expón, até o 2
de maio, unha ambiciosa exposición
que amosa traballos dos últimos corenta
anos da fotógrafa alemá

FOTOGRAFÍA

Haus des Rundfunks Berlin, 2001.

Museum A. Koenig Bonn IV, 1985.

Van Abbemuseum Eindhoven, 2003.
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cuxos ‘orixinais’ non existen fi-
sicamente –unha obra signifi-
cativamente chamada Posses-
sions– interroga o status onto-
lóxico das imaxes e a pertinen-
cia do verbo posuír cando nos
referimos a elas. Mais é nun
dos seus últimos proxectos
onde o comentario sobre as
pretensións da propiedade
acada o seu máis alto grao de
ironía. On Kawara consiste
nunha serie de fotografías que
reproducen as pinturas deste
artista xaponés na casa dos
seus respectivos propietarios,
no lugar onde están colgadas.
Á parte de ser o traballo de Hö-
fer que máis se aproxima ao
comentario social –quen non
se preguntou algunha vez co-
mo é a esfera privada na que
acaban as obras dos artistas
máis cotizados–, desenmasca-
ra o inxenuo afán a que aspira,
en última instancia, o acapa-
ramento de bens materiais.
Como sabemos, as obras de
Kawara só conteñen a data na
que foi pintado cada un dos
cadros. E esa é a ilusa finalida-
de do almacenamento: posuír
o tempo, derrotar a inexorábel
perentoriedade que constitúe
o noso destino. 

irreflexivo como fetichista. “Se
entramos nun cuarto burgués
dos anos oitenta, a impresión
máis forte, malia toda a ameni-
dade que talvez irradie, é a se-
guinte: Nada tes que buscar
aquí”, escribía Walter Benjamin
para describir o que el denomi-
naba as fantasmagorías da inte-
rioridade. Para el, o carácter fan-
tasmático da cultura capitalista
desdóbrase no interior burgués,
que se erixe nun escenario tea-
tral que ofrece seguridade, bele-
za e solidez fronte ás contradi-
cións sociais, á fealdade e á fraxi-
lidade do mundo exterior. E, tal-
vez por iso, a mirada de Höfer
repara nos lugares dedicados á
acumulación de coñecemento,
á súa taxonomía, arquivo e clasi-
ficación; sitios onde o saber pre-
tende quedar fixado e definitiva-
mente afianzado polo mero fei-
to de reunir as diversas pezas
nas que se materializa. Os luga-
res de Höfer son, en realidade,
os interiores da cultura occiden-
tal, os salóns que ambicionan,
candidamente, protexernos da
incerteza da barbarie. 

En ocasións, a artista cues-
tiona directamente ese con-
cepto de posesión: unha pro-
xección virtual de cen imaxes

xa na que o visíbel foi deposita-
do”, ditaminaba o autor inglés.
En contradición coas mensa-
xes relixiosas e morais que su-
postamente propagaban, a
sensualidade alcanzada nos
cadros realizados coa nova téc-
nica permitíalle á burguesía
celebrar as características ma-
teriais de todo aquilo que po-
suía –ou que podería com-
prar– e reafirmar a súa riqueza
e o seu estilo de vida. A felicida-
de é a propiedade, suxeríannos
estas obras. 

Cando se fala de que a foto-
grafía tomou o relevo da pintu-
ra, o que se di, aínda que de xeito
inconsciente, é que a substituíu
como medio idóneo –para a
mentalidade capitalista– de
apropiación da realidade, como
método para posuír o mundo
circundante. E na época do hi-
perconsumismo resulta doado
fixarse en como a cultura é redu-
cida cada vez máis a un catálogo
de produtos que deben consu-
mirse –posuírse– dun xeito tan

CULTURA.21.

Posuír o mundo –no sentido
de comprendelo– é unha aspi-
ración humana tan antiga co-
mo lexítima, e a cultura defíne-
se como unha aventura que nos
guía nese descubrimento do
noso territorio vital e da nosa
xeografía máis íntima. Pero se
concibimos esa exploración co-
mo unha mera expedición de
espolio coa que encher as na-
ves, xamais chegaremos a al-
canzar o obxectivo último da
viaxe: mirarnos no espello das
nosas propias contradicións.
Fronte a estes colectores de ob-
xectos orfos da presenza huma-
na que lles outorga un sentido,
o espectador percibe a incómo-
da incongruencia que se deriva
desta concepción idólatra da
arte e da cultura que se espalla
pola sociedade do espectáculo. 

Ao contrario que moitos ar-
tistas que aínda confunden a
creación co simulacro, Höfer
logra que percibamos os sig-
nos máis insondábeis dun mo-
mento da historia sen renun-
ciar á máis contundente ousa-
día expresiva. Mergullándonos
nas súas insólitas imaxes escoi-
tamos a admonición que nos
permitirá distinguir a civiliza-
ción dos seus espectros.�

as fantasmas
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’’Höfer fíxose célebre  por
estas grandes fotografías,
coidadosamente planeadas
e executadas, de espazos
arquitectónicos nas que
a figura humana
está ausente”

’’Resulta doado fixarse en
como a cultura é reducida
cada vez máis a un catálogo
de produtos que deben
consumirse –posuírse–
dun xeito tan irreflexivo
como fetichista”

’’Os lugares fotografados
por Höfer son os interiores
da cultura occidental,
os salóns que ambicionan
protexernos da incerteza
da barbarie”

Schloss St. Emmeram Regensburg XXVIII, 2003.003.
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M.B.
O 16 de abril máis de 70 centros
educativos de Galiza, Portugal,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba e
Arxentina uniranse a través da
internet para dar vida, cunha
programación elaborada por
alumnos de infantil, primaria,
secundaria e ensino universita-
rio, a nova edición de Ponte...
nas Ondas!, unha experiencia
interescolar xurdida hai quince
anos coincidindo coa apertura
da ponte internacional entre
Salvaterra e Monçao. Serán en
total 24 horas de televisión e ra-
dio por internet que reivindica-
rán o papel dos maiores na
transmisión do coñecemento e
que darán continuidade a pasa-
da edición da cita, na que se
propuxo o recoñecemento dos
“tesouros vivos”.

Santiago Veloso, responsá-
bel de Ponte... nas Ondas!, des-
taca que os avós “están asumin-
do novos papeis na sociedade
actual” e que “o labor de trans-
misión da cultura lévano a cabo
institucións como a escola”.
Alerta de que se está a “producir
certo afastamento entre esa xe-
ración e os máis novos, provo-
cado por mudanzas sociais que
dificultan o fluxo de informa-
ción entre eles” e incide na ne-
cesidade de “crear pontes” a
través de iniciativas deste tipo.

Como novidade, Veloso sa-
lientou que a edición do 16 de

a aparición de internet, a cola-
boración dos medios de comu-
nicación e a iniciativa da candi-
datura a Unesco do patrimonio
inmaterial galego portugués. Ao
seu ver, Ponte... nas Ondas! “ten
escrito unha páxina dentro da
educación” e tense convertido
nunha “experiencia integrado-
ra que dalgún xeito creou na eu-
rorrexión Galiza-Norte de Por-
tugal conciencia de compartir
un patrimonio común”.

Para festexar este aniversario,
a asociación Ponte... nas Ondas!,
en paralelo á xornada interesco-
lar, celebrará do 23 ao 25 de abril
o congreso internacional Pontes
de cultura, pontes de futuro. 15
anos de Ponte... nas Ondas!, que
reunirá expertos para reflexionar
sobre a traxectoria da actividade
e definir propostas para o futuro.
As xornadas desenvolveranse no
Museo do Verbum, en Vigo, e na
Casa da Cultura de Melgaço.
Manuel Campo Vidal pronun-
ciará a conferencia inaugural
que dará paso a proxección do
documental 15 anos nas ondas,
de Gustavo Abreu. 

Entre os relatores do congre-
so destaca a presenza da antro-
póloga Sharon Roseman, o pro-
fesor Antón Costa Rico, Cristina
Sánchez- Carratero e Ria Lemai-
re, que disertará sobre as canti-
gas de amigo galego-portugue-
sas como primeiras mostras do
patrimonio cultural galego por-
tugués e achegará novas argu-
mentacións sobre a autoría fe-
minina das mesmas. O congre-
so clausurarase coa presenta-
ción do libro disco Cores do
Atlántico, coordinado pola bra-
sileira Socorro Lira, sobre a tra-
dición das cantigas de amigo.�
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abril será a primeira realizada
integramente na rede e anun-
ciou que se emitirá a través de
internet mediante a televisión
da Universidade de Vigo. Nes-
tes quince anos, a iniciativa in-
terescolar, veu valéndose dos
avances que permitiron as in-
novacións tecnolóxicas, pasan-
do de ser unha experiencia de
radio moi localizada a conse-
guir emitir programación sen
necesidade de recorrer aos es-
tudios de radio e integrar cen-
tros afastados xeograficamente.

Do éxito da experiencia dan
conta o número crecente de
centros que se suman ao pro-
xecto ano tras ano. Na súa evo-
lución, Santiago Veloso destaca

A nova edición da experiencia interescolar
reivindica a figura dos avós como transmisores de
coñecemento. Co gallo do seu quince aniversario,
Ponte... nas Ondas! porá en marcha tamén en abril
un congreso e presentará disco e documental

’’Ponte... nas Ondas! 
creou na eurorrexión
Galiza-Norte de Portugal
conciencia de compartir
un patrimonio común”

[Santiago Veloso] 
Responsábel de Ponte... nas Ondas!

Presentación da XVI edición de Ponte... nas Ondas! en Porto.

Xosé Lois García

N este minúsculo país asiático a lingua da lusofonía está
presente e é na que os nativos expresan os seus canta-

res, nese amplo ventallo cultural, social e animista. Varios
contextos das expresións musicais e das danzas autóctonas
conseguiron permanecer activas durante a longa coloniza-
ción portuguesa. Aínda que en certo sentido houbo unha
certa influencia, non cabe, neste caso, falar de hibridismo,
cando os conceptos orixinais teñen a súa primacía.

Da música e da danza tradicional de Timor hai moitas
expresións, e unha delas é a tebe(palabra tétum que signi-
fica danzar), apropiada para rituais animistas e que se exe-
cuta con longas movementacións en cada casa, entre lus-
co e fusco. A tebe é a danza da recolección, en gratitude da
deidade que permite entrar os froitos na lulik(casa) e que
ten un acento sacralizado. As variantes melódicas que ani-
man esta danza están relacionadas coa lúa, dadora de froi-
tos, e os danzantes articulan esta danza en forma de lúa
nova, abríndose e pechándose en función do cántico, que
moitas veces é dialogado.

A mais antiga das danzas de Timor é a tebedaique obe-
dece aos vellos ritmos de guerreiros na que se emiten be-
rros belicistas. Na tebedai exprésase un elocuente ritmo de
danzarinas, con movementos corporais que elas mesmas
acometen ao ritmo do babadok,un pequeno tambor que
levan pendurado na cintura e a sonorización deste implica
todos os oíntes a escenificar e participar na danza e no rit-
mo que marcan as batedeiras.

A chamada propiamente dansaé un xénero coreográfi-
co e con instrumentacións diversas, sobre todo de corda, e
que se emprega en harmonías tonais. Os estudosos da
dansa explican que se trata dun xénero no que a música e a
danza colonial tiveron elocuencia e, tamén, a súa degrada-
ción, dado que os nativos a foron adaptando aos acordes e
ritmos tradicionais. Neste aspecto, introducíronlle ele-
mentos doutras danzas e cantares. Non é novidade ver na
dansa outro extremo da mesma que os nativos denomi-
nan likurai, que coa mesma instrumentación e ritmos an-
cestrais a dansa é empregada para a recolección do arroz,
do peixe e tamén como exaltación daqueles que regresan
da guerra e son recibidos con enormes xesticulacións de
vitoria. Outra versión da dansa, xa redundada e con prota-
gonismo do likurai, serve como reclamo de namoro e de
boas nupcias por parte dun coro feminino.

A cansauné unha das melodías mais populares que os
timorenses utilizan como cántico coral e comunal. Nesta
expresión maniféstase a tendencia occidental, mais que
foi sucumbindo ante a presenza doutras danzas e formas
musicais de Timor. A cansaun está acompañada dunha
escenografía de coloreada  indumentaria e de enxeños
guerreiros, típico da ancestralidade de Timor-Leste.�

A MÚSICA E A DANZA 
EN TIMOR-LESTE

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’A máis antiga das danzas 
é a tebedai,con vellos ritmos
de guerreiros”

Europa e América
en Ponte... nas Ondas! 

UERE SABER MÁIS?
A emisión da xornada de radio
e televisión poderá seguirse a
través da páxina
www.pontenasondas.org.

?
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non moi frecuente nesta caste
de espectáculos. 

TEATRO RADIOFÓNICO. Por outra
banda, o xurado do IV Premio
Diario Cultural de Teatro Ra-
diofónico decidiu outorgarlle
este galardón a Vanesa Sotelo
pola súa obra Indoor. Actriz e
dramaturga, Sotelo traballou en
diferentes compañías teatrais
como a Aula de Teatro da Uni-
versidade de Santiago, na fran-
cesa Amphi-Théâtre, en Teatro
no Aramio e, na actualidade, en
Inversa Teatro, coa que prepara
a estrea da obra Expostas da
que é coautora. Ademais foi
dramaturga residente no Cen-
tro Dramático Galego coa obra
Estigma. Membro do consello
de redacción da Revista Galega
de Teatro, actualmente com-
bina o seu traballo de actriz cos
estudos de dirección de escena
na Escola Superior de Arte Dra-
mática de Galicia.

O Premio do Público foi
para O vento da illa, de Begoña
García Ferreira. Ambos pre-
mios entregaranse o vindeiro
15 de abril nunha nove edición
de Espazo Radioescénico, que
este ano se desenvolverá no
Teatro Principal de Ourense. �

segredo dos Hoffman, de La-
garta, lagarta, dirixida por Rosa
Álvarez. A primeira recibiu
cinco premios, entre eles o de
Mellor Espectáculo. A se-
gunda, catro, un deles á Mellor
Dirección, que Álvarez com-
partiu con Artur Trillo, director
de Palabras encadeadas da
compañía Talía Teatro. Esta úl-
tima tamén levou o premio ao
Mellor Actor protagonista,
Toño Casais.

Testosterona, de Chévere,
Bicharada, de Berrobambán e
Shakespeare para ignorantes,
de Mofa e Befa repartiron os
tres premios restantes. 

O Premio de Honor Marisa
Soto entregóuselle a Gonzalo
Uriarte, primeiro presidente da
AAAG, en recoñecemento á
súa traxectoria profesional e
coincidindo co vixésimo
quinto aniversario da Asocia-
ción. Uriarte subliñou que
unha traxectoria é o camiño
entre dous puntos, pero que
no seu caso era “un punto de
reflexión, non un punto final”.

A cerimonia, conducida por
Hugo Torres e dirixida pola
compañía Voadora, inspirouse
no circo e no cabaret e levou
até os premios cunha axilidade
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habitual nesta cita coas artes
escénicas galegas: quizais pe-
saba a preocupación pola in-
minente designación dun
novo director para o Centro
Dramático Galego. 

Nos premios en si, houbo
poucas sorpresas a respecto do
que xa anunciaban as nomina-
cións. O máis destacado foi
que as dúas montaxes con
máis galardóns foron a parar a
espectáculos dirixidos por mu-
lleres: A esmorga, de Sarabela,
dirixida por Ánxeles Cuña e O

M. X.
Foi María Xosé Queizán –na
súa lectura do Manifesto Ga-
lego do Día Internacional do
Teatro– quen fixo un chama-
mento ás xentes do teatro para
que seguisen traballando por
unha sociedade que “tanta ne-
cesidade ten de acción, de pro-
greso e de transgresión”. Non
lle fixeron moito caso. Segundo
Vicente Montoto, presidente
da Asociación de Actores e Ac-
trices de Galicia (AAAG), o poli-
ticamente incorrecto é “non
falar mal do goberno”. 

Talvez por iso, a gala de en-
trega dos Premios de Teatro
María Casares, que se celebrou
o pasado mércores 24 no Tea-
tro Rosalía de Castro da Co-
ruña, careceron do nervio rei-
vindicativo doutras edicións.
Apenas a intervención de Re-
beca Montero –gañadora do
premio á Mellor Actriz Secun-
daria– elevou un pouco o ton
cando fixo alusión ao decreto
das linguas na escola. Polo de-
mais, unha pax politica pouco

’’Segundo Vicente Montoto,
presidente da Asociación
de Actores e Actrices
de Galicia (AAAG)
o politicamente incorrecto
é “non falar mal
do goberno”

Unha escena de O segredo dos Hoffman.

Estela Lloves, bailarina
‘A danza galega
freou en seco’

M.B.
A bailarina Estela Lloves parti-
cipa por partida dupla no Festi-
val Isto Ferve, organizado pola
sala Ensalle de Vigo e que se de-
senvolverá até maio. A autora
presentará Knochemblume, es-
pectáculo en residencia da sala,
e desenvolverá xunto a Tania
Arias Alicia en Grusian Project. 
QQuuee  ppaappeell  eessttáá  aa  xxooggaarr  nnaa  ddaannzzaa
aa  ffiigguurraa  ddee  aauuttoorr  oouu  oo  eessppeeccttáá--
ccuulloo  rreessiiddeennttee??
Concibo a danza coma un me-
dio artístico plural. Trátase de
aproveitar ese medio para dicir o
que un quere do xeito que pre-
cisa. Estamos nun momento no
que a danza, como sucedeu no
século XX coas artes plásticas,
pasa do obxecto ao concepto, o
que provoca que estea come-
zando a saír do caixón de  téc-
nica perfecta e fermosa posta en
escena sen máis. Falo dunha
onda dentro da danza que se
está a espallar por todo o mundo
aínda que lentamente. 
CCoommoo  ccoonncciibbiiuu  oo  eessppeeccttááccuulloo
KKnnoocchheennbblluummee??
É unha posíbel resposta a pre-
guntas como a de que é o que
está a suceder ao meu arredor,
como me relaciono coa actua-
lidade ou se significa vivir tran-
quilos non estar activos micro-
politicamente.
CCoommoo  vvaalloorraa  aa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall
qquuee  aattrraavveessaa  oo  CCeennttrroo  CCoorreeoo--
ggrrááffiiccoo  GGaalleeggoo??
Paréceme unha situación de to-
tal irresponsabilidade por parte
do goberno. O abandono que
sofre o Centro só fai que o pulo
que a danza galega tomara nes-
tes últimos anos free en seco. A
demora tamén leva a que outro
tipo de organismos dependen-
tes da Xunta se metan en labo-
res que lle corresponderían ao
CCG, tales como encargos de
pezas de danza á asociacións de
profesionais da danza galega
(DANESGA), da que formo
parte, cunha total falta de rigor e
seriedade.�

Vanesa Sotelo gaña o  Premio Diario Cultural
de Teatro Radiofónico

A esmorgae O segredo dos Hoffman
triunfan nos ‘María Casares’
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vardo Castro na volta da vida nº
40”, pois é protagonista en dous,
igual que Carlos Mosqueiro,
sendo a segunda, “A estratexia
da vítima”, de carácter xenérico
máis convencional, un recorda-
torio de que os humanos somos
iso: vítimas.

Tendo en conta a conciencia
de vítima, entre as reflexións de
Carlos G. Reigosa non falta a re-
lativa ao paso do tempo. Nin
tampouco a relativa á propia
identidade, de feito, o
volume comeza cun
relato (coa Guerra Civil
de fondo) que lembra
Tras da Corda, ese uni-
verso do autor, no cal se
pregunta sobre a com-
plementariedade entre
os individuos e o que
nunca saberemos dos
demais. Para seguir
con outro (este abeira-
do ao realismo máxico) no que
cuestiona se estamos prepara-
dos para aceptar saberes acon-
vencionais que rachan os esque-
mas da lóxica e da tradición. De
paso, con Simeolo, o protago-
nista central de “Presaxios de
Compostela”, introduce un tipo
de personaxe que será recorren-
te: o do sabio-tolo, marxinal e
brillante, o único capaz de nos
transmitir unha nova forma de

crítica
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“Xentes de todos os libros e de
todos os tempos reúnense aquí.
Son xentes que o autor atopou a
deshora nas encrucilladas máis
desencamiñadas da vida e da li-
teratura. Seres
perdidos, extra-
viados,  que
chamaron á súa
porta –ou que o
escritor soñou
q u e  c h a m a -
ban– porque
querían ser, existir, vivir nunha
fantasía allea. Non son persona-
xes buscados, senón encontra-
dos, máis fillos do azar e da nece-
sidade que dun proxecto previo
de obra? Son as palabras coas
que, no Limiar, o propio Carlos
G. Reigosa define o universo po-
boacional que imos atopar nesta
nova entrega narrativa do escri-
tor e xornalista de A Pastoriza.

Os nomes de dous vellos co-
ñecidos, Nivardo Castro e Carlos
Mosqueiro, serven para ilustrar
como turran por se actualizar
personaxes cun lugar reservado
na tradición narrativa propia. E
o de Alonso Quijano, Don Qui-
xote, como o autor acepta entre
os seus, creacións alleas, e xoga
con elas, pois o “tolo letrado”
cervantino protagoniza unha
nova aventura nas palabras ga-
legas de Carlos G. Reigosa, a
aventura dos aeroxeradores (por
certo, quen non pensa nela can-
do ve eses novos muíños de ven-
to?), o noveno de entre a ducia
de relatos que integran esta nova
proposta de Carlos G. Reigosa
no formato breve da narrativa.
Un formato no cal Nivardo Cas-
tro enfronta o caso máis irreso-
lúbel no que se teña visto mer-
gullado, referímonos ao de “Ni-

naxe como na propia historia
que nos conta. De aí que relatos
tan breves como o da aventura
de D. Quixote, actúen como de-
sencadeante do proceso reflexi-
vo, e outro tanto sucede no caso
en que Nivardo Castro ten que
recompoñer a estratexia da víti-
ma, un relato canonicamente
detectivesco… que pretende al-
go máis. Tal desacougante refle-
xión de raigame existencialista,
ofrécese desde o ton elegante de
quen domina a arte de escribir
(agora neste formato breve).
Nunca se perde esa elegancia
do discurso, culto mais accesí-
bel, intenso mais concentrado,
sempre evolutivo e tendente á
confidencia fonda. O cal non é
óbice para que non sexan con-
tundentes, que o son.�

X.M. Eyré

Constitúe xa un tópico dividir a
obra de Eduardo Mendoza en
‘novelas serias’ e ‘novelas lixei-
ras’. Non obs-
tante, cómpre
non deixarse
levar pola en-
ganosa antino-
mía que opón
serio a lixeiro:
en moitas oca-
sións, é o ton considerado me-
nor o que permite maior in-
ventiva, ao non ter que pasar
polo expediente de se enfron-
tar á rixidez dos preceptos a
que están sometidos os xéne-
ros de maior avoengo literario.
Isto é o que sucede con Sen no-
vas de Gurb: un modesto es-
queleto narrativo posibilita o
despregue dun imaxinativo
discurso satírico –nalgún mo-
mento, vitriólico– que denun-
cia os múltiples absurdos >>>

entender as cousas. Algo im-
prescindíbel, pois os conceptos
que nos guían herdámolos da
tradición e estámolos a contem-
plar pouco operativos ou insa-
tisfactorios. Aspecto clave, pois
precisamente por iso a escrita
de Carlos G. Reigosa, sobre todo
esta, non está concibida para
responder preguntas senón pa-
ra formulalas e as respostas que
ofrece non deixan de ser o xer-
molo de novos interrogantes

que manteñen en ten-
sión constante tanto o
autor como o lector,
ofrecéndonos algo no-
vo, porque este volume
é iso, pura novidade,
mais sen deixar de lem-
brarnos a traxectoria li-
teraria do autor desde
ese eterno pivotar arre-
dor de si ou da propia
identidade, que, non

podemos deixar de dicilo, é ta-
mén o eixo da recente novela A
vida do outro.

Esta constante reflexión (au-
to)crítica pode vir encarnada en
determinadas personaxes (caso
de Simeolo ou de Carlos Mos-
queiro ou de Foolthe), mais non
é esa a única estratexia narrativa
empregada na transmisión,
pois o fondo reflexivo tanto po-
de aniñar nas palabras da perso-

’’Estamos
ante un
discurso culto
e elegante,
pero tamén
accesíbel”

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

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

Carlos G. Reigosa. PEPE FERRÍN / A.G.N.

NARRATIVA.

A cegueira
humana

Xentiario
AAuuttoorrííaa::  Carlos G. Reigosa.

EEddiittaa::Galaxia.
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� IInnvviissiibbllee..  Paul Auster. Galaxia.
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� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.
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Marta Dacosta

Un. Ao mercado dos luns
veñen mulleres que aín-

da usan as vellas básculas de
dous pratos. No seu oficio do-
minan a técnica do equilibrio
deixando o fiel no mesmo
centro do arco de oscilación.
Elas saben perfectamente que
cando precisamos equilibrar
os dous lados da balanza non
podemos pór en cada prato
exactamente a mesma pesa,
non, ben ao contrario, debere-
mos pór todo o peso no prato
máis alto, para que se aproxi-
me do que aínda ten un peso
maior. As mulleres da feira dos
luns saben de equilibrio e ben
o podería explicar na Secreta-
ría Xeral de Política lingüística,
en toda a Xunta de Galiza.

Dous. Entre as lembranzas
máis nítidas que gardo das au-
las da Facultade de Filoloxía
no entón Colexio Universita-
rio de Vigo está a mañá en que
o profesor de lingüística insis-
tiu en explicarnos que o bilin-
güismo é unha destreza indi-
vidual, mais que, en ningún
caso se pode falar de socieda-
des bilingües. Non quedou
dúbida ningunha, por tanto,
de que a situación do galego
non é un caso de bilingüismo,
nin poñéndolle cantos adxec-
tivos se lle queiran botar. Polas
clases daquel profesor tamén
pasou o responsábel do ante-
proxecto do Decreto de Pluri-
lingüismo.

Tres. Primeiro foi a “impo-
sición”, agora o “equilibrio”, e
mentres tanto fixeron desapa-
recer a palabra normalización
e difundiron que a nosa lingua
xa non está en situación de di-
glosia. Procuraron asociacións
amigas que lles esixisen a de-
fensa do español. Deseñaron
unha estratexia fundamenta-
da en impor o seu obxectivo fi-
nal. “Unha mentira axeitada-
mente repetida mil veces,
convértese en verdade”. Os
seus mestres non están nos li-
bros de sociolingüística.�

A MENTIRA
DO EQUILIBRIO
’’

En ningún caso se pode
falar de sociedades
bilingües”

’’

O extraterrestre
en Barcelona

Sen novas de Gurb
AAuuttoorrííaa::  Eduardo Mendoza.

TTrraadduucciióónn::Antón Lado.

EEddiittaa::2.0 editora (133 pp.).
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gar o planeta baixo a forma da
ubérrima cantante Marta Sán-
chez. Na busca de Gurb, o prota-
gonista bate coa reali-
dade dunha cidade
deshumanizada, ilóxi-
ca e ineficaz, cuxa in-
congruencia se descri-
be cunha ironía acerba
mais chea dun humor
realmente esmendre-
llante. O modelo desta
novela é o Micromegas
de Voltaire: trátase de
utilizar un punto de vis-
ta alleo ás convencións
sociais coñecidas para
conseguir un retrato da
vida urbana moderna
que subliñe as contra-
dicións na que esta in-
corre. 

Mendoza pode ser
lixeiro pero, dende lo-
go, non é un princi-
piante: consciente dos riscos
que entraña un libro destas ca-
racterísticas, opta por un tipo de
narración que rendibiliza ao
máximo as técnicas emprega-

CULTURA.25.

da sociedade moderna. 
A historia é superficial e sin-

xela e toma a forma dun diario
en que o narrador, un extrate-
rrestre acabado de chegar á Te-

ANOSATERRA
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CONTADELIBROS.
Aventura en banda deseñada

Novas aventuras de Simón
Martel. Enigma soterrado, de
Fausto, é un álbume de banda

deseñada
editado
pola Fun-
dación
Caixa Ga-

licia que nos presenta unha
historia de misterio e
aventuras nas que os persona-
xes van percorrendo
diferentes lugares para descu-
brir que se oculta entre as
sombras.

Libros portugueses
para nenos

Kalandraka edita dous títulos
da colección ‘demademora’,
Ovelliña, dáme la,de Isabel

Minhós
Kono e O
tempo voa,

de João Pe-
dro Mésse-
der e
Gémeo
Luís, am-
bas tradu-

cidas por Xosé Balles-
teros do portugués. Os dous ál-
bumes están pensados para
primeiros lectores e danlles
moita importancia ás
ilustracións.

Raís misteriosos

Fina Casalderrey publica Pesa-
delo no tren Chocolate,un
libro pensado para nenos a
partir de dez anos que nos

conta a
historia de Iria
e Lino, dous ir-
máns que van
facer a súa pri-
meira viaxe en
tren. Pero o
que sería un

trámite cotián pode converter-
se nun perigo cando o avó Ma-
nuel advirte que algo estraño
está a pasar. Suspense e
moitas aventuras neste libro
que aparece na colección
‘Árbore’ de Galaxia. �

rra –concretamente a Barcelo-
na– vai rexistrando as súas vi-
vencias no curioso planeta que o
recibe. O seu compañeiro, Gurb,
desaparece cando sae a investi-

das. O diario está escrito en for-
ma de entradas breves que con-
signan detalladamente –ás ve-

ces, minuto a minuto–
cada unha das súas ex-
periencias. Por unha
banda, logra que o con-
traste entre a trivialida-
de das observacións e o
ton formal empregado
aumenten o rexistro hi-
perbólico que caricatu-
riza o comportamento
dos personaxes. A pa-
rodia do xénero da
ciencia ficción, ade-
mais, propicia un dis-
curso pseudocientífico
cuxa aparente obxecti-
vidade contribúe a in-
crementar o contido
humorístico do relato. 
Por outra banda, este
procedemento permí-
telle ao escritor deixar-

lle ao lector a tarefa de comple-
tar escenas que, de ser descritas
con meirande detalle, correrían
o perigo de perder a potencial
forza cómica que posúen.

Semana de Filosofía. Do 5 ao 9 de abril desenvolverase en Pontevedra a

XXVII Semana Galega da Filosofía, organizada pola Aula Castelao de Filosofía,

que xirará ao redor da economía actual. Polo auditorio Caixanova pasarán fi-

guras como Jacques Bidet, que achegará a visión neoliberal da situación ac-

tual, Michael Löwy [na foto], que enfocará a súa disertación dende unha

perspectiva ecolóxica, Sempere, que desenvolverá o concepto de “decrece-

mento”, e Xosé Manuel Beiras, encargado este ano da lección de clausura.�

’’É o lector
quen, cunha
pequena
axuda
por parte
de Mendoza,
constrúe
na súa mente
a práctica
totalidade
da escena”

Eduardo Mendoza. ESTEBAN COBO

>>>

>>>
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Francisco Fernández Naval, pre-
mio Fiz Vergara Vilariño. O escri-

tor ourensán vén de facerse con es-

te premio, convocado pola asocia-

ción cultural Ergueitos e o patroci-

nio do concello de Sarria, polo poe-

mario Bater de sombras. O xurado,

integrado por Olalla Cociña, Cesá-

reo Sánchez e Miguel Anxo Fernán-

Vello, acordou concederlle o galar-

dón por unanimidade.�

especiais para manter o hiperre-
alismo e enganchar o público
polo espectáculo pirotécnico da
destrución en masa: os comba-
tes están rodados con mestría e
os guionistas rescatan o espírito
das Fazañas bélicaspara substi-

tuír o arrepío e o terror
dos enfrontamentos
corpo a corpo polo sus-
pense e algunhas pin-
gas de heroísmo indivi-
dual.
A serie non renuncia
ao noxo bélico por ide-
oloxía, máis ben por
respecto e admiración
aos que loitaron nas
selvas de Guadalcanal.
É coma se as propias
imaxes non buscasen
exactamente dilucidar
que pasou na sangui-
naria pugna polo Pací-

fico senón acompañar o pro-
ceso de mitificación da memo-
ria individual e colectiva co pa-
so das décadas. Os veteranos
lembran un ataque de pánico,
os vómitos dun desembarco, o
mexo nos pantalóns pero todo
iso non serán máis ca anécdo-
tas dunha historia de esforzo,
honor, compañeirismo e va-
lentía.

Steven Spielberg é especialista
en ventar o éxito. Coma un bus-
cador de ouro peneirou a area e
achou as pébedas do triunfo en
moitos campos do audiviosual.
Na imaxe histórica, o de Cinci-
natti ensaiou un novo xeito de
achegarse con Salvar o soldado
Ryan:espectáculo, por veces hi-
perrealista, e homenaxe aos sol-
dados estadounidenses que fo-
ron combater ao estranxeiro no
primeiro lustro do 1940.

Un exemplo: “13.30 Deci-
do marchar da cafetería. Cando
intento pagar a comida, descu-
bro que a cafetería non era un
self-service. En realidade, o lu-
gar onde estiven comendo non
era unha cafetería. Saio sen ser
visto”. Velaí a sabedoría do au-
tor: é o lector quen, cunha pe-
quena axuda por parte de Men-
doza, constrúe na súa mente a
práctica totalidade da escena.
Unha fórmula infalíbel para que
funcione. 

Con recursos coma estes
–sinxelos pero prácticos–, Men-
doza aplícase á crítica hilarante
da minúscula calidade de vida
urbana, da falta de humanidade
nas grandes urbes, da carencia
de racionalidade da organiza-
ción social, da mediocridade da
moral, das desigualdades (“A di-
ferenza fundamental entre os ri-
cos e os pobres parece ser esta:
que os ricos, alí onde van, non
pagan, por máis que adquiran
ou consuman o que se lles anto-
lle”)… Un variado abano de
asuntos cuxo tratamento bascu-
la entre a anécdota simpática e
as escenas máis elaboradas e
máis próximas ao humor negro,
aínda que todos teñan en co-
mún a presenza dun proceso de
mortificación do ser humano
contemporáneo que o conduce
a aceptar unha situación mes-
quiña e deprimente. 

Sen novas de Gurb, sendo
unha noveliña menor, non ten
desperdicio. O autor sabe mane-
xar un rexistro disparatado com-
binando enxeño e intelixencia e
sen caer no gusto pola ocorren-
cia que transforma tantos libros
destas características nunha
mera acumulación de chanzas
con máis ou menos variacións.
Só se lle pode reprochar unha
certa caída da tensión nas últi-
mas páxinas, probabelmente
como consecuencia do xénero
ao que inicialmente pertenceu:
un folletín por entregas, publica-
do polo diario madrileño El Pais
en 1991, e escrito de xeito simul-
táneo á súa edición. Polo de-
mais, todos aqueles que desexen
pasar un par de horas realmente
divertidas, teñen neste título un-
ha excelente oportunidade.�

Manuel Xestoso

Esa veta explotouna despois
con Tom Hanks como copro-
dutor en Irmáns de sangue,se-
rie de televisión que acompaña-
ba a conquista de Francia, Paí-
ses Baixos e Alemaña entre o
1944 e o 1945. E, collendo como
socio a Clint Eastwood
(que dirixiu ambos os
filmes), conduciunos
ao inferno da batalla da
illa xaponesa de Iwo Ji-
ma con Bandeiras dos
nosos pais e Cartas
desde Iwo Jima.

Esa é a marca de li-
ñaxe de The Pacific,
que comparte ambien-
tación, enfoque e ritmo
cos filmes de Eastwo-
od. Falta, iso si, a sutile-
za narrativa daquelas
películas polo que nes-
ta entrega televisiva os
actores xogan no teatro da gran
xeoestratexia mundial coma pe-
óns acríticos, motivados polo
patriotismo e o medo a perde-
ren o modelo de vida norteame-
ricano.

Spielberg, amparado por
Hanks e Goetzman na produ-
ción, non reformula o xénero
bélico, simplemente actualiza a
técnica fotográfica e os efectos

crítica
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O CORDEL.
Estega
Nº 0. 2009.

Edita: STEG. 

Valentina Formoso escribe un
texto sobre como fomentar o
galego a través dos equipos de
normalización lingüística.

Emilio Insua e
Miguel Louzao
debaten sobre
o balanzo de
30 anos de Lei
de Normaliza-
ción. Paulo
Gamallo expli-

ca como funciona o sistema
educativo finlandés e defende
a inmersión. Ademais,
explícanse diferentes modelos
prácticos de difusión da lingua
nas aulas.

A micro pechado
Nº 108. Marzo do 2010.

Dirixe: Helena Domínguez

Edita: ERGAC.

A revista galega en Catalunya
dá diferentes informacións so-
bre a comunidade galega.
Anuncia a suspensión, logo de

27 edicións
ininterrompi-
das, da Gran
Noite de Gali-
cia, coñecida
como a Noite
do Percebe. A

crise económica parece ser
culpábel deste cambio. Tamén
se conta que Pepe de Requeixo
recunca como presidente do
Centro Galego de Barcelona.

Esculca
Nº 28. 

Marc Carrillo analiza como
quedan os dereitos fundamen-
tais cidadáns no Tratado de

Lisboa. Móni-
ca Zapico
comenta o tra-
ballo do Tribu-
nal Russell so-
bre Palestina.
Fred Reed

analiza as novas normas de se-
guranza nos avións tras o inci-
dente de Farouk Abdul al
Faisal. A tradución é de
Nébeda Piñeiro.�

’’Nos prólogos
de cada
capítulo falan
sobreviventes
da Guerra
do Pacífico,
orgullosos,
coma
artesáns, do
seu oficio”

TELEVISIÓN.

A guerra
dos avós doutros

The Pacific
CCrreeaaddoorreess::  Steven Spielberg, Tom

Hanks e Gary Goetzman.

PPrroodduucciióónn::  Dreamworks e HBO.

EElleennccoo:: Joseph Mazzella, Brendan Flet-

cher, James Badge Dale, Toby Leonard

Moore, Joshua Biton.

CCaannllee::  Canal Plus, os martes ás 22h00.

Dez capítulos de 60m.

Fotograma de The Pacific.

>>>
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incomunicación e a soidade, o
solipsismo, a desfiguración da
propia realidade como xeito de
escapar ao baleiro existencial. 

Mais Rewindlogra elevarse
por riba das alusións e crear a súa
propia narrativa. Sen
renunciar ao agónico e
á denuncia da condi-
ción desesperada do
home, recorre ao hu-
mor como materia dra-
mática e constrúe a
imaxe dunha humani-
dade ferida, eivada, un
tanto ridícula na súa tei-
ma de refuxiarse nos
soños da infancia. O
imaxinario das puerís
fantasías creadas polos
medios de comunica-
ción –neste caso, o ilu-
sorio espellismo da vida
“en liberdade” que amosan os
westerns– convértese na válvula
de escape que o perplexo prota-
gonista lle opón a realidade, con-
denándose así a esa absurda rei-
teración de accións sen propósi-
to que o transforma nun ser, ma-
lia que entrañábel, grotesco. 

Rewindé, en realidade, unha
miniatura ambiciosa da que
emerxe un tema enorme: a difi-
cultade de ser. Dura pouco máis

de media hora, pero a compañía
non debería ter medo a acurtala
máis. Por momentos, corre o
risco de dispersarse. Limar a
función afinando o ritmo dal-
gunhas escenas e evitando cer-

tas dilatacións innece-
sarias aumentaría unha
solidez que xa posúe e
que pode resistir per-
fectamente esa mingua
no tempo de represen-
tación. 
Con esta obra, a com-
pañía de Fernández e
Vaello dá un gran salto
adiante a respecto de
Play, a súa anterior
montaxe. Aínda que o
programa cualifica a
obra de ‘teatro danza’,
recoñécense máis ele-
mentos de pantomi-

ma, un xénero que obriga a des-
tacar o valor do aceno e do mo-
vemento. Borja Fernández sabe
resolver este apartado –propor-
ciónalle á representación as
ocasións de lixeireza e de graza
que precisa– e ten vis cómica:
axústase ben á intención da
obra, transmitindo un patetis-
mo simpático. E é premiado cos
aplausos sinceros do público.�

Manuel Xestoso

Os EE UU son un país mi-
litarista, con veteranos de gue-
rra en cada xeración. Falar das
batallas do pasado recente é un
bo negocio e un óptimo xeito
de procurar no pretérito re-
dención para os abusos das
guerras actuais, máis empor-
calladas polos intereses espú-
reos que aquela loita contra o
fascismo onde for que estivese.
Nos prólogos de cada capítulo
falan sobreviventes da Guerra
do Pacífico, orgullosos, coma
artesáns, do seu oficio de arti-
lleiros, enxeñeiros zapadores
ou oficiais de comunicacións.
Velaí a tese final: aqueles ho-
mes tiñan unha tarefa e fixéro-
na o mellor posíbel, pagando
moitas veces coa vida ou a saú-
de o seu esforzo para que no
mundo seguise a haber luz.

Para min é unha mágoa que
a guerra dos meus avós nunca
poida ser filmada. Recordo de
cando pequeno os dous me
contaron das súas batallas nas
fileiras do exército de Franco.
Non había grandeza pero si
dignidade. Para eles, tamén
aqueles tres anos foran de la-
bor máis que de combate. O
meu avó Antonio aprendeu a
ler e escribir entrementres fa-
cía instrución en Ferrol; meu
avó Baltasar pasou máis tempo
cavando trincheiras e limpan-
do canóns que disparando. 

O outro estribo que fai atracti-
va The Pacificé o gasto. Afeitos a
unha televisión barata, con esce-
narios pechados e planos estrei-
tos, a HBO volve cegarnos coa
súa grandeza. As escenas son
poderosas e coma unha sinfonía
industrial móvense ao unísono
centos de extras, ducias de
avións, recreacións de buques
de guerra... todo filmado coa na-
turalidade que permite poñer
unha cámara en calquera lugar
que se precise, en calquera.

The Pacificé un título que xa
nace clásico. Sobrio, inequívo-
co, preciso... o mecanismo que
a mantén en pé perdurará
moito tempo porque se ali-
menta das grandes calidades
humanas e unha técnica na-
rrativa e visual que non cansa,
que non caduca.�

C. Lorenzo

Un home espido–talvez un va-
gabundo–, só, rodeado de car-
tóns, repetindo xestos cuxo
sentido só percibimos moi par-
cialmente. Temos a sensación
de que está á espera de algo,
aínda que non sabemos moi
ben o que é: inevitábel pensar
en Beckett. E inevitábel tamén
pensar en Kantor, pola vonta-
de de crear –e recrear– un
mundo poético a partir dunha
realidade miserábel composta
de obxectos humildes e des-
prezados. Son dúas referencias
que o espectador non abando-
na ao longo do espectáculo e
que lle serven para ligar o que
está vendo a algúns dos temas
que dominan o noso tempo: a
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Barlovento,o novo disco de Sondeseu.O 8 de abril publícase o terceiro tra-

ballo discográfico da orquestra folk Sondeseu, que recolle o mundo da cons-

trución e o uso renovado das embarcacións tradicionais. O disco conta con oi-

to creacións de Rodrigo Romaní, dúas de Anxo Pintos e unha de Xaquín Xes-

teira, baseadas na música de tradición oral galega. Sondeseu, considerada co-

mo unha das primeiras orquestras folk de Europa, contou coa colaboración

de músicos como Rosa Cedrón, Xavier Feixoo e Xosé Liz, entre outros.�

TEATRO.

Unha miniatura
ambiciosa

Rewind. Fantasías en 1987
DDiirreecccciióónn::  Uxía P. Vaello.

EElleennccoo::Borja Fernández.

Xosé Antonio Perozo

P ara un país que pasou fa-
me é lícito facer da comi-

da a súa principal festa en tem-
pos de abundancia. É probable
que Galicia estea á cabeza das
festas gastronómicas, algo que
vendemos como unha riqueza
e un atractivo turístico nestes
tempos de bo gusto tanto pola
cociña tradicional como polos
inventos e descubrimentos da
moderna. Estamos encanta-
dos e, aínda que as festas gas-
tronómicas teñan un endémi-
co débito coas boas postas en
escena e semellen máis chirin-
guitos de feiras medievais que
festas do século XXI, non hai
dúbida de que atraen e gardan
atractivo para propios e estra-
ños. Non hai que ser un docu-
mentado gastrónomo para go-
zar dunha cita gastronómica,
chega con ter bo olfacto, me-
llor padal e tempo para com-
partir cos amigos, pero a cultu-
ra é algo máis. 

Estes meses vimos de cele-
brar unha das festas, que máis
tradición, sona e prestixio aca-
daron tanto en Galicia como
fóra, a do cocido de Lalín. Un
exemplo de organización para
tomar modelo. Nela, o impor-
tante é o xantar. O cocido lali-
nense non ten discusión, pero
se todo queda en papar, beber,
falar e cantar, a festa podería
ser moi gastronómica pero non
acadaría o rango cultural do
que goza a de Lalín. Algo que a
diferencia e lle outorga un cré-
dito crecente. 

Unha vez máis debemos
aplaudir o alcalde, Xosé Cres-
po, porque conseguiu que a
festa saltase ao mundo mediá-
tico, teña unha variante litera-
ria, canles de difusión cultural e
que este ano lle dese unha nova
dimensión atraendo os seus fo-
góns os múltiplos cocidos que
se fan ao longo dos Camiños de
Santiago. Un xeito de facer gas-
tronomía e cultura sen frontei-
ras ao mesmo tempo.�

COCIDO
EN LALÍN
’’

A festa é un exemplo
de organización
gastronómica e cultural
para tomar
exemplo”

’’

Rewind, de Uxía P. Vello eBorja Fernández.

’’A obra
recorre
ao humor
como materia
dramática
e constrúe
a imaxe
dunha
humanidade
ferida”

>>>
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VVén de coñecerse un
dos achados máis
importantes da histo-
ria recente da arque-

oloxía en Galiza, o descubri-
mento no castro romanizado
da Cruz do Castro, na parroquia
de Carballedo, Cotobade, do
único pendente de ouro roma-
no topado e documentado até
o momento no país. Trátase
dunha xoia feminina datada
entre os séculos II e III d.C., in-
frecuente en Galiza e en todo o
territorio romanizado, achada
18 séculos despois de que a súa
portadora, presumibelmente, o
extraviase por accidente.

Cómpre remontarse dous

anos atrás e viaxar até a cidade
de Xerusalén para dar conta
dun achado de semellantes di-
mensións procedente do Im-
perio Romano. En 2008 arque-
ólogos israelís toparon nas ruí-
nas dun complexo bizantino
un brinco de perlas e esmeral-
das engarzado en ouro, en bo
estado de conservación. O des-
cubrimento, que tivo unha
gran repercusión mediática
dentro da comunidade cientí-
fica pola súa súa relevancia e a
súa excepcionalidade, foi até o
de agora o último pendente ro-
mano de ouro localizado de to-
do o Mare Nostrum.

O inaurelocalizado en Car-
balledo conforma o achado
material máis destacado da

campaña de escavación do de-
pósito arqueolóxico de Cotaba-
de, da que se realizou a primeira
prospección en 2008. O prehis-
toriador e arqueólogo Anxo
Concheiro dirixiu as diferentes
fases deste proxecto promovi-
do pola Comunidade de Mon-
tes de Carballedo, e avalado po-
la Dirección Xeral de Patrimo-
nio, que perseguía pór en valor,
dende o punto de vista arqueo-
lóxico e patrimonial, un euca-
liptal da súa propiedade.

Alberte Reboreda, adxunto
de dirección da escavación e

autor de diferentes publica-
cións sobre as pesqueiras do río
Miño, a forxa hidráulica de Caa-
veiro, o patrimonio arqueolóxi-
co e cultural de Ponte Sampaio
e a vinculación do Padre Sar-
miento co patrimonio de Pon-
tevedra, valora o achado galego
como “dobremente extraordi-
nario”, tanto polo material co
que foi elaborado como por tra-
tarse de xoiería feminina. O his-
toriador explica que gran parte
do ouro que os romanos extrae-
ron na Gallecia dedicouse a
acuñar moeda e poucas

MA A INE.28.ZG

O val do Almofrei pasará á historia da arqueoloxía
en Galiza por albergar, dende o século II, o único
pendente de ouro romano topado no país do que
existe rexistro. Foi localizado, o pasado agosto, no
marco dunha campaña de escavación dirixida por
Anxo Concheiro e promovida pola Comunidade
de Montes da parroquia de Carballedo 

DESCUBERTA ARQUEOLÓXICA

Panorámica do Castro de Carballedo e [abaixo] un intre da escavación.   

O primeiro brinco de ouro
da Gallaecia

’’En 2008 arqueólogos israelís
localizaron en Xerusalén
un achado de semellante
dimensión procedente
do Imperio Romano,
o último até o de agora”

’’Ten un valor dobremente
extraordinario tanto
polo material co que foi
elaborado como
por tratarse de xoiería
feminina”

’’A Cruz do Castro formaba
parte dun asentamento
propiedade dun aristócrata
titular dun rico dominio
señorial”

>>>
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veces se destinou á confec-
ción de adornos humanos. 

Engade, ademais, que esa
pequena porcentaxe dedicada
á xoias centrouse basicamente
na elaboración de comple-
mentos para homes, funda-
mentalmente aneis, que para
os romanos gozaban de carác-
ter signatario, como se da
identificación persoal da épo-
ca se tratase. Inicialmente só
portaban aneis de ouro as eli-
tes pero, avanzado o tempo,
case todos os cidadáns libres
do Imperio portaron o seu.

DÚAS OCUPACIÓNS. No castro no
que se localizou o pendente, de
tipoloxía similar aos do interior
do Deza, os  arqueólogos descu-
briron restos de dous poboados
que se sucederon no tempo. A
fase de ocupación máis antiga
correspóndese cun pequeno
asentamento castrexo habitado
a finais da Idade do Ferro e ao
redor do cambio de era. Os da-
tos topados indican, segundo os
expertos, que se trataría dunha
aldea formada por pequenas
casas redondas feitas en madei-

ra e pallabarro. “Delas queda-
ron, impresos no sedimento, os
negativos das armazóns, tanto
as gabias de cimentación como
os buratos de poste”, sinalan.
Desta época recuperouse cerá-
mica, algunha decorada, e nu-
merosos bolos de argamasa
empregada nas construcións.

A segunda fase correspónde-
se coa época romana, que os ar-
queólogos responsábeis da es-
cavación non dubidan en rela-
cionar coa importante villada
Silvela, situada aos pés do castro,
da que semella ser coetánea. Foi
neste período que se levantou a
muralla, na súa forma actual,
unha construción de planta ca-
drada así como varias zonas re-
lacionadas coa actividade arte-
sanal. Tamén se toparon restos
de cerámica fina de importación
(Terra sigillata), algunha proce-
dente do norte de África, obxec-
tos asociados ás actividades co-
tiás e ás produtivas, como potes
de cociña, pesas de tear, muíños
de man e pequenas fichas de pe-
dra e arxila que os romanos em-
pregaban para xogar a un diver-
timento semellante ao tres en
raia, “unha práctica lúdica que
os apaixonaba”.

A análise deste datos leva os
arqueólogos a soster que “a
Cruz do Castro e a vila romana
da Silvela formaban parte dun
mesmo asentamento, unha
gran quinta ou vila rural propie-
dade dun aristócrata titular dun
rico dominio señorial” e que
“puido ter distintas funcións
(área artesanal e servil, locusri-
tual e fortificación estratéxica), a
cabalo entre as profundas trans-
formacións e avatares que, ao
longo do tempo, sofre a socieda-
de provincial romana”.

MA AzG

OUTROS ACHADOS ROMANOS. Ade-
mais do pendente do val do Al-
mofrei, plenamente romano só
se descubriu un pendente
completo na Guarda, neste ca-
so elaborado en bronce. O
achado tivo lugar no castro de
Santa Tegra, nunha das cam-
pañas dirixidas por Antonio de
la Peña. O de Cotobade sería
entón o segundo pendente ro-
mano que aparece en Galiza e
o primeiro de ouro localizado
no marco dunha escavación
arqueolóxica sistemática. Exis-
ten referencias da aparición
dun brinco de ouro no contex-
to dunha prospección clandes-
tina, que non está estudado nin
documentado axeitadamente.

Pola contra, existe rexistro
doutro tipo de xoiería romana
elaborada en ouro. Topáronse
fragmentos dun colar na vila ro-
mana de Noville (Mugardos),
aneis completos á beira do Sil e
nas illas Cíes, fragmentos de
aneis de ouro en Pontevedra e
un anel de ouro con xema en
Vilalonga. Como explica o his-
toriador Alberte Reboreda, “a
maior parte do que se topou até
o de agora emprega materiais
de menor calidade”, polo que,
ao seu ver esta pode ser “a gran
peza que axude a contextuali-
zar e a caracterizar a xoiería des-
te período romano en Galiza”.

O pendente pasará a formar
parte dos fondos do Museo de
Pontevedra, segundo a resolu-
ción da Dirección Xeral de Pa-
trimonio, e presumibelmente
se exporá nalgunha das súas
salas. Ao tempo, Anxo Con-
cheiro e Alberte Reboreda es-
tán a elaborar un artigo para a
revista Gallaecia, que edita a
Universidade de Santiago de
Compostela, xunto coa profe-
sora Raquel Casal, do Departa-
mento de Historia e especialis-
ta en xoiería romana.

Cunha longa traxectoria pro-
fesional, Anxo Concheiro de-
senvolveu máis de 150 interven-
cións arqueolóxicas por toda
Galiza. Ten publicado, ademais,
numerosos artigos en revistas
científicas sobre diferentes as-
pectos da Idade de Ferro e o
mundo dos gravados rupestres
da Idade do Bronce. No ámbito
do castrexo dirixiu proxectos de
escavación e conservación nal-
gúns dos depósitos máis desta-
cados do país, entre eles, o cas-
tro de Baroña, o do Achadizo, os
Pequeno e Grande do Neixón
ou o castro das Barreiras.�

MA A INE.29.ZG

O brinco atopado en Carballedo e [abaixo] o retrato dunha romana cunhas xoias semellantes.

Desde Exipto
pasando
por Brooklyn

O brinco de Cotobade perten-

ce á tipoloxía de bola, un tipo

antigo que se difunde a partir

do século I a.C., e do que hai

constancia no Exipto do século

I d.C., como testemuñan os re-

tratos femininos romanos das

táboas funerarias de El Fayum,

que alberga o Museo de Artes

de Brooklyn, en Nova York. O

museo fixo réplicas comercias

dos adornos que portaban

esas romanas, algúns deles ca-

se iguais ao localizado en Gali-

za. Como sinala Reboreda, “es-

tamos ante dúas localizacións

excéntricas con respecto de

Roma, pero con dúas tipoloxías

moi similares”, un feito que dá

conta do contacto e da exten-

sión deste tipo de modas en to-

do o Imperio Romano.�

>>>
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Carlos Herrera
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

AAs perto dun cento de
pezas expostas, es-
colmadas de entre as
400 pertencentes ao

Museo de Álvarez, que os ex tra-
balladores de GEA legaron ao
Concello en 2003 para evitar o
espolio –como aconteceu co
material depositado en Cabral–
xunto con distintas fotografías e
un documental, permiten per-
correr o traballo cerámico en
todo o seu proceso, como a de-
coración artesanal con repro-
ducións pictóricas de grandes
clásicos europeos ou delicadas
estampas orientais.

O valor patrimonial e históri-
co dos obxectos é incalculábel,
moitas das pinturas decorativas

DON MOISÉS, UN EMPRESARIO PATER-
NALISTA. O fillo e continuador
do ourensán Manuel Álvarez
Pérez –aquel emigrante retor-
nado de Cuba e fundador da
empresa– Don Moisés, foi un
empresario paternalista que
deixou unha celebre frase que
lle adoitaba repetir unha e ou-
tra vez aos empregados: “Isto é
unha colmea, e nunha colmea
non se admiten zánganos”. Pa-
ra outros foi un adiantado ao
seu tempo, que deu a posibili-
dade de traballar a moitas mu-

lleres, aínda que nos postos
menos cualificados, tamén
permitía conciliar a vida labo-
ral e familiar, ademais de crear

bolsas de estudos para os fillos.
Para el era un orgullo darlle
emprego a tanta xente.

O Grupo de Empresas Álva-
rez (GEA) foi, durante anos, un
piar da economía galega, parti-
cularmente da cidade de Vigo
e bisbarra e, moi especialmen-
te, do barrio de Lavadores.

CAMPESIÑOS CONVERTIDOS EN
OBREIROS. O antigo concello de
Lavadores –anexionado por
Vigo despois da sublevación
militar do 36– era fundamen-
talmente de carácter rural, a
súa economía dependía, por
tanto, da agricultura e a ganda-
ría. A fábrica que aquí cons-
truíu Don Moisés mudou esta
estrutura económica. Era a pri-
meira grande industria que
non dependía do mar. Ollando
as antigas fotografías observa-
mos que perto da fábrica ape-
nas había catro casas.

Eu, de mozo, tiven a sorte de
traballar en Álvarez, na factoría
de Cabral, non como emprega-
do, senón facendo traballos de
electricidade por conta dunha
empresa externa. Aquelo era un
mundo para os meus ollos

teñen seis meses de traballo de-
trás, segundo explica Beatriz
Liz, a comisaria da exposición.
Álvarez realizou, por exemplo, a
taza de porcelana rococó coa
que Eva Perón foi agasallada, en
Vigo, en 1947; a vaixela da voda
da Infanta Elena, en 1995 –en
cobalto e ouro– ten a mesma
procedencia. Millóns de pezas
de GEA: pratos, xogos de café,
cuncas, vasos... ocuparon as
mesas de familias da máis di-
versa condición económica.

Artistas invitados, como Ma-
riano Benlliure, asinaron obras
de autor, aínda que o verdadeiro
potencial creativo do grupo esti-
vo sempre no equipo de decora-
ción propio, persoas ben maño-
sas aínda que, en gran parte, sen
formación artística e contrata-
das como obreiros.

Os campesiños que pintaban a cerámica Sa
O Grupo de Empresas Álvarez, unha milagre
empresarial para moitos, é lembrado pola mostra
Xoias da colección Álvarez. Esplendor cerámico de
Vigoque organiza a Concellaría de Patrimonio desta
cidade e que tamén serve para homenaxear os miles
de traballadores que pasaron pola empresa.
Permanecerá na Casa das Artes até o 18 de abril

MA A INE.30.ZG ANOSATERRA
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MEMORIA INDUSTRIAL

?UERE SABER MÁIS?
A exposición, inaugurada o 19 de
febreiro, volveu á Casa das Artes vi-
guesa o 22 de marzo, despois de
celebrado o Alt10 (Festival Alterna-
tivo das Artes Escénicas) que ocu-
pou provisoriamente o lugar, onde
ficará até o 18 de abril, para des-
pois pasar ao Museo Quiñones de
León, do que formará parte da súa
colección permanente.

Moisés Álvarez O’Farril.

>>>
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de rapaz, o moído do ma-
terial, o amasado da pasta, os
fornos, aqueles rolos a secar, as
salas de decoración e pintura a

man. Vin facer pratos, vasos e
botellas de vidro en Vanosa. Re-
cordo especialmente os enva-
ses de pacharán Zocopola súa
forma singular. Aqueles tranví-
as que articularon Vigo, tiñan a
parada na porta de Álvarez.

A serea, que zoaba á entrada
e saída dos operarios e se escoi-
taba en todo o barrio, marcaba
o ritmo dos veciños. O econo-
mato (logo suprimido), a esco-
la, o dispensario médico e as vi-
vendas (103, que de primeiras
foron ocupadas por altos car-
gos) tamén chegaron coa fábri-
ca. Os bares estaban petados de
xente tomando uns viños ou
unha copiña de licor. Non hai
un só camiño ou pista de Lava-
dores que non fose estrado co

escombro procedente da fábri-
ca, que utilizaban para cubrir as
fochancas e regos que a auga do
inverno labraba neles.

Pero tamén se pode dicir
que o río Lagares, despois de
pasar por Cabral, tornábase
branco e moitos rapaces –e non
tan rapaces– que daquela nos
bañabamos nel, tivemos que
deixar de adicarnos a tan lúdica
e refrescante afección. E é que
non todo era unha felicidade. A
silicose afectou a bastantes dos
traballadores do grupo, que ti-
veron que apandar con esta pe-
nosa enfermidade o resto da vi-
da. Co peche da fábrica o barrio
entrou nunha crise da que aín-
da non se recuperou.

Agora, o importante para
moitos é que os cartos nos que
están valorados os terreos re-
percutan nos empregados que
deixaron de cobrar os seus sa-
larios durante moito tempo.�

mica Santa Clara

’’O potencial creativo do grupo
estivo no equipo de
decoración propio, persoas
ben mañosas aínda que,
en gran parte, sen formación
artística e contratadas
como obreiros”

’’Era a primeira grande
industria que non dependía
do mar” 

’’Don Moisés foi un
empresario paternalista que
lle deu traballo a moitas
mulleres, aínda que en
postos pouco cualificados,
tamén permitía conciliar a
vida laboral e familiar e creou
bolsas de estudos para os
fillos”

’’A serea, que zoaba á entrada
e saída dos operarios
e se escoitaba en todo
o barrio, marcaba o ritmo
dos veciños”

O ourensán Manuel Álvarez Pérez

emigrou moi novo a Cuba, esta-

belecéndose na rexión de Santa

Clara, onde, andando o tempo,

casou cunha mulata, Clara O’Fa-

rril. Grazas á explotación dun ase-

rradoiro de táboas consegue reu-

nir unha pequena fortuna que lle

permite, en 1917, regresar á terra,

instalándose en Vigo, cidade de

grandes expectativas.

Tras unha primeira sociedade

con Manuel Rei, en 1922, decide

estabelecerse pola súa conta e

funda, en 1927, MAHSA (Manuel

Álvarez e Hijos SA), un obradoiro

de decoración de porcelana polo

miúdo, situado no barrio de Casa-

blanca. Na Praza de Compostela

tiñan un establecemento adica-

do á fábrica dos pequenos fras-

cos de vidro, nos que antes se co-

mercializaba a penicilina e outros

produtos farmacéuticos. Tras o le-

vantamento militar de 1936,

MAHSA amplía a actividade coa

fábrica de cristal “Casablanca”,

apostando polo autoabastece-

mento coa instalación de fornos

para a fabricación de porcelana.

En 1938 morre Don Manuel e

o seu fillo primoxénito Moisés Ál-

varez O’Farril recolle o testemuña.

Polo ano 1941 as instalacións re-

sultan pequenas e vese a necesi-

dade da ampliación. É cando se

decide erguer no barrio de Cabral

(Lavadores) a fábrica de porcela-

nas “Santa Clara”. Este traslado foi

decisivo para o progresivo crece-

mento do grupo. A Don Moisés

lle correspondeu a honra de con-

verter a pequena empresa fami-

liar no primeiro grupo cerámico

de España. Foi a partir da década

dos cincuenta cando chega ao

seu máximo esplendor, conver-

téndose nun referente nas feiras

españolas e internacionais.

Entre os anos 60 e 70 o grupo

conta con nove fábricas a pleno

rendemento: Santa Clara (porce-

lana), Casablanca (vidro), Royal

China (vitroporcelana), Manesa

(refractarios), Vanosa (vidro), Po-

visa (decoración de cerámica e

vidro), Cromolito (calcamonías),

Moahsa (vitrolouza) e Pontesa e

Ibero-Tanagra (louza), ademais

de trinta e seis estabelecemen-

tos de venda. Por aquelas o gru-

po empregaba entre 5.000 e

6.000 traballadores. No ano 1961

fabricábanse até 1.500 produtos

diferentes.

En 1975 morre Don Moisés e a

empresa pasa aos fillos deste.

GEA entrou nunha grave crise de

liquidez e, despois de varios in-

tentos públicos (INI) e privados de

levantala, a empresa pechou.�

Vidro, porcelana, louza,
cerámica e calcamonías

’’A pequena empresa familiar
converteuse no primeiro
grupo cerámico de España,
con nove fábricas”

’’Nos anos sesenta e setenta
chegou a contar con máis
de cinco mil traballadores
que producían até 1.500
produtos diferentes”

Visita de Carmen Polo, muller de Franco, ao grupo GEA.  

>>>
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COÑECER.

O Museo
do Moble
e da Madeira
da Estrada

A Estrada conta, dende hai me-
nos dunha semana, cun novo
espazo museístico: O Museo
do Moble e da Madeira, MO-
ME, para abreviar. 

Situado á altura do número
92 da Avenida Bieito Vigo, este
espazo expositivo presenta as
dúas vertentes da madeira: a
importancia social do bosque e
a árbore como elementos de

VISITAR.

O Hostal dos Reis
Católicos,
parador museo

Coincidindo coa celebración
do Ano Xacobeo, o Hostal dos
Reis Católicos vén de inaugu-
rarse como Parador Museo.
Con esta musealización, ofré-
ceselle a posibilidade a clientes
e visitantes de percorrer a his-
toria, a arquitectura e as curio-
sidades do que, na actualida-
de, está considerado un dos
hoteis máis antigos do mundo.

Os Reis Católicos ordena-
ron a súa construción en 1499
para curar peregrinos na últi-
ma etapa do camiño, pero
pronto asumiu as funcións de
hospital de pobres e de acolli-
da de nenos abandonados.
Neste tempo, o Hostal conver-
teuse nunha sorte de cidade en
si mesma, con currais, alma-
céns, cárcere, horta medicinal
e vivendas anexas nas que se

ANOSATERRA
1-7 DE ABRIL DE 2010
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todos os públicos, fai unha viaxe
polas distintas fases de recolec-
ción, produción e transforma-
ción da madeira, así como a
evolución da tecnoloxía do tra-

ballo, con pezas de gran valor.
Entre elas unha mesa de carpin-
teiro de máis de cen anos, per-
tencente a xa desaparecida Mo-
blería Ferrado e numerosas fe-
rramentas e mobles usados en
distintas fases históricas ache-
gados por empresas e particula-
res do concello da Estrada. 

Unha das zonas máis novi-
dosas do MOME é a sala inte-
ractiva na que se mostran ana-
cos de distintos tipos de madei-
ra para coñecer as diferentes
porosidades, durezas e densi-
dades do material dependendo
da súa árbore de procedencia. 

A instalación tamén reserva
un espazo para a emisión dun-
ha curtametraxe protagonizada
por actores e actrices locais na
que se trata a importancia da in-
dustria madeireira na Estrada. 

O Museo do Moble abrirá
de xeito experimental de luns a
venres de 10h a 13h e de 18h30
a 20h30 e non cobra entrada.
Está aberto a visitas guiadas e
para centros de ensino que se
poden concertar chamando ao
teléfono 986 572 163.�

E.E.

biodiversidade  e rexeneración
atmosférica, e a historia da pro-
dución de mobles na Estrada. 

O percorrido, de carácter di-
dáctico e interactivo, apto para

viaxar.comer.mercar

LUCAS TERCEIRO

LUCAS TERCEIRO

LUCAS TERCEIRO

Fachada do Hostal dos Reis Católicos.
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Outros monumentos de in-
terese en calquera ruta pola lo-
calidade son os conventos das
Concepcionistas e Valdeflores,
así coma a Capela da Miseri-
cordia, na que salienta a súa
cúpula, que está decorada con
frescos de Camilo Díaz Valiño.

A situación do centro urba-

no é privilexiada para achegar-
se até outros espazos naturais,
entre os que se encontra o Sou-
to da Retorna, no mesmo ter-
mo municipal de Viveiro, así
coma o porto de Celeiro, un
dos principais centros pes-
queiros de Galicia.�

Antonio Cendán

MAGAZINE.33.ANOSATERRA
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mental, onde en calquera dos
seus recantos se agocha un te-
souro da propia historia. Sa-
lientan o Convento e a Igrexa
de San Francisco, ambas de es-
tilo románico.

A cidade viveirense fíxose
entorno ao seu centro histórico
emprazado na tradicional Pra-
za  Maior, presidida dende
1891 polo busto do que fora es-
critor e político liberal desta te-
rra durante o período isabeli-
no, Nicomedes Pastor Díaz.

Outro dos aspectos máis
significativos da vila é o porto
deportivo, un dos principais do
norte de Galicia e que invita a
percorrer a orografía marítima
da zona, na que se pode obser-
var, entre outras, a mítica Illa
Coelleira.

VACACIÓNS.

Viveiro,
outro xeito
de aproveitar
a Semana Santa

Os días festivos da Semana
Santa son unha data idónea
para achegarse a Viveiro, a vila
máis poboada da Mariña lu-
guesa. Aínda que os seus actos
litúrxicos están declarados de
interese turístico nacional e re-
móntanse aos séculos XIII e
XIV, a cidade do Landro reúne
outros moitos atractivos que
convidan a visitala en calquera
época do ano.

Un dos monumentos máis
senlleiros de Viveiro é a porta
de Carlos V, que chama a aten-
ción do visitante que se ache-
gue a esta localidade mariñá.
Situada moi preto da Ponte da
Misericordia, que serve de en-
lace entre a cidade tradicional
e a parroquia de Covas, é a en-
trada a cidade vella viveirense.
Xa no seu interior, pódese pa-
sear polas antigas e estreitas
rúas do Viveiro máis monu-

aloxaba o persoal, que contaba
ademais cun corpo propio de
sacerdotes, boticarios, sanita-
rios e serventes, baixo a autori-
dade do todopoderoso admi-
nistrador, que só debía respon-
der ante reis e papas. 

Dende a súa fundación e até
o século XIX, gozou de xurisdi-
ción propia e aínda hoxe po-
den verse os postes labrados e
as grosas cadeas que envolven
o hostal, que simbolicamente
marcan o territorio fronteirizo
que no pasado significou o
Hospital Real. 

Coa intención de desvelarlle
ao visitante os segredos de
máis de cincocentos anos de
historia, habilitáronse no Hos-
tal soportes informativos, tex-
tos, fotografías, planos, mapas
e debuxos antigos. A través de-
les chégase á pila na que se ase-
gura foi bautizada Rosalía de
Castro e descóbrese a impor-
tancia que tivo a auga e os con-
flitos que desencadeou coas
autoridades municipais, espe-
cialmente nos primeiros anos,
e que levarían o Hostal a cons-
truír a súa propia rede de abas-
tecemento a finais do XVI, que
aínda perdura. 

Neste percorrido polos
principais espazos do edificio,
a exposición detense tamén no
que foi depósito de samesugas,
empregadas durante séculos
para sangrar enfermos e redu-
cir hematomas. O espazo for-
maba parte das instalacións
sanitarias do Hospital. Os hós-
pedes do Hostal recibirán un-
ha guía do museo. As persoas
que non estean aloxadas pode-
rán visitalo todas as tardes de
domingo a xoves.�

M.B.

Detalle do claustro do Hostal dos Reis Católicos.

Ría de Viveiro.

Porta de Carlos V, e [abaixo]

Ponte da Misericordia.
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A Bakin’ Blues Band é unha
das abondosas e boas forma-
cións galegas actuais de jazz.
Actúa nesta semana no Café Roi
Xordo, de Allariz.

GUIEIRO
1.400 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
1 - 7 DE ABRIL DE 2010

Se ben xa se viñeron exhibindo va-

rias exposicións na propia Funda-

ción que leva o nome do artista e

intelectual galego, así como outra

nos centros de Caixanova, o ano

do centenario de Luís Seoane

(Buenos Aires, 1910-A Coruña,

1979) chega ao seu punto álxido

coa celebración dun congreso so-

bre a súa figura, que comeza o

martes 6 e se prolonga até o ven-

res 9 deste mes que comeza.

A Fundación Luís Seoane e o

Consello da Cultura Galega de-

senvolven ao longo deste ano unha

serie de actividades encamiñadas a

potenciar a visibilidade da obra ar-

tística e intelectual do persoeiro. 

Neste congreso internacional Luis

Seoane.  Galicia-Arxentina: unha do-

bre cidadanía, especialistas arxenti-

nos e galegos analizarán a obra de

Seoane, afondando na época do

seu traballo na Arxentina, uns anos

que, sendo os máis creativos do ar-

tista son, malia todo, os máis desco-

ñecidos polo público.  

Coincidindo co peche do con-

greso, terá lugar unha gran retros-

pectiva dos fondos da colección da

Fundación, coa que se porá en valor

un legado extraordinario a través

dunha ampla escolla das súas obras

más destacadas. A Fundación Caixa

Galicia, en colaboración coa Luis Se-

oane, organizará a exposición Luis

Seoane: de mar a mar, que incluirá

obras del e de destacados artistas

internacionais da súa época. 

Posteriormente, as tres universi-

dades galegas tamén tratarán tres

aspectos distintos da personali-

dade deste artista: Seoane como ar-

tista, como comunicador e escritor

e como deseñador industrial.

Do 6 ao 9 de abril, na Fundación Luís

Seoane, A Coruña.

Coordenado por Gonzalo Vilas

¬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 Concellaría de
Solidariedade e entidades de volun-
tariado amosan a labor destas últi-
mas na cidade. Até o 10 de xuño a
mostra percorrerá diversos lugares
da cidade.
¬EXPO. Mulleres, espello de
culturas. Un percorrido de ca-
rácter antropolóxico e ao mesmo
tempo emotivo por temas femini-
nos universais, compartidos por
todas as mulleres do planeta,
nesta mostra organizada por La
Caixa e o Museo Etnográfico de
Munich. Até o 4 de abril, no Kiosko
Alfonso .
¬EXPO. 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. Miradas cara ao para-
íso. Revisión da arte galega en diá-
logo coas principais vangardas in-
ternacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fer-
nand Leger, Joan Miró ou Picasso.

clo “Língua, Literatura e Naçom” da
Agrupación Cultural O Facho, o xor-
nalista Xosé Luís Gómez (director
de Xornal) falará sobre o uso que
fan os medios galegos do noso
idioma, na prensa, radio e televi-
sión. O martes 6, ás 20:00, na Fun-
dación Caixa Galicia.
¬CINE. Cine para os nenos. To-
dos os sábados de xaneiro a abril ,
ás 18:00, no Museo Unión Fenosa -
MACUF. 
¬CINE. Ousmane Sembène.
Nun ciclo organizado polo Cine-
clube Compostela, proxéctase a fita
O carreteiro (Borom Sarret, Senegal,
1966, 20', VOSG), acompañada
dunha mesa redonda arredor da fi-
gura de Ousmane Sembène. O mar-
tes 6, ás 20:30, na Casa das Atochas.

¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano. Esta semana poderemos
ver Flandres de Bruno Dumont
(Francia, 2006), e Everything is illu-
minated (Todo está iluminado) de
Liev Schreiber (USA, 2005 ). De xo-
ves a sábado, entradas a 3 e 2 euros,
nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Luns 5
Novos Thrillers. 20:30 h. Chinatown.
Roman Polanski, 1974 131 .́ Subtítu-
los en galego.
Martes 6 
Novísimos cineastas italianos. 20:30
h. L´uomo in più. Paolo Sorrentino,
2001 100 .́ Subtítulos en castelán.
Presentación a cargo de Daniela
Aronica, comisaria do ciclo. En-
trada gratuíta.
Mércores 7
Novísimos cineastas italianos. 20:30
h. Velocità Massima.Daniele Vicari,
2002. 111 .́ Subtítulos en castelán.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Atapuerca e a evolu-
ción humana. Unha exposi-
ción fitinerante coordenada polo
paleontólogo Juan Luís Arsuaga,
que amosa os descubrimentos do
famoso xacemento. Até o 25 de
abril, na Sala Municipal de Exposi-
cións, PALEXCO.
¬EXPO. Caiuco, fame e migra-
ción.Exposición fotográfica de Xa-
cobe Meléndrez Fassbender, que
podemos ver no museo Casa Domus.

ALLARIZ
¬MÚSICA. Bakin´Blues Band.
Un proxecto musical que xorde a co-
mezos do 2007 integrado por catro
músicos de Compostela que veñen
tocando en numerosas formacións
de jazz, country ou blues dende o
1992. O sábado 3, ás 00:00, no Café-
cultural Roi Xordo.

CARRAL
¬MÚSICA. Moonjackets. Actua-
cion do grupo galego para este ven-
res 2, ás 23:30, na sala Marrucho.

O BARCO
¬EXPO. A mirada dun artista.
O Ateneo Republicano de Valdeo-
rras inaugura esta exposición, so-
bre a obra fotográfica de Manuel
Blanco Pascual, que permanecerá
aberta todo o mes de abril, na Ga-
lería Sargadelos.

BUEU
¬CINE. Conan, o neno do fu-
turo. Serie de manga, que vai ser
proxectada nos seus distintos capí-
tulos até o 2 de maio. Este domingo
4 e todos os domingos até esa data,
ás 12:00, no Centro Social do Mar.
¬MÚSICA. Maggot Brain. Banda
formada no 2001 en Cáceres, é
unha das mellores de hard rock en
directo, que tras sete anos e tres
discos labrou unha sólida reputa-
ción dentro do rock underground.
Este venres 2, ás 22:30, entradas a
6 euros, na Sala Aturuxo.

CANGAS
¬MÚSICA. Coanhadeira. Inicial-
mente foi un grupo de gaiteiros tra-
dicionais, e no 2006 comeza a súa
traxectoria como grupo folk. O sá-
bado 3, ás 22:15, na Salason.

O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Animales Domésti-
cos. Formado en 2006 na universi-
dade de Birmingham (U.K) onde
Barry Edwars e Marcos Vazquez
estudaban o seu graduado en Jazz,
uníndose logo en Galiza a Mariano
Martos. O venres 2, ás 00:00, no Isis
Pharia.

CEDEIRA
¬ÓPERA. O humor na Ópera.
Con este espectáculo, a Camerata
Lírica de España logrou achegar a
ópera ao gran público en xeral, e ta-
mén a mozos e nenos dunha forma
agradábel, fácil e comprensíbel coa
selección de catro das mellores e
máis representadas óperas buffas
da historia da música. O sábado 3, ás
18:00, no Auditorio Municipal.

A CORUÑA
¬ACTOS. Galego e Medios de
Comunicación. Dentro do ci-

Arrinca o “Ano de

Seoane”.

O senegalés Ousmane Sembène.

Cartel do congreso.

¬ EXPO
Os mundos de 
Torrente Ballester

Ferrol, lugar que marcou o imaxi-

nario literario de Torrente Balles-

ter, acolle esta completa mostra

que traslada aos visitantes a súa

auténtica identidade máis aló da

literatura. 

Os mundos de Gonzalo To-

rrente Ballester queren dar a

coñecer os seus numerosos inte-

reses ao longo da vida, que pa-

san pola docencia en campos

como a Historia e a Literatura, a

súa auténtica vocación, o cine, o

teatro ou a fotografía.

Carmen Becerra e Miguel Fer-

nández-Cid son os comisarios

da exposición que se abre co

mundo literario de Torrente a tra-

vés dunha colección completa

das primeiras edicións dos seus

libros, xunto a manuscritos e es-

critos mecanografados, así como

exemplares significativos das re-

vistas e xornais nos que colabo-

rou. Outros obxectos persoais, re-

cordos, premios ou algúns dos

materiais que empregaba para

escribir completan esta faceta. 

A fotografía era outro dos seus

gustos que podemos constatar a

través dunha serie de instantáneas

da súa autoría que, mostradas por

primeira vez ao público, deixan ver

con claridade o seu interese por

enfocar o secundario, ao que ou-

torgaba unha nova dimensión.

Imaxes en branco e negro de Vari

Caramés, doutra banda, plasman

na exposición os lugares predilec-

tos de Torrente: as súas cidades,

recunchos, cafés... en Ferrol,

Oviedo, Pontevedra, Baiona, Ma-

drid, Santiago de Compostela ou

Salamanca.

Diverso material recrea ademais

o seu paso polo mundo do teatro

e o cine, donde colaborou co  di-

rector Nieves Conde. Poderemos

escoitalo tamén a través da audi-

ción entrevistas gravadas en cine,

vídeo ou tv.

A completa exposición mostra

igualmente obras de artistas que

el admiraba, xunto con retratos de

Torrente pintados por diversos au-

tores, como Eduardo Arroyo.

O documental GTBxGTB, con

guión e dirección de Luís Felipe

Torrente Sánchez-Guisande e

Daniel Suberviola, pecha a expo-

sición, con retazos de interesantes

entrevistas ao longo da súa vida.
Até o 25 de abril, na Sede  de Caixa

Galicia, en Ferrol.
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Apóstolo. O sábado 3, ás 20:30,  en-
tradas a 10 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Típico tópico. Espectá-
culo cómico-musical de varietés po-
los monicreques da compañía Ca-
chirulo, no que asistimos a unha
praza de touros e a un taboado fla-
menco, acompañados por turistas
xaponeses. O sábado 3, ás 18:00, e
domingo 4, ás 12:00, na Capela do
Centro Torrente Ballester.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, coa partici-
pación do grupo O Catre Teatro. O
domingo 4, ás 19:00 , no Centro Cí-
vico de Caranza.

A GUARDA
¬MÚSICA. Novedades Car-
minha. Este provocador e diver-
tido grupo, punk máis nas letras que
na música, tocarán este venres 2, ás
23:00, no  Pub AsDeCopas. 

LUGO
¬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.
¬MÚSICA. José Luis López Cas-
tillo. Actuación este xoves 1, ás
23:00 , no Club Clavicémbalo.
O venres 2, á mesma hora, actúa o
grupo Lux in Tenebre.
E o sábado 3, ás 23:00,  estará o hip-
hop de Darmo.
¬MÚSICA. Real Filharmonía-
música de cámara. O ciclo de
música clásica Formacións de cá-
mara. Real Filharmonía de Galicia
continúa o seu periplo de concertos.
Neste mes de abril acheganos aos
violinistas Michal Ryczel e IldikóOl-
tai, acompañados por Timur Sady-
kov na viola e Bárbara Switalska
no violoncello. O mércores 7 ás
21:00, no Centro Sociocultural Fun-
dación Caixa Galicia.

MALPICA
¬MÚSICA. Novedades Car-
minha. Este grupo punk-gambe-
rro, a cabalo entre Santiago e Ma-
drid, toca o sábado 3, ás 22:00, no
Pub Submarino . 

MELIDE
¬MÚSICA. Coll y Costa (Los Re-
yes del KO). Un concerto inti-
mista  e divertido, interactivo e en-
tretido destes músicos galegos
afincados en Berlín. O venres 2, ás
01:00, no Pub Gatos.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Coll y Costa (Los Re-
yes del KO). Estes dous músicos
galegos afincados en Berlín encetan
a súa minixira galega. Este xoves 1,
ás 23:30, noPub Clandestino.

versión orixinal subtitulada. O vin-
deiro mércores 7, ás 20:30, entrada
de balde, nos Cines Dúplex.
¬EXPO. Os mundos de Gon-
zalo Torrente Ballester.Expo-
sición que percorre a traxectoria vi-
tal e literaria do escritor a través de
máis de 200 pezas (moitas delas iné-
ditas) entre manuscritos, libros, arti-
gos de prensa, cartas, fotografías, ca-
dros, debuxos e diversos documen-
tos e obxectos. Até o 25 de abril, na
Sede de Caixa Galicia.
¬EXPO. Paisaxe industrial. Ex-
posición de pintura do artista Marco
A. Cendán. Na Fundación Gonzalo
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Ciclo de Músicas Re-
lixiosas e da Ilustración.
Concerto do grupo Isasi Quartet,
coa peza As sete últimas palabras de
Cristo na cruz. O sábado 3, entrada
gratuíta, ás 20:30 , na Capela da
Orde Terceira.
E o  ciclo remata cun concerto da so-
prano Mercedes Hernández, que
interpretará  Stabat Mater. Será  o
domingo 4, ás 20:30, entrada gra-
tuíta, na Capela do Centro Torrente
Ballester.
¬TEATRO. As actas escuras. A
obra do CDGconclúe en Ferrol a xira
durante a que terá ofrecido un total
de 27 funcións en oito escenarios
galegos. O texto de Roberto Vidal
Bolaño é un apaixonante drama
con personaxes inesquecíbeis, unha
investigación de historiadores e teó-
logos sobre o misterio dos restos do

Até o 30 de setembro, 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 so-
bre a traxectoria  do arquitecto bri-
tánico David Chipperfield, unha
exposición do Design Museum,
Londres. Até o 30 de maio, na Fun-
dación Barrié de la Maza.
¬MÚSICA. Coll y Costa (Los Re-
yes del KO). Un concerto intimista
pero moi divertido, interactivo e en-
tretido destes dous bos músicos ga-
legos afincados en Berlín. O do-
mingo 4, ás 22:30, noJazz Vides.
¬MÚSICA. Xan Campos Trío.
Xan Campos (piano) Horacio García
(contrabaixo) e Iago Fernández (ba-
tería) ofrecen temas orixinais e ver-
sións de clásicos de jazz e pop. O
mércores 7, ás 22:30, no Filloa Jazz.
¬TEATRO. O segredo dos Hoff-
man. Catro membros dunha fami-
lia, rota por un segredo oculto du-
rante anos, reúnense con motivo do
falecemento da avoa Constanza,
nesta comedia do grupo Lagarta,
lagarta. O vindeiro xoves 8, no Tea-
tro Colón.
¬TEATRO. Nas Nubes. Espectáculo
de teatro-circo para o público infan-
til, a cargo do grupo Almacabra. O
domingo 4, ás 17:30, no Teatro Rosa-
lía de Castro.

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. Xiras pola ría . O Con-
cello organiza viaxes á ría de Ferrol
en barco, ao prezo de 5 e 3 euros. O
máximo de participantes é de cen. O
xoves 1, ás 12:45, na Oficina de Tu-
rismo de Curuxeiras.
¬CINE. Primavera de cine.Pro-
xéctase  a curta El Desváne a longa-
metraxe Castillo ambulante, en

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Benito Bienvenido
"O Casting". Comedia sobre dous
amigos e os seus distintos destinos,
pola compañía Lambríaca Teatro.
Este venres 3, ás 20:00, no Teatro da
Beneficencia.

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.

¬MÚSICA. Harley Hyde. Actua-
ción o sábado 3, ás 21:30, entradas a
3 euros, no Café Cultural Auriense. Es-
tarán acompañados polos grupos
Bergallazo (21:00) e Tres pájaros
de un tiro (22:00).
¬MÚSICA. Ciclo de Música de
Cámara Sen batuta. O grupo
Perca Du interpretará repertorio de
Avner Dorman, Bach, Nigel Wes-
tlake e outros compositores. Este xo-
ves 1, charla-coloquio ás 19:30 e
concerto ás 20:30. Entrada a 6 euros,
no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Ciclo Xacobeo Raí-
ces. Concerto dos grupos galegos
de folk VL&R (Suso Vaamonde, Xosé
Lois Romero e Pedro Lamas) e Mal-
vela. O sábado 3, ás 20:00, entrada a
5 euros, no Auditorio Municipal.

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.
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A montaxe do CDG As actas es-
curas, estrea dun texto de Vidal
Bolaño que non vira a luz en
case 20 anos, remata a súa xeira
teatral en Ferrol, despóis de 27
representacións exitosas, e po-
ñendo en primeiro plano a polé-
mica histórica sobre os restos do
apóstolo e o negocio eclesiás-
tico ao seu redor, en pleno ano
Xacobeo.

Obra de Acisclo Manzano.

Luís Seoane, lembrado na sua Funda-

ción, no ano do seu centenario.

Sepultura
A banda de metal xurdida en
1984 no estado de Minas Gerais,
fora creada polos irmans Max e
Igor Cavalera. É considerada a
banda brasileira de maior reper-
cusión no mundo. 

O grupo ten influencias musi-
cais diversas, que van desde o
black metal e death metal, pa-
sando polo thrash metal, até
inspiracións externas ao metal,
como o hardcore, a música tri-
bal africana e xaponesa, ou a
música indíxena, entre outros
estilos musicais.

O nome Sepultura fora esco-
llido por Max Calavera sobre un
tema do grupo Motörhead. A
formación orixinal da banda era
Paulo Jr. (baixista), Igor Cava-
lera (batería), Jairo Guedez
(guitarrista) e Max Cavalera
(vocalista). Despois dun tempo
entra no grupo Andreas
Kisser. Na sua formación actual
está o americano Derrick

Green como vocalista e os bra-
sileiros Andreas Kisser como
guitarrista, o baixista Paulo Jr. e
o batería Jean Dolabella.

Sepultura ten vendido mais de
15 millóns de discos mundial-
mente, gañando múltiples discos
de ouro e platino en todo o
mundo, en países como Francia,
Australia, Indonesia, Estados Uni-
dos, ademais do seu Brasil natal.

En Santiago presentarán os te-
mas do seu último disco A-Lex,

onde xogan co significado de es-
tar ao marxe da lei, e co nome de
Alex, o protagonista da novela de
BurgessA Clockwork Orange, le-
vado ao cine por Kubricke icona
da contracultura dos anos 70.

Estarán acompañados polas
bandas españolas Crowbar,
Hamlet e Armed for Apo-
calypse.

Mércores 7, sala Capitol de San-

tiago de Compostela.

¬ MÚSICA

A banda brasileira de rock Sepultura.
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GUIEIRO.36. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Quico Cadaval fará gozar ao pú-
blico co seu particular e divertido es-
tilo de narración. O martes 6, ás
22:00, entradas a 3 euros, no Pub
Atlántico.

SARRIA
¬MÚSICA. Los Eternos . Grupo ga-
lego de power-rock formado por ex-
perimentados músicos que teñen
pasado por outras coñecidas bandas.
O venres 2,ás 23:59, na Sala Planeta.

TUI
¬TEATRO. II Semana do Teatro
Afeccionado . O vindeiro luns 5
dá comezo este festival que, coinci-
dindo coas festas de San Telmo, se
prolongará até o venres 9.

VERÍN
¬MÚSICA. Ergom. Folk, rock e
funky sonos sinais 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
¬EXPO. Terra Incógnita. Pri-
meira exposición deste fotógrafo,
Enrique Touriño, que nos ofrece
unha visión da natureza a través das
súas fotos nun clásico branco e ne-
gro. Até o 11 de abril, no Centro Cul-
tural Caixanova.
¬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-

ráneo e ecléctico. Atención Tsunami
volve a Galicia un ano despois de
publicar El Lejano Oyente, o seu disco
de debut. Estarán acompañados de
Why Go, un grupo moi orixinal que

se presenta o seu primeiro disco. O
sábado 3,ás 18:30, na Sala Moon.
¬MÚSICA. Sepultura. Actuación
desta mítica banda brasileira de
múltiples estilos, como o metal, o
trash, ou o  hardcore . Veñen acom-
pañados das bandas Crowbar,
Hamlet e Armed for Apocalypse.
O mércores 7, ás 19:00, entradas a 6
euros, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. V Festival de Músicas
contemplativas. Durante a Se-
mana Santa, diferentes igrexas de

Santiago acollen a quinta edición
deste festival, unha iniciativa cultural
ligada ao patrimonio da cidade, que
inclúe 15 concertos en sete espazos
históricos.
O xoves 1 , ás 20:00, na  Igrexa de
San Martiño Pinario: Helsinki Baro-
que Orchestra (Finlandia),  Jubilate
Domino: O barroco dos países bálti-
cos.
Ás 22:00, na Igrexa das Ánimas: Hi-
lliard Ensemble (Inglaterra), In Para-
disum: Canto francés do século XVII,
de Victoria e Palestrina
Ás 23:55, na Igrexa da Universidade:
Alim & Fargana Qasimov(Azerbai-
xán), Música espiritual de Azerbaixán.
Venres 2
Ás 20:00 , na Capela Real do Hostal
dos Reis Católicos: Parissa (Irán),
Música e poesía mística persa.
Ás 22:00, na Igrexa de San Martiño
Pinario: Il Suonar Parlante (Italia),
Lamentos para a Paixón na Alemaña
de Bach.
Ás 23:55, na Igrexa da Universidade:
Monâjât Yultchieva (Uzbekistán),
Música para a meditación
Sábado 3
Ás 20:00, na Igrexa das Ánimas:
Kenneth Weiss (USA), Leçons de
Tenebres: Couperin, D´Anglebert,
Delalande.
¬MÚSICA. The Attention. Estes
cinco austríacos amantes do r&b e o
garaxe, lembran aos seus compa-
triotas do grupo Jaybirds. O mérco-
res 7, ás 21:00,  na Sala NASA.
¬TEATRO. Contos con Quico
Cadaval. O narrador oral, amais
de dramaturgo e director teatral,

mostra, organizada pola concellaría
de Cultura e Centros Socioculturais,
presenta a intervención que Antía
Moure ideou para a Zona "C", na que
insiste nunha das liñas de investiga-
ción e interese da artista: o descubri-
mento do sentido e a transcenden-
cia do tempo e os lugares. Até o 21
de maio, na Zona C.
¬EXPO. María Xosé Díaz, 1980-
2010.Nada en Catoira en 1949, cur-
sou estudos de Belas Artes en Barce-
lona, 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 Ga-
licia.
¬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 Co-
munidade autónoma. Até o 29 de
marzo, na Biblioteca da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Bancos de Néboa.  Expo-
sición do artista Jesús Mª Cormán.
Na Galería de arte Espacio48.
¬MÚSICA. Atención Tsunami e
Why Go. Noite de rock contempo-

¬MÚSICA. The Fingers. Grupo
pontevedrés que dará un concerto
este xoves 1, ás 23:00, entrada a 5
euros, na Sala Karma.
O venres 2 estará o grupo madrileño
Atención Tsunami, acompaña-
dos dos pontevedreses Unicornibot
ás 22:00, entradas a 5 euros. 
E o sábado 3, ás 21:30, entradas a 3
euros, 2º Jam Session Muxo
Rock.

SALVATERRA DO MIÑO
¬MÚSICA. Coll y Costa (Los Re-
yes del KO). Estes dous músicos
galegos afincados en Berlín voltan
de xira por Galiza nesta semana. O
sábado 3, ás 00:00, no Vagalume
Café Concerto.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal. 
¬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 centro está aberta ta-
mén a exposición O Pórtico da Glo-
ria. Misterio e sentido, ilustrando
os estudos de Felix Carbócon ima-
xes de gran tamaño e senllos paneis
explicativos.
¬EXPO. Grandes batallas. A
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O V Festival de Músicas con-
templativas leva a música clá-
sica de diferentes procedencias
polas igrexas de Santiago, nesta
Semana Santa. Na foto, The Six-
teen Choir.

Quico Cadaval presenta os seus contos

e orixinais historias en Santiago.

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

�  Vendo móbeis de oficina prácti-
camente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e andeis), e compu-
tadores de todo tipo: portátiles e pcs
clónicos con Windows e Linux. Máis
información en
mobeisecomputadores@gmail.com

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

�  Ofrecese asistenta por horas,

limpeza e prancha. Zona vigo e arre-
dores. Teléfono. 691495571.

� Alúgase piso na Coruña, rúa Be-
len, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da Ópera,  dous
dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluída, reformado.
475€ . Tel: 609372341

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

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

� 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.

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

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

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

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

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

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

� 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.

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

� Mazda MX5 descapotábel, ano

1993, vermello, 84.000 km, AA, bo
estado e barato. Tel.: 617486436.

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

�  Vendo óleo sobre táboa de cas-
tiñeiro (0,35x0,25), orixinal de Al-
fredo Souto Cuero. Ten autentifica-
ción. Tel.:  617 920934.

�   Alúgase piso en Vegadeoamo-
blado con praza de garaxe. Tel.:
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
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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. Why Go. O grupo vigués
leva xa unha década nos escenarios,

e presenta o seu primeiro LP. Están
acompañados polos madrileños
Atención Tsunami. Este xoves 1,
ás 22:30, na sala La Fábrica de Choco-
late. 
O sábado 3, á mesma hora, actuarán
dende Madrid  Alpargata Sound
System, cun personal mestizaxe
de rumba e ritmos latinos con
rock&roll, swing, ska e punk. Tocarán
tamén os galegos de Tarantan-
Trío.
E o mércores 7, música de fusión, de
tendencia folk-rock-funk, co grupo
Ergom. 
¬MÚSICA. Why Go. Nova actua-
ción na cidade desta banda viguesa
que leva xa unha década elabo-
rando importantes traballos. O luns
5, ás 00:00, entradas a 5 euros, na
sala La Iguana Club. 
E o martes 6, tamén ás 00:00, entra-
das a 10/12 euros, concerto do
grupo Nueva Vulcano, unha das
bandas de punk-rock máis solventes
da escena española, acompañados
dos pontevedreses The Fingers. 
¬MÚSICA. Litanei. Dúo formado
por Paco Dicenta ó baixo , efectos,
looper e voz eMónica de Nutá voz,
efectos e looper. O sábado 3, ás
22:45, enLa Galeríajazz .
¬TEATRO.Knochenblume
(Flordehueso). Un espectáculo
de danza contemporánea que nos
trae a Compañía Arraiana en cola-
boración coa bailarina e coreógrafa
Estela Lloves. O venres 2 e sábado
3, ás 22:00, e domingo 4, ás 21:00, no
Teatro Ensalle.

GUIEIRO.37.

gro do século XX, nunha completa
exposición que viaxará logo a Ma-
drid e Barcelona. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié.
¬EXPO. Pano de fondo. Promo-
vida e comisariada polos expertos
en fotografía Manuel Sendón e
Xose Luís Suárez Canal, a mostra
aborda o retrato realizado nos estu-
dos galegos, centrándose dunha
forma especial na primeira metade
do século XX, dada a extraordinaria
riqueza dese período. Até o 23 de
maio, no Centro Cultural Caixanova.
¬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. 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

ANOSATERRA
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Why Go actúan en dúas salas de Vigo .

O grupo madrileño Atención Tsunami actúa esta semana en Pontevedra, Santiago e Vigo.

O Museo Verbum, casa das
palabras de Vigo presenta
unha mostra sobre Álvaro Cun-
queiro, donde a súa voz e pala-
bra é un dos elementos prota-
gonistas.
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que algunhas das
súas producións te-
levisivas acadasen
relevancia distribuí-
das nas salas cine-
matográficas, como
a derradeira Sara-
band, do 2003.
Pouco queda por
dicir a estas alturas
deste magno retrato
familiar da alta bur-
guesía sueca e as
súas inquietudes
ambientado na
Uppsala de princi-
pios do século pa-
sado. A súa presen-
tación en alta defini-
ción presenta o aca-
bado primoroso das
boas restauracións

pero padece dun defecto capital
neste tipo de recuperacións, o de
desaproveitar a capacidade do
formato para dar cabida a extras
fundamentais neste caso, como
a montaxe estendida da fita, un-
has cinco horas de recital Berg-
man, e é que hai que lembrar
que o proxecto fora inicialmente
concibido como un serial televi-
sivo despois recortado ás pouco
máis de tres horas da montaxe
cinematográfica recoñecida con
catro Oscar, incluído o de mellor
fotografía –o segundo que con-
seguía a carón do seu mentor–
para o enorme  Sven Nykvist.�

CINE,TV,DVD.38.

EN CARTEL.

Furia de titáns
Dirixe: Louis Leterrier.
Intérpretes: Sam Worthington,
Alexa Davalos.
Fantástico. EE UU, 2010

O francés Louis Leterrier, corres-
ponsábel da saga Transportere
acabado de incorporar a Holly-
wood co último Hulk, pon ao
día o clásico grecopulpde Des-
mond Davis e Ray Harryhausen,
o último traballo do mago da
stop motionantes da súa pre-
matura xubilación profesional.
Malia as xoias animadas de Tim
Burton e os seus protexidos, a
técnica artesanal da trucaxe fo-
tograma a fotograma xa non se
estila na impaciente industria
de hoxe e os produtores optaron
pola mímese estética dos artilu-

DVD.VENDA

Fanny e Alexander
Dirixe: Ingmar Bergman.
Intérpretes: Kristina Adolphson,
Börje Ahlstedt.
Drama. Gran Bretaña, 2009

Bergman chega á alta definición
doméstica. Edítase en formato
blu raya obra mestra chamada a
ser o canto do cisne cinemato-
gráfico do desaparecido creador
sueco. A partir de entón todas as
súas creacións estarían orienta-
das ao teatro e a televisión, aínda

xios dixitais empregados no 300
de Zack Snyder. Worthington,
recuperado da súa experiencia
Avatar,toma o relevo de Harry
Hamlin como Perseo mentres
que Liam Neeson –á espera de
que o vexamos este verán en-
carnando o coronel Hannibal
Smith no remakedo Equipo A–
e Ralph Fiennes engaden ca-
risma olímpico encarnando a
Zeus e a Hades.

O pequeno Nicolás
Dirixen: Laurent Tirard.
Intérpretes: Maxime Godart,
Valérie Lemercier.
Comedia. Francia, 2010 

Despois de que Miguel Albada-
lejo convertese en personaxes
de carne e óso as creacións lite-
rarias de Elvira Lindo no seu
costumista Manolito Gafotas,
moitos agardaban que a indus-

Xosé Valiñas

tria cinematográfica gala fixera
o propio co seu predecesor di-
recto, o clásico Nicolás de René
Goscinny e Sempé, achega in-
discutíbel do desaparecido
guionista de Astérix e Obélix á
educación sentimental preado-
lescente de varias xeracións eu-
ropeas dende os anos 50. O es-
collido para levar á pantalla
grande os desasosegos do inco-
rrixíbel rapazolo foi o director da
interesante As aventuras amo-
rosas do mozo Molière.

Soul Kitchen
Dirixe: Fatih Akin.
Intérpretes: Adam Bousdoukos,
Moritz Bleibtreu.
Comedia. Alemaña, 2009

Salvando as distancias cosméti-
cas, todas as culturas medite-
rráneas teñen lazos de afini-
dade máis evidentes do que mi-
lenios de encarnizado enfron-
tamento lles deixan recoñecer.
Será por iso que a transmuta-
ción étnica do último Akin re-
sulte tan refrescante como crí-
bel. O cronista contemporáneo
do éxodo turco á terra xermana
da promisión e dos BMW salta
do drama á comedia, ma non
troppo.E os cambios, evidente-
mente non rematan aí, o seu
obxectivo centra agora o foco
nunha comunidade de inmi-
grantes gregos asentados en
Hamburgo, entre moussakase
dolmadesasistimos ás tribula-
cións dun mozo que rexenta un
humilde restaurante ameazado
polos especuladores inmobilia-
rios que trata de sobrevivir á de-
serción da súa moza e ao re-
torno do seu atrabiliario irmán,
que acaba de saír do cárcere.
Premio Especial do Xurado en
Venecia e discreto éxito no local
Cineuropa.

Vagalumes no xardín
Dirixe: Dennis Lee.
Intérpretes: Julia Roberts,
Ryan Reynolds.
Drama. EE UU, 2008

Melodrama de sobremesa con
luxoso envoltorio de produción
hollywoodiana de qualité e
elenco multiestelar. Tomando
como punto de partida o poema
homónimo, “Fireflies in the Gar-
den”, do gran Robert Forster, o
debutante Lee traza unha pre-
tensiosa crónica familiar de trau-
mas soterrados e rancores anti-
gos con todos os tópicos previsí-
beis na historia dun adulto que
non acaba de cicatrizar o resenti-
mento provocado por unha
dura relación paterno filial du-
rante a adolescencia.

Sam Worthington en Furia de titáns. JAY MAIDMENT

Escena de Soul Kitchen. 

Protagonistas d’O pequeno Nicolás. Willem Dafoe e Julia Robertsen Vagalumes no xardín. 

Ingmar Bergman, director de Fanny e Alexander,

nunha imaxe do 2001.                                                                          REUTERS
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

Encher
os
cadri-
ños cos
núme-
ros do 1
ao 9,
sen
repetir
en nin-
gún
cadro,
nen
liña,
nen rin-
gleira.

Relacionando as letras das palabras definidas
abaixo co seu número correspondente, compo-
ñer no cadro adxunto unha frase dun libro de A.
R. Castelao, seguida do título da dita obra.

Chave (palabra formada polas primeiras letras, lidas

cara abaixo): Fixo famoso a Beiras.

Do 5 ao 19 de marzo celebrouse na cidade croata de Rijeka o undécimo Campio-
nato de Europa individual de xadrez. Participaron sobre 400 homes e 150 mulleres,
entre os que estaban os españois Francisco Vallejo, Iván Salgado, Marc Narciso, Pa-
blo San Segundo, Josep López, Marcos Llaneza, Sabrina Vega e Mónica Calzetta. Es-
pecialmente destacábel foi a actuación do galego Iván Salgado, que partía co nú-
mero 100 no ranking inicial e acadou o noveno posto, que o clasifica para disputar a
Copa do Mundo de xadrez do 2011. Vallejo quedou no posto 42 e foi o segundo es-
pañol na clasificación final. Iván da un gran salto de calidade con este brillante resul-
tado e supera a barreira dos 2600 puntos ELO co cal situarase na próxima lista como
o terceiro mellor español tras Alexei Shirov e Francisco Vallejo.

Macieja, Bartlomiej 2625
Salgado Lopez, Ivan 2592

11.Europa Ch 2010 (11.14) 17.03.2010.
E90: Defensa india de rei.
O suave clima mediterráneo de Rijeka e
a beleza do seu entorno animou ós no-
bres austrohúngaros a construír no sé-
culo XIX palacios residencias de inverno
transformados hoxe en luxosos hoteis
nos que parecen pervivir coa beleza na-
tural da paisaxe trazos daquel espírito

imperial. 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7
4.e4 d6 5.Cf3 0-0 6.h3 e5 7.d5 Ch5
8.g3 Ca6 9.Ae2 f5 10.exf5 gxf5 11.Cg5
Cf6 12.g4 De8 13.gxf5 Axf5 14.Ag4
Ag6 15.Ce6 en vez de salvar a calidade
con 15…Tf7 Salgado responde cunha
valerosa xogada de contraataque que
pon de manifesto as debilidades do rei
branco no centro do taboleiro Dia-
grama 15…Cb4! 16.Cxf8 Cd3+
[16...Cc2+ 17.Rf1 Dxf8 18.Tb1±] 17.Re2

Dxf8 18.Ae3 Cxg4 19.hxg4 Cxb2
20.Db3 Cd3 21.f3 Cf4+ 22.Rd2 Cg2Δ
23.Taf1 Cxe3 24.Rxe3 Df4+ 25.Re2 Tf8
26.Ce4 Axe4-+ 27.fxe4 Dxg4+ 28.Re1
Dxe4+ 29.Rd1 Tf4 30.Dc2 Dd4+
31.Dd2 Dxc4 32.Txf4 exf4 33.Tg1 Rf7
34.Tg5 Ae5 35.Th5 De4 36.Th3 f3
37.Dc2 Dxd5+ 38.Re1 Re8 39.Txh7?
Ag3+ 40.Rf1 Db5+ 0-1.

medio
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XADREZ       por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com
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Horizontais:

1- Símbolo do Amperio. 2-Un cabo catalán. 3-O entramado for-

mado polas vides. 4- Resolución, determinación realizada por

algunha autoridade lexislativa sobre calquera materia ou nego-

cio. 5- Outorgase. Deporte de nome anglosaxón, que se realiza

deixándose levar pola crista dunha onda. 6- Acougaban, repou-

saban. 7- Aliño, condimentos para dar sabor ás carnes ou peixes.

Osíxeno. “....... de Sil”, concello ourensán. 8- Mal intencionado ou

mal inclinado, que sente inclinación por facer mal. Monarquía.

9- Prefixo latino que significa cara a fóra. 500 romano. Malleira,

zorregada. 10- Tipom de árbore que ve caer a sua follaxe no

inverno. 11- Roedor maior e máis molesto para os humanos

que o rato. Ave palmípeda, mariña, de cor negra e co peito e o

ventre brancos. 12- Persoa que nun congreso ou asemblea fai

relación dos asuntos tratados. 13- Pezas rectangulares de tea

que se poñen na cama debaixo das mantas. 14- Cloruro sódico.

15- Xofre.

Verticais:

1- A primeira. 2- Tren de alta velocidade. 3- Siglas de “Dolby

Digital polo canle C”. 4- Inxuriar gravemente, aldraxar. 5- Saír dos

bordos, derramarse. 6- Home que vai ao peixe ou o vende, des-

pectivamente. “Serra de ......”, concello do Barbanza. 7- Arte de

pesca que se practica cun aparello formado por unha liña pro-

vista dun ou varios anzois que se arrastra pola popa da embar-

cación. Mantés silencio. 8- Altezas Reais. Atadura. Manifesta. Fal-

dras dun monte. 9- Prensa, en inglés.  Grave, fatídico. 10- Tratar

de ti ao interlocutor. Anaco dun peixe, ou cousa semellante, cor-

tado transversalmente. 11- Circular ou redondo. 12- Vento

suave do poente. 13- Planta das amarilidáceas, cultivada como

ornamental e empregada en perfumería. 14- Sen compaña

(feminino).  15- Amperio.

Campionato de Europa 2010.

SOLUCIÓNS

SUDOKU
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H. Vixande
QQuuee  tteemmppooss,,  hhaaii  uunn  cclluubb  ppaarraa
ttooddoo!!
A idea xurdiu no ano 2000.
Xuntámonos varios profesio-
nais nun club para dar servizos
como catering, vodas, festas...
SSoonn  mmooiittooss  aassoocciiaaddooss??
Uns trece ou catorce.
SSoobbrree  ttooddoo  ppeerrssooaass  rreellaacciioonnaa--
ddaass  ccooaa  hhoossttaallaarrííaa,,  ddiiggoo  eeuu..
Todos profesionais, nisto hai
que ser profesional. De que
serve cortar o xamón se non
sabes facelo? Hai que sacarlle
rendemento porque entra
pola vista. A xente quere que
estea ben cortado e ben pre-
sentado.
OOnnddee  ssee  aapprreennddee  aa  ccoorrttaarr??  OOuu
ssoonn  aauuttooddiiddaaccttaass..
Eu aprendín en Salamanca, de
onde son eu. Alí cortaba catro
ou cinco xamóns todos os días
porque o dábamos de tapa. É
como aprendes, aínda que
logo xúntaste con xente con
experiencia que che ensina
novas técnicas. E ademais es-
tán os libros e os estudos. Hai
que saber que xamón se corta,
a raza do porco, se é de cebo
ou de landra.. iso diche que xa-
món vai dar.
QQuuee  ssee  ttaarrddaa  mmááiiss,,  eenn  aapprreennddeerr
oouu  eenn  ccuurraarr  ooss  ccoorrtteess  nnaass
mmaannss??
Os cortes son moi perigosos,
por iso hai que aprender a cor-
tar ben. Despois, os pequenos
cortes, eses curan en seguida.
AAggoorraa  vvaann  cceelleebbrraarr  uunn  ccoonn--

Federico Cocho

Supoño que cando remate o
asunto das caixas o presi-

dente terá máis tempo para to-
marlles a lección aos seus conse-
lleiros. Poderá comprobar axiña
que son pouco afeccionados a
facer os deberes. Prefiren perder
o tempo xogando coa “güi” a se-
mentar de bombas-trampa os
seus decretazos lingüísticos, a
responsabilizar da súa propia
torpeza a Zapatero –ben pouco
orixinais, por certo– ou a botar
balóns fóra para non asumir res-
ponsabilidades no parón que
sofre o país. Malo é ter dous go-
bernos, sen dúbida, mais peor
resulta non ter ningún. A maio-
ría do gabinete non aproba nin
indo a pasantías todo o curso.

Certo que abraian os proble-
mas orzamentarios, mais no re-
cente debate parlamentario evi-
denciouse que o primeiro ano
da era Feixóo quedou en branco,
agás o borrancho negro dun
acoso á lingua inédito na nosa
curtiña historia estatutaria.

Apreciouse tamén, polo xeito
en que o presidente tratou o
asunto, o seu escaso interese
pola reforma do Estatuto de Au-
tonomía. Só mereceu unha liña
e de pasada. Agora, cando supe-
remos o das caixas e aprovei-
tando a mala experiencia, debe-
rían repensalo. Quizais xa foran
entendendo que reclamar
maiores cotas de autonomía po-
lítica non é froito dunha “pertur-
bación nacionalista”, que diría a
ínclita, senón unha necesidade
de primeiro orde.

Sería bo que, polo ben de Ga-
licia, desbotasen prexuízos e re-
tomasen un obxectivo colectivo
que nunca se debeu aparcar. Iso,
e non outra cousa, é o gale-
guismo político.�
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Xan Carballa

Oauto do xuíz no que fixa
unha fianza de 3 mi-
llóns de euros a Jaume

Matas se quer eludir a prisión,
está cheo de valoracións conde-
natorias do estilo, “este tóma-
nos a todos por parvos”. Hai

pouco o xornalista Ignacio Es-
colar compuxo unha columna
xornalística na que daba conta
dos malgastos de novo rico frea-

kiecoas que Matas decorou o
pazo de máis de 1 millón de eu-
ros que tiña no centro de Palma
de Mallorca. A simple enumera-
ción da tantas compras horteras
debuxan a psicoloxía de Matas,
pero unha información no Dia-
rio de Mallorca achega un ele-

mento máis de humor: dos oito
televisores Bang&Olufsen polos
que desembolsou 50.000 euros,
seis viñan sen decodificador
TDT. En qué estaría pensando
este home, quizais en desapare-
cer como as imaxes da xa vella
televisión analóxica.�

1.400
anosaterra

TRES MILLONS
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ccuurrssoo  ddee  ttooddaa  EEssppaaññaa..  TTaannttaa
ccoommppeetteenncciiaa  hhaaii??
Bastante. Campionatos hai
dous ou tres todos os anos. Hai
o Coitelo de Ouro, o Campio-
nato de Mestres Cortadores...
EEnn  GGaalliizzaa  qquuee  ccoorrttaammooss  mmee--
lllloorr,,  oo  xxaammóónn  oouu  oo  bbaaccaallllaauu??
O xamón aquí córtase bas-
tante ben. O bacallau non ten
ciencia.

EE  nnoonn  sseerrvvee  uunnhhaa  mmááqquuiinnaa
ccoorrttaa  eemmbbuuttiiddooss??
Para min non, aínda que hai
quen a usa. Esas máquinas es-
tán moi revolucionadas; a
roda pasa a toda velocidade
polo xamón e queima toda a
graxa. Co coitelo fanse cortes
limpos, por iso o sabor distín-
guese en seguida.
MMeelllloorr  nnoonn  ffaallaarr  ddoo  ppeerriiggoo  qquuee

tteenn  aannddaarr  ccuunn  ccooiitteelloo  mmooii
aaffiiaaddoo!!
Ás veces as máquinas de cortar
os embutidos son máis perigo-
sas, podes quedar sen un dedo
á mínima. 
PPaarraa  ccoorrttaarr,,  qquuee  éé  mmeelllloorr  oo  xxaa--
mmóónn  ddee  llaannddrraa  oouu  ddee  ppoorrccoo
cceellttaa??
Tiven a ocasión de cortar un
porco celta e marabilleime.
Non chega á calidade do ibé-
rico de landra, mais chegará e
mesmo superarao. 
HHaaii  mmooiittaa  xxeennttee  qquuee  tteeññaa  uunn
xxaammóónn  eenntteeiirroo  nnaa  ccaassaa??
Moita, tanta que lle damos cur-
sos aos particulares.
CCoonn  eessttaa  ccrriissee,,  qquueenn  ggaaññaa  ppaarraa
uunn  xxaammóónn??
Home, hainos de varios pre-
zos... Un de landra non baixa
dos 200 euros, mais un de cebo,
criado con pensos naturais, é
máis barato. O xamón ten que
ter unha curación de entre 24 e
36 meses, segundo o peso. O de
cebo é máis escuro, o de landra
máis rosado e doce, sabe a lan-
dra e a herba. Hoxe córtase cun
coitelo estriado para que entre
aire e levante a raspa. Debe ter
un ancho de tres ou catro centí-
metros, a lonxitude do xamón e
ser tan fino como un papel de
fumar. Con cen gramos de xa-
món de landra estás cheo.
EE  ppaaddeecceennddoo  ggoottaa!!
O xamón ibérico é bo para a sa-
úde. É o único que ten o coleste-
rol bo, tanto que podes comer
cen gramos todos os días.�

Raúl García, cortador de xamón
‘Corto catro ou cinco xamóns todos os días’

’’Reclamar un novo Estatuto
é unha necesidade de

primeiro
orde” 
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É Mestre Cortador de Xamón e membro do Club de Cortadores de Xamón de Galicia, unha entidade que
os próximos 19 e 20 de abril celebra en Vigo o I Campionato Estatal desta modalidade deportiva.
Chámase Raúl García. 
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