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Paz Lamela, primeira directora xeral de Política
Lingüística, asinou o manifesto da asociación
Prolingua,crítica co novo decreto do PP

O cartel que agora non faría o PP 

O novo decreto da lingua
exclúe o galego da maior parte
da educación infantil,
etapa fundamental na que
se forman as estruturas
neurolingüísticas do cerebro.
Lonxe quedan os tempos do cartel
Fálalle galego,protagonista
dunha extensa campaña
realizada pola Xunta
en 1984, cando era presidente
o popular Xerardo Fernández Albor
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Xan Carballa.
Paz Lamela é inspectora de
educación. Non militou no PP,
pero foi a primeira Directora
de Política Lingüística da Au-
tonomía (1983-1986) e en 1990
directora xeral de Cultura no
primeiro goberno Fraga. Baixo
a súa iniciativa fíxose a campa-
ña Fálalle galego. A piques de
se xubilar amósase crítica cos
cambios no decreto do galego
no ensino “asinei o manifesto
de Prolingua e coñezo ben a si-
tuación do galego. Tamén por-
que estiven nos anos nos que
se prepararon as primeiras
programacións didácticas, e
cando se aprobou a Lei de
Normalización e fomos intro-
ducindo materias máis alá de
Lingua e Literatura. A min non
me gustaba moito  o anterior
decreto, porque a redacción
que tiña abría a posibilidade

de dalo todo en galego, e non
por non estar eu dacordo, se-
nón porque sei que podía ser
fonte de conflito. A lingua que
hai que potenciar é o galego
porque é a que está máis débil.
Na zona da Estrada, onde esti-
ven como inspectora

Cando o PP apoiaba o galego
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>>>Paz Lamela lembrando a campaña que dirixiu hai máis de vinte anos.  PACO VILABARROS

Información diaria en

www. anosaterra.com

“Unha das últimas tardes do ou-

tono de 1983 acudín a unha cita

con Carlos Casares en compañía

de Paco Mantecón. Convidába-

nos a participar nunha campa-

ña de normalización lingüística

para a que el se comprometía a

acadar os medios. Tiña un esló-

gan, Fálalle galego, e estaba ilu-

sionado. Pensaba nunha nai  fa-

lando co fillo no colo, imaxinaba

a postura dos beizos da muller,

a súa mirada. Ou quizais pode-

ría ser unha muller embarazada

dirixíndose ao seu seno. Onde?

O campo aberto, un fondo de

mar, ou unha casa de cidade ou

de aldea? Pasamos a tarde entu-

siasmados, quitándonos uns

aos outros a palabra, imaxinan-

do mulleres, cores e paisaxes.

Faríamos carteis, adesivos, ao

mellor incluso valados publici-

tarios que salferirían as cidades

e as estradas de Galicia e farían

competencia ás de El Corte In-

glés. (...) A nena que sae nesa

campaña e que mira a unha

muller loira que lle fala é a miña

filla Violeta, que agora ten vinte-

ún anos. O fotógrafo que está

ao outro lado da ventá  ilumina-

da, sobrecargada de luces ama-

relas, son eu. (...) Estará mal que

eu o diga, pero coido que a

campaña foi un éxito, foi quizais

a primeira campaña reivindica-

tiva amábel naqueles tempos

desabridos, onde todos dicía-

mos tantas veces Esiximos!” �

Extracto do artigo de Manuel

Janeiro no libro Os amigos,

as imaxes, as palabras

(Edicións A Nosa Terra-

Fundación Carlos Casares)

Un cartel a tres mans: Casares, Janeiro e Mantecón

A primeira directora de Política Lingüística,
con Fernández Albor na presidencia
da Xunta, forma parte agora
da organización Prolingua, crítica
co decreto do galego no ensino

’’Os que estamos
relacionados co galego
no ensino non damos
entendido que raio
se quere facer nin que vai
saír do novo decreto”

[Paz Lamela]
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portado, “a Feixóo pasoulle o
que a Zapatero en 2004, non
esperaba gañar as elección.
Fixo promesas a esas persoas
que se din bilingües, que só fa-
lan castelán, son monolin-
gües. Agora quero crer que es-
tá mareando a perdiz, porque

o dos terzos é absurdo porque
non hai nin profesorado nin
cartos. O decreto ten que saír,
pero os que estamos relacio-
nados co galego no ensino
non damos entendido que
raio se quere facer nin que vai
saír de aí”.�

moitos anos, a porcenta-
xe de galego era moi alta e
nunca houbo problemas, pero
as cidades non están galegui-
zadas. A consulta aos pais está
fora de lugar porque a lei xa
determina que hai que ir intro-
ducindo a lingua que esté me-

nos implantada nos tres anos
de educación infantil. E a lin-
gua materna teñen que obser-
vala os consellos de dirección
en colaboración cos titores,
non son os pais”.

Paz Lamela tamén entende
que este é un problema im-

A DESORDE
AVANZA

T res de cada catro leis que
o PP puxo a trámite no

parlamento galego no último
ano corresponden a rectifica-
cións de textos elaborados
polo bipartito. Noutros casos,
as leis aprobadas representan
simplemente unha desregu-
lación, é dicir unha retirada
da rexpública e un incremen-
to do que algúns chaman in-
dividualismo salvaxe.

A nova Lei do Solo, acep-
tada agora cos votos conser-
vadores e a abstención socia-
lista –despois dun cúmulo de
controversias no seo do PS-
deG– supón na práctica unha
amnistía directa para –por
exemplo– unha mil ou dúas
mil naves industriais en toda
Galiza. Deste modo, a desor-
de territorial que mestura te-
rras produtivas, paisaxes en
teoría protexidas, vivendas
unifamiliares e pequenas in-
dustrias, nun urbanismo que
non se estila desde hai déca-
das en case ningún outro país
da Europa Occidental, toma
carta de legalidade.

Hai que comprender as
razóns do que sucedeu estes
últimos meses. Na Costa da
Morte, por exemplo, un bo
número de pequenos empre-
sarios organizouse en plata-
formas e asembleas para de-
mandar esta liberalización. A
dirección do PSdeG, presio-
nada por moitos dos seus al-
caldes nas vilas, acabou deci-
díndose pola abstención,
despois de terse manifestado
con rotundidade en sentido
contrario e mesmo de ter sido
o paladín dunha Lei do Solo
máis avanzada.

É unha mágoa que a crise
e a carencia doutras alternati-
vas produtivas (velaí, por
exemplo, os freos ao agro e á
produción eólica, realizados
polo PP) lle estea a dar pulo a
esta alternativa de devorar o
que nos queda de país para
manter o nivel de crecemen-
to. A máquina do tren mar-
cha a costa de ir queimando
os vagóns, un por un. Ou, co-
mo sucede en África, o deser-
to avanza porque a poboa-
ción come os brotes das ár-
bores para sobrevivir.�

anosaterra

’’editorial

>>>

Violeta Janeiro Alfageme é a
protagonista do cartel Fálalle
galego. Quen  a ten no colo é
Piloncha, unha psicóloga Do
colexio Daniel Castelao de Vi-
go. Hoxe Violeta traballa en
Shangai e cóntanos con pers-
pectiva as súas reflexións so-
bre aquel cartel e a utilidade
do galego na súa vida profe-
sional internacional.
QQuuee  tteenn  rreefflleexxiioonnaaddoo  ssoobbrree
aaqquueell  ccaarrtteell  qquuee  pprroottaaggoonniizzaa--
bbaa,,  ccoommoo  ffooii  aa  ssúúaa  eexxppeerriieenncciiaa
ccoo  ggaalleeggoo??
Non fun nada consciente do
que supoñía esa campaña até
xa ben medrada. Tiñamos os
carteis colgados no corredor
da casa, onde se tomara a fo-
tografía, polo que crecín ao
carón dese cartel e doutros
tantos. Decateime da reper-
cusión que supuxo aquela
campaña cando amigas mi-
ñas, da escola Rosalía de Cas-
tro, dixéranme que o tiñan
colgado na súa clase. E daque-
la teríamos xa uns 16 anos! Es-
ta reflexión que queredes que
faga, fixéraa eu con anteriori-
dade, porque nin a señora que
me colle en brazos é a miña
nai, nin a miña nai faloume
nunca en galego. Na casa, por
contraditorio que pareza,
sempre se falou a lingua dos
meus pais: o castelán. O meu
pai é de Madrid, e a familia da
miña nai ten orixes asturianas
e catalás. Así que case coido
que podo asegurar que o pri-
meiro contacto que tiveron
eles co galego foi cando xa es-
taban a chegar os trinta anos.

A miña nai sempre me dixo a
que a ela gustaríalle ter prota-
gonizado esa campaña comi-
go, e a min ser fotografada nos
seus brazos.
EE  ccoommoo  cchheeggoouu  aaoo  ggaalleeggoo??
Non son un bo exemplo de
transmisión de pais a fillos. O
galego que escoitei na casa era
o do ámbito profesional do
meu pai, que xa por aquela
dominábao, ou o dos faladoi-
ros cos seus amigos. Ese
exemplo, máis o de escoitar a
miña aboa expresarse en cata-
lán coas súas irmás, deume a
entender que un debía falar a
lingua do lugar. Mesmo o
meu pai se sorprendía de on-
de aprendera eu a falalo, por-
que cando estaba na escola,
non se facía tanto uso do gale-
go como se fai agora. Así que o
galego que falo non o mamei
na casa, aprendino na escola,
na rúa, escoitando os amigos
dos meus pais e coa TVG. A
ningún (pai, nai, irmán e máis
eu) nos ensinaron os nosos
proxenitores, pero todos fala-
mos sen problemas en galego.
EE  ffooiillllee  úúttiill  llaabboorraallmmeennttee??
O meu primeiro traballo re-
munerado como Historiado-
ra da Arte foi de educadora na
Bienal de Arte de Venecia, e
un dos puntos fortes polos
que me contrataron foi defi-
nitivamente grazas o galego.
Podíame comunicar perfec-
tamente con portugueses e
brasileiros, ademais de con
anglosaxóns e francófonos.
Xente capaz de falar inglés,
francés e castelán, hainos a

milleiros, pero non tantos fa-
lan galego. Grazas á miña fa-
cilidade para entenderme en
linguas romances, aprendín o
italiano moi rápido, e cantas
máis linguas dominas máis
doado é aprender unha nova,
aínda por riba se esta é de ori-
xe latina. Agora vivo en

Shanghai, estou aprendendo
o chinés, e sufro para apren-
delo. Aquí traballo no terreo
da cooperación e promoción
da cultura española, e perten-
cer a unha comunidade cun-
ha forte identidade, axúdame
a ter unha perspectiva máis
ampla do mundo.�

Violeta, a nena de Fálalle galego

‘Medrei a carón dese cartel’

Violeta,na actualidade, co seu sobriño Mateo.

Agustín Sixto Seco na presentación da

campaña na casa de Rosalía de Padrón

en 1984. Á súa dereita, Xerardo Fernán-

dez Albor, Vítor M. Vázquez Portomeñe

e Paz Lamela, entre outros.
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XOSÉBLANCO,

MINISTRO DE FOMENTO

‘NON QUEREMOS QUE
SE REPITA OUTRO ‘PRESTIGE’’

Dous días despois do naufra-
xio do mercante Kea a 160 mi-
llas da Coruña, o ministro de
Fomento, Xosé Blanco, subli-
ñou que a Base de Salvamento
Marítimo e Loita contra a
Contaminación “máis moder-
na” das seis existentes no Es-
tado será a de Fene. Ademais,
anunciou que Fomento dota-
rá a Galiza cun segundo heli-
cóptero de titularidade estatal,
que se situará en Cee. “Imos
traballar para que os máis de
1.700 quilómetros de costa ga-
lega non se atopen desprote-
xidos nunca máis. Non quere-
mos que se repita outro Presti-
ge”, apuntou o socialista. A
conselleira do Mar, Rosa
Quintana, sinalou que o novo
helicóptero tipo Helimer po-
súe “máis ou menos a mesma
autonomía de voo” que o mo-
delo vello e apuntou que a ae-
ronave debería achegar “máis
operatividade”, xa que en
naufraxios como o do Kea terí-
ase que volver contar con Por-
tugal e coas forzas armadas. O
portavoz de Pesca do BNG,
Bieito Lobeira, advertiu de
que estes recursos “chegan
con moito atraso”. “Está ben,
pero é insuficiente”, destacou
o nacionalista, quen engadiu

guran no sumario, alcaldes,
ex conselleiros, ex ministros,
ex delegados territoriais e
membros relevantes do PP-
deG”. Quintas reclamou que a

que “coas competencias cen-
tralizadas en Madrid, non
existen garantías de actua-
cións inmediatas e eficaces”.�

POSÍBEL LUCRO

CON BENS PÚBLICOS

O PSOE CRITICA A IMPLICACIÓN
DO PPdeG
NA 'OPERACIÓN RETABLO'

A portavoz de Turismo do
Grupo Parlamentario do PS-
deG, María Quintas, destacou
que a ‘Operación ‘Retablo’ es-
tá “chea ramificacións que só
apuntan nunha dirección: ao
Partido Popular”. A socialista
rexistrou unha moción na Cá-
mara co obxectivo de “coñe-
cer posíbeis irregularidades”
e asegurou que “este escán-
dalo implica de forma explíci-
ta, mediante conversas que fi-

Xunta “compareza na causa”
como acusación particular,
“tendo en conta que funcio-
narios dependentes da conse-
llaría están imputados por lu-
crarse e comprometer bens
públicos”.�

PROTESTA DA OPOSICIÓN

REDUCIÓN DA INSPECCIÓN
URBANÍSTICA

Logo de que Feixóo se resistise
a aclarar as dúbidas do cese do
director da Axencia de Legali-
dade Urbanística (APLU), Hi-
pólito Pérez, a oposición in-
terpelará a Xunta para que dea
conta no Parlamento dos
cambios introducidos na xes-
tión deste ente, creado polo
bipartito para fiscalizar o
cumprimento das normas ur-
banísticas ante o desleixo dal-
gúns concellos. A deputada do
BNG e ex conselleira de Viven-
da Teresa Táboas considera
que urxen explicacións des-
pois dos “intentos” do Gober-
no galego para que estes cam-
bios “pasasen desapercibidos
ante o risco” de que esas mo-
dificacións supoñan “un paso
atrás no camiño iniciado polo
bipartito”. Pola outra banda, a
coordinadora de Territorio do
PSdeG, Mar Barcón, acusou o
Goberno de Feixóo de “des-
montar” a axencia co fin de
“relaxar a vixilancia urbanísti-
ca en Galiza”.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
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ASEMANA María Obelleiro

Helicóptero de Salvamento Marítimo. 

EXPLÍQUESE
PRESIDENTE
’’

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

N algunha das innumerá-
beis roldas de prensa ou

en calquera das conferencias
en sitios finos que gusta de dar
polo mundo adiante, estaría
ben que o Presidente Feixóo
dedicara un par de minutos a
darnos algunhas das moitas ex-
plicacións que nos debe e que
como Presidente noso que é,
deberá de ir dando. 

A primeira ten que ver coas
caixas e o engano masivo que
tentou colarnos como verdades
incuestionábeis que  o Norte era
bo e o Sur era malo, que os nú-
meros da fusión saían solos e
que o recurso contra da lei im-
pedía calquera fusión.  Non virí-
an tampouco mal algunhas
aclaracións a respecto das ac-
tuacións da Gürtel no noso fogar
de Breogán, como se financia-
ron as gloriosas vitorias de Fraga
e que se ten feito para que poda-
mos estar tranquilos respecto a
como se financiou a súa propia
vitoria. Saírnos coa escusa de
que xa non son horas de pedir
explicacións e iso son cousas do
pasado que non interesan aos
galegos non serve. Alegar que
daquela non estaba ao cargo
tampouco porque xa mandaba
e moito. Botarlle a culpa ao mor-
to é simplemente indecente.

Xa metidos en gastos, tam-
pouco nos queixaríamos se nos
explicara mellor algúns asuntos
menores. Como os ben pouco
cordiais patrocinios do Xacobeo
a soportes que só usan o caste-
lán. Ou o recorte de un millón de
euros en actividades extraesco-
lares para gastalos agora en pu-
blicidade do decreto  de trilin-
güismo enrrollado. Ou os cen-
tros de día e galiñaescolasque
non abren por falla de cartos
mentres a Xunta celebra cada
Día internacional do que toque
con custosas páxinas a toda cor
nos seus xornais favoritos. Non é
por curiosidade. Só é polo bo go-
berno das cousas de todos.�

Podería explicarnos o aforro
de 1 millón de euros en
actividades extraescolares
para gastalos agora 
en publicidade 
do decreto de 
trilingüismo 
enrrolado”

’’

COBERTURA TELEVISIVA

POLÉMICA SOBRE
A FOLGA DO ENSINO

O director xeral da CRTVG,
Afonso Sánchez Izquierdo,
deulle o seu “apoio ás deci-
sións que adoptaron os di-
rectores de informativos” no
tratamento informativo da
folga contra o decreto do ga-
lego no ensino do PP e da
manifestación realizada ese
mesmo día, o 21 de xaneiro. A
resposta respondía a unha
iniciativa do deputado socia-
lista Xosé Manuel Laxe Tu-
ñas.

Malia as altas cifras de se-
guimento da folga, a TVG
deulles voz aos escasos cen-
tros nos que o seguimento do
paro foi máis reducido e a
pais e nais favorábeis ao de-
creto do PP. O ente público
chegou a emitir unhas ima-
xes do CPI Tomás de Lemos
de Ribadavia nas que o direc-

tor falaba de “normalidade
absoluta”, que resultou non
ser tal. Así o demostraron 34

profesores dese centro –dun
Claustro de 64– que asinaron
un documento para denun-

ciar as “informacións erróne-
as difundidas pola TVG” nes-
te CPI.�

A manifestación contra o decreto do galego do PP ateigou a Praza do Obradoiro. PACO VILABARROS

Hipólito  Pérez, ex director da Axen-

cia de Protección da Legalidade Urba-

nística. OTTO / A.G.N.
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De feito, a Policía incautou
unha memoria que proba sete
pagos en diñeiro negro do PP-
deG ao Gürtel por mitins. Os
axentes estiman que o 50% do

Manuel Vilas
A consultora SWAT, responsá-
bel da creatividade da campa-
ña que levou a Feixóo ao po-
der, está entre as que colabora-
ron co ‘Gürtel’. O sumario re-
colle dous correos dun directi-
vo de SWAT ao concello de
Majadahonda nos que explica
como amañar varias adxudica-
cións. Tamén remite unha lista
de empresas, finalmente bene-
ficiadas de contratos a dedo.

O PP galego traballa a miúdo
con SWAT. Por exemplo, o parti-
do informou ao Consello de
Contas que lle pagaron 61.000
euros pola creatividade plasma-
da no slogan “Feij009”. Esta con-
sultora tamén levou a campaña
na que Fraga revalidou a súa
maioría en 2001. Daquela a tra-
ma dos reclusos Pablo Crespo e
Francisco Correa organizaba ca-
se todos os actos populares.

que abonaba o partido polos
actos saía dunha ‘caixa B’. Un
fraude que podería ascender a
máis de 3,2 millóns. Luís Bár-
cenas (ex-tesoureiro e imputa-
do) tería cobrado 132.000 eu-
ros en negro de Crespo polos
contratos de Galiza.

FEIXÓO PIDE QUE SE INVESTIGUE. A
defensa do PPdeG pasa por
culpar a dirixentes, como Cres-
po, que xa non están na súa cú-
pula. O presidente, Núñez Fei-
xóo, pide publicamente que se
investigue até o final. Con todo,
o líder PSdeG reclámalle “ex-
plicacións” por manter a Cres-
po en Portos malia que cesou
ao resto de vogais. Manuel
Vázquez, tamén di que “hoxe
na Xunta segue a haber xente
intimamente relacionada con
Crespo, comían xuntos unha
vez a semana”, en probábel
alusión ao conselleiro de Infra-
estructuras, Agustín Hernán-
dez, que coincidiu con Crespo
e Feixóo na COTOPV. Porén, a
clave do caso en Galiza é saber
se prescribiu o financiamento
irregular do PP até 2001, único
punto no que hai probas claras
até agora.�

O Gürtel galego
salpica a ‘Feij009’
A fin do secreto de sumario do ‘Caso Gürtel’
desvela máis conexións entre esta trama
e os conservadores galegos. A maioría das probas
apuntan a pagos en negro até  2001,
pero hai indicios que poden involucrar
a mandatarios da actual Xunta

>>>

Feixóono mitin de Ordes na pasada campaña das autonómicas.           PEPE FERRÍN / A..G.N.

UN PASO IMPORTANTE

XXoosséé  MMaannuueell  BBaarrrreeiirroo
Vicepresidente do PPdeG

Afusión das caixas galegas é, pola súa transcenden-
cia, un asunto de país. E ao final impúxose a res-

ponsabilidade , que era do que se trataba desde o prin-
cipio: abrir a negociación para garantir a galeguidade e
a solvencia da caixa resultante.

Avanzar no proceso de reestruturación do sector
bancario, especialmente no que afecta ás caixas de
aforros, era algo do que ninguén dubidaba e que todos
os expertos e organismos competentes, incluído o
Banco de España, recomendaban. 

Era unha cuestión non xa necesaria senón obrigada
para asegurar, ademais dunha redución no número de
entidades, que estas sexan máis fortes e que, deste xei-
to, poidan contribuír a reactivar o crédito e a recupera-
ción económica, que é, non hai que esquecelo, a prio-
ridade para todos neste intre, tanto para as administra-
cións como para o conxunto dos cidadáns.

Non cabe dúbida de que este proceso inicial fíxose
moi longo e non precisamente porque se demorase en
exceso no tempo senón porque deu moito, demasia-
do, que falar. A fusión das caixas galegas converteuse
nunha lea de envergadura case dende o principio, por-
que a letra pequena tivo máis transcendencia do que a
priori podería agardarse e indiscutibelmente marcou o
ritmo e a dirección da sucesión de acontecementos
posteriores. 

A crónica dende logo foi intensa dende o mesmo in-
tre no que o parlamento galego lle deu o visto bo á Lei
de caixas. Unha cuestión que está aínda pendente da
decisión que adopte o Tribunal Constitucional ante a
cando menos sorprendente manobra do goberno que
lidera José Luis Rodríguez Zapatero de presentar un
moi cuestionado recurso de incostitucionalidade. 

Os intereses contrapostos e os conflitos xurdidos no
seo dalgunha forza política tamén contribuíron a dila-
tar e a enrarecer o proceso. Unha cuestión sobre a que
terán que render contas os seus responsábeis. 

En calquera caso e á marxe das idas e vidas dalgúns
e das bravuconadas fóra de lugar e tempo doutros, que
as dúas caixas aceptasen sentar a negociar a fusión é
unha boa noticia para Galicia e responde á defensa do
interese xeral que é, á fin, o que verdadeiramente im-
porta e o que sempre defendeu e promoveu dende a
Xunta o seu presidente Alberte Núñez Feixóo. Agora é
momento de obviar localismos e liortas partidistas; é
momento de facer país e loitar por acadar o mellor re-
sultado posíbel para todos. O primeiro paso, o máis
importante, xa se deu.�

’’

Agora é momento de obviar
localismos e liortas
partidistas”

’’

’’A Policía incautou
unha memoria que proba
sete pagos en diñeiro negro
do PPdeG ao Gürtel
por mitins”

’’A clave do caso en Galiza
é saber se prescribiu
o financiamento irregular
do PP”
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ra de Facenda o mércores 31
de marzo. Caixanova, aínda
con reticencias cara o proceso,
apurou todo o prazo até a ma-
ñá do 6 de abril.

Con todo, a posición de

Xurxo González
Os Consellos de Administra-
ción de Caixa Galicia e Caixa-
nova cumpriron sen sorpresas
co compromiso de “iniciar for-
malmente” as conversas para
“estudar a posibilidade dunha
fusión” entre ambas. A esceni-
ficación destes acordos inter-
nos seguiu a liña do que se vén
argumentando nas últimas se-
manas: a entidade coruñesa,
máis apremiada, foi rápida e
aprobou o documento asina-
do por Méndez, Gaioso e Mar-
ta Fernández Currás, consellei-

Caixanova non estivo clara até
o final. Declaracións de
“membros do Consello” da
entidade con sede en Vigo ase-
guraron a Faro de Vigo que a
integración é moi difícil aínda,
e que depende de que o Esta-
do achegue 3.000 millóns de
euros, máis do doble do esti-
mado pola auditoría de KPMG
encargada pola Xunta. Tamén
insistiron en comezar as nego-
ciacións desde cero “e con ci-
fras reais”, é dicir, sen ter en
conta o escenario previsto por
Feixóo a partir da auditoría ci-
tada. Os portavoces parlamen-
tarios de PP, PSdeG e BNG
consideraron de xeito unáni-
me “unha boa nova” o inicio
formal das conversas.�

Os consellos ratifican o documento asinado
por Méndez e Gaioso ante Feixóo,
pero non hai avances significativos

As caixas cumpren o guión

Ceferino Díaz

P reocupante  que no debate
das caixas volvan reapare-

cer con forza os localismos e os
agravios territoriais entre as dúas
maiores cidades de Galicia. Que
se nos quitan ou que se non nos
dan son ideas que de forma
irresponsábel repiten algúns co-
municadores e copian os politi-
cos. Na Coruña e Vigo está o
maior potencial económico e
creativo de Galicia, vertebrando
o eixo atlántico. Por iso están
chamadas a tirar do conxunto
do país, a entenderse e cooperar.

Hoxe teñen as sedes das dúas
caixas pero os aforros non son
das cidades senón dos cidadáns
de toda Galicia que noutro tem-
po perderon as súas tamén que-
ridas caixas (Lugo, Ourense,
Pontevedra, Santiago, Ferrol e
outras que foron absorbidas an-
tes). Non se entende, xa que lo-
go, que ante unha hipotética fu-
sión a preocupación sexa unha
vez máis quen queda coa capi-
talidade e menos argumentan-
do dereitos históricos. Aos máis
esta guerra súa parécenos de ra-
paces, o que nos preocupa é se a
fusión é a mellor opción, se vai
ser posíbel e se o resultado será
unha caixa forte e solvente.

A tendencia apunta a que o
tamaño neste caso é importante
e de ser así a nova caixa non po-
de ser só suma senón unha enti-
dade nova, cunha xestion profe-
sional transparente e cunha
obra social centrada nas necesi-
dades do país.

Se coas novas tecnoloxías se
pode traballar nun mesmo pro-
xecto dende espazos físicos dife-
renciados que se faga, e se a so-
lución é a mesma bandeira en
dúas cidades que sexa, pero por
favor non distraiamos a aten-
ción da cidadanía en loitas con-
tra un inimigo que non existe.

Son dos que pensan que Vigo
debía pesar máis en Galicia pero
iso non se consegue pechándo-
se sobre si mesmo e si abríndose
e gañando complicidades e alia-
dos no resto do país.�

AGRAVIOS
TERRITORIAIS
’’

’’Quero unha xestión  
profesional transparente
e unha obra social
centrada no país”

QUEIXAS DO CEIP
‘BOUZA BREY’

Dende a ANPA do CEIP Fermín
Bouza Brey de Ponteareas que-
remos darlle as grazas ao alcal-
de e aos seus concelleiros polo
labor de mantemento que está
levando a cabo no centro, dei-
xando caer os canelóns de reco-
llida de augas, non cambiando
as lámpadas fundidas, inun-
dando os baños e aulas de au-
gas fecais, mantendo unha ins-
talación eléctrica que non per-
mite conectar proxectores, or-
denadores...

Así mesmo queremos darlle
as grazas á Consellería de Edu-

cación polo seu traballo en fa-
vor de non facer nada ante a
masificación que sofre o cen-
tro e a súa incansábel deixadez
na busca de solucións, así co-
mo do seu desprezo máis ab-
soluto cara á comunidade es-
colar representada pola ANPA.
Grazas a César Pérez Ares, xefe
territorial de Educación, por
cambiar o horario dunha reu-
nión na delegación en Ponte-
vedra con dous días de antela-
ción e a unha da tarde para
que nos coincida coa saída dos
fillos e non poidamos asistir,
facer caso omiso ás nosas peti-
cións de visita ao centro (o se-
gundo mais grande da provin-

cia) e, finalmente, por vir sen
avisarnos nin deixar constan-
cia da súa visita. 

Grazas a Xesús Vázquez,
conselleiro de Educación, por
manter no seu posto unha per-
soa como esta.

Por último darlles as grazas
aos arquitectos que hai 40 anos
deseñaron o centro por deixar
uns corredores tan anchos e lu-
minosos para que agora se utili-
cen como aulas.

Por toda esta deixadez e in-
competencia, os pais dos mais
de 600 alumnos deste centro dá-
moslles, unha vez máis, grazas.�

Xosé Presa
(Ponteareas)

Xulio Fernández Gaioso, presidente de Caixanova e [a dereita] o seu director xeral Xosé Luís Pego.

María Xosé Queizán

O suicidio tiña unha certa
aura de nobreza relacio-

nada co romantismo, con
aqueles Werther apaixonados
que se quitaban a vida por
non conseguir o amor da per-
soa amada. Ten tamén o suici-
dio un valor de autonomía, de
poder para decidir sobre co-
mo vivir e como e cando mo-
rrer. Está sendo máis acepta-
do socialmente nos casos de
enfermidade incurable, en
momentos en que a vida faise
insoportable. Sempre queda
saber, claro está, en que mo-
mento e por que razóns a vida
pode ser insufrible para cada-
quén. Sexa cal for o motivo, o
suicida era considerado como
unha persoa inadaptada, va-
lente ou covarde, segundo
quen xulgara, que producía
conmiseración. Na actualida-
de iso cambiou totalmente:
@s suicidas matan. Os que
acaban coa parella, vai sendo
habitual que logo acaben coa
propia vida. Non o fan horro-
rizados polo crime que come-
teron. Os homes mataron as
“súas” mulleres sempre e im-
punemente a maioría das ve-
ces. (Comproben que así se-
gue sendo no Terceiro Mun-
do). Se agora se suicidan é
porque a sociedade e a lei os
condena e non ven un futuro
normal. Outros suicidios son
de fanáticos terroristas, adou-
trinados por líderes relixiosos
que lles fomentan o odio aos
infieis, e chegan á convicción
de morrer matando. Teñen
como aliciente un posto privi-
lexiado no paraíso e unha res-
tra de virxes agardándoos.
Non sei quen agardará as viú-
vas negras que son as suicidas
islámicas de última hora. Hai
un batallón de 500 mulleres,
viúvas ou violadas, sen futuro
na sociedade, alienadas por
un ideólogo para estoupar ro-
deadas dun cinto explosivo.
Machismo e fanatismo defi-
nen o suicidio criminal.�

SUICIDIO 
CRIMINAL
’’

’’Machismo e fanatismo 
definen o suicidio
criminal”

’’Caixanova insiste
en que a fusión depende
de que o Estado achegue
3.000 millóns de euros”

CARTAS
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dubida da aparición dunha
candidatura independente,
integrada polos “cabreados”.

En Malpica de Bergantiños,
un popularde toda a vida, Xosé
Manuel Vila, retornou ao parti-
do conservador dende unha
formación independente cha-
mada MU. Non embargante
foise dos populares Luis Ceán
que, con outra formación cha-
mada AVE, conseguiu ser a se-
gunda lista máis votada. O ob-
xectivo agora do PP é unir as
familias, incluída unha terceira
formación, case unipersoal,
con un edil de nome  Alfredo
Cañizo. Unir os intereses de
estes tres signos políticos ao PP
é unha quimera a día de hoxe.
Dáse a circunstancia de que
Xosé Manuel Vila, secretario
da confraría, agora retornado
ao PP, aínda segue tendo cargo
en MU.

En Sanxenxo, tanto o PS-
deG, coma os independentes
dos VIPS (Veciños Indepen-
dentes por Sanxenxo) dan por
seguro que a súa loita non será
contra actual alcaldesa Catali-
na González. As diferenzas in-
ternas co aparato, segundo os
partidos da oposición en San-
xenxo, poderían levar a Salomé
Peña, actual alcaldesa de Riba-
dumia, a ser a cabeza de lista
na capital turística. Actual-
mente xa reside de  maneira
habitual en Sanxenxo.�

Os disidentes populares li-
miaos ven a Antonio Pérez co-
mo unha incorporación de úl-
tima hora. Tampouco esque-
cen que apoiou a candidatura
de Coalición Galega nas muni-
cipais de 2003. 

O candidato popularé depu-
tado provincial actualmente. O
seu nomeamento xa levantara
moitas ronchas no partido, es-
pecialmente en alcaldes, xa que
existía o pacto, non escrito, de
que para acceder a unha cadei-
ra no Pazo Provincial era condi-
ción imprescindíbel ser rexedor
municipal.

DESPOIS DE AJA QUE? Dende que o
socialista Melchor Roel acce-
deu á alcaldía nas municipais
de 2003 foron anos complica-
dos para oposición popular en
Viveiro. Na actualidade, os se-
te edís conservadores están di-
vididos en dous grupos, o máis
numeroso con cinco conce-
lleiros, en torno a Guillerme
Leal, portavoz da oposición,
pero moi lonxe das teses da
xunta local presidida por César
Aja. Tan só a senadora e con-
celleira Mª Carme Gueimun-
de, acompañada doutro edil
,son fieis ao partido e ao presi-
dente provincial. No substrato
destas diferencias encóntrase
a negativa do aparato a que o
actual portavoz sexa o cabeza
de lista. Ninguén en Viveiro

DESPOIS DE ISAAC QUÉ? Esta é a
pregunta que, dende hai tem-
po, se realizan os popularesde
Xinzo de Limia. Hai quince dí-
as, o presidente provincial do
partido deulle resposta presen-
tando a Antonio Pérez como
cabeza de lista para as munici-
pais de 2011 polo partido con-
servador. O anuncio trouxo
consigo a decisión dalgúns dos
actuais edís populares, como
Afonso Patricio, desconforme
co nomeamento, de impulsar
unha candidatura indepen-
dente. A lista de ex populares
estaría encabezada por Ma-
nuel Rodríguez Cerredelo,
concelleiro en varias lexislatu-
ras con Isaac Vila. 

GALIZA.7.

A.R. [TEXTO & FOTOS]

Nas municipais de 2007, no
concello de Cambre, presentá-
ronse nove listas. Nas forma-
cións independentes, de vario-
pinta cor, incluíanse ex conce-
lleiros populares e socialistas.

En Ordes seis formacións
obtiveron representación, o
actual alcalde, Manuel Regos,
de UxO, foi tenente de alcalde
co PP nas anteriores eleccións,
agora pactou con socialistas,
ex socialistas e con outro edil
escindido.

Exemplos coma este seguro
que se repetirán nas munici-
pais de 2011. A guerra soterra-
da para a elaboración de listas
electorais ou por encabezar as
mesmas, xa está aberta e é pú-
blica nalgúns concellos. Espe-
cialmente encarnizada entre
os populares de Xinzo de Li-
mia ou Viveiro, ou máis aga-
chada en Sanxenxo. Pola súa
parte, Malpica de Bergantiños
presenta unha miscelánea
conservadora de moi difícil ex-
plicación.

Nas eleccións locais os candidatos poden pesar tanto
ou máis que a forza pola que se presentan, algo que
non sucede nos demais comicios. En consecuencia,
as municipais son terreo abonado para as influencias
familiares e privadas, co resultado de estraños cambios
de partido e creación de forzas independentes

Comeza a guerra polas listas
Xosé Manuel Baltar[no centro] presenta a candidatura popularen Xinzo, con Antonio Pérez[en primeiro termo] e Isaac Vila[ao fondo].

Francisco Carballo

Amobilidade territorial da
poboación e a televisión ga-

lega están a contribuíren  á fixa-
ción de formas culturais foráne-
as na axenda anual do país. Ben-
vidas, mais compre analizalas.

Unha multiplicación de pro-
cesións na Semana Santa, v.g.
de Viveiro, de Ferrol, de Cangas
do Morrazo e das nove maiores
cidades, están reconfigurando
a presenza relixiosa nas rúas de
Galiza.

Non son inspiradas polo  clero
local, nin por colectivos con-
temporáneas de “revival” cris-
tián. Máis ben proceden de in-
tereses económicos e sociais fo-
ráneos e locais con sabor á eli-
tismo. Sobra ollar: primeiros
postos de sinaladas familias, ex-
hibición de modas arcaicas, esi-
xencia cultural de copiaxe. Dise:
a can fraco, todo lle son pulgas.
Na debilitación social das igre-
xas, advén estes apoios de sabor
ambiguo e de escasa profundi-
dade cristiá.  Apoios larvados de
intereses de dominación.

A Galiza ten tradición  forte de
celebracións  festeiras relixiosas e
laicas. Un senso histórico pide
actualizar os contidos e as deco-
racións. Ven san innovar. O que
me parece negativo é frivolizar,
copiar, desvirtuar fondos conti-
dos,  fortes decorados para visua-
lizaren clasismo, funambulismo
e derroche en gastos fútiles.

Todo, moi especialmente o re-
lixioso, está a necesitar  moder-
nidade, tanto como liberarse de
modernizacións,  de plaxios, de
mecanismo disfrazados de arte
para dominación. En serio: ca-
da conxunto de fe eclesializada
ten tempos de reflexión. Tem-
pos de cambio, de cortar gallas e
de queimar  rastrollos. Máis
cando se suman toupos debai-
xo dos altares para viviren sa-
profiticamente, a sanación é ur-
xente. Se nesas semanas de pro-
fundización, advén os de sem-
pre a sorber o zume dos inocen-
tes, “saíde sen duelo lágri-
mas”… Mais as raíces ten nece-
sidade de vida sen toupeiras nin
escaravellos, que iso son os sin-
cretismos baratos, decadentes,
zarapalleiros e morbosos.�

MESTIZAXES’’

’’A  mobilidade 
da poboación está 
a contribuír  
á fixación de formas 
culturais 
foráneas”

’’En Xinzo, Viveiro, Malpica
e Sanxenxo os populares
non se poñen de acordo”
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DENUNCIA
DA PEDERASTIA
OU CAMPAÑA CONTRA
A IGREXA?

“O escándalo non é a suposta
campaña contra a Igrexa se-
nón o afloramento de nume-
rosos casos de pederastia até
agora ocultos baixo a alfom-
bra. A ver se o reprobábel vai
ser o eco mediático do pro-
blema e non a vergoñenta ten-
dencia ao encubrimento”, di-
cía en El Confidencial AAnnttoonniioo
CCaassaaddoo,, un columnista que
non pasa por anticlerical. En-
gade que “non hai unha mali-
ciosa campaña contra a
Igrexa. O que hai é unha cam-
paña, sa e hixiénica onde as
haxa, contra a conduta abe-
rrante dalgúns relixiosos e de
quen os encobren, miran cara
a outro lado, trasládanos, per-
dóanos ou se conforman co
propósito da emenda, cando a
única terapia non pode ser
outra que previr e denunciar”.
Casado estima que “o antise-
mitismo, como a cristianofo-
bia, é unha enfermidade cró-
nica fronte á que xudeus e
cristiáns deben defenderse.
Pero a obriga de previrse con-
tra esas patoloxías históricas
non concede licenza para ir
por libre na aplicación de có-
digos morais e penais. Denun-
ciar os abusos sexuais a meno-
res no seo da Igrexa ou as des-
proporcionadas accións mili-
tares de Israel sobre o territo-
rio de Gaza, por exemplo, non
responde a unha incurábel e
previa aversión á Igrexa de
Roma ou á causa xudía”.�

A GALEGUIDADE
INOPORTUNA

FFeerrnnaannddoo  SSaaiizze PPeeddrroo  GGoonnzzáálleezz
asinan en Público unha entre-
vista á vicepresidenta econó-
mica do Goberno central e mi-
nistra de Economía e Facenda,
Helena Salgado. No texto, a res-
ponsábel das contas públicas
fala dalgúns detalles da política
que imprime o Executivo ante a
crise e sinala que “o contrato
único que propón o Banco de
España non crea emprego”.
Poucas novidades, mais aos au-
tores do texto escápanselles cer-
tos prexuízos sobre os galegos.
Así, ao presentar á vicepresi-
denta sinalan: “nacida en Ou-
rense en 1949, aínda que me-
drou en Navarra e estudou en
Madrid”. Sorte que non lle tra-
duciron o apelido!�

A CULPA DA CRISE, DOS
TRABALLADORES

MMiigguueell  VVaallvveerrddee,,en Expansión,
un medio propiedade do Grupo
Recoletos (ao igual que El
Mundo), fai exame de concien-

cia respecto a crise e sinala que
“desde as organizacións empre-
sariais, institutos de estudos pri-
vados e públicos, incluíndo o
Banco de España e o sector fi-
nanceiro, e unha parte da
prensa, deron a sensación de
que os únicos culpábeis da crise
eran os sindicatos por non orga-
nizar unha folga xeral para des-
gastar ao Goberno e, por exten-
sión, os seus supostos clientes:
os traballadores con contratos
indefinidos que por riba preten-
den seguir cobrando e ter Segu-
ridade Social, o que fai que os
empresarios teñan que botar os
empregados con contrato tem-

poral”. É dicir, que para estes
sectores a crise é responsabili-
dade dos traballadores –para
Valverde é unha culpa compar-
tida–  dos sindicatos por non bo-
tar a Zapatero. Con todo, o autor
do artigo decide confesarse e
conta que “porén, están empe-
zando a aparecer voces empre-
sariais que admiten que tamén
eles contribuíron á grave situa-
ción da economía española. Por
exemplo, aumentando os bene-
ficios persoais de forma desme-
dida en lugar de destinar unha
parte ao investimento produtivo
para mellorar a competitividade
e o emprego. En segundo lugar e,
como consecuencia deste erro,
destinando recursos ao investi-
mento inmobiliario e aos fondos
especulativos, en busca de bene-
ficios rápidos, en lugar de aterse
á actividade clásica da compa-
ñía”. Tamén pregunta se “non
están aproveitando moitas em-
presas a comprensión adminis-
trativa e social coas circunstan-
cias da crise para despedir a moi-
tos máis traballadores do que re-
almente sería necesario?”�

O PROBLEMA
NON É GARZÓN, É
A AUDIENCIA NACIONAL

O catedrático de Dereito Civil
PPaabblloo  SSaallvvaaddoorr  CCooddeerrcchhaborda
en El País o sumario aberto con-
tra o xuíz Baltasar Garzón por in-
vestigar os crimes do fran-
quismo e lembra que “poderá
ser acusado de inquisidor e es-
cribiría un auto que ignora leis
aprobadas polo Parlamento –a
de Amnistía de 1977 e a de Me-
moria Histórica de 2007–, pero
non é un inimigo do Estado: o
problema, repito, é estrutural, da
Audiencia e non dos seus servi-
dores”. Esta institución, sinala o
autor, “explícase pola Guerra Ci-
vil (1936-39) e as súas secuelas
infinitas” e sitúase no marco
dun “sistema procesual histó-
rico, que é o inquisitorial, o xuíz
inquire, non é un árbitro impar-
cial senón un investigador que
ordena e dirixe as pescudas do
caso. Esta tradición grava os xei-
tos de facer dos nosos xuíces,
pero a Audiencia Nacional am-
plifícaos desmesuradamente
por varias razóns: o poder in-
menso que os seus órganos con-
centran, a súa especialización
no axuizamento de feitos moi
notorios e a propensión dalgúns
dos seus xuíces de instrución a
eternizarse nas prazas que ocu-
pan, cando non a ser devorados
polo rol que interpretan”.�
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MATIZANDO
Fran Alonso

A sociedade urbana con-
temporánea mostra serios

problemas para organizar unha
xerarquía de valores que dis-
tinga o importante do super-
fluo. A miña intuición dime que
unha boa parte da explicación
radica nas perversas dinámicas
do consumismo, nuns hábitos
de vida fundamentados no
mercado e na perda de referen-
tes éticos empurrada polo des-
crédito da actividade política. 

Ademais, a información flúe
máis ca nunca cara a nós pero
tamén máis mediatizada ca
nunca. Ao noso arredor as pala-
bras e os feitos baléiranse de
contidos, logo de seren sistema-
ticamente desposuídas e mani-
puladas: para o resultado final o
importante son unicamente as
apariencias.

A aparencia, que sempre é
superficial, epidérmica, é a que
ordena a escala de valores, e iso
conduce á simplificación e ao
engano. E, desde eses presu-
postos, é moito máis doado fal-
sear a realidade, darlle entrada
ao dogma, ao fanatismo. 

Esas dinámicas, dunha so-
ciedade aparentemente so-
breinformada, refugan a pro-
fundidade dos contidos e, aínda
máis, a riqueza e a importancia
dos matices. Semella que a nosa
sociedade é moi diversa, pero
no fondo é tan compacta que
asusta. Un dos requisitos para
sobrevivir con voz crítica a esas
complexas dinámicas é a través
da revalorización do matiz, da
particularidade, da diversidade,
da discrepancia. Pero, pola con-
tra, a sociedade é cada vez máis
compacta, un corpo tan homo-
xéneo que non valora os mati-
ces, a distinción, a diferenza, nin
a diverxencia. E iso foméntao o
xogo político, que sempre é par-
tidario. É o vello lema de ou es-
tar comigo ou contra min. Pura
demagoxia, sen dúbida, pero
está a marcar comportamentos,
a crear modelos, a sementar
campos de minas.�

’’

’’Ao noso arredor, as palabras
e os feitos baléiranse
de contidos”

ENPOLEIROALLEO

O papa Bieito XVI durante a pasada Semana Santa. MAX ROSSI / REUTERS

’’Ningún partido ten
inspectores de facenda
nin policía para investigar
o patrimonio
dos seus militantes”

[Francisco Álvarez Cascos]
Ex secretario xeral do PP
en referencia a Jaume Matas.

Helena Salgado, vicepresidenta segunda do goberno central. SUSANA VERA / REUTERS
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César Lorenzo Gil

Jaume Matas pasou nun lustro
de servir de modelo de xestión
pública para o actual presidente
do PP, Mariano Raxoi, a estar
completamente abandonado
polo partido no que militou até
hai pouco máis dunha semana.
O propio partido dá por inevitá-
bel unha condena e busca illar a
conduta do ex ministro de Me-
dio Ambiente para non danar a
imaxe xeral do partido.

O auto contra o ex presidente
das Illas Baleares é rotundo e
pretende probar que na admi-
nistración autonómica medite-
rránea as obras públicas escollí-
anse nos restaurantes baixo cri-
terios unicamente de enriquece-
mento das partes, para desgraza
dos contribuíntes. Contra o que
se especula en moitos medios,
ao fiscal do caso non lle interesa
tanto a compra do palacio de
Palma de Mallorca como o desti-
no final dos varios millóns de eu-
ros de sobrecusto do velódromo
mallorquín e outras obras.

A HERDANZA DE CAÑELLAS. Jaume
Matas entrou en política da
man do que fora tamén presi-
dente balear polo PP Gabriel
Cañellas. Aínda que despois se
inimizaron, o primeiro apren-
deu a facer política da man do
segundo e comparten historial
xudicial ambos.

Cañellas foi achado culpábel
de recibir diñeiro polas obras do
túnel de Sóller pero non foi con-
denado porque o delito prescri-
bira. Naqueles tempos, os xor-
nalistas baleares falaban dunha
tupida rede de intereses do PP
engraxadas mercé ao reparto de
diñeiro público. Aquel modelo
mantívoo vixente Matas cando
chegou ao poder.

Cando meses atrás outro
partido balear, Unió Mallorqui-
na, se viu inmersa na súa peor
crise xudicial por mor de acusa-
cións de corrupción, un dirixen-
te de segunda fila recoñeceu en
público que “sen meter a man
no caixón era imposíbel presen-
tarse a unhas eleccións”. É dicir,
o problema de fondo non é a
conduta persoal dun ou doutro

dirixente senón o financiamen-
to dos partidos políticos.

A FELIZ MÁQUINA DE LADRILLO. As
Illas Baleares son un dos territo-
rios europeos con maior pre-
sión inmobiliaria no último me-
dio século. A chegada do euro,
que coincidiu coa espectacular
suba do prezo da terra e do ladri-
llo, foi un óptimo momento pa-
ra facer grandes negocios. Re-
cualificacións, trocos de terreos
e demais instrumentos que dei-

xaron moitos ingresos en mans
públicas e privadas.

Este fluxo de diñeiro fixo ape-
titosos estes territorios e moitas
empresas non dubidaron en
ofrecer subornos e sobreprezos
a cambio de conseguir ben
obras públicas ben licenzas de
construción. Seguramente non
é casualidade que moitos dos
casos que se incoan actualmen-
te saian a flote xusto cando a
burbulla inmobiliaria estourou
no dourado Levante español.�

ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010

O ex presidente
das Illas Baleares,
abandonado polo PP,
é herdeiro
dunha escola política
baseada no mal uso
do diñeiro público

O modelo Matas de xestión pública 

ESPAÑA.9.
O PP considera prioritario endurecer as penas aos menores. A direc-

ción do partido confirmou que a reforma da lexislaciónpenal será un dos pri-

meiros temas que afrontará en chegando ao poder se gaña as próximas

eleccións xerais. Con motivo do asasinato de Cristina Martín en Seseña (Cas-

tilla-La Mancha), o PP defende maiores medidas coercitivas para os criminais

menores. Este anuncio chega despois de que o partido anunciase a fichaxe

de Juan José Cortés, pai dunha nena asasinada en Huelva, como asesor.�

Irena Ramirez e Juan José Cortés, pais

de Mari Luz Cortés,

asasinada no 2008 en Huelva
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FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS

O ex presidente das Illas Baleares Jaume Matas chega ao xulgado de Palma de Mallorca, o 25 de marzo. ENRIQUE CALVO / REUTERS

Xosé Antón Gaciño

Recorrer os Presupostos Xe-
rais do Estado ante o Tribu-

nal Constitucional empeza a
converterse en costume para o
PP, unha vez que mantén ese tri-
bunal bloqueado ao seu gusto. 

Entre os motivos do recurso
de inconstitucionalidade deste
ano, o PP inclúe a modalidade
de pago da chamada “débeda
histórica” de Andalucía, que,
por fin, un goberno central vai
liquidar, pero non con diñeiro,
senón con solares e edificios,
cuxa valoración, por outra par-
te, resulta polo menos dubido-
sa (para o PP, é directamente
unha “fraude” e un “engano”). 

O concepto de débeda histó-
rica provén dunha disposición
adicional do primeiro Estatuto
andaluz, na que se prevían un-
has asignacións anuais comple-
mentarias para garantir a con-
verxencia de Andalucía co resto
das comunidades autónomas.
O incumprimento dese com-
promiso por parte dos sucesi-
vos gobernos centrais provocou
que, na reforma do Estatuto de
hai tres anos e por iniciativa de
Esquerda Unida, se marcase un
prazo (que remata agora) para
fixar a cantidade da débeda his-
tórica e liquidala. 

Nin a cantidade finalmente
pactada –1.204 millóns de eu-
ros– nin o sistema de pago son
do agrado dos partidos da oposi-
ción. Cunha gran diferenza: Es-
querda Unida sempre fixo ban-
deira desa reivindicación, men-
tres que o PP, nos oito anos que
gobernou o Estado, non só non
recoñeceu esa débeda, senón
que máis ben contribuíu a au-
mentala, porque lle escamoteou
a Andalucía 2.500 millóns de eu-
ros, ao non ter en conta o seu au-
mento de poboación nos repar-
timentos de transferencias orza-
mentarias. Con eses anteceden-
tes, este recurso soa simplemen-
te a cínico oportunismo.�

RECURSO CÍNICO
’’

’’Cando o PP gobernou 
en Madrid oito anos
escamoteoulle a Andalucía
2.500 millóns
de euros”

’’Seguramente non é
casualidade que os casos de
corrupción saian a flote
unha vez estourada a
burbulla inmobiliaria
no Levante español”

’’Raxoi ten difícil negar
as relacións con Matas,
que foi ministro de Aznar
canda el e referencia
recoñecida como
gobernante exemplar”

Hai varios puntos en común no

Caso Gürtel e no Caso Matas. No

fondo, o mesmo caldo de cultivo

para conseguir diñeiro fácil a tra-

vés do poder.

A principal diferenza estivo,

polo momento, na capacidade

da xustiza para armar casos sóli-

dos en contra dos acusados, con

probas moito máis irrebatíbeis

no caso do presidente balear

que nas diferentes causas contra

a trama Correa-Crespo-Bárce-

nas-Camps... 

O PP, de feito, pensa que na tra-

ma Gürtel pode acabar saíndo im-

pune se consegue desmontar as

relacións dos empresarios cos

seus dirixentes políticos. En cam-

bio, no caso de Jaume Matas non

hai xeito de desprenderse dos in-

numerábeis vínculos existentes

entre o ex político e a actual direc-

ción. Raxoi e el foron compañeiros

de gabinete e só a derrota nas ur-

nas baleares impediu que parte

da “canteira” das illas estea en pri-

meira liña na dirección estatal.�

Máis letal que o Gürtel?
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Roberto Mansilla Blanco
Analista do IGADI (www.igadi.org)

Diversas lecturas se derivan das
eleccións rexionais e munici-
pais realizadas en Bolivia o 4 de
abril. Basicamente, estes comi-
cios reafirmaron a hexemonía
política do presidente Evo Mo-
rales e do gobernante Move-
mento ao Socialismo (MAS), á
vez que se consolida a fragmen-
tación política e territorial boli-
viana ante a vitoria opositora
nos departamentos orientais de
Santa Cruz, Beni e Tarija. 

A falta de concretarse a vota-
ción final no departamento
oriental de Pando, tradicional
bastión da oposición, o MAS ob-
tivo cinco das dez gobernacións
e tres das principais alcaldías
(Cochabamba, El Alto e Cobija),
un resultado visibelmente infe-
rior aos obxectivos formulados
por Morales de alcanzar a vitoria
en sete gobernacións e a maio-
ría das alcaldías. 

Caso contrario, e a diferenza
da reelección do prefecto Rubén
Costas en Santa Cruz, as ganan-
cias electorais da oposición nos
departamentos da “media lúa”
oriental concretáronse en resul-

tados sumamente curtos e axus-
tados con respecto á plataforma
MAS-IPSP. Neste sentido, Mora-
les logrou debilitar considerabel-
mente a fortaleza dos prefectos
opositores da “media lúa”.

Dende calquera perspectiva,
resulta evidente a consolida-
ción do MAS como o principal
partido nacional, o cal impulsa
a mobilización do proxecto in-
dixenista e socialista de Mora-
les. Un feito significativo deste
proxecto de cambio foi a posibi-
lidade de que os pobos indíxe-
nas bolivianos elixisen os seus
representantes ante os departa-

mentos e alcaldías nestes comi-
cios rexionais e municipais. 

Deste modo, o oficialismo
gobernará nos departamentos
occidentais, que inclúen á capi-
tal La Paz, Cochabamba, Oruro
e Potosí, así como no tradicio-
nalmente opositor Chuquisaca.
Paralelamente, o MAS sumou a
súa sétima vitoria consecutiva
desde 2005, con índices electo-
rais superiores ao 50-60%, un
dato histórico remarcado polo
presidente boliviano tras coñe-
cerse os primeiros resultados. 

NOVAS SIGLAS DE ESQUERDA. Non
obstante, e se ben o MAS segue
a ser a principal forza política,
algúns escenarios electorais es-
pecíficos confirman unha posí-
bel fisura na plataforma electo-
ral do MAS-IPSP que levou a
Morales ao poder en 2005. 

O caso máis representativo
foi a reelección, na alcaldía ca-
pitalina, do Movemento Sen
Medo (MSM), partido que re-
centemente rachou a súa alian-
za co MAS. En consecuencia,
semellan concretarse opcións
políticas e electorais diferentes
ao MAS dende o espectro da es-
querda. Outra derrota “simbóli-
ca” para Morales foi o triunfo da
oposición na capital “constitu-
cional” boliviana de Sucre.

Noutras localidades, os re-
sultados ilustraron unha aguda
atomización política nalgunhas
das principais cidades. Xunto á
mencionada vitoria do MSM na
capital, en seis das dez princi-
pais cidades bolivianas (Oruro,
Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija
e Trinidad) triunfaron diversos
partidos e movementos cívicos
de oposición, con complexas
alianzas electorais que posibel-
mente dificultarán unha estábel
gobernabilidade, a teor dos fu-
turos pactos políticos en curso. 

Polo tanto, aínda que con
cambios específicos, o mapa
“xeopolítico” boliviano segue a
confirmar as fendas entre un
oeste controlado polo MAS, e o
leste, máis orientado cara ao
bloque de prefectos opositores.
Unha división que tamén se
manifesta na perspectiva social,
cunha Bolivia rural e indixenista
partidaria de Morales e outro
país, máis urbanizado e econo-
micamente de clases medias e
altas, basicamente controlado
por liderados opositores. 

Resta observar se estas Boli-
vias proseguirán a súa dinámica
de confrontación durante o pe-
ríodo presidencial 2010-2015 ou
ben se estes resultados presa-
xian novas alternativas e pactos
de gobernabilidade. En todo ca-
so, ninguén dubida que Evo
Morales marca decididamente
o pulso político boliviano.�

A pesar de que o partido do presidente mantense
no 50-60% de apoios tras as eleccións rexionais,
a oposición e outros partidos de esquerda gobernarán
as zonas urbanas e máis desenvolvidas

Morales non seduce a Bolivia rica

X.L. Franco Grande

Non se pode dicir que a po-
lítica de Joseph Ratzinger,

polo que toca á corrupción se-
xual, sexa de mínima finezza.
Máis ben resulta ser dunha
vulgaridade impropia da súa
persoa. E do peor conservado-
rismo –do que peor dano fai–,
que consiste en calar e mirar
para outro lado.

Ratzinger nunca tivo claro
que a súa acción máis correcta
tiña dous únicos camiños: 1)
Limpar de verdade a casa pro-
pia e 2) Axudar a que lla limpa-
sen dando conta ás autorida-
des xudiciais –nin sequera no
caso Murphy, que coñecía moi
de primeira man, non fixo nin-
gunha das dúas cousas e, por
iso, está pasando agora por un
verdadeiro calvario.

O mal feito xa está mal feito.
O peor é o que vai vir, seguindo
na mesma liña. Por exemplo,
os actos de solidariedade co
culpable, ao que se quere facer
vítima dalgunha estraña con-
fabulación entre xudía e masó-
nica: ninguén ten a valentía de
dicirlle que do que lle está pa-
sando só el ten a culpa.

E cando a casa propia non se
limpa a fondo e cando non se
prescinde dos tarecos que máis
ben estorban, o que se fai é hi-
potecar o futuro, ben xerando
indemnizacións sen fin, ben
expoñéndose ás accións dos
fiscais (que nunca foron notifi-
cados deste tipo de delitos), e a
non ter nunca o caso pechado.

Calquera dirixente político
–e o Papa é un deles– se perci-
be que na sociedade algo mar-
cha mal –sexan narcotrafican-
tes, terroristas ou “afortuna-
dos” do ladrillo–, non dubida
en tomar as medidas que crea
oportunas; pero nunca cala,
mira para outro lado e aquí
non pasou nada. Porque, así as
cousas, sempre termina pa-
sando o peor.�

LATEXOS

NO VATICANO
MANCA FINEZZA

’’

Calquera dirixente político
se percibe que algo marcha
mal, non dubida en
tomar medidas”

’’

Membros dunha mesa electoral nun alfoz de La Paz o 4 de abril. DAVID MERCADO/ REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’O partido de Morales non
gobernará nin na capital
real, La Paz, nin na
administrativa, Sucre”

’’A oposición non logra
un proxecto nacional con
posibilidade de vitoria”
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nación positiva, coñecidas co-
mo Black Economic Empower-
ment (BEE), das que emerxeron
novas elites económicas negras.

Pola contra, moitos brancos
que ocupaban altos cargos ad-
ministrativos ou eran profesio-
nais dos servizos públicos suda-
fricanos decidiron emigrar can-
do o CNA tomou as rédeas das
administracións. A este colecti-
vo de expatriados sumáronse
moitos granxeiros que dicían
sentirse ameazados por un cli-
ma de hostilidade que se co-
brou numerosas vítimas. Entre
1995 e o 2005, o colectivo bran-
co viu como se reducían os seus
efectivos, pasando nunha déca-
da de 5,2 a 4,3 millóns.

Tampouco no colectivo ne-
gro todo son alegrías dende que
o CNA asume o poder. A pobre-
za segue por riba do 40%. En de-

terminados barrios o índice de
paro entre o segmento de pobo-
ación dos 20 aos 30 anos supera
o 70%. No país que acumula o
25% do PIB de toda África, tan só
o 1% dos negros podería consi-
derarse clase media, segundo os
parámetros occidentais. As dife-
renzas sociais entre brancos e
negros son abismais, e nestes
sumidoiros é fácil sementar
odio racial que nos negros se ali-
menta pola inequidade social e
nos brancos se nutre da sensa-
ción de ter perdido poder políti-
co ou económico. Para os ultras
o combustíbel é a frustración de
perda da supremacía racial.

O carimbo de “Nación Arco
da Vella” para definir un país
que medra en harmonía e pros-
peridade sumando todas as ra-
zas vai ser posto a proba nos
próximos meses.�

presidencia de Frederik Le
Klerk, o apartheidfoi desapare-
cendo gradualmente. Dende a
chegada ao poder do CNA non
só se eliminaron todas as medi-
das discriminatorias senón que
comezaron políticas discrimi-

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Ninguén podía imaxinar que a
letra do himno extraoficial das
mocidades do Congreso Na-
cional Africano (CNA) “Morte
ao Bóer” (agricultor branco) ía-
se cumprir literalmente na fi-
gura do máximo líder dos Mo-
vemento de Resistencia Afrika-
ner (AWB).

A granxa de Ventersdorp, ao
noroeste da república tinxiuse
de vermello tras das macheta-
das recibidas polo líder supre-
macista branco Eugene Terre-
blanche.

Poderían enmarcarse na on-
da de violencia que vive o país,
considerado un dos máis vio-
lentos do mundo. Máis de
20.000 persoas son vítimas cada
ano dunha morte violenta.
Mais a morte de Terreblanche
ten outro calado político que fai
agromar históricas tensións la-
tentes, que semellaban aletar-
gadas dende a chegada ao po-
der de Nelson Mandela en 1994. 

Pouco vai aliviar a crispación
bipolar entre brancos (que do-
minan a economía) e negros
(que controlan o poder políti-
co), o feito de que os asasinos
sexan dous empregados enra-
biados por non recibir o seu sa-
lario. O que conta neste intre de
fervor racial é que eran dous ne-
gros de 15 e 21 anos.

Dentro do AWB, recláman-
lles aos seus afectos calma para
non actuar en quente, ao tempo
que anuncian que vingarán a
morte de Terreblanche. Prefi-
ren agardar ao 1 de maio para
decidir en asembleas  as accións
selectivas e modos de execu-
ción. Ao tempo que aconsellan
non viaxar a Sudáfrica para asis-
tir ao mundial de fútbol.

A FIN DO APARTHEID E A ECONOMÍA. Os
brancos, que apenas represen-
tan o 10% da poboación, domi-
nan os sectores económicos
claves . Dende 1990, durante a

O final do apartheid
non supuxo o equilibrio
económico entre negros
e brancos. Os primeiros
teñen o poder político,
os segundos
dominan a economía

Sudáfrica revive tensións raciais
a meses do mundial

Un partidario do Movemento de Resistencia Afrikaner terma dunha bandeira dese partido en Ventersdorp (Sudáfrica), durante

unha concentración de repulsa pola morte do líder desta forza racista.                                                                                                      SIPHIWE SIBEKO/ R EUTERS

EXÉRCITO DOS EE UU/ IRAK

UN VÍDEO RECOLLE
UN  ATAQUE A XORNALISTAS

A páxina web
www.colla-
teralmur-
der.com pu-
blica un ví-
deo no que
se mostra co-
mo un heli-
cóptero Apa-
che abre fogo
contra un
grupo de no-
ve civís en Bagdad durante o
2007. Entre os asasinados es-
taban dous xornalistas da
axencia Reuters. O exército
dos EE UU admitiu que o ví-
deo é auténtico pero explicou
que o protocolo dos militares
a bordo foi correcto ao existir
un perigo de ataque naquel
grupo. Organizacións de de-
fensa dos dereitos humanos
quéixanse de que o propio
exército ampare actuacións
coma esta, onde os soldados
confunden “alegremente” cá-
maras fotográficas con armas
e nas que os militares parecen
gozar co feito de atinar no seu
obxectivo “como se estivesen
a xogar a un videoxogo”. Reu-
ters pide que se abra unha in-
vestigación interna sobre o su-
cedido e salienta o “perigo ex-
tremo” que sofren os periodis-
tas nas zonas de conflito.

CRISE / GRAN BRETAÑA

ELECCIÓNS ADIANTADAS AO 
PARLAMENTO O 6 DE MAIO

O primeiro
m i n i s t r o
G o r d o n
Brown con-
vocou elec-
cións lexisla-
tivas antici-
padas para o
domingo 6
de maio. As
enquisas afir-
man que se-
rán os conservadores os que
logren a vitoria pero falta por
saber se terán maioría sufi-
ciente para escolleren primei-
ro ministro. David Cameron,
o presidente da dereita, xa
ofreceu a man a liberais e em-
prégase a fondo para evitar
dar unha imaxe de partido
“reaccionario” ou “reseso”. O
líder laborista non concorreu
nunca a uns comicios como
cabeza de cartel, xa que che-
gou a primeiro ministro logo
de substituír a Tony Blair,
pouco despois de que este re-
novase a maioría do seu parti-
do na cámara londiniense.�

Namir Noor-El-
deen, fotógrafo

de Reuters asasi-

nado en Bagdad .
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David Cameron,
líder do Partido

Conservador.
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’’Cada ano morren 2.000
persoas por causa violenta”

’’Nun país que administra
o 25% de todo o PIB de
África só o 1% dos negros
pode definirse
como de clase media”
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ria da Cincenta, á que vestiron
de Armani, peitouna Llongue-
ras, calzou uns Manolo Blah-
nik, vai ao baile e namórase do
príncipe. Pois a castaña viría
sendo unha Cincenta. É unha
froita que vén do campo e nós
dámoslle unha vestimenta.
Teño un libro escrito –A Meta-
física do viño– e a da castaña
vén sendo algo parecido.
QQuuee  éé  mmeelllloorr,,  sseerr  eemmpprreessaarriioo
oouu  sseerr  ppoollííttiiccoo??
O que ten que facer o político é
xustificar e explicar as cousas.
Ás veces dise que mente pero
non é así: o que fai o político é
dar unhas esperanzas de fu-
turo, o que se chama un Wish
of thinking, un desexo mestu-

Eva Estévez
Paco Vilabarros [fOTOGRAFÍA]

José Posada (Vigo, 1940) repre-
senta a segunda xeración da
firma homónima que fabrica
os reputados Marron Glacéen
Ourense. Propietario, xerente,
director xeral, confesa que fai
de todo: dende pagar as factu-
ras a pechar as portas. Pero a
súa vida vai moito máis alá, vi-
sitou un cento de países, fala
sete idiomas, foi presidente de
Caixa Ourense e eurodeputado
por Coalición Galega. O “J” do
seu nome débese á súa prefe-
rencia pola norma reintegra-
cionista ou lusista.
CCaannttooss  aannooss  lleevvaa  nnoo  nneeggoocciioo??
Cincuenta. Meu pai xa viña tra-
ballando coas castañas, expor-
tándoas ao Brasil. Agora eu pa-
seille a testumuña ao meu fillo
que tamén se adica ao negocio.
QQuuee  vviirrttuuddeess  tteenn??
A castaña máis que virtudes, o
que ten é tradición, historia. É
un alimento respectábel que
xa mencionaba Homero nos
seus versos, e que acompaña a
humanidade, alimentándoa,
dende os seus albores. Ten
unha boa composición, con
moita fibra e potasio, pero, o
que ten agora é unha alta gas-
tronomía. Resulta un ali-
mento básico e substancial,
esencial da tribo galega, que
cando chegou a pataca de
América foi relegada como hi-
drato de carbono básico. Co
tempo pasou de alimento de
fame a alta gastronomía.
AA  qquuee  ffooii  ddeebbiiddoo  eessttee  ccaammbbiioo
ddee  ccoonnssiiddeerraacciióónn??
É froito dunha evolución. Pa-
sou o mesmo coa sardiña e o
bacallau que tamén eran ali-
mentos humildes e co tempo
convertéronse en artigo de
luxo. É unha evolución do con-
cepto na alimentación e na
gastronomía.
QQuuee  llllee  ddáá  aa  vvoosstteeddee  aa  ccaassttaaññaa??
Metafísica. 
????  !!!!
A Metafísica é a parte que está

máis alá da Física, onde se en-
contra o embrullo, o conto, a
fantasía... Lembremos a histo-

rado, deturpado do que se
querería que pasase. O empre-
sario é o revés: ten non só que
predicar, senón dar millo. É un
conseguidor, un home máis
práctico, máis inmediato, que
normalmente ten un discurso
pobre e non sabe explicarse.
Os políticos saben explicarse
pero non saben facer as cousas
e así lles saen...
PPrreeffiirree  eennttóónn,,  ddeedduuzzoo,,  aa  ssúúaa  ffaa--
cceettaa  ddee  eemmpprreessaarriioo??
As dúas son interesantes. A
transcendencia dun bo polí-
tico é que ten unha responsa-
bilidade moi alta. Enfádome
cando se fala mal deles siste-
maticamente. Sexan bos ou
malos son necesarios, e nestes

momentos de crise é cando fan
falla mellores políticos. Así que
falar mal dos políticos por sis-
tema é unha estupidez porque
os eliximos nós. É como se ca-
sas cunha señora e falas mal
dela ao día seguinte da voda. O
que fai falla é criticalos cons-
trutivamente, dicirlles os fallos
e, despois, nas eleccións, non
votalos tanto individual como
colectivamente.
OO  MMaarrrroonn  GGllaaccéé nnoonn  tteenn  nnaaddaa
qquuee  vveerr  ccoo  FFeerrrreerroo  RRoocchheerr??
(Risas). Non me diga iso. O Fe-
rrero Rocher é vulgar. O Ma-
rron Glacé non é un bombón,
non está feito con chocolate, é
un confeitado, delicado, exqui-
sito e efémero –non se >>>

Premio europeo ao leite Unicla de Feiraco.As Cooperativas Agra-

rias Europeas recoñeceron as propiedades saudábeis desta marca ga-

lega. O galardón recoñece o esforzo da entidade dedicado á innova-

ción, que consiste neste caso en mellorar a alimentación das vacas,

que se basea en herba verde e sementes de liño. �

José Posada, fabricante de Marron Glacé

‘Tratamos a castaña coma
a Cincenta do baile’

EMPRESARIOS
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‘Non teño
ningún souto’
Ten moitos soutos?

En propiedade, ningún. En re-

alidade, as castañas apáñanas

os propietarios dos soutos, trá-

enas aquí e empezamos o

noso traballo. Contamos

cunha rede de produtores

dende hai moitos anos. Nós

dicímoslle cal é variedade

máis idónea e o tamaño.�
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árbore até o froito. Colabora-
mos en proxectos e investiga-
cións de todo tipo porque o
noso traballo é un compendio
de todo: dende a plantación
dos soutos, o seu coidado, o es-
pelicado, transformación e
conxelado da castaña... Apren-
demos, temos acceso a un
banco de datos internacional,
participamos en xornadas
como a que organizou o INORDE

en Ourense o 11 e 12 de marzo.
CCoommoo  lleevvaann  aa  ccrriissee??
Empatamos co ano pasado,
pero non son bos tempos. Hai
que loitar un 30% máis para fa-
cer o mesmo. É o que pasa en
todas as empresas.�

conserva máis de 15 ou 20
días se non se fai ao baleiro.
PPoorrqquuee  éé  ttaann  ccaarroo??
A castaña é un ingrediente ba-
rato, pero o proceso de fabrica-
ción é laborioso e fai o produto
caro pero ten que ser así. Non
paga a pena falar de materias
primas senón do produto aca-
bado que ten máis Metafísica
que materia prima. 
CCoollaabboorraann  ccoonn  aallggúúnn  cceennttrroo  ddee
iinnvveessttiiggaacciióónn??
Temos moita relación coa
Universidade de Vigo e co
Centro Tecnolóxico da Cali-
dade. E bastantes colabora-
cións con laboratorios, coa
Xunta de Galicia...

PPaarraa  oo  eessttuuddoo  ddoo  ffrrooiittoo  oouu  ddoo
pprroocceessoo??
Todo: dende a plantación da

ECONOMÍA.13.
ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010

Manuel Cao

O s datos que se van coñecendo parecen indicar que o
2010 será o ano da inevitábel purga que lle afecta á

economía española despois dos excesos da burbulla in-
mobiliaria, da voracidade consumista, do crédito fácil e ba-
rato e dos fondos UE substitutivos do esforzo fiscal propio.

O número de parados segue aumentando (35.988 máis
en marzo) pero a menor ritmo e son a economía somer-
xida e as axudas familiares as que van adiando o estoupido
social con intercambios e interrelacións anárquicas pero
eficaces que axustan as perspectivas aos tempos de crise,
deixando na lembranza ou no esquecemento o período
das vacas gordas e das oportunidades ilimitadas para fa-
cerse ricos. A taxa de aforro dos fogares segue a aumentar
acadando xa o nivel máis alto dende o 2000, pois a xente
prepárase para o peor contribuíndo a retornar ao equili-
brio financeiro individual e colectivo mediante a redución
de gastos e a  selección máis coidadosa das compras e os
investimentos. 

As políticas públicas están orientadas a paliar os custos
sociais da crise mantendo os servizos públicos e as presta-
cións por desemprego sen que, por agora, o goberno socia-
lista acepte cambios na regulamentación laboral tanto
polo poder de veto das organizacións sindicais como polos
dubidosos efectos beneficiosos que tal reforma tería no
emprego. A evolución do programa PRODI (Programa de
Desemprego e Inserción) indica que unha parte xa signifi-
cativa deixa de percibir a prestación por atopar traballo. En
realidade, é na vigorosa economía informal onde se están a
producir os axustes con contratos temporais e mediante
acordos salariais entre particulares. A estabilidade relativa
da circulación de billetes de 500 euros nunha contía im-
portante revela os sólidos fundamentos da economía in-
formal, que se mantén nuns niveis equiparábeis ou quizáis
superiores ao anterior período de crecemento.

Pola contra, os datos das Administracións públicas reve-
lan unha evolución negativa, pois as políticas están a cum-
prir o seu papel compensatorio co aumento dos gastos
(prestacións, servizos públicos e investimentos) mentres se
produce unha drástica redución de ingresos, maior nos im-
postos indirectos que nos directos. Os aumentos previstos
no IVE poden acentuar aínda a propensión ao abandono
da economía formal seguindo en parte a curva de Laffer.

As perspectivas seguen complicadas pero tanto socie-
dade coma goberno tomaron conciencia xa da especifici-
dade dos problemas da economía española e poden ac-
tuar en consecuencia. As empresas e as familias están a
asumir que a crise require decisións duras e inmediatas
como aumentar o aforro, a eficiencia e a posta en marcha
de novas actividades (en marzo subiu a ocupación no Ré-
xime Especial de Autónomos) mentras que as Administra-
cións públicas terán que levar adiante melloras no sistema
organizativo e institucional e reorientar os incentivos nas
políticas básicas: educación, tecnoloxía, infraestruturas e
políticas sectoriais.�

A economía informal
segue funcionando igual
ou mellor que nos tempos
de medra económica”

’’

’’
UNHA OLLADA 
Á CONXUNTURA

VVoosstteeddee  ffooii  pprreessiiddeennttee  ddee
CCaaiixxaa  OOuurreennssee..  CCoommoo  vvee  aa  ffuu--
ssiióónn  ddaass  ccaaiixxaass  ggaalleeggaass??
Non a vexo necesaria. Primei-
ramente porque dúas caixas
sempre son mellor que unha
porque compiten entre si; se-
gundo porque o traballo e es-
forzo que se vai empregar na
fusión debería dirixirse a cada
unha das entidades para mo-
dernizalas e dinamizalas, fa-
celas máis rendíbeis, amino-
rar o número de morosos e
consolidarse. Cada unha de-
las en solitario está entre as
dez primeiras caixas do Es-

tado e teñen a dimensión crí-
tica suficiente como para saír
adiante en solitario. Visto o
precedente de Caixa Ourense
que foi máis ben absorbida
por Caixa Vigo, pois a reali-
dade é esta, o señor Gaioso
ten medo de padecer agora o
que el fixo antes.

AA  ssúúaa  ffoorrmmaacciióónn  éé  ddee  eennxxee--
ññeeiirroo  ttééccnniiccoo  qquuíímmiiccoo..  SSeerr--
vviiuullllee  ddee  aallggoo??
É imprescindíbel. A cociña é
física, química e bioloxía. A
fabricación de alimentos ta-
mén. Canto máis saibas das
cousas máis as queres e me-
llor poderás facelas con res-
ponsabilidade e recoñece-
mento. A sanidade é im-
prescindíbel, pero a cali-
dade será mellor de dispor
dunha serie de coñecemen-
tos e do mercado para retro-
alimentar e producir o que
che piden.�

‘Non vexo necesaria a fusión das caixas’

’’A cociña é física, química
e bioloxía”

>>>

OO  MMaarrrroonn  GGllaaccéé éé  oorriixxiinnaarriioo
ddee  FFrraanncciiaa??
Parece ser que se lle deu esta
denominación aos froitos que
se metían en mel e se conser-
vaban nela na antiga Greza e
Roma. Parece ser que foi Cata-
lina de Medici, no século XVI,
a que levou á Corte francesa as
tradicionais froitas confeita-
das e aqueles mazapáns que
se facían pola Toscana. A
cousa floreceu en Francia
como toda a gran gastrono-
mía –porque hai que recoñe-
cer que a gran gastronomía
europea é francesa– e despois,
por mimetismo, chegou de
volta a Italia e foi para o Xa-

pón, onde copiaron de Eu-
ropa para facer Marron Glacé
e agora prodúcese tanto en
Asia coma en Europa.
AA  mmaaiioorr  ppaarrttee  ddaass  ssúúaass  eexxppoorr--
ttaacciióónnss  ssoonn  ppaarraa  eessee  ppaaííss??
É un dos principais mercados;
de feito participamos en feiras
para darnos a coñecer e facer
negocios. O meu fillo fala xa-
ponés e alí temos moi bos
clientes. Tamén temos mer-
cado en máis de 20 países.
VVoosstteeddeess  ssoonn  ooss  pprreeccuurrssoorreess
ddooss  ccaassttaaññeeiirrooss  eenn  MMoossccoovvaa......
Alí temos unha organización
e vendemos máis castañas no
verán que no inverno. É un
país moi interesante.

TTaamméénn  oorrggaanniizzaarroonn  uunn  mmaa--
ggoossttoo  nnoo  XXaappóónn......
E tamén invitamos os xapone-
ses a participar no magosto
que se fai en Ourense. Trouxé-
molos aquí, viron como se fa-
cía e mandámoslles castañas
aló, á cidade de Ena, que é a
zona de produción de casta-
ñas no sur do Xapón. Fixemos
un intercambio cultural entre
Ourense e Ena. 
EElleess  nnoonn  tteeññeenn  eessttaa  ccuullttuurraa
ddoo  mmaaggoossttoo??
A castaña é moi respectada, e
consúmena moito. Contan
cunha tradición moi intere-
sante: cando regalan casta-
ñas desexan boa sorte.�

‘Invitamos os xaponeses
ao magosto de Ourense’

’’O Ferrero Rocher
é un bombón vulgar”

’’Falar mal dos políticos
por sistema é unha
estupidez porque os
eliximos nós”
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final do Campionato de España
celebrada en Portonovo. 

UNHA VITORIA ALGO MÁIS QUE SIMBÓLI-

CA. Aínda que non se trate do pri-
meiro equipo, a vitoria do con-
xunto de afeccionados ten moi-
to máis que mero simbolismo,
xa que lle permitirá a selección
galega estrearse a nivel interna-
cional de xeito oficial. O equipo
de Galicia medirase agora aos
campións zonais de Alemaña e
Greza, ademais da selección
afeccionada de Malta no Tor-
neo das Rexións da UEFA, que
acada xa a sétima edición. En
ocasións anteriores destacaron
os triunfos acadados por Euska-
di, no cuarto torneo, e por Cas-
tela e León, no sexto. 

sificarse para a última fase, as
dificultades virían por parte das
seleccións italianas e centroeu-
ropeas que son as que mellores
palmarés presentan nunha
competición que naceu a finais
dos anos noventa.

Con independencia do re-
sultado que acade Galicia, o
seu éxito está garantido por ser
a primeira representación ofi-
cial dunha selección galega de
fútbol a nivel internacional,
nunha época na que se supri-
miu o único partido anual que
xogaba un combinado galego
profesional, aínda que fose de
xeito amigábel.�

Antonio Cendán
Dende que unha selección ga-
lega xogara o primeiro partido
de fútbol, en 1922, nunca se
acadara un éxito de certo nivel,
xa que a meirande parte das se-
leccións que representaron a
Galicia tivérono que facer a ni-
veis amateurs ou xuvenís. Ago-
ra, o combinado de afecciona-
dos vén de acadar o título esta-
tal de seleccións autonómicas
tras gañarlle 2-1 a Andalucía na

O combinado afeccionado vénse
de proclamar campión estatal

Do grupo no que está incluí-
da Galicia sairá un dos oito
equipos que en 2011 xoguen a
fase final que decidirá o cam-
pión rexional europeo. Aínda
que non se teñen moitas noti-
cias do posíbel potencial dos
equipos que se enfronten ao
galego, por tratarse de equipos
afeccionados, parece que a for-
za da selección galega, na súa
estrea oficial internacional está
fora de dúbida. Isto é o que se
colixe cando menos da fortale-
za do fútbol afeccionado a nivel
estatal. Nas seis edicións ante-
riores, tres finalistas foron re-
presentantes españois. De cla-

O grande éxito da selección galega

FÚTBOL

’’Medirase con Alemaña,
Greza e Malta no torneo
das Rexións da UEFA”

Antonio Cendán
Ao longo de moitos anos, dicir
Rácing de Ferrol era sinónimo
de División de Prata. Durante
37 campañas o cadro depar-
tamental militou na segunda
categoría do fútbol estatal,
chegando, incluso, a xogar
unha promoción de ascenso a
Primeira. O cadro ferrolán fi-
gura ademais entre os 20 me-
llores “segundas” de todos os
tempos. Hai tan só dúas cam-
pañas que o equipo do norte
de Galicia perdeu a categoría
na última xornada ligueira. 

Esta temporada o obxecti-
vo era estar entre os catro pri-
meiros para intentar regresar
á Segunda División, pero can-
do a campaña entra no treito
final vese que o Ferrol terá que
conformarse no mellor dos

casos con perma-
necer na cate-
goría de bron-
ce. Tras un co-
mezo de liga
titubeante,
o seu tán-
dem de
adestra-
dores for-
mado po-
los irmáns
Veiga foi
substituí-
do por Luisi-
to, que na pa-
sada tempada
adestrara con
éxito o Cidade
de Santiago. O
cambio de técni-
co producíase na
décima xornada

de liga cando o equipo estaba
penúltimo, un posto co que
coquetea na actualidade, a
tan só seis encontros do re-
mate da liga.

DEMASIADOS CAMBIOS. O cadro
departamental experimentou
un gran número de cambios

no seu plantel, des-
pois de que

m a r c h a s e n
moitos dos

xogadores
que o

ano pa-
sado fixe-

ron unha dig-
na campaña na que o
equipo quedou ás

portas da fase
de promo-

ción a Se-
gunda A.
Nada facía
imaxinar o

actual pa-
norama, no que

o equipo raciguista está envol-
vido na loita por non descen-
der, unha empresa difícil xa
que figura igualado a puntos
co Izarra e o Sestao River. Por
enriba ten o Bilbao Athletic e o
Zamora, que aínda que máis
sosegados tamén están invo-
lucrados nesta particular liga
por evitar a Terceira División,
á que parece que xa está abo-
cado o Compostela, malia que
espertou nos últimos partidos.

Ao Rácing de Ferrol faltou-
lle pegada, nunha categoría
que se caracteriza precisa-
mente pola súa seca goleado-
ra. Agora, ao mítico conxunto
verde quédanlle tan só seis
xornadas para arranxar unha
desfeita que se comezou a la-
brar en setembro. A vitoria no
partido ante o Lugo o domin-
go de Resurrección podería
marcar un punto de inflexión
para evitar a caída no pozo da
Terceira División, na que non
xoga dende 1992.�

Case 20 anos despois pode descender
a Terceira División

O Rácing de Ferrol, un histórico en apuros
’’O cadro ferrolán figura

entre os 20 mellores
segundas de todos
os tempos”
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cos. En Pontevedra, aínda que
a súa función básica seguise
sendo a mellora do millo, a Mi-
sión intensificou o contacto
cos labregos, repartiu gratuita-
mente híbridos e propiciou a
creación do Sindicato de Pro-
dutores de Sementes, mello-

CULTURA.16. ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010

Xan Carballa

R edes de Coñece-
mentofoi unha ex-
posición de grande
relevo que en 2008

axudou a divulgar a relevancia
da Junta de Ampliación de Es-
tudos (JAE) no desenvolvemen-
to científico no Estado e singu-
larmente en Galiza. Se 1907 era
unha data referencial dese pro-
ceso, outra foi a de 1936, mo-
mento no que a depuración po-
lítica e ideolóxica demediou por
morte, exilio ou marxinación,
aquel esforzo de ilustración e
avance, que en moitos casos
vencellaba a investigación pura
e tamén as súas aplicacións.

Cruz Gallástegui Unamuno
(Vergara, 1891 – Pontevedra
1960) brillou con luz propia
naquelas tres décadas e, ape-
sar das dificultades, tamén até
finais dos seus días, desde a
Misión Biolóxica de Ponteve-
dra, un organismo no que ver-
teu os seus coñecementos de
agricultura e xenética, singu-
larmente nas súas investiga-
cións sobre o millo. Agora a Re-
al Academia Galega das Cien-
cias adícalle a súa celebración
anual, un xeito de divulgar a vi-
da e a obra dun científico reco-
ñecido, fortemente integrado
na sociedade galega, que nos
anos trinta formaba parte do
Seminario de Estudos Galegos
e do Partido Galeguista.

UN VASCO DE ALEMAÑA A GALICIA.
Nacido en Vergara (Guipús-
coa), Gallastegui era fillo dun
experto  en horticultura, fruti-
cultura e gandería,  e graduouse
de enxeñeiro na Real Escola Su-
perior de Agricultura de Hohen-
heim, preto de Stuttgart, onde
coñece a Xulio López Suárez,
que o invitou a coñecer a finca
que o seu irmán, Xoán de For-
cados, tiña en Lamaquebrada,
nas terras do seu Saviñao natal. 

Xosé Ramón Fandiño teno
contado nunha reseña biográfi-

ca que publica o Consello da
Cultura, “en Lamaquebrada
don Xoán ensaiaba e patrocina-
ba un proxecto de granxa expe-
rimental e unha escola agrícola
nocturna na que os fillos dos la-
bregos aprendían as bases da
agricultura e da economía agra-
ria, das que lle encargou a direc-
ción ao seu irmán e a Galláste-
gui. O encontro cos irmáns Ló-
pez Suárez foi decisivo porque
Xoán, que xa estaba ampliando
estudos de Medicina no Rocke-
feller Institute de Nova York,
conseguiu que a JAE lle conce-
dese unha beca a Gallástegui,
que chegou a Nova York a finais
de 1917. López Suárez orien-
touno cara á Xenética e despois
de acompañalo a visitar os pro-
fesores Thomas H. Morgan (fu-
turo Premio Nobel) e Edward
M. East, os máis soados xenetis-
tas daquela época en América,
axudouno a instalarse en Bos-
ton para estudar Xenética vexe-
tal na Bussey Institution da Uni-
versidade de Harvard co men-
cionado East e Xenética animal
con William E. Castle”. O peri-
plo americano de estudos con-
tinuou na Agricultural Experi-
ment Station de Connecticut
con Edward H. Jenjis, Donald e
F. Jones e Shull sobre a fecunda-
ción do millo híbrido. Logo vai a
New Haven e a partir do 1 de fe-
breiro de 1919 pasa a Ithaca
(Nova York) para proseguir os
seus estudos no Departamento
de Mellora Vexetal da Universi-
dade de Cornell. 

O NACIMENTO DA MISIÓN BIOLÓXICA.
A relación  de Gallástegui cos
irmáns López Suárez foi decisi-
va cando en 1921 se funda en
Santiago a Misión Biolóxica e
despois, mercé ao apoio da
Deputación de Pontevedra, se
instalou en Salcedo con Gallás-
tegui de director desde o pri-
meiro momento. Seguindo o
relato de Fandiño, ademais
dos estudos agropecuarios que
deu a coñecer en publicacións

e conferencias, Gallástegui es-
colleu para os primeiros traba-
llos da Misión o problema dos
soutos de castiñeiros, que eran
desbastados polo andazo da
“tinta”, e a mellora do millo por
medio da hibridación, ade-
mais doutros estudos xenéti-

rou a baixa produtividade das
patacas e, seleccionou e mello-
rou as plantas hortícolas. Coa
incorporación dos enxeñeiros
Vicente Boceta e Miguel
Odriozola, orientou os traba-
llos de selección e nutrición do
gando porcino e a crea-

Cruz Gallástegui, pioneiro dunha utopía
O 22 de abril celébrase o Día do Científico
Galego adicado, neste ano
do cincuentenario da súa morte,
a Cruz Gallástegui Unamuno

DÍA DO CIENTÍFICO

O máis famoso retrato de Cruz Gallástegui, do fotógrafo Pintos,  que se conserva no Museo de Pontevedra.

>>>
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mentos potenciais, moi na liña
do pensamento que Galláste-
gui sostiña. Pero chegou o gol-
pe militar. No catálogo de Re-
des de Coñecemento hai un
relatorio sobre o sucedido coa
comunidade científica galega
despois daquel 18 de xullo, coa
disolución do Seminario de Es-
tudos Galegos e a persecución,
exilio ou morte  de moitos dos
seus colaboradores. Galláste-
gui, casado con Elisa Fráiz Ta-
fall, emparentado directamen-
te con outro científico e políti-
co relevante, Bibiano Fernán-
dez Osorio-Tafall salvouse da
represión directa pola súas re-
lacións pontevedresas, pero al-
gunha das súas iniciativas, co-
mo a do Sindicato de Produc-
tores de Sementes, foi absorbi-
da por presións falanxistas e
integrado nas corporacións
sindicais franquistas.�

que puidese ser adaptado ás
condicións alimenticias da
montaña galega”.

DEPENDENCIA DO CSIC. O tempo
que se iniciaba coa aprobación
do Estatuto de Autonomía de
1936  poñía no horizonte da
economía galega novos instru-

ción dunha larada da raza
“Large White”, sen desatender
a propia raza de porco celta do
país xa en grave perigo, como
el messemo explicaba en 1931,
nunha conferencia promovida
polo Grupo Autonomista Ga-
lego de Valentín Paz Andrade,
mesmo suxerindo “unir a pre-
cocidade do porco inglés á re-
sistencia do noso porco galego,
creando así un tipo intermedio

’’Gallástegui estudou,
na Misión Biolóxica,
o problema dos soutos de
castiñeiros afectados pola
‘tinta’ e a mellora do millo
por medio da hibridación”

utopía científica e agraria

Os cadernos de traballo de Cruz Gallástegui na Misión Biolóxica.

A conferencia de 1931, no Círculo

Mercantil de Vigo, é o esbozo do

pensamento que Gallástegui

quería aplicar en Galicia, no que a

investigación era o primeiro paso

para un proxecto económico de

máis alcance, no que o modelo

danés cooperativo e de investiga-

ción era un referente, como ta-

mén se contemplaba no progra-

ma galeguista da época. O tema

desenvolveuno máis polo miúdo

noutras publicacións, como no

traballo editado en Bós Aires por

Citania (El campo gallego), pero

na conferencia viguesa xa sinteti-

zou as ideas que compartía cos

seus admiradores.

Aquela charla facía fincapé no

problema dos aranceis e a protec-

ción do sector agrario galego, ao

tempo que ofrecía alternativas

para aumentar a produtividade,

“se por medio da Misión Biolóxica

ou doutro Centro de Investiga-

ción, se intensifica a produción do

millo –creo que pode ser duplica-

da, pero supoñamos que só me-

dra un 70%– Galicia produciría

170.000 toneladas máis das que

se colleitan na actualidade: e con

iso non só se cubrirían as nosas

necesidades, senón que aínda

quedaría marxe para venderlle ás

demais provincias españolas

máis de 150.000 toneladas, ou

para fabricar aquí con elas algúns

miles de quilos de leite, queixos,

manteigas ou carnes. Se iso se ti-

vese feito hai dez anos, Galicia,

sendo dona do mercado do millo

español, tería progresado enor-

memente, porque influiría en im-

por os prezos ao millo e á vez, en

parte, ao gando de abasto”.

Gallástegui reflexionaba sobre

avicultura, gandería, fruticultura

ou pradarías para poñer en pé,

desde a base da investigación, un

medio rural potente. O exemplo

de Dinamarca, tan en boga pola

dimensión semellante a Galicia,

estaba na súa cabeza, “con peor

clima e non mellor solo que o no-

so, é unha economía infinitamen-

te superior, que compite cos seus

produtos vexetais e animais en to-

dos os países europeos. Pois ben,

Dinamarca posúe, actualmente,

nunha superficie como Galicia, na-

da menos que 18 estacións experi-

mentais só para plantas. Sabido é

que respecto da industria animal

cada granxa daquel país é un labo-

ratorio  de control leiteiro, ensaios

de alimentación, todos eles mane-

xados desde unha Central que re-

úne e estuda os datos obtidos. Po-

rén, non ten en realidade máis que

unha Escola de Agricultura, que á

vez é de Veterinaria”.�

O modelo cooperativo
danés

’’Se por medio da Misión
Biolóxica se aumentase
a produtividade do millo,
Galicia faríase dona
do mercado español e tería
un progreso enorme”

[Cruz Gallástegui]

’’Con peor clima e non mellor
solo que o noso,
a danesa é unha economía
infinitamente superior”

[Cruz Gallástegui]

ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010

CULTURA.17.

’’A Misión intensificou
o contacto cos labregos,
repartiu gratuitamente
híbridos e propiciou
a creación do Sindicato
de Produtores de Sementes,
absorbido despois polo
sindicato franquista”

’’Orientou os traballos
de selección e nutrición
do gando porcino e
a creación dunha larada
Large White, sen
desatender o porco celta
do país, xa en grave perigo”

Antonio Odriozola, coñece-
dor directo de Gallástegui e o
seu labor, retratouno moi
ben na Enciclopedia Galega,
“posuía desde moi novo tres
importantes idiomas cientí-
ficos (francés, alemán e in-
glés, que viñeron sumarse e
dar flexibilidade e equilibrio
á súa mente co vasco nativo,
o castelán, o italiano e o gale-

go que coñecía perfecta-
mente. Tiña unha grande in-
tuición e sentido práctico e
lograba tirar dos coñece-
mentos científicos a parte
aplicábel a cada momento
concreto. Así se explica que
nas súas publicacións alter-
nen os estudos teóricos con
breves folletos de divulga-
ción, frecuentemente sen o

seu nome e con numerosos
artigos na prensa, para po-
der chegar a máis xente. O
seu labor e influencia sobre a
agricultura e a gandería de
Galiza foi tan insistente co-
mo práctica e utilísima, es-
pecialmente na mellora do
millo, a pataca, o castiñeiro,
as sementes agrícolas, a hor-
ticultura e gandería”.�

Un home práctico

>>>
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clúe que o que
nos impide
achegarnos
ao galego co-
mo medio de
expresión é
un modelo de
pensamento
irracional, ba-
seado en dogmas ou tópicos
nos que apenas reflexionamos.

A pedagoxía e a sinxela do
texto non impiden que moitos
adultos poidan encontrar mo-
tivos para superar diversas
“pantasmas” sobre a lingua,
como que o galego soa mal, ou
que non serve para nada ou
que simplemente non o fala-
mos porque non o domina-
mos ao cento por cento.

Sobre o racismo lingüístico
CCoooorrddiinnaa::  Pilar García Negro.

EEddiittaa:: Laiovento.

A profesora da Universidade da
Coruña pro-
pón, xunto cos
autores dos
textos incluí-
dos na obra,
unha actualiza-
ción da historia
da lingua e da
relación que se-
cularmente galego e castelán ti-
veron. Pensado como resposta
científica ás denuncias de impo-
sición, os distintos autores van
analizando a presenza do gale-
go na toponimia, no ensino ou
na sociedade pública. 

Ademais, reparan nalgúns
vieiros posíbeis para encarar as
ameazas: mellorar a relación
entre idioma e usos actuais; fa-
cer máis culto o rexistro do gale-
go ou denunciar os plans políti-
cos de segregación lingüística.�

CULTURA.18. ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010

Singala, Pilar García Negro, Xo-
sé Ramón Freixeiro Mato ou
Valentina Formoso, entre ou-
tros, para pensar por xunto
nun futuro posíbel para o gale-
go. A principal conclusión do
libro é que non se pode renun-
ciar á defensa de que o galego
sexa a principal lingua de co-
municación de Galiza e repara
en que a persecución da fala é
unha ferramenta de opresión e
dominación. 

As razóns do galego
AAuuttoorrííaa::  Henrique Monteagudo.

EEddiittaa:: Galaxia.

Traballo que
recolle os es-
critos que so-
bre lingua o
experto en So-
ciolingüística
foi publicando
en El País nos
últimos tem-
pos. O libro subtitúlase “Apelo
á cidadanía” e procura que se-
xa a sociedade civil a que reac-
cione contra os mitos da im-
posición e os preconceptos so-
bre a lingua e reclame a fala
como símbolo da súa identi-
dade e vehículo de comunica-
ción actual pero tamén coa
propia tradición, tanto fami-
liar como colectiva.

En galego, por que non?
AAuuttoorrííaa::  Manuel Núñez Singala.

EEddiittaa:: Galaxia.

Composto como un manual
pensado para os máis peque-
nos, desmonta os preconcep-
tos e simplificacións que sofre a
lingua galega entre parte da so-
ciedade. Para argumentar em-
prega exercicios de lóxica e con-

César Lorenzo Gil
O éxito editorial de 55 mentiras
sobre a lingua galega, de Xosé
Henrique Costas, publicado por
Laiovento dálles pulo a outras
cinco novidades editoriais nas
que a lingua é o tema principal.

Lingua de calidade
AAuuttoorrííaa::  Xosé Ramón Freixeiro Mato.

EEddiittaa:: Xerais.

O filólogo pre-
senta unha
serie de arti-
gos, moitos
deles xa pu-
blicados, so-
bre o mellor
xeito de am-
pliar o espectro
social de galegofalantes. Unha
das grandes preocupacións
deste título é conseguir que a
lingua non perda calidade ou
acabe “descafeinada” con in-
fluencias léxicas e de sintaxe
non propias, principalmente
calcos do castelán.

É por iso que á parte de dar
unhas pautas xerais para me-
llorar a maneira de escribir e
falar, contén varios apéndices
con trucos prácticos para saber
que formas son as máis acaí-
das para cada expresión.

Lingua e futuro
CCoooorrddiinnaa::  Goretti Sanmartín.

EEddiittaa:: Laiovento.

A especialista
en Sociolin-
güística re-
compila dez
textos de auto-
res tamén ex-
pertos na área,
caso de Ma-
nuel Núñez

Varias obras recentes axudan a superar os preconceptos lingüísticos

Libros prácticos sobre o galego

M.B.
Victorino Pérez Prieto (Hos-
pital de Órbigo, León, 1954)
vén de publicar Prisciliano
na cultura galega. Un símbo-
lo necesario (Galaxia), no
que propón un achegamen-
to científico á figura deste
bispo, rachando algúns dos
tópicos creados ao seu redor.
QQuueenn  ffooii  PPrriisscciilliiaannoo??
Aínda que pasou a historia por
bispo foi ante todo un leigo
cristián comprometido coa
doutrina de Xesús. As súas for-
mulacións renovadoras e crí-
ticas cunha institución co-
rrupta entendéronse como
perigosas e acusárono de he-
rexe. O cristianismo pasara de
ser perseguido a converterse
na relixión do imperio, polo
que ademais de postos xogá-
base que a Igrexa acadase un
papel de preponderancia. As
intrigas dos bispos antiprisci-
lianistas conseguiron que Cle-
mente Máximo o condenase a
morte en Tréveris, lonxe da
Gallaecia onde pasara toda a
súa vida. Resulta rechamante
que o movemento creado por
este home, que puido ter pa-
sado desapercibido como ou-
tros herexes, permaneceu vi-
vo 200 anos despois da súa
morte e que 1600 anos des-
pois se segue reivindicando.
PPoorr  qquuee  éé  uunn  ssíímmbboolloo  nneeccee--
ssaarriioo  ppaarraa  aa  ccuullttuurraa  ggaalleeggaa??
Porque os pobos necesitan
símbolos para constituírse
máis alá das realidades históri-
cas. Castelao manifestou que
Prisciliano constitúe a expre-
sión da consolidación da con-
ciencia mística de Galiza. Está
nos alicerces da cultura e da
identidade galega, polo que
Galiza non pode ser conside-
rada unha realidade inventada
polos románticos. Converteu-
se nun símbolo, a pesares da
represión e da erradicación da
súa memoria, que o Romanti-
cismo, e especialmente a Xera-
ción Nós con Otero e Castelao,
reivindicou como necesario
para a vida do país.
QQuuee  qquueeddaa  ddee  PPrriisscciilliiaannoo??
Foi un home reprimido por
ser libre ao igual que os ir-
mandiños, os mártires de
Carral e todos os que loitaron
porque Galiza fose pobo de

seu, ademais de mobilizador
dun cristianismo lexitima-
mente galego. O cristianismo
en Galiza debe beber da rea-
lidade do pobo, non só parti-
cipar da súa lingua senón ta-
mén da súa realidade antro-
polóxica. Se Prisciliano pren-
deu foi porque conectou con
eses substratos que quería
un cristianismo máis seu.
CCoommoo  eennccaaiixxaarrííaa  aaccttuuaall--
mmeennttee  PPrriisscciilliiaannoo  nnaa  xxeerraarr--
qquuííaa  eecclleessiiáássttiiccaa??
Estamos en ano Xacobeo e
aínda se mantén a confronta-
ción Santiago versus Priscilia-
no. Probabelmente os ósos de
Prisciliano non estean ente-
rrados en Compostela pero
dende logo é imposíbel que
sexan os do Apóstolo, porque
a súa presenza aquí historica-
mente non se sostén. Priscilia-
no foi venerado en Galiza até o
século VI e a historia Xacobea
comeza no século VIII. O ca-
miño que fixeron os seus se-
guidores traendo o cadáver
dende Alemaña coincide coa
actual ruta Xacobea francesa.
Dalgunha maneira a memo-
ria priscilianista sumiuse na
Xacobea porque Xacobe foi
un santo con máis capacidade
de congregar xente. Con iso
non quero criticar o camiño,
que abriu Galiza a Europa e
trouxo unha riqueza, pero a
súa importancia non reside
na identidade dos restos se-
nón na experiencia espiritual
dos peregrinos.�

Victorino Pérez Prieto, escritor e teólogo

‘Aínda se mantén
a confrontación entre
Santiago e Prisciliano’

JORGE MEIS / A.G.N.

’’Probabelmente os ósos
de Prisciliano non estean
enterrados en Compostela
pero dende logo é imposíbel
que sexan os do apóstolo”

Códice Calixtino

16 x 24 cm. 580 páxinas en b/n
Capa dura. 30 euros

Edicións A NOSA TERRA

Faga xa a súa reserva en
administracion@anosaterra.com
ou no teléfono 986 433 830
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A Primavera non quería vir este ano.

No Bule-Bule tivemos que facer du-

ras xestións diante de importantes

instancias e organismos como a

ONU, o Meteosat ou Santiago Pe-

mán, para conseguir traela ás nosas

páxinas.

Finalmente, despois de tantas chu-

vias, parece que tamén apareceu es-

tes días polos ceos galegos, en forma

de caloriño e un pouco de sol. 

E iso que a primavera, oficialmente,

xa comezou no día 20 de marzo

(como todos os anos, por outra

parte).

Esta estación tan esperada por todos

é a época do renacer da vida: as

plantas medran e botan as súas flo-

res, os insectos espabilan e saen a

darnos algo a lata. Os animais aparé-

llanse e crían, os paxaros regálannos

os seus cantos, e toda a natureza se

viste de cor despóis do frío inverno. 

Tamén as persoas despertamos un

pouco neste tempo,  e aínda que vi-

vamos algo de costas á natureza, nas

cidades, ben que notamos o influxo

primaveral.

Démoslle pois a benvida a esta esta-

ción, ollando algunhas das súas ca-

racterísticas, orixe do seu nome e ou-

tras anécdotas, que podes seguir

vendo na seguinte páxina...

Redacción/ilustracións:

Gonzalo Vilas
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Moita flor na primavera bon

outono nos espera. 

Entre marzo e abril, se non vén

o cuco, quere vir a fin.

Se marzo maiea e maio mar-

cea, pobre dos que viven na al-

dea.

Ata o corenta de maio non qui-

tes o saio.

En maio, ainda a vella queima

o tallo.

A representación da Primavera

como tema de inspiración moi

recurrido polos artistas,  ten dei-

xado moitas obras mestras no

mundo da arte.

Algunhas delas son especial-

mente coñecidas. Por exemplo:

Na pintura, A Primavera de Boti-

celli. A pintura deste artista do re-

nacimento está chea de enigmas

e simbolismos que os especialis-

tas aínda non descifraron de

todo, 500 anos despois.

Da mesma época, máis ou me-

nos, era o italiano Giuseppe Ar-

cimboldo, que pintaba cadros

usando elementos naturais. E así

pintou esta primavera, feita cos

froitos e plantas desa estación.

No mundo da música, unha das

primaveras máis famosas é o

concerto escrito polo tamén ita-

liano Antonio Vivaldi en 1725 ,

dentro das súas Catro Estacións.

Unha melodía que de seguro re-

coñecerás de inmediato ao es-

coitala.

A primavera correspóndese co momento astronó-

mico do equinoccio, esto é, a posición da Terra res-

pecto ao sol en que a luz deste incide de tal maneira

que os días son iguais ás noites.

O equinoccio de primavera no hemisferio norte,

donde nos atopamos, coincide co seu contrario (o

equinoccio de outono) no hemisferio sur.

Así pois, cando aquí comeza a primavera (máis ou

menos o 20 de marzo), en países como por exem-

plo Arxentina comezan o seu outono.

A primavera comprende os meses de abril, maio e

case todo xuño. É a estación asociada ao renacer

da vida, á renovación do ciclo vital das diversas es-

pecies, tanto animais como vexetais.

Aínda que esto é así máis nuns que noutros especí-

menes, en xeral a aparición do calor e a luz solar de-

termina nas plantas o nacemento ou rebrote, a flo-

ración, e nos animais a procreación das crías, en ma-

míferos e aves, ou a eclosión noutros seres vivos

coma os insectos.

Por iso esta estación está ligada aos cortexos amo-

rososentre os diversos animales, entre os que nos

incluímos os humanos, por civilizados que creamos

estar.

-O nome de primavera ven do La-

tín primus=primeiro e a raiz ver-,

de donde veñen as verbas verde,

verán e outras palabras co signifi-

cado de “crecemento”.

-En francés á primavera díselle

“printemps” (o primeiro tempoou

primeira estación).

En inglés chámase“spring”, que

tamén quere decir fonte, ou abro-

llar, sair cara fóra.

-Algúns falantes galegos din erró-

neamente “primaveira”, pen-

sando que moitas palabras que en

castelán acaban en ”-era” adoitan

acabar en galego en “-eira”. Pero

non neste caso. En galego é sem-

pre primavera.

-Según diversos

estudos, parece

que os nenos/as

nados na prima-

vera son un chis-

quiño máis altos

que os nados en

outono, ao igual

que os cativos

medranalgo

máis durante

esta estación.

-A primavera é unha estación peri-

gosa polas alerxias (que poden

causar estornudos e sarabullos ou

ronchas na pel), a causa do pole

que flota no ar provinte das flores

de diversos árbores e arbustos.

Posición do sol e

a terra no equi-

noccio de prima-

vera.

A Primavera de Arcimboldo.

A Primavera de Boticelli.

A primavera na arte

Refráns
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An tonio García Teixeiro 

AAcabo de chegar de Bolo-
ña. Fomos Fina Casal-

derrey e mais eu, a través da
Asociación de Editores Gale-
gos e da Consellaría de Cultu-
ra, á Feira do Libro para rapa-
ces. Feira multitudinaria, aín-
da que, iso si, feira para
profesionais. Ao longo de ca-
tro días, editores, axentes,
ilustradores ou aspirantes a
selo, persoas de moitos países
relacionadas coa LIX inten-
tan vender e comprar derei-
tos de autor, fan descubri-
mentos literarios, expoñen,
dan conferencias ou fan lon-
gas colas para ofrecer os seus
traballos. Unha loucura que
me encantou coñecer. Fer-
moso o pavillón da Xunta de
Galicia, onde estaban as no-
sas editoriais representadas.
Houbo nel moita actividade.
As editoras non paraban. Luz
(da AGE) atenta a todo, así co-
mo Alfonso, o presidente dos
editores. Belén (Baía), Fran-
cisco e Pilar (Galaxia) tiñan
reunión tras reunión. Leva-
ban unha axenda chea de
contactos para seguir me-
drando. OQO e Kalandraka,
con postos propios, moi soli-
citados. Foi un pracer com-
partir momentos con Pepe
Puga (A Nosa Terra) e con Pa-
co Rodríguez (Hércules) que
tamén andaban ao seu.
Comprobar o éxito dos ilus-
tradores como David Pintor,
Xan L.Domínguez ou Manel
Cráneo, marabilloso. Orixi-
nal, por certo, o catálogo da
AGPI que Manel levou á Fei-
ra. Galicia, a súa ilustración, a
súa literatura, en expansión.
E, paseando polos distintos
pavillóns, comprobei con ale-
gría o altísimo nivel de edi-
ción dos nosos libros e a cali-
dade dos nosos ilustradores.
E sentinme,unha vez máis,
orgulloso de formar parte de
todo isto. Permítanme que
remate cun libro que lin en
Boloña: A fada das lapas (Ga-
laxia) de Manuel Janeiro.Un-
ha xoia. Léano, por favor.�

BOLOÑA

Comprobei  o
altísimo nivel
dos nosos
libros e os
nosos
ilustradores

’’

O tareco de Sara.

Autor:  Ramón Caride

Editorial: Everest Galicia. Col. Ler é vivir

Ramón Caride, autor recoñecido das
nosas letras, achégalle ao público in-
fantil esta fermosa historia de reivin-
dicación da imaxinación coma ele-
mento integrante no desenvolve-
mento do ser humano. A través da
voz narradora da protagonista Sara,
unha nena de sete anos, descubri-
mos a máxica presenza dun ser ma-
rabilloso ao que Sara, facendo unha
pequena homenaxe ao léxico da súa

avoa, chamará tareco. Todo comezou
un día cando ao vover do colexio, a
nosa protagonista atopou no seu
cuarto “algo estraño”que lle chamou
a atención e que decidiu compartilo
co seu irmán maior. Ante a increduli-
dade deste, Sara opta por non lles co-
mentar nada aos seus pais que,
cando están na cidade sempre an-
dan con moita présa. A partir desta
primeira e das sucesivas aparicións
extraordinarias, vaise establecer un
vínculo moi forte entre o tareco e a
nena ata o punto de convertérense
en amigos inseparables capaces de

realizar cal-
quera soño
que teña
cabida no
s e u
mundo de
fantasía. As
i l u s t r a -
cións de
María Lires,

xogando con figuras modeladas,
danlles cor e vida aos diferentes per-
sonaxes nos que se transforma o mis-
terioso tareco.�

Alba Piñeiro

O poder da imaxinación

Atopa  os nove nomes dos planetas do noso sis-

tema solar.
Axuda a esta ovella perdida a atopar o camiño

de volta á súa casa.

Si tes un debuxo, unha caricatura, unha
foto da túa mascota ou do sitio en que
vives... 
Ou unha opinión, un conto, ou un
poema...
Podes mandalos a este correo: 
bulebule@anosaterra.com 
ou ao apartado postal:
Apartado 171, 36200-Vigo
indicando “Para o Bule-Bule”

Iremos publicando as vosas colabora-
cións aquí. 
Lembra que non deben ser escritos moi
longos. 
E manda o teu nome, edade, o lugar
donde vives ou escola donde estudas,
para que podas presumir de xornalista
diante dos/as teus compañeiros/as.

Anímate!

ANOSATERRA
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CADA VEZ MENOS ECONOMISTA. Neste
sentido, Vence, catedrático de
Economía Aplicada, afirmou
que cada vez se considera “me-
nos economista e máis intér-
prete da sociedade”. A súa ex-
posición consistiu en relacionar
datos económicos concretos
coas mixtificacións da realidade
que implica o neoliberalismo.
Máis complicada é a supera-
ción do modelo, que Vence ve
necesaria e case inevitábel, pero
sen camiños claros.�

potencias económicas dos
anos oitenta, comezando polos
EEUU e o Reino Unido de Rea-
gan e Tatcher.

O principal descubrimento
de Polanyi e os seus discípulos
consiste en que a considera-
ción da economía (e polo tanto
o mercado) como un ente au-
tónomo do resto da sociedade
é unha ficción que só se dá
nunha época (a contemporá-
nea) e nun espazo (o que ocu-
pan os países ‘occidentais’).

CULTURA.23.ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010

Xurxo González
Xa hai tres anos que vivimos
nunha situación de crise e pro-
blemas económicos. Neste
tempo fixéronse populares os
comentarios sobre unha cien-
cia descoñecida ou simple-
mente ignorada polo gran pú-
blico: a economía. A preocupa-
ción sobre a organización e
distribución dos recursos
chega tamén aos círculos máis
intelectuais, e unha mostra
disto é que a Semana Galega da
Filosofía lle adique a súa XXVII
edición. Do 5 ao 9 de abril, e
cunha entrada libre e gratuíta,
desfilan polo Auditorio do
Centro Social de Caixanova en
Pontevedra profesores e acti-
vistas galegos (Xavier Vence,
Lidia Senra, Dionisio Pereira e
Bernardo Máiz), estatais (Joa-
quím Sempere) e estranxeiros
(Pye Jakobson, Michael Löwy
ou Jacques Bidet, entre outros).
A lección de clausura será im-
partida por Xosé Manuel Bei-
ras, nun xesto que recoñece a
súa traxectoria nos ámbitos da
política e da economía.

A Aula Castelao de Filosofía,
tradicional organizadora do
evento, imprime na selección
dos relatores un forte carácter
crítico coas correntes domi-
nantes na ciencia económica.
Xa desde a primeira xornada
quedou clara esta tendencia
nas intervencións de Paz Mo-
reno Feliu, catedrática da

UNED, e Xavier Vence (USC).
Ambas coincidiron en contex-
tualizar ideas, conceptos e da-
tos económicos na súa posi-
ción histórica, algo que a acele-
ración da actualidade non per-
mite acotío.

AS VELLAS POLÉMICAS SOBRE O NEOLI-

BERALISMO. Moreno centrouse
nas “historias ficticias do libe-
ralismo” a través da obra do
antropólogo húngaro-austrí-
aco Karl Polanyi. Este intelec-
tual caracterizou a actual orto-
doxia económica (que exalta a
existencia dun mercado auto-
rregulador, a famosa man invi-
síbel) como utopía, un con-
xunto ideolóxico non realizá-
bel. Non lle faltaban elementos
de xuízo, xa que coincidiu nos
anos vinte e trinta do século XX
co gran gurú do neolibera-
lismo, Friedrich Hayek.

Moreno afirma que os deba-
tes que ambos sostiveron sobre
políticas concretas a levar a
cabo na municipalidade teñen
hoxe aínda vixencia, cos mati-
ces necesarios polos oitenta
anos transcorridos. Baste dicir
que Polanyi avogou por instau-
rar un subsidio de desemprego
que Hayek consideraba letal
para a sociedade. A súa polé-
mica mantívose ao longo dos
anos, con especial relevancia a
partir do momento no que as
teorías do segundo foron leva-
das á práctica na maioría das

A Semana Galega de Filosofía dedica a súa XXVII
edición á economía, cunha óptica crítica

’’A consideración da economía
como un ente autónomo
do resto da sociedade é unha
ficción que só de dá nos
países occidentais e na
época contemporánea”

O neoliberalismo como utopía e pesadelo

PACO VILABARROS
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que observan son os acenos,
cada vez máis débiles, das vellas
Itacas tópicas e utópicas e unha
incerteza ou inseguranza preo-
cupante (perante os demos da
sociedade capitalista), de xeito
que toda a súa voluntariedade
fica refén dun (auto)alleamento
ameazante… e loitar
contra el parece a úni-
ca paraxe adecentada,
que non saída.

O poemario inícia-
se, logo do lúcido li-
miar de Teresa Seara,
cunha primeira parte
intitulada “oxidación”,
na que se dá conta das
bágoas da combustión
imperfecta que im-
pregnan os ollos da
poeta. Que combus-
tión? A da lembranza,
mediante a cal se decantan os
pousos da memoria. Á marxe
do valor cartográfico das pala-
bras, ou aínda a pesar seu, toda
ollada atrás representa unha re-
cuperación que evita a nosa
completa ruína interior. E ta-
mén a compaña, menos dese-
xábel, máis doente, de varia fe-

crítica

CULTURA.24.

Tres autores novos (Dores
Tembrás, autora d´O pouso do
fume que hoxe traemos a estas
páxinas, Xiana Arias, autora de
Acusación, re-
centemente
comentado, e
Alberte Mo-
mán, autor de
A crise irreduti-
ble, e o máis
veterano dos tres, en tres edito-
ras diferentes (Espiral Maior,
Galaxia, Lulu.com –dúas con-
vencionais e a terceira explo-
rando novos camiños), dúas
mulleres e un home, poetando
desde o mesmo eixo temático
e publicando no mesmo ano…
É algo máis que casualidade. O
noso obxectivo é o poemario
de Dores Tembrás, porén con-
sideramos que non deben pa-
sar desapercibidos tales datos,
baixo a camuflaxe covarde do
curioso. 

Máis, se antes escribimos
“eixo temático” débese a que
en cada autor presúmense ma-
tices (tonais, estéticos, temáti-
cos) propios, e aquí tampouco
se poden negar. Tamén é certo
que as  coincidencias, sobre to-
do nos dous poemarios femini-
nos, son tan evidentes como
fondas, debuxando en trazos
firmes e doentes unha xeración
moza atrapada (que “acusa”,
en Xela; en “crise irredutible”,
Alberte; perante a “combustión
imperfecta”, Dores), atrapada
entre o pasado particular, un
presente insatisfactorio (os tres
procuraron albergue no co-
tián), e un futuro no cal o único

colección ou sumatorio, e aín-
da que se formule propósito /
desexo de limpeza, en realida-
de non vai supor senón come-
zar de novo o conto da leiteira.

Malia todo, a segunda parte
(“combustión”) arrinca desde
a convicción de que non hai
outra que recoñecérmonos
herdeiros porque tamén van
ser as lembranzas o único au-
xilio fiel contra as ventadas frí-
as de que a actualidade nos vai
sementando os días e os cami-
ñares de orfos á intemperie do
paso do tempo. As  palabras
son, velaí, instrumento que
tanto nos devolve os predios
do perdido como nos fai cons-
cientes da nosa fractalidade vi-
tal, desa discontinuidade polo
corredor doméstico da vida…
que ten tanto de caos e nos de-
buxa a nós, cando lembramos,
a xeito de voyeur á vez privile-
xiado e penitente porque sem-
pre é consciente das ausencias.
Voyeur camiñando ás apalpa-
das segundo a medida das au-
sencias, e desafiando a gravi-
dade (nótese que se di a gravi-
dade onde antes se diría algo
relativo a algunha deidade, o
tempo pasa e non sempre en
balde). 

Así as cousas, o terceiro
monllo, “pouso”, parte desde a
non discusión da memoria, e
tamén de que a vida nunca
deixa de ser outra historia por
andar, na cal os remedios de
fóra pouca axuda van supoñer
á hora de diseccionar os pou-
sos e tentar destilar un fío que
enfíe o ronsel das bágoas de Sí-
sifo de cada xeración. A fin de
contas o único oficio fiábel, crí-
bel, que desempeñamos nesta
vida, non ten que ver tanto co
labor polo que recibimos sala-
rio… como co feito de recoñe-
cernos herdeiros, coas súas li-
mitacións e cicatrices… un elo
máis da liña discontinua que
contempla atónito os pousos
que tatuados na pel e nos ollos
da alma vai deixando a com-
bustión imperfecta da vida e
das emocións, das derrotas e
caricias, das labazadas e os de-
sexos, gardados na ponte das
palabras, esas laxes ás veces
aguzadas. >>>

nomenoloxía adversa. Sen que
a recuperación do pasado che-
gue nunca a ser lastre, non
ofrece á poeta ningunha solu-
ción ao dilema en que se atopa.
Así, aos poemas van retornan-
do intres da infancia, eses ins-
tantes máxicos, e con eles ve-

ñen aparelladas as es-
piñas, as perdas. De
xeito que, pouco máis
de mediada a metade
desta parte, xa é cons-
ciente de que “o pasa-
do regresa sempre
cheo / de trampas ado-
rábeis / elaboradas con
premeditación e alei-
vosía” (p. 31), de que só
ten ilusións quen as ra-
cha. Mais o propósito
de deixar en paz o pa-
sado, de “deixar de

buscar a casa de Hansel e Gre-
tel” (p. 31), maniféstase como
inútil e, por moito que se teime
na refabulación realista e mes-
mo idealista, o pasado sempre
acompaña, os contos oídos na
infancia non sofren o pesado
paso de tempo. Este desenga-
no leva a unha tentativa de re-

’’O pasado
sempre
acompaña,
os contos
oídos
na infancia
non sofren
o pesado paso
de tempo”

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

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

Dores Tembrás.

POESÍA.

Combustión
imperfecta
do pasado

O pouso do fume
AAuuttoorrííaa::  Dores Tembrás.

EEddiittaa:: Espiral Maior.
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Xavier Queipo

L evo anos escribindo e opi-
nando. Raramente reco-

mendo un libro, consciente co-
mo son das múltiplas voltas que
cada un de nós ten como lector.
Amais, a vida nin sempre é un
proceso lineal –case nunca o é–
de xeito que o que hoxe parece
marabilla, ao cabo dos anos non
sabemos como chegamos a ler
semellante ladrillo, ou o contra-
rio, algo que un día de outono e
pouco ánimo se nos cae das
mans, xa logo pasadas as prima-
veras se converte nun dos nosos
libros preferidos. Xaora e cos
tempos de mudanza que co-
rren, se cadra ir falando mellor
de lecturas que de libros, de frag-
mentos encontrados aquí e alá
que de totalidades. 

Todo este introito un pouco
longo para lles falar dun libro De
Fala a lingua: un proceso inaca-
bado,da profesora Pilar García
Negro, que comecei a ler no ve-
rán, o día mesmo en que tiven
que o presentar accidentalmen-
te –collido con lazada no medio
e medio do Festigal– e ao que re-
gresei hai pouco para confirma-
ción do gusto. 

En momentos tan cruciais
para a nosa lingua agredida po-
los tecnócratas e os traidores,
polos renegados e os ignorantes,
resulta máis necesario que nun-
ca fortalecer as posicións, dotar-
se dun acervo de argumentos,
de armas e coirazas para se de-
fender das medias verdades e
das mentiras insidiosas, dos
monicreques absurdos que só
repiten consignas e dos meque-
trefes que renegan do legado
dos seus. 

García Negro ofrécenos un
manual académico e militante
inzado de alfaias discursivas e
documentos esencias. Configu-
ra así un magnífico argumenta-
rio a prol da lingua de noso e
axuda na tarefa cotiá de resistir
coa forza da razón.�

UN PROCESO
INACABADO

’’

’’García Negro ofrécenos 
un manual académico
e militante”

AARTEDAGUERRA
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acerto, xa que se trata desa clase
de novela que todo o mundo es-
tá desexando ler porque resulta
accesíbel a calquera tipo de lec-
tor, mais sen transixir nin un
chisco nos seus fundamentos li-
terarios. Construída con perti-
nacia e minuciosidade, Whar-
ton logra integrar todos os ele-

CULTURA.25.

Que nestes pousos aínda
queda sinal, unha vella lem-
branza daquel aguillón epi-
gramático que cunha mínima
picada expandía doses aba-
lantes. O poema tende indis-
cutibelmente á brevidade e
non garda o ferrete nunca, po-
rén esta é unha picada non
sempre violenta e si, moita ve-
ces, maina, fonda e persisten-
te de xeito que todo o corpo fi-
que doído polas bágoas da
combustión imperfecta en
que consiste o oficio de vivir,
peregrinaxe para cal de pouco
serven as vacinas da herdanza
senón en tantas ocasións para
lembrarnos que a única meta
é continuar de pé. Que a in-
consciencia non axuda a vivir
senón a desvivir. E máis sendo
muller. Que sendo a humana
especie intelixente, aínda non
logrou equilibrio perfecto en-
tre e memoria e o desexo de
erguer a vista do chan sen
perspectivas de abismo (in-
temporal).�

X.M. Eyré

ANOSATERRA
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CONTADELIBROS.
Un mosteiro chantadino

Fundación e primeiros séculos
do mosteiro bieito de Santo
Estevo de Chouzán (sécs. IX-

XIII),de
Ricardo
Pichel Goté-
rrez, lévanos
a este ceno-
bio situado
no actual
concello do

Carballedo, na comarca de
Chantada. O traballo ten valía
histórica porque nos achega
aos labores e feitos do lugar
pero tamén lingüística pois
descobre un xeito de escribir
en galego naqueles tempos.
Edita Toxosoutos.

Ideoloxía de muller

Xerais publica Feministas gale-
gas,de Mónica Bar Cendón, un
traballo histórico pero tamén

periodístico
sobre a
influencia da
ideoloxía fe-
minista, tan-
to nos anos
ao redor do
1968 como a

partir da década dos 2000, na
configuración da axenda polí-
tica e social do Estado. A autora
presenta distintas voces que
analizan este movemento. 

Epístolas

Xosé Neira Vilas publica Cartas
de vellos amigos (1959-1998),
compendio epistolar íntimo

pero tamén
político que
agora ve a luz
na colección
‘Memoria’ de
Galaxia. En
total, 43 ami-
gos do
escritor de Vi-

la de Cruces que son parte viva
da historia recente de Galiza,
desde Emilio González López a
Eduardo Blanco Amor; de Cel-
so Emilio Ferreiro a Valentín
Paz Andrade. �

A idade da inocencia perdera
gran parte do recoñecemento
do que fora obxecto na súa épo-
ca –lembremos que mereceu un
Pulitzer cando se publicou– até
que a magnífica
adaptación ci-
nematográfica
de Martin Scor-
sese volveu cen-
trar sobre ela a
atención que
merece. Un

mentos nun conxunto fluído e
elegante que logra agarrar o lec-
tor dende as primeiras páxinas
para non soltalo deica o final. 

O argumento da novela sería
rigorosamente tópico –un trián-
gulo amoroso– se non fose por-
que a autora aproveita a peripe-
cia para transformala, por

Lingua e literatura a debate en Compostela.A facultade de Ciencias da

Comunicación acolle do 9 ao 10 de abril as XX Xornadas de Lingua e Literatu-

ra, organizadas pola AS-PG e a CIG, ao redor da produción literaria galega. A fi-

gura de Uxío Novoneyra artella a mesa redonda inaugural na que participa-

rán Carme Blanco e Loís Diéguez, que dará paso á presentación do audiovi-

sual Cartografía da identidade. Uxío Novoneyra.Entre os convidados, Rafa Vi-

llar e Agustín Fernández Paz[na foto] falarán das súas obras, Margarita Ro-

mero reflexionará sobre a importancia da tradución na normalización lingüís-

tica e Aurora Marco fará un achegamento á obra de Carvalho Calero.�

Edith Wharton.

>>> NARRATIVA.

Vítimas
das convencións

A idade da inocencia
AAuuttoorrííaa  Edith Wharton.

TTrraadduucciióónn::  Mª Fe González Fernández.

EEddiittaa::Sotelo Blanco (495 pp.).

>>>
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Xil Ríos saca novo disco.Baixo o tí-

tulo O son da alma, o cantante e

compositor Xil Ríos presenta o vixé-

simo sétimo traballo discográfico da

súa carreira, co que dá un paso máis

no proceso de innovación con per-

cusións galegas e caribeñas. O traba-

llo, que está producido por Segundo

Grandío, ten previsto o seu lanza-

mento o 8 de abril.�

Cando Martín Veiga viu publi-
cado o seu poemario As últimas
ruínas(1994) tiña apenas vinte e
catro anos e to-
dos os ocasos
do mundo nos
seus versos.

A alternativa
déralla algo an-
tes Antón Avilés
de Taraman-
cos, quen na Noia natal de am-
bos botara a andar a colección
«Verba que comenza», onde lle
publicara a Veiga o cartafol
Tempo van de porcelana(1990).

senta –a través de dúas mulleres
que simbolizan modelos anta-
gónicos– o conflito entre os prin-
cipios americanos e os europe-
os. A segunda é a recreación dun
mundo no que a suxeición ás
boas maneiras reprime calquera
forma de espontaneidade, un
universo onde a sosegada placi-
dez das formas oculta un enor-

me caudal de astucia,
hipocrisía e impiedade.
Trátase do retrato dun-
ha represión asumida e
aceptada ante a que to-
dos claudican e na que
todos aceptan o seu pa-
pel, malia seren cons-
cientes da fraxilidade e a
iniquidade da panto-
mima representada. 
Pero o realmente im-
portante é que a autora
lle concede a súa aten-
ción á forma en que
eses síntomas de deca-
dencia se manifestan
nos personaxes que

crea. A rede que se vai tecendo
entre eles a base de insinua-
cións, alusións e sobreentendi-
dos resulta admirábel. A estru-
tura, o xeito en que introduce
cada un dos personaxes, esco-
lle e ordena os seus movemen-
tos –o emprego da elipse é ex-
traordinario– e vai tirando de
cada un dos fíos da trama…
son realmente espléndidos e
van edificando, arredor dunha
ambigüidade exquisita, unha
historia que transmite a vívida
sensación de existencias mur-
chas baixo as que palpita a frus-
tración dun desexo vital defini-
tivamente sometido. 

A destreza de Wharton colo-
ca o punto de vista no persona-
xe de Archer precisamente pola
súa incapacidade para sopesar
as crueis manobras que se des-
pregan ao seu arredor. Dende a
súa perspectiva, a autora vai
desvelando unha arañeira de
manipulacións na que o prota-
gonista se enreda e que, pouco
e pouco, descobre unha com-
plexa e sutil trama que provoca
a sorpresa do lector. A ironía
avanza e se apodera da narra-
ción até un final cruelmente
convencional que revela o con-
formismo co que habitual-

unha banda, nunha lúcida
e irónica disección das elites ne-
oiorquinas de finais do século XIX

e, por outra, nun verdadeiro es-
tudo sobre as consecuencias das
interaccións entre a vida social e
a existencia individual. O centro
da narración é Newland Archer,
un mozo cuxas veleidades inte-
lectuais o afastan –ou iso pensa
el– da pobreza espiri-
tual e o provincianismo
que rexen a ritualizada
sociedade da clase alta
á que pertence. As súas
esperanzas están pos-
tas na súa prometida,
May Welland, na que
cre adiviñar unha sen-
sibilidade e unha inteli-
xencia superiores á da-
queles que os arrode-
an. No matrimonio
con May –quen por ou-
tro lado, nin sequera
sospeita que existen es-
tes superiores plans pa-
ra a súa vida futura–
Newland ve a oportunidade de
liberárense do labirinto de ab-
surdas tradicións que posterga e
estiña as súas vidas. Mais nas
vésperas da voda chega a Nova
York a condesa Olenska, unha
curmá de May que vén de sepa-
rarse do seu home, que se criou
en Europa e que semella libre de
todos os convencionalismos dos
que Newland Archer quere fuxir.
Unha muller chea da experien-
cia e o sentimento que constitú-
en só hipóteses no caso de May e
que, dende o inicio, dá probas
de entenderse esplendidamen-
te co protagonista. 

A partir de aquí comeza a to-
mar forma un relato prodixioso
que se desenvolve a través dun
dobre itinerario: as vacilacións
de Archer ante as moi diferentes
formas de vida que personifican
May e a condesa Olenska e as re-
accións da pacata sociedade ne-
oiorquina ante a irrupción desta
ousada aristócrata no seu seo. 

A primeira virtude deste du-
plo traxecto é que lle permite á
autora relatar a agonía da pseu-
doaristocracia neoiorquina,
ameazada xa polo estamento
dos novos ricosque acabarían
por impoñer os seus valores mo-
netaristas, ao tempo que pre-

mente enfrontamos a pugna
entre vida interior e vida social,
entre desexo e realidade. 

Edith Wharton é unha discí-
pula do seu amigo Henry James,
pero –carente do aquilatado re-
finamento deste e da extrema
densidade da súa prosa– moito
máis explícita e transparente.
Non obstante, esta transparen-
cia non debe confundirse con
simpleza, xa que non lle impide
debuxar un mundo intricada-
mente complexo a través dunha
mirada minuciosa e perspicaz
na que cada todos os ingredien-
tes, mesmo os máis tópicos, se
integran impecabelmente no
relato. Ademais, o conmovedor
afondamento na psicoloxía e na
substancia moral dos persona-
xes proporciona un relevo den-
de o que accedemos á verdadei-
ra dimensión do conflito. Igual
que noutras das súas mellores
novelas –The House of Mirth,
Ethan Frome– Wharton ofrece
unha magnífica combinación
de entretemento e intelixencia
literaria que non defraudará a
ningún lector concernido pola
esixencia.�

Manuel Xestoso

crítica

O CORDEL.
Carreiros
Nº 8. 2009.

Edita: AC ‘A fervenza de Ouzande’ da

Estrada. 

Noelia Bouzón conta a viaxe
do grupo de música tradicional
Retrousoá Bretaña. Manuel

Rosende
analiza a ori-
xe do
topónimo
Ouzande e

tamén nos conta a historia de
Manolo de Chedas, emigrante
en São Paulo. Na sección litera-
ria inclúense textos de Manolo
de Cabanas e Senén Campos.
Dáse conta tamén do premio á
normalización lingüística que
recibiu a asociación ‘A
fervenza de Ouzande’..

Galicia solidaria
Nº 9. Febreiro do 2008.

Edita: Coordinadora Galega de ONGs

para o Desenvolvemento.

Neste número fálase de dúas
iniciativas de banca ética, Fiare
Galicia e Coop 57 Galicia. Ade-

mais, as prin-
cipais iniciati-
vas da coordi-
nadora, as
subvencións
recibidas e as
publicacións
máis

interesantes sobre solidarieda-
de, consumo responsábel e de-
senvolvemento.

Latexo
Nº 70. Primavera do 2010. 

Dirixe: Luis López.

Edita: URECA.

Eduardo Barbeito entrevista o
psicólogo Adolfo Pérez,
invidente que vén de licenciar-
se na universidade e tamén
presenta unha ruta a pé na

Ribeira Sacra.
Luis López en-
trevista a
Damián
Barrientos, ofi-
cial do Tercio
de Gallegos da
armada arxen-

tina. Ademais, toda a
actualidade do club. �

’’Wharton
recrea
un mundo
no que
a suxeición
ás boas
maneiras
reprime
calquera
forma de
esponta-
neidade”

Martín Veiga. YAGO AVILÉS

>>>

LIBROSDEFONDO.

Martín Veiga,
no corazón
da cinza

As últimas ruínas
AAuuttoorrííaa::  Martín Veiga.

EEddiittaa:: Espiral Maior, 1994 (63 pp.).
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CULTURA.27.

repousa, discreto, nas mentes e
nas linguas dos participantes.

A grandeza, o espectáculo,
está na sabedoría. Cando un
concursante responde axeita-
damente e sobre todo cando
resolve o enigma da sección “A
parte polo todo” (na que hai
que identificar por completo
un tema só vendo unha ou va-
rias pistas) ou vence o cronó-
metro no “Reto” ou na “Calcu-
ladora humana” (probas que
calibran o coñecemento e rapi-
dez mental para adiviñar defi-
nicións de palabras só
coas tres letras iniciais
e resolver operacións
aritméticas de dificul-
tade media, respecti-
vamente).

Un ten ganas de
aplaudir cando o con-
cursante dá coa pala-
bra agochada tras as
iniciais enigmáticas ou
logo de que resolva to-
das as sumas, restas e
multiplicacións ben
máis lixeiro que usando a calcu-
ladora do móbil. Eis a grandeza
do programa, o seu segredo.

Houbo intentos doutras
canles por converter o coñece-
mento en espectáculo. O gran
quiz,de Cuatro,emulaba certo
estilo de Saber e gañare incluso
bebía na canteira deste concur-
so para o seu plantel de sabios
concursantes. O resultado foi
un fiasco, xustamente porque
non acertaron no ton. Os mes-
mos nomes que na 2 parecen
admirábeis naquel espazo se
volvían repelentes sabichóns.

Unha das chaves do éxito do

concurso é Jordi Hurtado. Moi-
tas veces considerado un pre-
sentador limitado e convertido
nun clixé por críticos e compa-
ñeiros que non dubidan en bur-
larse del, o certo é que, ademais
de conservarse fisicamente co-
mo ningún outro clásico televi-
sivo (é o que ten saír cada tarde,
que non dá envellecido, coma
un parente), o catalán conta con
tres calidades que escasean na
profesión: non ten afán de pro-
tagonismo, controla os tempos
con mestría e fai de ponte nece-

saria entre o nivel cultu-
ral do público e o dos
concursantes. Só unha
eiva: abusa moito das
mesmas chanzas e imi-
tacións (a de Félix Ro-
dríguez de la Fuente, na
que insiste, é pésima).
O gran problema de Sa-
ber e gañar é o menú
único que cada día nos
entrega. O espectador
necesita descansar a
cabeza cando xa non lle

supón aliciente ningún ver día
tras día as mesmas probas, os
mesmos mecanismos, a mes-
ma rutina. É por iso que o espa-
zo busca renovar seccións, pro-
curar a emoción e complicarlles
a vida a uns concursantes que
non loitan pola soldada senón
pola gloria, a honra de chamarse
“Magníficos”, apelativo acerta-
dísimo que o programa reserva
para aqueles que superen a
fronteira dos 7.000 euros gaños e
que cada ano, por febreiro,
compiten entre si por ver de ser
o máis sabio da tempada.�

C. Lorenzo

As últimas ruínas, pois, su-
puxo para o poeta mozo a afir-
mación dunha voz que princi-
piaba a modular con acento
propio e que seguiu a ecoar en
títulos como Ollos de ámbar
(2005) ou Fundaxes(2006).

Aqueles versos dos primei-
ros noventa alimentaron a po-
esía galega dunha estética da
decadencia, do acabamento e
a ruína. Os de Veiga eran la-
mentos de territorios en desa-
parición, os da súa infancia
noiesa, mais tamén os doutros
espazos e tempos que, viven-
ciados ou non, debuxaban nas
páxinas deste libro mareas en
refluxo, sombras urbanas, sol-
pores infinitos e música lenta a
se apousar lenemente sobre da

derradeira
luz das rosas
vespertinas.
Hoxe, case
vinte anos
vista da re-
dacción da-
queles textos,
sorprende a
m a d u r e z a
que reflicten,
a admirable
capacidade
para captar e

recrear instantes fugaces que
se perderon, horas idas que es-
queceron o fulgor dos bronces
e as estatuas, recordos desen-
ganados das vellas columna-
rias, imperio do langor dos xa-
cintos e as dalias envolveitos
en recendos mestos de caduci-
dade melancólica.

As últimas ruínas, lucida-
mente prologadas polo tamén
poeta Paulino Vázquez, trans-
parentaban xa unha querenza
fonda do autor que non había
de abandonalo nunca: a do diá-
logo coas voces maiores da tra-
dición en lingua inglesa como
W. B. Yeats, John Waterhouse,
Ezra Pound, T. S. Eliot, Sylvia
Plath ou Emily Dickinson.

No corazón da cinza, As últi-
mas ruínasde Martín Veiga se-
guen a impresionar pola inten-
sión elexíaca e a límpida dic-
ción clásica que desprenden,
un exemplo máis de que a boa
poesía non pasa de moda.�

Armando Requeixo

Imaxinemos un programa que
se emite na canle máis minori-
taria das xeneralistas, cuxa me-
dia de premios por programa
raramente supera os 300 euros
e onde os “famosos” que se ci-
tan son Albert Einstein, Goethe
ou Haendel. Alguén pensaría
que podería xuntar na pantalla
máis de un millón de persoas
sobremesa tras sobremesa?
Pois Saber e gañar logra iso. Un
concurso no que os participan-
tes levan máis pena por errar
nas respostas que por non leva-
ren cartos. Só un exemplo, un
dos máis brillantes concursan-
tes da historia do programa, o
salmantino Roberto Sánchez,
non gañou nin 70.000 euros lo-
go de case 100 programas.

O 19 de abril Saber e gañar
fai 3.000 programas en antena,
durante 13 anos. Recoñezo
que pensaba que o programa
levaba máis tempo no ar por-
que a tripla Jordi Hurtado (pre-
sentador)-Pilar Vázquez (aza-
fata) e Juanjo Cardenal (locu-
tor) forma parte da miña me-
moria televisiva xa imborrábel.

As grandes calidades do pro-
grama escasean na planifica-
ción televisiva: Saber e gañar
non quere arrasar, non procura
facer un espectáculo masivo a
base de grandes premios e a
identificación do público. É un
espazo pequeno, humilde na
posta en escena, no vestiario,
cercano na comunicación dos
seus presentadores cos propios
concursantes e cos televidentes.
Recorda o estudio a unha bi-
blioteca, onde o coñecemento
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Comeza na Coruña o Museo Urbano de Arte Urbana. Baixo as siglas

MUAU artéllase o amplo programa de actividades organizado polo Conce-

llo da Coruña ao redor da arte urbana en marcha até o mes de xuño na cida-

de herculina e que reunirá importantes artistas internacionais. MUAU quere

servir de escaparate a outro xeito de crear, coa rúa como elemento impres-

cindíbel. Así durante estes tres meses salas de exposicións, de cine, así co-

mo os propios barrios serán escenario das intervencións de rúa, das confe-

rencias e das proxeccións que protagonizarán creadores como Nano4814,

Jordi Rubio, Henry Chalfant, Faith47, MOMO, Eltono, Xabier Ballaz e María

Natividad Bermejo.�

Marica Campo

Amaioría dos escritores e
escritoras galegas somos

as costureiras do pío pío. Te-
ñen oído falar delas? Eu coñe-
cinas por miña nai, aplicadas
a min moitas veces: “Costu-
reira do pío pío, que cose de
balde e pon o fío”. Ela, que
nos educara no desprezo do
diñeiro, sabía, porén, que os
autos non se moven con auga
nin xaculatorias. Sabíao moi
ben, entre outras cousas, por-
que moitos meses de maio,
por mor das múltiplas saídas
das Letras Galegas, me tiña
que emprestar cartos porque
non me abondaba co soldo. 

Servidora non sabe se ten
feito moito ou pouco  pola
cultura deste país, mais ten a
seguridade de que  economi-
camente non só non tirou
proveito, senón que saíu case
sempre prexudicada. Xa se
sabe que os escritores e escri-
toras, nomeadamente os po-
etas, pacemos estrelas nas
campiñas siderais con cara
de pampos felices. Distraer-
nos con cousas terreais pode
ser unha grosaría, por iso ca-
se nunca nos preguntan can-
to nos custou chegar ao lugar
onde ofrecemos os nosos
produtos  gratis. 

É tan difícil entender que
non hai economía que
aguante este viaxar continuo
por conta propia? Non falo
máis que de custos. Ben sei
que non hai mala intención
senón descoñecemento da
nosa realidade. Gastamos
tempo e esforzo en preparar,
o mellor que sabemos, as no-
sas intervencións; sería moito
pedir que non teñamos, por
riba, que pagar por facer o
noso traballo? Créanme que
me dá pudor falar disto; pero
alguén ten que contar que as
nosas non son economías
subvencionadas pola cultura,
senón que somos nós quen a
subvencionamos a ela.�

COSTUREIRAS
DO PÍO PÍO
’’

Alguén ten que contar que
somos nós os que
subvencionamos a
cultura”

’’

’’Sorprende
a capacidade
para captar
e recrear
instantes
fugaces que
se perderon”

TELEVISIÓN.

Un concurso
ao que non se vai
gañar diñeiro

Saber e gañar
PPrroodduuccee  ee  EEmmiittee::  TVE en Catalunya.

PPrreesseennttaa::  Jordi Hurtado.

HHoorraarriioo:: De luns a venres, ás 15h30 na 2.

’’Un tenganas
de aplaudir
cando o
concursante
dá coa palabra
agochada tras
as iniciais
enigmáticas””

Jordi Hurtado.
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Eva Estévez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

TTarsy Carballas (Tabo-
ada, 1934) é unha
das científicas gale-
gas con maior pro-

xección e experiencia. Aínda
que xubilada, segue en activo
no Instituto de Investigacións
Agrobiolóxicas de Galicia, cen-
tro ao que pertence dende a
súa fundación en 1959 e no
que desenvolveu numerosos
estudos sobre o chan galego.
Distinguida recentemente coa
Medalla Castelao, confesa que
quixo ser xornalista antes que
investigadora e que, pese a sa-
ber tanto de solo, o coidado
das plantas non é o seu.
TTaarrssyy  éé  nnoommee  oouu  aappeelliiddoo??
O nome realmente é Társila, e
no Rexistro da Igrexa estou co-
mo Társila pero, non sei por
que, no Rexistro Civil aparezo
como Tarsy con i grego, o cal é
totalmente absurdo porque o
meu pai nunca deu ese nome.
EEssttuuddoouu  FFaarrmmaacciiaa  ee  QQuuíímmiiccaa..
PPoorr  qquuee  eelliixxiiuu  eessttaass  ttiittuullaacciióónnss??
Fixen Farmacia polo gusto fa-
miliar. Parecía unha carreira
moi feminina. A miña familia
pretendía que fose a boticaria
da miña vila. A min non me
gustaba nada a carreira. O que
eu quería era ser xornalista, e

meu pai deixábame, pero da-
quela había que facer un exa-
me cun temario tremendo de
Xeografía, que non era o meu
punto forte e deume medo.

Tamén me gustaban Químicas
ou Matemáticas, pero como
entón non había moita saída,
ao final aceptei o gusto dos
meus pais e fixen Farmacia.
EE  QQuuíímmiiccaa??
A medida que estudaba Far-
macia descubrín que me gus-
taba a investigación e horrori-
zábame volver a Taboada co-
mo boticaria. Díxenllelo aos
meus pais e accederon. Entón
quedei en Santiago e como ti-
ña claro que non quería de-

pender deles para continuar
como investigadora, optei por
pedir bolsas. Conseguín unha
do Consello Superior de Inves-
tigacións Científicas (CSIC),
valorada en 1.000 pesetas,
nunha materia que a min non
me dicía nada: Edafoloxía, o
estudo do solo.
EEnnttóónn  oo  sseeuu  iiddiilliioo  ccoo  cchhaann  éé  ppuu--
rraa  ccaassuuaalliiddaaddee??
Nun principio, a min non me
gustaba a Edafoloxía pero co
tempo collinlle cariño. Gústa-

me moito a paisaxe galega, son
unha namorada dela. Nacín
rodeada de chousas, de feito o
noso parque era unha chousa
moi grande onde as nosas nais
nos levaban a xogar e cando
me adiquei ao estudo do chan
decateime de que aquilo era
unha marabilla... E iso influíu
en min á hora de ver a paisaxe
galega tal e como é. Conven-
cinme a min mesma de que un
dos compoñentes do solo é a
materia orgánica que á súa vez
está constituída por compos-
tos orgánicos, e como a quími-
ca orgánica era unha das ma-
terias que a min me apaixona-
ban, fíxenme a idea de que ao
mellor por aí... Ao final fixen a
tese nisto.
EElliixxiiuu  aa  ttiittuullaacciióónn  ddee  QQuuíímmiiccaa
ppoollaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass??
Si, aínda que me gustou facela e
proporcionoume máis coñece-
mentos. Fíxena porque daque-
la o Ministerio de Educación
sacou unhas bolsas de 3.000 ou
4.000 pesetas ás persoas con
premio extraordinario de licen-
ciatura, entón pensei que tiña
que facer outra carreira para
obter estas bolsas que me per-
mitisen seguir en Santiago sen
depender de ninguén. Elixín
Químicas porque me gustaba e
porque me convalidaban moi-
tas materias. Entón pro-

MA A INE.28.ZG

Tarsy Carballas, investigadora do solo e científica do CSIC

‘Eu vexo a paisaxe tal como é’

PERSONAXES

’’A miña primeira bolsa
investigadora
foi de 1.000 pesetas”

EEssttáá  xxuubbiillaaddaa  ppeerroo  sseegguuee  eenn  aacc--
ttiivvoo??
No CSIC non existe a figura de
profesor emérito. Cando me xu-
bilei falábase de que sería bo
que a xente que quixer seguir en
activo o fixese. Entón eu escribín
ao CSIC dicindo que quería con-
tinuar. Crearon unha figura,
doutor ad honorem, para perso-
as cunha importante carreira
científica que están en activo.
Pasei unha avaliación interna e
externa que me permitiu seguir
durante tres anos, e que prorro-
guei por tres anos máis e agora
está a piques de rematar.

SSeegguuiirráá  ccooaa  bbaattaa  ppoossttaa......
A bata póñoa pouco porque
non me autorizan a estar nos la-
boratorios sen un seguro de ac-
cidentes. A partir dos 70 anos
ningunha compañía de seguros
o fai, sobre todo para traballar
en laboratorio. Iso non quere
dicir que non pise o laboratorio,
pero para non comprometer os
meus compañeiros visítoo pou-
co. Pero fago moitas outras cou-
sas, participo nos proxectos,
vou ao campo a coller mostras e
participo en todo. De feito vou
pedir de novo que me prorro-
guen un ano ou dous máis.

EEnn  ttooddooss  eesstteess  aannooss  ddee  ttrraaxxeecc--
ttoorriiaa  vviivviiuu  aa  eevvoolluucciióónn  ee  ooss
ccaammbbiiooss  ttééccnniiccooss  nnaa  iinnvveessttiiggaa--
cciióónn  eenn  llaabboorraattoorriioo......
Cando empezamos tiñamos
que construír os nosos propios
instrumentos e moitos non ví-
an ben que as mulleres saíse-
mos ao campo para coller as
mostras e puxésemos panta-
lóns para facer este tipo de tra-
ballos. Entón as investigadoras
estivemos bastante tempo
amoladas, pero en canto hou-
bo necesidade de que fóse-
mos, non houbo problemas.
Eu formei parte do equipo que

fixo o primeiro mapa de solos
de Galiza.
RRaacchhoouu  ccoonn  mmooiittooss  ccoonnvveenncciioo--
nnaalliissmmooss??
Sempre crin na igualdade entre
homes e mulleres e nunca me
cuestionei que fósemos distin-
tos salvo física e xeneticamen-
te. O que pode facer un home
pódeo facer unha muller e ao
revés. Por iso cando me poñían
un obstáculo ría. Tamén teño
que dicir que pertenzo a unha
xeración e a un lugar, Taboada,
no que todos nos tratabamos
igual. Eu podía ir a un bar a to-
mar un café soa... Tiña unha

mentalidade moi aberta, unha
educación estrita, pero moi
aberta nestes aspectos. Non
presumía de nada. Actuaba.
Son unha loitadora no sentido
de que digo o que penso.
NNaa  ssúúaa  ééppooccaa  nnoonn  hhaabbííaa  ddiissccrrii--
mmiinnaacciióónn  ppoossiittiivvaa......
Sempre diciamos que ao ho-
me se lle supoñían certas ca-
pacidades, aptitudes e coñe-
cementos, e as mulleres, ade-
mais, tiñamos que demostra-
las. Sobre todo porque os tri-
bunais estaban formados por
homes... Pero tamén hai per-
soas que se deixan ir. Moitas

‘A partir dos 70 anos non autorizan a estar nos laboratorios’

>>>
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púxenme que tiña que fa-
cer todo o posíbel para acadar o
premio extraordinario nas ma-
terias nas que tiña que matricu-
larme, e conseguino.

MA AzG
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SSeemmpprree  ttiivvoo  ccllaarroo  qquuee  ssee  ííaa  ggaa--
ññaarr  aa  vviiddaa  iinnvveessttiiggaannddoo??
Si. Había que loitar porque as
bolsas eran poucas e sempre se
favorecía máis aos homes por-

que se supoñía que eran cabe-
za de familia. Malia todo nun-
ca me sentín discriminada; ti-
ven que loitar con homes e
mulleres.�

mulleres non aceptan certo tipo
de cargos de responsabilidade
porque inclúen moitos proble-
mas e tempo. En xeral, ás mulle-
res gústanos máis a investigación
que a xestión. Conciliar a vida fa-
miliar coa investigación e a xes-
tión é complicado. E iso non se
reflicte nas estatísticas: moitas
veces as mulleres non aceptan os
cargos directivos non porque
non se lles ofrezan, senón porque
non queren. Estiven como direc-
tora do Instituto de Investiga-
cións Agrobiolóxicas de Galicia
oito anos porque ninguén quería
o cargo.�

rios’

AAllggúúnn  ssiisstteemmaa  ddee  pprreevveenncciióónn
ddee  iinncceennddiiooss??
O meu grupo xunto co da
profesora Paz Andrade –da
Facultade de Física da Uni-
versidade de Santiago– dese-
ñamos uns sistemas de pre-
vención, loita e recuperación
de terreos e conseguimos dar
co índice que mellor predí o
risco de incendios. No ano
2006 predicímoslle á Xunta
co noso mapa os perigos de
lume e despois de producirse
comprobamos que todos os
lumes rexistrados estaban si-
tuados nas zonas que nos si-
tuaramos en perigo extremo.
Tamén temos un sistema que
xestiona os recursos huma-
nos, aéreos e terrestres para a

extinción. Pero a Xunta non
quere saber nada de nós, de
feito non renovou un conve-
nio que tiñamos.
AAggoorraa  ttrraabbaallllaa  nnooss  eeffeeccttooss  ddooss
iinncceennddiiooss  ssoobbrree  oo  ssoolloo......
En 2007 queimáronse 300.000
hectáreas co lume. Vimos que
as repercusións dos incendios
eran tremendas e que as ad-
ministracións non reacciona-
ban. Entón decidimos facer

un estudo da erosión, co ob-
xectivo de poñelo en mans de
todos os políticos para que re-
accionasen.
QQuuee  ppaassoouu??
Nin sequera deron acuse de re-
cibo. Hai que darlles as axudas
ás investigacións que teñen
unha saída, unha aplicación.
IIssttoo  ddee  cchhaammaarr  ááss  ppoorrttaass  ddaass
aaddmmiinniissttrraacciióónnss  qquueeiimmaa??
Si. No 1995 dixémoslles o que
tiñan que facer inmediata-
mente despois do incendio
que é protexer o solo, porque
estudamos as técnicas para fa-
celo. E no 2009 a UE aínda está
estudando a que será a nor-
mativa para a protección dos
solos que xa tería que estar pu-
blicada hai unha década.

VVoosstteeddee  ffooii  aa  pprriimmeeiirraa  mmuulllleerr
qquuee  ooccuuppoouu  oo  ccaarrggoo  nnaa  xxuunnttaa
ddee  ggoobbeerrnnoo  ddaa  AAssoocciiaacciióónn
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  CCiieennttííffiiccooss
ddoo  SSoolloo......
Si. No momento non lle dei
moita importancia, pero pa-
rece que a tivo. Elixíronme
por maioría como vicepresi-
denta da Comisión de Quími-
ca desta asociación.
QQuuee  ttaall  ssee  llllee  ddáá  aa  xxaarrddiinnaarrííaa??
Fatal.
AAcceeppttaarrííaa  uunn  ccaarrggoo  ddee  mmiinniiss--
ttrraa  oouu  ccoonnsseelllleeiirraa  ddee  CCiieenncciiaa??
Non. Encántame a política e
gustaríame ser parlamentaria
se non tivese que pertencer a
un partido político para po-
der dicir catro cousas. Son
presidenta do Consello Ase-

sor da Ciencia e Tecnoloxía a
petición do ex director xeral
de I+D+i, Salustiano Mato,
cargo que aceptei porque
non é político e porque ten a
misión de asesorar na redac-
ción do Plan Galego de I+D+i
e me permite dar ideas e estar
ao día nas problemáticas da
Ciencia e dos científicos.
CCoommoo  vviivviiuu  qquuee  aa  XXuunnttaa  llllee  oouu--
ttoorrggaassee  aa  MMeeddaallllaa  CCaasstteellaaoo??
Cando me chamaron para di-
cirmo non o podía crer. Nun-
ca pensei que dese o perfil,
pero estou moi agradecida.
Admiro a obra de Castelao,
sobre todo as súas caricaturas
que tan ben recollen como
era a vida dos galegos no sé-
culo pasado.�

‘A Xunta non renovou o noso sistema de predición de incendios’

’’Gustaríame ser
parlamentaria se non tivese
que pertencer a un partido”

CCoommoo  éé  oo  cchhaann  ddee  GGaalliizzaa??
Galiza ten os solos moi po-
bres por falta de nutrientes. O
75% dos solos son ácidos aos
que lles faltan elementos nu-
trientes na cantidade sufi-
ciente. Seino porque a miña
tese é sobre o níquel e nos so-
los nos que hai moito níquel
a produtividade é case nula.
EEnnttóónn  ppoorr  qquuee  ssee  ddeesseennvvoollvvee
ttaann  bbeenn  aa  vveexxeettaacciióónn??
Pola choiva. Temos un siste-
ma de precipitacións moi ben
distribuído ao longo do ano e
non hai períodos de seca pro-
longados. Tamén temos moi-
tas leguminosas, que son

plantas fixadoras de nitróxe-
no. O nitróxeno é o principal
nutriente das plantas.
CCoommoo  ddeebbeerriiaammooss  pprrootteexxeerr
oo  nnoossoo  cchhaann??
Con capas de vexetación. O
solo non debe permanecer
espido moito tempo, porque
as primeiras choivas lévano
todo. A vexetación protexe o
chan do efecto da choiva, frea
a auga e aminora a erosión.
As cubertas vexetais herbáce-
as medran axiña e teñen
moitas raíces, por iso son as
máis aptas para a recupera-
ción de chans erosionados
polo lume. Podo asegurar
que nos anos 60 e 70 traballei
con solos cun metro de pro-
fundidade que hoxe teñen as
rochas ao aire.�

‘O chan galego é moi pobre’

’’Nos anos 60 e 70 traballei
con solos cun metro de
profundidade que hoxe
teñen as rochas ao aire”
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PPopularmente os fo-
tógrafos coñecéron-
se en Galiza co no-
me de retratistas. A

maioría do traballo destes pro-
fesionais da cámara consistiu
durante o século pasado en re-
tratar as persoas nos momen-
tos que querían ser recorda-
dos. O medo á distancia e ao
esquecemento da emigración,
as vodas, os bautizos, as comu-
ñóns, as feiras, o paso pola es-
cola e mesmo a morte conver-
téronse deste xeito nas princi-
pais motivacións e temáticas
destes vellos fotógrafos.

Agora, a exposición Pano de
fondo, comisariada polos fotó-
grafos Manuel Sendón e Xosé
Luís Suárez Canal, recunca nos
retratos realizados en Galiza
dende a irrupción do ferrocarril
no século XIX até a introdución
do Seat 600 nas clases popula-
res. Ambos autores detéñense
no significado simbólico dos pa-
nos de fondo que empregaron
os retratistas, nas olladas, nas
poses e nas diferencias que apa-
receron entre o rural e o urbano
durante unha época, compren-
dida entre o 1880 e o 1960, na
que entraron lentamente a luz, o
teléfono, a radio, a televisión e
toda unha serie de avances, sím-
bolo da modernidade e do cre-
cemento económico, que ta-
mén reflectiría a fotografía. 

“A fotografía era un acto
moi excepcional” sinala o fotó-
grafo Manuel Sendón, “ que ía
acompañado dunha gran so-
lemnidade, por ser, se cadra, o
único retrato que se facía na vi-
da”. Aínda que con anteriori-
dade, a pintura estaba reserva-
da á nobreza e a alta xerarquía
eclesiástica, a aparición da fo-
tografía supuxo “a democrati-

zación do retrato” e ampliou o
universo dos retratados. Cam-
pesiños, zapateiros, comer-
ciantes e políticos, adobiados
coas súas mellores roupas e
acicalados con colares, meda-
llas, pendentes e reloxos, con-
taron por igual a partir de en-
tón con imaxes propias nos
seus arquivos familiares.

A mostra estrutúrase en dous
apartados diferenciados, un ao
redor das copias de época e ou-
tro sobre as reproducións reali-
zadas actualmente con técnicas
modernas. Sen pretender con-
verterse nun catálogo dos fotó-
grafos máis relevantes senón
nunha reflexión sobre o retrato
de estudio, a mostra inclúe tra-
ballos de Ramón Caamaño,
Bernardino González, Gonzalo
Gutiérrez, Juan Nuevo, J. Pintos,
J. Sellier, F. Zagala, Pedro Brey,
José Domínguez, José Moreira,
Jaime e José Pacheco, Máximo
Reboredo, José Samaniego e Jo-
sé Vidal.

PECULARIEDADES DOS FOTÓGRAFOS
GALEGOS. Sendón e Suárez Canal
sacan á luz nesta mostra unha
serie de características que sin-
gularizan a fotografía de estudio
feita en Galiza, impostas tanto
pola dispersión da poboación
como polo emigración a Améri-
ca deste período. Mentres que
noutras zonas os estudios foto-
gráficos estaban localizados nas
grandes cidades, en Galiza moi-
tos retratistas desenvolveron a
súa actividade en pequenos nú-
cleos rurais con xeitos de traba-
llar e de concibir a imaxe ben
distintos aos das cidades. 

Así, fronte a parafernalia das
galerías urbanas de Pacheco en
Vigo, que chegou a ser remode-
lada para incluír unha chemi-
nea e ornamentos de estilo ver-
sallesco, ou o estudio

Os vellos retratistas
A exposición Pano de fondoanaliza o labor dos
fotógrafos en Galiza dende a chegada do ferrocarril até
a introdución masiva dos Seat 600, deténdose nas
simboloxías dos panos de fondo, nas poses
marcadamente clasistas dos fotografados e no papel
de cohesión familiar que xogou a imaxe durante a
emigración. A mostra estará aberta até o 23 de maio
no Centro Cultural Caixanova de Vigo

MA A INE.30.ZG ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010

FOTOGRAFÍA

Fotos de José Vidal[arriba] e J. Pintos[abaixo]. Abaixo á dereita: retrato dunha voda, de J. Sellier,e dun músico, de M. Reboredo.
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Nuevo en Monforte, onde
se construíu un artesoado para
dar impresión dunha sala bur-
guesa, no caso dos fotógrafos
rurais o espazo de traballo era
moito máis modesto. Caama-
ño, Vidal, Domínguez, Brey e
Moreira son algún dos profesio-
nais representados na mostra
que escolleron a horta da casa,
unha porta ou un cuarto de alu-
guer para colocar os seus panos
de fondo e fotografar os veci-
ños. Nas primeiras, a burguesía
posaba de xeito desenfadado e
distendido. Nas segundas as
poses eran ríxidas, hieráticas e
mesmo solemnes.

FOTOGRAFÍA COMO COHESIÓN SOCIAL.
Por outra banda, a emigración a
América, con máis dun millón
de persoas desprazadas neste
período, afectou a todos os as-
pectos da sociedade e manifes-
touse dun xeito claro na fotogra-
fía. Como explica Manuel Sen-
dón, moitas das fotografías rea-
lizábanse antes de ir a América,
como recordo para os que que-
daban e outras moitas sacában-
se aquí para enviar aos familia-
res doutro lado do Atlántico.

Foron frecuentes as monta-
xes fotográficas. Neste contex-
to marcado pola partida, con
parellas separadas durante dé-

cadas e fillos que non lembra-
ban o pai, estas fotomontaxes
xogaron, ao ver de Manuel
Sendón e Suárez Canal, un
“importante papel simbólico”
que contribuíu a “darlle cohe-
sión á familia”. Tamén se em-
pregou esta técnica para fotos
de familia con algún familiar
morto. Nestas ocasións, o fotó-
grafo adoitaba facer posar a al-
gún dos seus axudantes no
grupo e logo trocáballe a cabe-
za pola do falecido.

A entrada masiva das cáma-
ras nos fogares das clases me-
dias provocou que o labor re-
tratista dos fotógrafos quedase
relegada a un segundo plano e
que os vellos estudios perde-
sen a función que tiveran até
aquel momento. Neles que-
dou tamén a solemnidade e a
fascinación coa que a socieda-
de se enfrontou á cámara.�

Baixo estas liñas un retrato de Gonzalo Gutiérrez
e distintas montaxes da época.

Retrato de José Domínguez.

Unha escola
para
aprendices
A maior parte dos fotógrafos

formábanse no propio estudio.

Entraban de nenos facendo re-

cados e progresivamente ían

asumindo responsabilidades.

Algunhas veces pasaban de ser

empregados a facerse cargo do

estudio, sempre que o dono

non tivese fillos ou estes non

quixesen continuar co labor.

Con frecuencia os fotógrafos do

mundo rural, antes de estabele-

cerse pola súa conta, traballaran

na cidade, onde aprenderan o

oficio, como Caamaño en San-

tiago con Ksado, Moreira con

Pintos ou Chao con Pacheco en

Ourense, estudio este último no

que se formaron tamén o seu ir-

mán José e Ksado. Durante esa

estadía moitos deles acudían á

escola de Artes e Oficios para

aprender a debuxar.�

’’Usábanse as montaxes
para fotos de familia
con algún membro morto.
Un axudante do fotógrafo
poñíase no grupo e, logo,
trocáballe a cabeza
pola do falecido”

’’Moitas das fotografías
realizábanse antes de ir
a América, como recordo
para os que quedaban”

’’Nos estudios urbanos
a burguesía posaba
de xeito desenfadado
e natural mentres que
no rural as poses eran
ríxidas, hieráticas
e, mesmo, solemnes”

’’A aparición da fotografía
supuxo a democratización
do retrato”
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LECER.

Balnearios
para a mocidade
a prezos
reducidos

Durante o mes de abril nove
balnearios e un centro de ta-
lasoterapia ofertarán 500 es-
tadías de fin de semana a me-
tade de prezo para mozos de
entre 18 e 35 anos. A iniciativa
inscríbese dentro do progra-
ma Noites saudábeis, que vén
de poñer en marcha a Direc-
ción Xeral de Xuventude e Vo-
luntariado e a Secretaría Xeral
para o Turismo, en colabora-
ción da Asociación de Balnea-
rios de Galicia, Hospeco e
Termaria-Casa da Auga da
Coruña.

A contía das estancias osci-
la entre 61 e 97 euros segundo
o programa termal escollido e
inclúe dous días en réxime de
media pensión e cuarto duplo
con tratamento específico. Os
mozos poderán optar entre os
servizos de masaxes de

MAGAZINE. 32.

VISITAR.

Castropol,
a outra beira
do Eo
Un dos maiores agasallos pa-
ra a nosa vista é a panorámica
de Castropol, enxergada den-
de o porto de Ribadeo, do que
apenas dista un quilómetro
por vía marítima. A localidade
asturiana, que na Idade Me-
dia fora motivo de liortas en-
tre os bispados de Oviedo é
Mondoñedo, destaca por un-
ha beleza natural innata que
sobresae dentro da propia ría
do Eo.

A capital do concello seme-
lla unha sucesión de pequenas
rúas que converxen nun eixo
central a máis altura, no que se
empraza a Igrexa Parroquial e a
casa consistorial. Dende esa al-
titude pode contemplarse toda
a ría do Eo, cunha perspectiva
diferente a que se ofrece dende
Ribadeo.

Un dos seus maiores atrac-
tivos encóntrase nos deportes
náuticos. As súas augas son
ideais para a práctica do pira-
güismo, a vela e o remo. De fei-
to, en Castropol é o único lugar
onde se encontra activo aínda
un microasteleiro no que se
constrúen este tipo de embar-
cacións deportivas de madeira
ao xeito tradicional. No porto
de Figueras celebránse com-
peticións de distintos niveis. O
club desta localidade ten parti-
cipado en distintos campiona-
tos a nivel tanto estatal coma
internacional 

Moi unida á ría vai tamén
parte da economía e máis da
gastronomía. Estamos nunha
zona onde abundan todo tipo
de moluscos bivalvos e tamén
crustáceos. O potencial pes-
queiro emprázase na parro-
quia das Figueras, onde aínda
queda unha das sete conser-
veiras coas que chegou a con-
tar o municipio. A marca astu-
riana sinálana, entre outros
elementos, a sidra e o propio
monumento adicado ao es-
canciador. 

O conxunto histórico de
Castropol foi declarado, en
2004, Ben de Interese Cultural.
No seu itinerario pódese en-
contrar tamén o monumento
ao mariño Fernando Villamil,
que data de 1911 e o Pazo de
Santa Cruz do Mercenado, do
século XV.�

Antonio Cendán

viaxar.comer.mercar

Unha vista de Castropol.

A ría do Eo.

ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010
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cias levántanse un chisco. Pa-
ra amantes da beleza natural,
sen adornos superfluos, clara
e transparente.�

Antonino Portela

A primavera que por fin
nos achega esta copa de cor
granate enchida de froita lim-
pa, nítida, relucente, verme-
lla, secundada por un fondo
herbáceo coa flor escondida e
as especias agochadas detrás
deste brillo frutal, despois de
ulir os seus aromas e de sentir
o seu paso pola boca coma
unha suave caricia refrescan-
te, a flor descóbrese e as espe-

polo Concello de Sober, a de
Quiroga foi a pasada semana
e a de Vilachá (Pobra do Bro-
llón) será nas primeiras sema-
nas de maio.

Tiven a ocasión de asistir
por segundo ano consecutivo á
Feira de Amandi e por segundo
ano consecutivo estivo no trío
de viños premiados o Viña Re-
gueiral, nesta edición acompa-
ñando o Marcelino I e o Val da
Lenda, razón máis que sufi-
ciente para traelo a estas liñas,
tamén o é que coñezo ben este
viño desde a anada do 2006 e
nunca antes falara del. 

Viña Regueiral está elabora-
do por Xosé Rodríguez Prieto
na adega familiar de Barantes
de Riba (Sober). Este ano en-
cheron 5.665 botellas co zume
fermentado dos bagos do seu
pequeno viñedo situado no co-
razón de Amandi.

relaxación e os chorros
de hidromasaxe lumbar que
ofrece o Arnoia Caldaria, as
duchas con escamas de xabón
de Lobios Caldaria, a máscara
facial de Baños de Molgas, a
técnica de presión con para-
fango do Balneario de Carba-
llo, os baños de burbullas e
circuítos termolúdicos do Ho-
tel Golf Balneario Augas San-
tas, en Ferreira de Pantón, ou
o programa antiestrés do Bal-
neario de Lugo-Termas Ro-
manas.

Noites saudábeis complé-
tase coas ofertas termais do
Hotel Balneario Río Pambre,
de Laias Caldaria e os centros
que integran o paquete Hos-
peco e Termaria, con piscinas
de auga de mar, salas de des-
canso e cheminea e calor in-
fravermellos, corredores de
nebulización ou piscinas xa-
ponesas. Os interesados no
programa deberán inscribirse
a través dos teléfonos da Di-
rección Xeral de Xuventude e
voluntariado 981 541 688, 981
545 937 e 981 545 822. A infor-
mación completa do progra-
ma pode consultarse en
www.xuventude.net.�

M.B.

VIÑOTECA.

Catro feiras
na Ribeira Sacra

Antes da oficial, organizada
polo Consello Regulador da
Denominación de Orixe, celé-
branse catro feiras do viño
nas diferentes vilas e parro-
quias da Ribeira Sacra. A pri-
meira foi a de Chantada, logo
veu a de Amandi organizada

Balneario de Augas Santas en Ferreira de Pantón.

ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010 MAGAZINE.33.

Viña Regueiral, 2009
Adega de Xosé Rodrígue Prieto.

Barantes de Riba (Sober).

Mencía.
D.O Ribeira Sacra.
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O popular grupo de pop espa-
ñol Marlango actúa esta se-
mana na Coruña.

GUIEIRO
1.401 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
8 - 14 DE ABRIL DE 2010

A partir da vindeira semana arrinca-

rán case en paralelo dúas mostras

de teatro universitario que chegan

ás súas XV e XVI edicións.

A XV MITEU (Mostra Internacio-

nal de Teatro Universitario de Ou-

rense) vense celebrando con cre-

cente éxito, pretendendo potenciar

o intercambio artístico e humano

entre grupos galegos e grupos da

Península ou de fóra dela. Ao re-

mate das funcións establécese un

coloquio sobre a obra e sobre os

procesos de ensaios e as distintas

xestións dos grupos universitarios.

Xestionado pola Aula de Teatro

de Ourense e o grupo local Sara-

bela Teatro, co patrocinio de con-

cello, esta edición volverá contar

con grupos dos cinco continentes,

nunha programación aínda non

concretada á hora de redactar esta

información, e en funcións que te-

rán lugar no Teatro Principal.

A Universidade de Santiago dará
inicio o martes12 ao XVI Festival
Internacional de Teatro Universi-
tario que se estenderá até o do-
mingo18. Serán sete representa-
cións no Salón Teatro , con entrada
gratuíta.

Participarán no evento seis gru-
pos de teatro, que corresponden á
Aula de Teatro da USC, a Escola
Superior de Arte Dramáticade As-
turias, Escola de Teatrode Narón, a
Aula de Teatro da Universidade de
Zaragoza, In vitro Teatro (Universi-
dade de Xaén) e Teatro Universita-
rio do Minho(Portugal).

Do 11 ao 28 de abril (Ourense) e do 12

ao 18 de abril (Santiago).

Coordenado por Gonzalo Vilas

pre.A Concellería de Solidariedade
e entidades de voluntariado amo-
san a labor destas últimas na cidade.
Até o 10 de xuño a mostra perco-
rrerá diversos lugares da cidade.
¬EXPO. Rostros de Area.Mostra
audiovisual de Lois Patiño (Vigo,
1983), unha panorámica formada
pola longametraxe Rayito, videoins-
talacións de pezas de videoarte e
trailers de filmes. Até o 31 de maio,
na Fundación 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.
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. L.S., a confi-
guración do posible, e  Creando
con Luis Seoane, serie de activida-
des didácticas. Até o 4 de xullo, na
Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Form Matters (a
forma importa). Exposición
sobre a traxectoria  do arquitecto
británico David Chipperfield,
unha exposición do Design Mu-
seum, Londres. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié de la Maza.
¬MÚSICA. Marlango. Un grupo de
éxito no panorama hispano, for-
mado por Leonor Watling,Alejan-
dro Pelayoe Óscar Ybarra. Chegan
para presentar o seu cuarto traballo,

dos os sábados de xaneiro a abril , ás
18:00, no Museo Unión Fenosa -
MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano. Esta semana poderemos
ver  Desgracia, de Steve Jacobs
(Australia, 2008), e Flandres, de
Bruno Dumont (Francia, 2006 ). De
xoves a sábado, entradas a 3 e 2 eu-
ros, nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Luns 8
Novos Thrillers. 20:30 h. China-
town,Roman Polanski, 1974 131´.
Subtítulos en galego.
Venres 9
Novos Thrillers. 18:00 h. A long Go-
odbye, Robert Altman, 1973 112´.
Subtítulos en galego.
Samuel Fuller. 20:30 h. Invasión en

Birmania (1962) 98´. Subtítulos en
galego.
Sábado 10
Samuel Fuller. 18:00 h. Invasión en
Birmania (1962) 98´. Subtítulos en
galego.
Novos Thrillers. 20:30 h. A long Go-
odbye, Robert Altman, 1973 112´.
Subtítulos en galego.
Luns 12
Novísimos cineastas italianos. 20.30
h. Tornando a casa, Vincenzo Ma-
rra, 2001 88 .́ Subtítulos en castelán.
Martes 13 
Novísimos cineastas italianos.
20.30 h. Pater familias, Francesco
Patierno, 2002, 99´. Subtítulos en
castelán.
Mércores 14
Extraterritorial: Adolfo Arrieta. 20.30
h. Kiki (1989) Vacanza permanente
(2006) 65 .́ Vídeo.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Atapuerca e a evolu-
ción humana.Unha exposición
fitinerante coordenada polo pale-
ontólogo Juan Luis Arsuaga, que
amosa os descubrimentos do fa-
moso xacemento. Até o 25 de abril,
na Sala Municipal de Exposicións,
PALEXCO.
¬EXPO. Caiuco, fame e migra-
ción.Exposición fotográfica de Xa-
cobe Meléndrez Fassbender, que
podemos ver no museo Casa Do-
mus.
¬EXPO. Peteiro.Baixo o título Es-
cultura e obra recente, o artista expón
25 esculturas e lenzos. Até o 12 de
abril, na Galería Atlántica.
¬EXPO. Esta moda é para sem-

AMES
¬EXPO. Camiño de Santiago.
Unha visión dende Oriente .
Exposición do xaponés Tomohiro
Mudaque organiza o Xacobeo. Trá-
tase de imaxes recollidas durante o
camiño polo fotógrafo nipón. Até o
7 de maio, no Pazo da Peregrina.

BETANZOS
¬TEATRO. Un Morto Moi Vivo! .
Unha comedia da compañía galega
Produccións Acontrabutaca, que
representará o domingo 11, ás
20:00, na Aula Municipal de Cultura.

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.
¬EXPO. VIII Bienal de Pin-
tura do Eixo Atlántico. Unha
trintena de obras galegas e portu-
guesas compoñen o fondo de
pintura do Eixo, que se poderá ver
até o 30 de abril no Centro Comar-
cal de Valdeorras.
¬TEATRO. Rosalía, a Pulga que
Escribía. Unha obra para os
máis pequenos,a cargo da compa-
ñía Galitoon. Poderemos vela este
venres 9, ás 20:00, no Teatro Muni-
cipal Lauro Olmo.

BUEU
¬MÚSICA.Supersandwich. Esta
banda formada entre Boiro e San-
tiago actúa este venres 9, ás 21:00,
na Sala Aturuxo.

BURELA
¬TEATRO. Rosalía, a Pulga
que Escribía. Unha obra para
os cativos, pola compañía Gali-
toon. O sábado 10, ás 18:00, na
Casa da Cultura.

CANGAS DO MORRAZO
¬MÚSICA. The Homens. Con-
certo do grupo santiagués, o sá-
bado 10, ás 22:00, no Salason.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. The Homens. Con-
certo do grupo rock-pop composte-
lán, este venres 9, ás 24:00, na Sala
Zona Zero.

CEE
¬TEATRO. Benito Bienvenido
"O Casting". Comedia sobre dous
amigos e os seus distintos destinos,
pola compañía Lambríaca Teatro.
O sábado 10, ás 21:00, no Salón de
Actos do Concello.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos.To-

Teatro 
Universitario 
en Santiago

The Homens, en Cangas e Caldas.

Cartel do MITEU ourensán.

¬ FOTO
Xenaro Martínez

Unha exposición antolóxica lem-

bra a memoria de Xenaro Martí-

nez Castro,   fotógrafo composte-

lán (1957 - 2007)  que fixo da súa

cámara unha testemuña enciclo-

pédica de Galicia.

O Museo do Pobo Galego pre-

senta a reposición da mostra anto-

lóxica de Xenaro Martínez  que xa

organizara en 2008 en homenaxe

ao fotógrafo falecido un ano antes.

O pasamento de Xenaro  en

plena madureza da súa traxectoria

deixou unha pegada perdurábel

pola súa calidade profesional e hu-

mana. O MPG, institución da que

foi socio e coa que mantivo unha

relación de colaboración xene-

rosa, asumiu o compromiso de or-

ganizar a mostra, comisariada por

Mercedes Rozas e Xosé Ramón

Fandiño.

A selección de obras centrouse

nos traballos de Xenaro Martínez

que versan sobre o patrimonio, a

arte e a paisaxe, con especial aten-

ción ao conxunto monumental de

Santiago de Compostela e in-

cluíndo algunhas incursións no

ámbito da fotografía etnográfica. 

Xenaro Martínez traballou du-

rante anos para a Enciclopedia Ga-

llega, reunindo un gran compen-

dio de imaxes de paisaxes e mo-

numentos, no que se especializou,

aínda que tamén era un agudo re-

tratista do rostro humano.

Traballou para a exposición Gali-

cia no Tempo e para diversas insti-

tucións e artistas. A labrada profe-

sionalidade, desde unha persona-

lidade que fuxía do primeiro

plano, ademáis do seu bo oficio e

ollo artístico, valéralle un crecente

aprecio dentro da profesión.

O conxunto da súa obra  reuniuse

nun catálogo, e todo o labor con-

tou coa colaboración da Fundación

Caixa Galicia, Gonzacar, Litonor, a

Galería SCQ, Artecom e Paco de Pin,

así como o de Catalina Pérez, a sua

viúva, e do seu fillo Pedro.

Até o 28 de maio, no Museo do Pobo

Galego.
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trada  gratuíta, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, coa partici-
pación do grupo Amistade, coa
obra Anisocoria 2. O domingo 11, ás
19:00 , no Centro Cívico de Caranza.

LALÍN
¬TEATRO. Un Morto Moi Vivo! .
Unha comedia da compañía galega
Produccións Acontrabutaca, que
poderemos ver este venres 9, ás
21:30, no Novo Salón Teatro.

LUGO
¬EXPO. As orixes do home.  Ex-
posición de tipo didáctico que trae
La Caixa, e que se inaugura o vin-
deiro martes 13 e permanece aberta
até o 18 de maio. Nunha carpa na
Praza Horta do Seminario.
¬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. Los secretos. O coñe-
cido grupo de referencia no pop es-
pañol presenta a súa xira “Cara B”. Es-
tarán este venres 9, ás 21:00, con en-
tradas de 30 a 25 euros, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire.
¬MÚSICA. Aló Django. Actuación
deste grupo galego de blues e jazz-
xitano, que homenaxea ao francés
Django Reindhart. O sábado 10, ás
23:00 , no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Músicas na vidreira.
Trátase dun ciclo de música no que
caben todas as premisas da música
de estudo, independentemente do
seu estilo. Actúan os mozos da es-
cola de música Fábrica de Sons,
ofrecendo unha amálgama entre
jazz e flamenco. O luns 12, ás 14:00 ,
na vidreira da Facultade de Veterina-
ria de Lugo.
¬MÚSICA. Músicas a carón da
Mosqueira. Neste clásico ciclo
musical, actuará o cuarteto de corda
Cuarteto Albéniz de Prosegur. O
luns 12,ás 20:30, no Centro Sociocul-
tural Caixa Galicia.
¬TEATRO. Rober Bodegas. O co-
ñecido cómico televisivo galego
presenta o seu show Y un condón
por si ligo. Farao o sábado 10, ás
21:30, no Auditorio Municipal Gus-
tavo Freire.

NARÓN
¬MÚSICA. María Dolores Pra-
dera. A grande cantante, aínda en
plena forma, presenta os seus éxitos
de sempre e os máis novos. Este xo-
ves 8, ás 20:30, entradas a 20 euros,
noPazo da Cultura.
¬TEATRO. Frankenstein.
Unha obra para o público infan-
til, pola compañía Ghazafelhos,
que podemos ver o domingo 11,

ciclo Novas Noites, o xoves 8, ás
22:00, entrada a 5 euros, na Capela
do Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. The Galician Con-
nection. Concerto dentro do ciclo
Xacobeo Raíces,no que Cristina
Pato acompañada do grupo Mu-
tenrohipresenta este último traba-
llo discográfico. O sábado 10, ás
21:00,  entrada de 8 a 4 euros, no Te-
atro Jofre.

¬TEATRO/DANZA. Neodans. No
marco da iniciativa "Hoxe non hai
función con..." actúa  esta compañía
de danza con Maruxa Salas e Erik
Jiménez. Este xoves 8, ás 20:30,  en-

Life in the Treehouse, resumo de to-
das as experiencias do grupo até a
data. Este venres 9, ás 20:30, no Tea-
tro Colón.
¬MÚSICA. Luar na Lubre. O inter-
nacional conxunto galego de folk
presenta os seus últimos temas e
éxitos de sempre este venres 9, ás
20:00, entradas a 10 e 15 euros, no
Coliseum.
¬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 xoves 8, no Teatro Colón.
¬TEATRO. A esmorga. A clásica
obra do ourensán Blanco-Amor,
representada pola compañía da ci-
dade das Burgas Sarabela Teatro.
O xoves 8, ás 11:30, e venres 9 e sá-
bado 10, ás 20:30, no Teatro Rosalía
de Castro.
¬TEATRO. A rúa das pantasmas.
Unha obra de monicreques dirixida
ao público infantil, a cargo do grupo
Títeres Cascanueces. O sábado 10,
ás 18:00, e domingo 11, ás 12:30 e
18:00, no Teatro do Andamio.
¬TEATRO. Da’kara. Espectáculo de
maxia polo mago Dani García. O sá-
bado 10, ás 19:00, no Forum Metro-
politano.

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.
¬CINE. Ciclo “Dicimos galego”.
Proxéctase O baile das ánimas
(1994) de Pedro Carvajal, dentro
deste ciclo que se prolongará nos
martes de vindeiras semanas. O vin-
deiro martes 13, ás 19:00, entrada de
balde, no Ateneo Ferrolán.
¬CINE. Primavera de cine. Pro-
xéctanse a curta Rainy Day e a lon-
gametraxe Fitzcarraldo, de Werner
Herzog, en versión orixinal e en-
trada de balde. O mércores 14, ás
20:30, 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. 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. Dentro do

ás 18:00, no Pazo da Cultura.

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. Bastards on parade.
Actuación deste grupo rock da Co-
ruña, o venres 9, ás 21:30, entradas a
3 euros, no Café Cultural Auriense. 
O sábado 10, á mesma hora, con-
certo do grupo vigués de rock e ska
radical Skacha , con entrada a 4
euros.
¬MÚSICA. XIII aniversario
Rock Club. A sala celebra este
aniversario coa actuación do sueco
Stevie Klasson (exDiamond
Dogs, Hanoi,Johny Thunders...),
acompañado da súa banda,Black
Weeds, e coa colaboración especial
de  Anders “Bobba” Linströne Ro-
bert Eriksson, compoñentes de
The Hellacopters. O sábado 10, ás
00:00, na sala Rock Club.
¬TEATRO. Hansel e Gretel. A
compañía do director Lorenzo Pi-
riz-Carbonell presenta esta mon-
taxe dirixida aos máis pequenos. O
sábado 10, ás 17:30 e 19:00, no Tea-
tro Principal.
¬MÚSICA. Circo Galtük. Un es-
pectáculo para os máis novos cheo
de colorido e espectacularidade, a
cargo da compañía arxentina afin-
cada en galiza La Fiesta Escénica,e
baixo o patrocinio de Caixanova.
Este venres 9, ás 20:00, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. Só. Espectáculo do actor e
cómico Carlos Blanco, que podere-
mos ver o domingo 11, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. XV MITEU. A Mostra In-
ternacional de Teatro Universita-
rio de Ourensecelébrase a partir do
luns 11, e até o 28 deste mes. Con
unha programación aínda por con-
cretar á hora de pechar esta infor-
mación, os espectáculos terán lugar
ás 20:30 (19:00 os domingos), no Te-
atro Principal.

PONTEVEDRA
¬EXPO. 80, A Moda en Galicia.
Singularidades. Unha exposi-
ción sobre a moda galega nos anos
80, que se inaugura este xoves 8 e
permanece aberta até o 4 de xullo,
no Pazo da Cultura.
¬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. 
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O Circo Galtük, un espectacu-
lar montaxe a cargo da compa-
ñía galego-arxentina La Fiesta
escénica, volve aos escernarios
galegos da man de Caixanova,
neste caso no Auditorio munici-
pal ourensán.

Los Secretos, en Lugo e Vigo.

Luar  na Lubre
Luar na Lubre, unha das forma-
cións máis importantes no folk
galego actual e unha das de
maior recoñecemento interna-
cional, dará un concerto na Co-
ruña este venres 9.

A súa fama traspasou fronteiras
sendo solicitados para tocar en
prestixiosos festivais e recintos.
Dende o seu inicio en 1984, obti-
veron distintos premios. O grupo
acadou na gala dos Premios da
Música de 2008, o recoñece-
mento de Mellor Álbum Tradicio-
nal por Camiños da fin da terra
e Mellor Canción en Galego co
tema Canto de andar.

O último traballo é o concerto
Ao vivo!, gravado en dous CDs
e un DVD o  22 e 23 de xaneiro
do 2009 no Teatro Colón da Co-
ruña, co gallo dos 24 anos de
vida do grupo. 

Este concerto contou coas cola-
boracións de Diana Navarro
("Romeiro ao lonxe"), Pedro Gue-

rra ("Memoria da noite"), Luz Ca-
sal ("Camariñas") e Ismael Se-
rrano ("El derecho de vivir en
paz"). O DVD ten coma extras o
videoclip  El derecho de vivir en
paz e un spot promocional da ci-
dade da Coruña cos seus lugares
e monumentos máis coñecidos,
coa música de O son do ar.

Despois da marcha de Rosa Ce-
drón, a formación actual está
composta por Sara Louraço

(voz), Xulio Varela (bouzouki,
voz e percusións), Bieito Romeu
(gaitas, acordeón e zanfona),
Eduardo Coma (violín), Patxi
Bermúdez (bodhran, tambor e
djimbek), Pedro Valero (guitarra
acústica), Xavier Ferreiro (percu-
sións latinas e efectos) e  Xan Cer-
queiro(frautas).

O venres 9, ás 20:00, no Coliseum

da  Coruña.

¬ MÚSICA
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GUIEIRO.36. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

VIGO
¬ACTOS. Contarte. A Concellaría
de Educación de Vigo e OQO edi-
tora, botan a andar até fin demes a
2ºedición deste mes da arte e a lite-
ratura infantil, para achegar a 2.500
escolares de Vigo o mundo da arte, a
través do álbum ilustrado. Exposi-
ción e obradoiros no Instituto Muni-
cipal de Educación IME.
¬EXPO. Xoias da Colección Ál-
varez. Esplendor cerámico
en Vigo. O Concello rescata do es-
quecemento un centenar de obras
de incalculable valor creadas nos
obradoiros da empresa nas décadas
centrais do S. XX. Até o 18 de abril, na
Casa das Artes.
¬EXPO. Terra Incognita. Pri-
meira exposición deste fotógrafo,
Enrique Touriño, que nos ofrece
unha visión da natureza a través das
súas fotos nunclásico branco e ne-
gro. Até este luns 11 de abril, no Cen-
tro Cultural 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-
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

Antonio Hernández-Díez, Sandra
Cinto, Jimmie Durham, Rui Chafes,
Ana Mendieta, ou Antoni Tàpies. No
CGAC.
¬EXPO. Bancos de Néboa.  Expo-
sición do artista Jesús Mª Cormán.
Na Galería de arte Espacio48.
¬MÚSICA. Jam session. Nova jam
sessión de blues-rock a cargo da Ba-
kin' Blues Band, proxecto musical
integrado por catro experimenta-
dos músicos de Santiago. Este xoves
8, ás 23:00, no Dado Dadá.
¬MÚSICA. Reverend Horton
Heat. Actuación deste trío que ven
dende Texas e presenta o seu último
disco Laughtin' & cryin. O venres 9, ás
21:00, entrada  a 25 euros, na Sala
Capitol.
E o sábado 10, ás 21:30, actuación
do grupo Standstill, con entradas
a 14/16 euros.
¬TEATRO. Ciclo Redenasa

danza. Durante o mes de abril ten
lugar este ciclo adicado a produ-
cións galegas de danza contempo-
ránea. Esta semana será o turno para
o espectáculo Shure PG48, da com-
pañía La Macana. O venres 9 e sá-
bado 10, ás 21:30,  na Sala NASA.
¬TEATRO. Super-8. Estrea deste
espectáculo da compañía luso-ga-
lega Voadora, en coprodución co
Centro Dramático Galego. O ven-
res 9 (21:00), sábado 10 (20:30) e do-
mingo11(18:00), no Salón Teatro.
¬TEATRO. Aberto por folga. Ca-
baret laboral. A compañía com-
postelá de teatro afeccionado Tan-
gatutanga presenta esta peza que
mestura teatro e cabaré. O xoves 8,
ás 21:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. XVI Festival Interna-
cional de Teatro Universita-
rio. A clásica cita comeza o martes
12 de abril e prolóngase até o sdo-
mingo 18, coa participación de 6
grupos. Todas as funcións son gra-
tuitas e celébranse ás21:00,  no Sa-
lón Teatro.
¬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 mércores 14, ás 21:00, no
Teatro Principal.

TUI
¬TEATRO. II Semana do Teatro
Afeccionado . O festival, que co-
mezou o martes 6, remata este ven-
res día 9.

¬EXPO. Wildlife photographer
of the year.A magnífica colección
de imaxes desta exposición é o me-
llor expoñente do esplendor, drama
e diversidade da vida no planeta Te-
rra. Até o 23 de maio, no Centro Cul-
tural Caixanova .
No mesmo recén inaugurado centro
está aberta tamén a exposición O
Pórtico da Gloria. Misterio e sen-
tido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Xenaro Martínez.Mos-
tra de fotografías deste fotógrafo
santiagués falecido en 2007. A expo-
sición está aberta até o 28 de maio,
no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Grandes batallas. A
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 mostra,
comisariada por Miguel von Hafe ,
reúne, entre outras, obras de José

¬EXPO. Seoane. Razón e com-
promiso. Percorrido pola obra
deste gran artista galego de voca-
ción universal, no ano de celebra-
ción do centenario do seu nace-
mento. Até o 18 de abril, no Centro
Social Caixanova.
¬MÚSICA. Josele Santiago. O
cantante e guitarrista madrileño, ex-
Los Enemigos, dará un concerto
este venres 9, ás 23:00, entrada a 6
euros,na Sala Karma.
O sábado 10 estará a emerxente ra-
peira-hiphopeira viguesa Aid, ás
23:00, entradas a 4 euros. 

PORRIÑO
¬MÚSICA. Maryland. Actuación
este venres 9, ás 23:00, entradas a 6
euros, no Café Bar Liceum.

REDONDELA
¬TEATRO. Só. Espectáculo do actor e
cómico Carlos Blanco, que podere-
mos ver o sábado 10, ás 20:00, no
Multiúsos da Xunqueira.

SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Os Bolechas. Unha re-
creación con coidados monicre-
ques, das aventuras dos populares
personaxes de pepe carreiro, polo
grupo Caramuxo Teatro. O venres
9, ás 20:00, noCentro Sociocultural.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado, a biblioteca compos-
telá acolle unha actividade de con-
tos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal. 
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No Salón Teatro santiagués prodúcese a estrea de Super8, peza rea-
lizada pola compañía galego-lusa Voadora, en coprodución co Cen-
tro Dramático Galego. Segunda parte da triloxía Lugares Comúns-
Fracaso-Memoria-Paraíso, oproxecto investiga os espazos reais e
imaxinarios que compartimos e como estes puntos de encontro in-
flúen na procura da identidade do individuo contemporáneo.

Reverend Horton, na Sala Capitol.

�  Vendo móbeis de oficina prácti-
camente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portáti-
les e pcs clónicos con Windows e Li-
nux. +info: mobeisecomputado-
res@gmail.com

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

�  Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e arre-
dores. Teléfono. 691495571.

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

� Alúgase piso na Coruña, rúa Be-
len, perto da estación do tren e a 5

minutos do Pazo da Opera,  dous
dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.
475€ . Tel: 609372341

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

�  Con experiencia e responsabili-
dade, coido do teu meniño ou me-
niños. Zona de Vigo e Valmiñor. Cha-
mar ao Tel:  660183231.

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

� No Centro de investigación de
son, música e acústica CISMA podes
atopar o asesoramento ou recurso
que buscas para facer a túa graba-

ción ou outra actividade musical.
www. cisma.org, en Santiago.

� 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 e calefacción. Tel: 676727618.

� Alúgase piso en Vegadeo. Amo-
blado, calefacción. Tel: 676727618.

� Quixera coñecer a unha muller

progresista e galeguista de entre 30
e 45 anos que desexe unha relación
de parella. Só pido honestidade e
sinceridade. Prometo o mesmo. Es-
cribir a riasbaixas2007@yahoo.es,
ou chamar ao 687.58.11.37

�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.

� Compártese casaperto de Samil,
en Vigo, por meses ou máis tempo.
130€ máis gastos. E-mail: antisorio
@gmail.com

� Alúgase casa rural en Meira
(Lugo) á beira do nacemento do río
MIño. 3 habitacións, 4 baños, cociña,
calefacción, TV vía satélite. 10.000
metros de finca. Fins de semana ou
tempadas. 686 753 105.

� 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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¬MÚSICA. Los Secretos.Un grupo
que soubo sobrevivir ao seu propio
éxito, aos caprichosos cambios das
modas, a distintas formacións e, en
definitiva, ao ben e ao mal do rock &
roll. Este xoves 8, ás20:30, no Centro
Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Susana Seivane. A
mellor gaiteira galega dará un con-
certo no que presenta o seu novo
traballo Os soños que volven. Será
este venres 9, ás20:30, no Centro Cul-
tural Caixanova.

¬MÚSICA. Havalina + Miss Ca-
feína. Dous grupos que van tocar
estevenres 9, ás 22:30, na sala La Fá-
brica de Chocolate. 
O sábado 10, á mesma hora, actuará
o compositor, cantante, letrista e
guitarrista, ex-Los Enemigos,   Jo-
sele Santiago, cun personal mes-
tizaxe de rumba e ritmos latinos con
rock&roll, swing, ska e punk. 

E o domingo 11, dende Detroit, á
mesma hora, concerto do trío The
Muggs. 
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín.
Banda ourensá que apela á verbena
e á cumbia, a soberana absoluta das
festas. O sábado 10, ás 00:00, entra-
das a 5 euros, na sala La Iguana Club. 
¬MÚSICA. Jazzeros Inoxida-
bles. Este trío coruñés de jazz-funk,
formado por David Guerreiro (gui-
tarra), Iago Mouriño (hammond) e
Noli Torres (batería) ofrecerán un
concerto este venres 9, ás 23:00, en-
trada a 5 euros, na salaContrabajo .
No mesmo local, hora e prezo, o sá-
bado 10 actúa a formación viguesa
Cró!,cun estilo entre o jazz e o rock
experimental.
¬MÚSICA. The Love me nots. Di-
rectamente dende Arizona, USA,
chega a Vigo sin escalas este cuar-
teto con todo o seu son garaxe e
punk. O sábado 10, ás 23:00, na Sala
Mondo.
¬TEATRO. Alicia en Grusia Pro-
ject. Un espectáculo de danza con-
temporánea que nos trae a Compa-
ñía Arraiana en colaboración coa
bailarina e coreógrafa Estela Lloves.
Venres 9 e sábado 10, ás 22:00, e do-
mingo 4, ás 21:00, noTeatro Ensalle.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Shakespeare para Ig-
norantes. Unha divertida recrea-
ción de pasaxes shackesperianos, a
cargo de Quico Cadaval, co apoio
dos Mofa&Befa Vítor Mosqueira e
Evaristo Calvo. O venres 9, ás 21:00,
noAuditorio Municipal.

GUIEIRO.37.

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, donde volta  ao uso da cor
nos seus cadros. Até o 15 de maio,
na Galería Bacelos.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en
España, na que  os comisarios Do-
reen Mende e Markus Heinzelmann
ofrecen un percorrido pola obra de
Höfer desde os seus inicios en 1968
até o ano 2008. No Museo de Arte
Contemporánea MARCO.
¬EXPO. Cousas que só un ar-
tista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que es-
tuda a presenza do humor na arte
actual, e reúne doce artistas que
comparten referentes artísticos, e
unha forma de traballar común. Até
o 2 de maio, no MARCO.
¬EXPO. Álvaro Cunqueiro. A
mostra achéganos o lado máis per-
soal e íntimo do mindoniense a tra-
vés dunha selección de obxectos
persoais, fotografías do seu álbum
familiar e o son da súa propia voz.
Até o 17 de maio, no Verbum, museo
das palabras.

ANOSATERRA
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Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Un Shackespeare moi particular, con

Mofa&Befa, en Vilagarcía.

A gaiteira Susana Seivane
ofrece un concerto cos seus últi-
mos temas, no Centro Cultural
Caixanovade Vigo.

Cursos de Formación Teatral

Logo do éxito do pasado outono, o
grupo teatral Berrobambán propón
un novo programa de formación
para persoas interesadas en traballar
o corpo e a voz, ou en aprender téc-
nicas de narración oral, con cursos a
cargo de profesionais destes ámbi-
tos coma Soledad Felloza, Quico Ca-
daval ou Cándido Pazó. Os prezos
van de 60 euros os de narración oral
(dous días) ou 150 os tres, e 100/150
e 120/150 os outros dous, a desen-
volver en varias semanas, dende
abril a xuño.
Para inscribirse pódese chamar ao
981 57 36 26 ou enviar un correo co
nome e apelidos e datos de contacto
(teléfono e correo electrónico), indi-
cando en que curso estades intere-
sad@s, a info@berrobamban.com.

XXI Premio de Grabado Má-
ximo Ramos 

O prazo de admisión estará aberto
do 15 de marzo aoo 15 de maio.  As
bases completas pódense consultar
en: www.ferrol.es ou  www.centro-
torrenteballester.es.
- O Certame está aberto a todas as
técnicas gráficas tradicionais ou
experimentais, incluídas as dixi-
tais, podendo ser combinadas con
recursos de debuxo directo ou cal-
quera outro procedemento (mo-
notipo).
- Admitiranse polípticos, obra se-
riada ou variacións.
- Non poderán concorrer  os ga-
ñadores das convocatorias ante-
riores.
- Non se admitirán obras premia-
das noutros Certames, nin realiza-
das antes de 2005.
- Concederase un único premio

valorado en 7.000 euros.
Os candidatos deberán enviar por
e-mail, até o 15 de maio de 2010:
- O formulario debidamente cum-
primentado.
- Fotografías de dúas a seis obras.
Formato jpg, . Nos pés de foto indi-
caranse os apelidos e o nome, así
coma o número da obra corres-
pondente á listaxe do formulario.
- Un currículo resumido e unha
breve motivación das obras (op-
cional). Todo nun máximo de dúas
páxinas.
Toda a documentación enviarase
ao seguinte enderezo de correo
electrónico: premiomr@centroto-
rrenteballester.es
Tras da preselección, as obras se-
leccionadas enviaranse antes do
25 de xuño ao enderezo:
XXI Premio de Gravado Máximo
Ramos.  Centro Torrente Ballester -
Rúa C. Arenal s/n-15402 Ferrol - A
Coruña.

¬ CONVOCATORIAS

Guieiro 1401.qxd  6/4/10  22:49  Página 5



ANOSATERRA
8-14 DE ABRIL DE 2010CINE,TV,DVD.38.

EN CARTEL.

Cinco minutos de gloria
Dirixe: Olivier Hirschbiegel.
Intérpretes: Liam Neeson,
James Nesbitt.
Drama. Reino Unido, 2010

O alemán Hirschbiegel –O
afundimento– apóiase no guio-
nista de Omagh, Guy Hibbert,
para explorar as feridas abertas
dos anos de chumbo e sangue
no Ulster. Agardábase con ex-
pectación o regreso dun dos es-
tandartes da última xeración
triunfadora de cineastas ale-
máns, despois de que a súa ex-
periencia estadounidense, In-
vasión, acabara con mal sabor
de boca logo de que os produc-
tores do enésimo remake d'A
invasión dos ladróns de corpos
sufrise unha excesiva reescri-
tura anónima, por parte de Ja-
mes McTiegue, colaborador
habitual dos Wachovski e meri-
torio do desvalorizado George
Lucas dos últimos Star Wars.
Neeson e Nesbitt encarnan
dous personaxes antagonistas
que buscan a reconciliación no-
rirlandesa, 25 anos despois dun
violento suceso que os situou
aos dous lados da trincheira nos
anos salvaxes da loita nas rúas.
Premio á dirección e ao guión
en Sundance.

A illa interior
Dirixen: Félix Sabroso e
Dunia Ayaso.
Intérpretes: Geraldine Chaplin e
Alberto San Juan.
Drama. España, 2009 

O anterior filme dos canarios
Sabroso e Ayaso, a evocadora
Os anos espidos, xa anunciaba
un cambio de rexistro tras os
excesos dun dúo que debutou
coa, atropeladamente almodo-
variana, Perdoa bonita. O de-

sembarco no territorio do
drama duro, con escasas con-
cesións, confírmase con este
retrato de reunión familiar dis-
funcional no que tres irmáns
de personalidades contrapos-
tas e presentes desencantados
tropezan coa imposibilidade
de atopar repostas á súa situa-
ción desorientada na imposí-
bel solidariedade de clan. Pre-
mio á interpretación de Alberto
San Juan na última Seminci de
Valladolid.

Exposados
Dirixe: Andy Tennant.
Intérpretes: Gerard Butler,
Jennifer Aniston.
Comedia. EE UU, 2010

Presentado en sociedade
como o aguerrido espartano
de 300 –xa no pasado encar-
nara o huno Atila nunha es-
quecida produción televisiva–
Butler busca tamén o seu ni-
cho de mercado no antagó-
nico xénero da comedia ro-
mántica, onde encarna o este-
reotipo de bruto con senti-
mentos ocultos (A crúa reali-
dade, verbi gratia). Aquí dálle a
réplica a toda unha clásica,

Xosé Valiñas

aínda que nunca chegou a ca-
llar como sucesora de Meg
Ryan, a televisiva Aniston,
nunha versión chusca daquela
Fuxida a medianoite, na que o
cazarrecompensas Robert de-
Niro debía custodiar a Charles
Grodin nunha fuxida polo
mapa dos EE UU. Nesta oca-
sión o custodio é Butler, que re-
cibe a misión de capturar a súa
ex muller que acaba de violar a
liberdade condicional.

Liam Neeson en Cinco minutos de gloria. Gerard Butlere Jennifer Anistonen Exposados. BARRY WETCHER

Geraldine Chaplin, protagonista d’A

illa interior.                           SUSANA VERA / REUTERS

Fotograma de Cidade de vida e morte.  

axuste de contas coas atrocida-
des da ocupación nipoa durante
os anos da expansión imperial
do sol nacente. O masacre de
Nanking no 1937 narrado de
xeito coral a través das vivencias
de varios personaxes, onde se
mestura o real e o ficticio, con
vocación de épica da memoria
colectiva. Cine total nunha de-
sas leccións maxistrais de direc-
ción e posta en escena que só se
dan de tanto en tanto.

Nausicaa do val do vento
Dirixe: Hayao Miyazaki.
Animación. Xapón, 1984

Xa nos fixemos eco nestas páxi-
nas, hai uns meses, da encomiá-
bel campaña emprendida pola
distribuidora AURUM para
achegarlle ao gran público a
obra completa do mestre orien-
tal da animación, o gran Hayao
Miyazaki. Edición escalonada
en dvd dos seus filmes –propios
e apadriñados a través dos Estu-
dios Ghibli– e estreas escollidas
de fitas que, no seu día, non che-
garon ao noso mercado pero
que fundamentaron a creación
do mito. Por desgraza, vai ser di-
fícil que algunha copia desta
Nausicaa recale polas mingua-
das salas galegas, porque esta-
mos ante a primeira obra mestra
de Miyazaki, o filme co que os
estudios de animación que aca-
barían creando Mononoke,
Chihiro e Ponyo deron os seus
primeiros pasos, e todo o imaxi-
nario do seu máximo responsá-
bel xa estaba aí, nunha fábula
postapocalíptica de explícita lec-
tura ecoloxista e pacifista que
antes de ser fantasía animada en
dúas dimensións xa coñecera
existencia en viñetas como a
única, e fundamental, achega de
Miyazaki ao terreo do manga.
Filme indispensábel para coñe-
cer a importancia creativa e a in-
fluencia do anime nipón no de-
vir da fantasía das últimas tres
décadas que, dentro dun mes,
será editada por vez primeira en
dvd no mercado español.�

Cidade de vida e morte
Dirixe: Lu Chuan.
Intérpretes: Ye Liu,
Yuanyuan Gao.
Bélica. China, 2009

Na liña do Katyn, de Andrezj
Wajda, herdeira d’A lista de
Schindler, de Steven Spielberg,
o chinés Lu Chuan –A arma per-
dida, A patrulla da montaña–
entrou no canon cinéfilo do cine
asiático pola porta da Cuncha
de Ouro de Donostia con este

Fotograma de 

Nausicaa do val do vento.
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doado

difícil

SUDOKU
por Gonzalo Vilas

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

Relacionando as letras das palabras definidas abaixo co seu número correspondente,
compoñer no cadro adxunto un refrán relacionado co tempo en que estamos.

Chave (palabra formada polas primeiras letras, lidas

cara abaixo): Mes do que fala o refrán.

Vasili Smyslov (24 marzo 1921 - 27 marzo 2010) mostrou desde neno unha facilidade
especial para o xadrez e para a música, á que se adicou como barítono ata que un fra-
caso profesional nunhas probas para ingresar no Teatro Bolshoi o levou a centrarse no
xadrez. De fino estilo posicional as súas partidas sorprenden pola aparente simplici-
dade. Xogou tres matchs pola coroa mundial contra Botvinnik: empatou o primeiro,
en caso de empate o campión retiña o título, gañou o segundo, o que o converteu no
sétimo campión do mundo, e perdeu o terceiro, co que lle devolveu a coroa a Botvin-
nik. A boa xestión dos campionatos de Botvinnik fixo que pese a gañar Smyslov por
18 a 17 no cómputo xeral, só mantivese o título un ano fronte ós trece nos que Botvin-
nik foi campión do mundo. Smyslov tivo unha carreira deportiva extraordinariamente
longa e incluso disputou a Kasparov o dereito a enfrontarse a Karpov en 1984.

Smyslov, Vassily
Botvinnik, Mikhail

World Championship 20th (9) 03-04-
1954. C18: Defensa francesa.
No xadrez, como na vida, o adversario
máis perigoso é un mesmo, é unha das
máis coñecidas frases de Smyslov sobre
o xadrez. De elevada estatura, elegante,
discreto, amábel e de fino sentido do hu-
mor, Smyslov mantivo sempre un pro-

fundo sentimento relixioso e unha firme
crenza na existencia de Deus. 1.e4 e6
2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 Aa5
6.b4 cxd4 7.Dg4 Ce7 8.bxa5 dxc3
9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7 Cd7 11.Cf3 Cf8
12.Dd3 Dxa5 13.h4 Ad7 14.Ag5 Tc8
15.Cd4 Cf5 16.Tb1 Tc4 17.Cxf5 exf5
18.Txb7 Te4+ ambos monarcas están
expostos e as negras parece que son as
primeiras en explotar a debilidade do rei

no centro, pero con evidente sinxeleza
as brancas lle collen a vez Diagrama
19.Dxe4! dxe4 20.Tb8+ Ac8 21.Ab5+
[21.Txc8+ non é dabondo: 21…Rd7
22.Td8+ Rc7±] 21…Dxb5 22.Txb5 Ce6
23.Af6 [parece melllor 23.Th3 Cxg5
24.Txc3 Re7+-] 23…Txg2 24.h5 Aa6
25.h6 [25….Axb5 26.h7+-] e a coroación
branca é imparábel1-0.

moi difícil

crucigramacodificado

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

CODIFICADO

do
ad

o

di
fí

ci
l

m
oi

 d
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íc
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cello do sur ourensán, famosa polo

seu entroido. 8- Fogar, lugar donde

se habita. Preposición. Siglas de

Euskadiko Ezquerra. Deus grego do

amor. 9- Escoitadas. Enxoitos. 10-

Emparrado pequeno.  Raza, caste,

no senso peiorativo da palabra. 11-

Pagar polo traballo realizado. 12-

Movementos do corazón, ou en

senso figurado, doutra cousa que o

imite. 13- Habitante ou natural de

Letonia. 14- Signo internacional de

petición de auxilio.  15- Símbolo do

Xofre.

Horizontais:

1- Símbolo do carbono. 2- Nome pro-

pio chinés. 3- Organismo petrificado,

pertencente a outras épocas xeolóxi-

cas. 4- Máquina ou aparello que pro-

duce enerxía eléctrica a partir doutro

tipo de enerxía. 5- Preposición. Pri-

meira vítima de parricidio, segundo a

Biblia. 6- Sistema que conta ou subdi-

vide de 60 en 60. 7- Unidade de fre-

cuencia que equivale a unha vibra-

ción por segundo. Nitróxeno. Conce-

llo cercano a Noia. 8- Poñer en seco

unha embarcación para resgardala

ou carenala. Prezos das cousas sen os

incrementos debidos a outros con-

ceptos. 9- Infancia. Conxunción. For-

tes, robustos. 10- Traspasaron, cruza-

ron polo medio. 11- Irlanda. As com-

pañeiras deles. 12- Poñerse fría ou

máis fría unha cousa. 13- Eiroa, espe-

cie de anguía que ten o morro longo

e arredondado. 14- Pronome perso-

nal de 1ª persoa. 15- Sur.

Verticais:

1- Sinal de vitoria. 2- Forma do verbo

haber. 3- Ser lendario dos mares,

mestura de muller e peixe. 4- Diante

de, na presenza de 5- Establecimento

ou obradoiro donde se fan traxes. 6-

Dise dun terreo que é moi productivo

ou fértil. Dianteiro vasco que marcou

un famoso gol á “pérfida Albión”. 7-

Borato de sodio hidratado. Vila e con-

O adversario máis perigoso.

SOLUCIÓNS

CRUCIGRAMA
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H. Vixande
SSeeiiccaa  iinnssiissttee  eenn  qquuee  nnoonn  éé  iirr--
mmáánn  ddee  MMaarrííaa  YYááññeezz..
Iso é porque na Coruña e Pon-
tevedra é un apelido raro e
pensan que hai parentesco.
VVoosstteeddee  éé  oo  ddaa  ppááxxiinnaa  CChhuuzzaa,,  éé
uunn  ttrruuccoo  ppaarraa  rreecciibbiirr  vviissiittaass  eenn
iinntteerrnneett??
Todas as páxinas son un truco
para recibir visitas, pero nós
ademais xeramos visitas nou-
tras páxinas. Chuza é unha rede
social na que os usuarios se fan
eco das noticias que atopan
noutros medios e valóranas. A
partir dun número de valora-
cións, destacámolas en titulares. 
GGuussttaarraann  ddooss  ttiittuullaarreess  aattrreevviiddooss..
Non nos rexemos por criterios
xornalísticos ou por un libro de
estilo, o que recollemos é deci-
sión dos usuarios.
QQuueenn  ddáá  mmááiiss  xxooggoo,,  FFeeiixxóóoo,,
VVáázzqquueezz  oouu  AAyymmeerriicchh??
Ai, eu só fago labores de orga-
nización, non podo falar pola
comunidade de usuarios. Per-
soalmente, quedo con Feixóo,
é o que sae máis veces por ra-
zóns obvias. 
EE  aaggoorraa  sseeiiccaa  qquuee  ssoonn  cchhuuzzaa..ggll..
VVoosstteeddeess  sseemmpprree  ddaannddoo  aa  nnoottaa!!
Pois si. Ás veces hai que cam-
biar as cousas. A empresa Di-
nahosting rexistrou ese domi-
nio, ofrecéunolo e interesou-
nos ser chuza.gl. Pouco im-
porta que corresponda ás Ga-
lápagos, a Grenlandia, como
efectivamente corresponde,
ou a Galiza, non hai que ser tan
estritos coa cuestión da territo-

Laura Caveiro

P asou antes coa abolición
da escravitude. O que para

moitos é o ceo aberto para ou-
tros pode ser insoportable. Al-
gúns congresistas demócratas
tiveron que pedirlle protección
ao FBI por ameazas de morte e
actos de vandalismo. Todo por-
que votaron a favor da reforma
que lle dará asistencia sanitaria
a 32 millóns de persoas que non
tiñan seguro médico.

Namentres, na asistencia sa-
nitaria de Galicia, cómezase a
andar o camiño inverso, con di-
simulo. 

Volvamos aos Estados Uni-
dos. Esnaquizan dun ladrillazo
os cristais da sede do Partido
Demócrata nun lugar de Nova
York chamado Rochester. O la-
drillo acompáñase cunha nota:
“O extremismo en defensa da
liberdade non é condenable”. 

Inevitablemente, a palabra
Rochester lembroume o
amado de Jane Eyre. Pero retor-
nemos aos Estados Unidos e
aos que guindan ladrillos ou
deixan mensaxes ameazantes
nos contestadores dos que vo-
taron a favor da lei: que millóns
de persoas malvivan e morran
sen asistencia sanitaria tam-
pouco lles resulta, evidente-
mente, condenable. 

Barack Obama, despois de
gañar a votación da importantí-
sima reforma do sistema de sa-
úde, afirmou que non se rende-
sen ante a desconfianza, o ci-
nismo ou o medo. Mellor vol-
verse, daquela, cara a quen fixo
o que dixo: resistir, e rebelarse,
contra as influencias indebidas
e os intereses espúreos. De can-
tos dos nosos políticos, rendidos
ao cinismo e á desconfianza,
podería dicirse o mesmo?�
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César Lorenzo Gil

Logo das vitorias xudiciais
da defensa e os resulta-
dos das enquisas, vai aca-

bar pasando que o Gürtel só se
recorde nas fileiras do PP como
un caso un pouco molesto pero
que afortunadamente apenas

deixou secuelas. A día de
hoxe,de entre os popularessó
Ricardo Costa foi excluído men-
tres que Francisco Camps ou

Luis Bárcenas poderían seguir
anos e anos, unha vez exculpa-
dos, e polo tanto, reforzados, no
partido. Ao final, o desgaste está
a pagalo máis o PSOE. O ex mi-
nistro de Xustiza, Mariano Fer-
nández Bermejo, tivo que aban-
donar a política e Baltasar Gar-

zón sofre a persecución dos seus
compañeiros por ter a ousadía
de meterse nese asunto. Como
di o tópico, cando un inicia unha
batalla, aínda sendo xusta, debe
saber que pode perdela porque
a forza e a razón non sempre son
aliadas.�
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rialidade. O dominio .tv é das
illas Tuvalu e úsase para a tele-
visión e os anglosaxóns ás ve-
ces empregan o dominio .me,
que é de Montenegro, porque
en inglés refírese a un mesmo.
SSoonn  rreennddííbbeeiiss  ppááxxiinnaass  ccoommoo
CChhuuzzaa??
Depende da publicidade e das
visitas. A Chuza dálle para os
gastos e produce algúns bene-
ficios que non dan para vivir,
pero xera moitas visitas para
outras páxinas. Fomos un im-
pulso importante para moitas
empresas porque os nosos
usuarios fixéronse eco das
súas noticias.
SSeegguuee  aa  eexxiissttiirr  GGaalliizzaa  eenn  iinntteerrnneett..
Galiza non. Ollo, non titule así,
sei onde vive. Agora en serio, o
galego ou a idiosincrasia ga-

lega son moi abundantes na
internet.
PPeerrddóónn  ppoollaa  pprreegguunnttaa,,  ccoommoo
ssee  ttrriiuunnffaa  eenn  iinntteerrnneett??
Nin idea. Supoño que traba-
llando moito e con ideas novas
e boas. Eu vivo da internet, de
A Navalla Suíza, unha em-
presa que desenvolve proxec-
tos na internet.
EE  iissoo  ddee  nnoonn  ffaacceerr  wweebbss  ppaarraa
ccaarrppiinnttaarrííaass  mmeettáálliiccaass......
Foi algo que puxemos e polo
que nos preguntan constante-
mente. Queriamos dicir que
nos dedicamos a facer páxinas
máis complexas para empre-
sas que teñen necesidades de
comunicación importantes.
Calquera día, pégannos os das
carpintarías metálicas.
TTaamméénn  eessttiivvoo  iimmpplliiccaaddoo  nnaa  wweebb

AAdduuaanneeiirrooss  sseemm  FFrroonntteeiirraass..
Era unha páxina de humor que
facíamos Pánchez máis eu. Xa
pechou.
CCaannddoo  ppeecchhoouu  bboottáárroonnllllee  aa
ccuullppaa  aa  YYoollaannddaa  CCaassttaaññoo..
Non, pero case coincide tem-
poralmente cun altercado que
tivemos con ela. Sentíamos
que se extralimitaba nas súas
esixencias e que podía coartar
a nosa liberdade de expresión.
DDeemmaassiiaaddoo  aaccttiivviissmmoo,,  nnoonn
sseerráá  uunn  cchhaarraabbiissccaass??
Esa é unha das cousas que pre-
cisa internet, hai que probar con
todo. A rede reduce moito os
custos de comunicación e hai
que aproveitalo. Ademais, gús-
tame participar, pero non son
tan charabiscas, A Navalla Suíza
hai dous anos que funciona.�
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Berto Yáñez, promotor de chuza.org
‘Eu vivo da internet’

’’Que millóns de persoas
malvivan sen
asistencia sanitaria
non lles resulta
condenable” 
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Promoveu a rede social chuza.org que resalta noticias na internet e foi un dos organizadores de Aduaneiros sem
Fronteiras. Ademais, traballa na empresa de comunicación na rede A Navalla Suíza. É Berto Yáñez. 
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