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descoñecía que Crespo era vo-
gal de Portos, logo restoulle im-
portancia ao cargo e dixo que o
mantivo por cuestións “admi-
nistrativas”. A súa última cam-
paña electoral foi contratada a
SWAT, consultora citada no su-
mario por presuntamente ama-
ñar varios concursos.

Xoán Miguel Díz Guedes: O ex-
conselleiro de Política Agroali-

mentaria adxudicou a Special
Events (a firma que organizaba
os mitins) dous contratos por
1,5 millóns en 2001. Ese mesmo
ano, o departamento do políti-
co pontevedrés adxudicoulle
outro contrato a Vox Pública,
consultora na que eran directi-
vos dous imputados, José Calvo
e María del C. Rodríguez Quija-
no, esposa de Correa.

Rafael Louzán: O presidente da
Deputación e do PP en Ponte-
vedra tamén contratou en
2001 a Vox Pública para unha
enquisa.

Carlos Negreira: O líder do PP
da Coruña era o presidente de
Portos con Crespo como vogal.
Asinou en 2004 as adxudica-
cións a Hispánica nas que o
Consello de Contas describe
graves irregularidades. Na súa
defensa, Negreira esgrime un-
ha declaración do Conse-

Manuel Vilas

Pablo Crespo: Ex-director dun-
ha oficina de Caixa Galicia e se-
cretario de organización do
PPdeG entre 1996 e 1999. Da-
quela todos os actos electorais
encargábanse a Francisco  Co-
rrea, hoxe compañeiro na ca-
dea e co-líder do grupo corrup-
to. A Policía di que o PP  pagou
a metade dos gastos, uns 3,2
millóns, en negro neses tres
anos. Así o proba a  ‘contabili-
dade B’ , atopada nun lapis de
memoria que ocultaba no peto
o contábel da trama.

En 2002 o seu padriño, Xosé
Cuíña, é defenestrado por Ra-
xoi. Crespo emigra a Madrid pa-
ra traballar con Correa pero sor-
prendentemente aguanta co-
mo vogal de Portos de Galicia
até que o destitúe o bipartito en
2005. Un ano antes, o Consello
de Contas atopa en Portos dúas
adxudicacións a dedo e irregu-
lares a unha empresa do impu-
tado J. L. Ulibarri.

Modesto Fernández:Ex-xeren-
te do PPdeG. No lapis incauta-
do aparece citado “Modesto”,
pagador en efectivo de cinco
millóns de pesetas en 2.000.
Identificado con nome e apeli-
dos como quen autorizou
“gastos extras” á trama na
campaña de 2001.

Xoán Manuel Casares: O ex-lí-
der das Novas Xeracións foi
apoderado de Hixiene’s. Esta
compañía gañou en 2006 un
concurso para a zona azul de
Madrid en unión con Sufi, un-
ha das empresas que presunta-
mente pagou comisións. Lo-
grouno grazas a que Xosé Hen-
rique Soutelo, ex-alcalde de
Cangas, asinou unha certifica-

ción da experiencia de Hixie-
ne’s con parquímetros, malia
que Cangas carecía entón des-
tas máquinas. O apelido Casa-
res sae na ‘Caixa B’. A trama te-
ríalle pagado ao ex-deputado
unha viaxe a Málaga en 1997,
ademais coche e restaurantes,
en compañía de Crespo.

Manuel Fraga: O ex-líder do PP-
deG presume de terlle dado a
“patada” a Crespo en 1999, en
canto soubo dos pagos irregula-
res. Porén, a trama levou a súa
campaña de 2001. O PSdeG re-
mitirá a fiscalía o nome dos
compañeiros de Fraga e Crespo
na cúpula popular. O senador
sabía dos “pagos en B” polo me-
nos dende 2003. Así o proban
cartas remitidas pola trama a el
mesmo, Raxoi e Xesús Palmou;
nas que se reclama unha débe-
da de 150.000 euros. O ex-presi-
dente da Xunta admitiu que Co-
rrea lle regalou un reloxo en
2003, que di ter devolvido.

Núñez Feixóo: O presidente di
que o partido expulsou a trama
cando Crespo foi cesado en
1999: “a partir de aí o PPdeG ac-
tuou á marxe desta persoa e de
calquera contacto con empre-
sas implicadas no caso?” Algo
que é falso, pois o lapis de me-
moria e as cartas proban que o
Gürtel organizou mitins do PP-
deG até 2002 e cobrou en negro
polo menos até 2003. Feixóo
tampouco explicou claramente
porque, malia que o partido co-
ñecía as ilegalidades de Crespo
e mesmo se negaba a pagarlle
máis facturas, mantivo a Cres-
po como vogal en Portos. Can-
do sucedeu a Cuíña na Conse-
llería de Política Territorial, Fei-
xóo cesou a todos os vogais me-
nos a el. Primeiro alegou que

Feixóo alega que os popularesdeixaron
de traballar coa trama en 1999, pero o sumario 
proba que a relación prolongouse máis anos

Quen é quen no Gürtel galego?
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Alberte Núñez Feixóoe Carlos Negreira. PEPE FERRÍN/ A.G.N.

’’Feixóo non explicou porque,
cando era Conselleiro
de Política Territorial,
e malia que o partido
coñecía as ilegalidades
de Crespo e mesmo
se negaba a pagarlle
máis facturas, o mantivo
como vogal en Portos”

>>>
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clarar no xulgado por presun-
tamente pagar un sicario co-
lombiano para matar a Cuíña,
daquela conselleiro de Política
Territorial. Teconsa presentou
suspensión de pagos en 2009.

José Luís Ulibarri: Construtor
imputado por presuntamente
pagar comisións. En Galiza
participa en Ferroser, firma
que levou un contrato de case
un millón en 2005 cando Cres-
po aínda era vogal de Portos. A
súa empresa máis coñecida é
Begar SA, que tamén entrou en
concurso de acredores. En
2007 mercou o Diario de León
ao editor de La Voz. Rival de-
clarado de Martínez Nuñez.

Arturo González Gil: no lapis
coa ‘caixa B’ aparece un pago
de 1.600 euros ao seu favor.  Foi
presidente do PP arxentino,
hoxe vogal da emigración nas
directiva do PPdeG.�

llo de Contas no que se
asegura que na súa xestión non
se atoparon “feitos constituti-
vos de responsabilidade contá-
bel”. Sobre os pagos en negro
da eleccións, Negreira di que el
traballaba daquela nun medio
privado? Refírese a La Voz, on-
de foi asesor xurídico.

Alfonso García-Pozuelo Asins:
Dono de Construtora Hispáni-
ca, imputado por pagar comi-
sións. Malia ser unha firma ba-
seada en Madrid e de tamaño
medio, Hispánica foi a cons-
trutora que máis obras fixo pa-
ra as deputacións galegas en
1999, entón nas mans do PP.

Juan Ramón Blanco Balín: Im-
putado por tráfico de influen-
cias, socio de Crespo en cinco
empresas. Foi presidente de
Gallega de Molienda de Clin-
ker, a firma da polémica ce-
menteira de Coirós, autoriza-

da na fin da última lexislatura
de Fraga pero logo paralizada
varias veces. Participou noutra
construtora investigada, Te-
consa. Ex-conselleiro de Rep-
sol, nomeado polo Goberno
Aznar.

José Martínez Núñez: Dono de
Teconsa, segundo a Policía pa-
gou unha comisión pola adxu-
dicación dunha estrada da
Junta de Castela e León. Te-
consa foi das construtoras
máis activas en Galiza a finais
dos 90. En 2002 o empresario,
próximo a Fraga, tivo que de-

o?

MODERNIZACIÓN
POSTERGADA

Amodernización de Ga-
liza encóntrase poster-

gada. O PP xira, de modo vi-
cioso, sobre os baluartes das
vellas clases medias, un ca-
ciquismo rural en regresión
e a entrega sen contraparti-
das ás empresas –desde as
enerxéticas, aos despachos
e ás grandes asesorías– enla-
zadas co núcleo duro da de-
reita española.

O bipartito, sen realiza-
cións constatábeis por falta
de tempo, orientara o país
cara as novas tecnoloxías, as
enerxías renovábeis e a mo-
dernización rural. A oportu-
nidade volverá presentarse e
non parece que exista outro
camiño ca ese. 

Quen o necesita? Pois, a
xeración de empresarios
nacida coa democracia e
non poucos das vellas fami-
lias, hoxe perfectamente
competitivos e carentes de
antigos prexuízos. Tamén
os organizadores e os técni-
cos, toda unha mocidade
moi ben formada nas dúas
últimas décadas.

En terceiro lugar, a mo-
dernización é unha necesi-
dade para o conxunto dos
asalariados para os que xa
non existen américas nin
suízas no horizonte e que
tampouco poderá depen-
der maioritariamente das
industrias baseadas na man
de obra intensiva nin seque-
ra doutras máis desenvolvi-
das, como a automobilísti-
ca, pero igualmente dema-
siado maduras.

Para as novas xeracións e,
para unha parte das antigas,
non hai máis camiño que a
modernización se desexan
encontrar a súa realización
profesional en Galiza. 

Feixóo, contra a imaxe
xerada por el mesmo nun
principio, non está a ser ca-
paz de crear un proxecto
desligado do pasado e dos
vellos prexuízos, defectos se
cabe acrecentados pola fal-
ta de persoas competentes
en moitas áreas do goberno
e polo papel protagonista
da ideoloxía na toma de de-
cisións. �

anosaterra

’’editorial

Martínez Núñez e Manuel Fraga.  

O que fora vicepresidente da
Xunta nos primeiros anos au-
tonómicos, Xosé Luís Barrei-
ro, reflexiona sobre a trama
Gürtel na súa sección do dia-
rio vasco Deia. Barreiro sitúa o
problema no contexto do fi-
nanciamento dos partidos e
discrepa da idea de que os im-
putados son “voitres que bus-
can carroña económica á
sombra do PP (...) porque o
pouco que sabemos xa nos
vén a dicir o contrario: que as
cabezas que facían funcionar
a maquinaria eran xente con
altos cargos ou con magnífi-
cas relacións coa cúpula do
PP; que os diñeiros non saían
de actividades privadas, se-
nón de fondos públicos mal
administrados que fluían cara
á trama mediante concursos
amañados, facturas falsas ou
adxudicacións xenerosas nas
que sempre estaba incluída a
parte que Gürtel se encargaba
de ennegrecer; que os gürte-
leiros só operaban –porque
eran unha organización ad

hoc– onde había PP; e que os
agasallos que deixaron mar-
cados os camiños do diñeiro,
como as pedras de Polgariño,
sempre se repartían en pro-
porción directa á capacidade
de favorecer o negocio”.

Pero Barreiro tira da súa
memoria para lembrar o fa-
moso antecedente do Caso
Naseiro, cando Fraga todo o
mandaba e acabou, por dicir

que nin sabía quen era o te-
soureiro do partido que nace-
ra na súa vila, “o mesmo des-
piste que a cúpula de Xénova
tivo con este tesoureiro xa o ti-
vo co famoso Naseiro, ao que
Fraga dixo non coñecer can-
do o colleron nas patacas, e
que, sentando un precedente
que a todos nos renxe no oí-
do, viu arquivado o seu caso
por unhas escoitas mal reali-
zadas. As fantochadas de Fra-
ga, negando coñecer a aquel o
seu veciño vilalbés que lle pa-
gou en negro unha parte moi
importante das eleccións ga-
legas de 1989, e o lavado de
mans de Raxoi en relación co-
as campañas que el mesmo
dirixiu ou protagonizou e os
Gürtel cofinanciaron, non son
máis que un exemplo da mi-
seria moral na que nos em-
barcamos, e na que unha des-
culpa propia de nenos de es-
cola –“eu non fun, profe!”–
permite que un problema de
Estado se converta nunha ca-
cería de ratas de sumidoiro”.�

De cando Fraga negou a Naseiro

’’Fraga tamén negou coñecer
a Naseiro, que lle pagou
en negro unha parte
moi importante das
eleccións galegas de 1989”

[Xosé Luís Barreiro Rivas]

Pablo Crespoaxuda a Manuel Fraganun traspés.  

Xoán  Miguel Diz Guedes.

>>>
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afinidade ou grao dous de con-
sanguinidade deberán renun-
ciar a formar parte dos comités
de avaliación.�

DEFENDE O SEU INFORME
NO PLENO

CARA A CARA ENTRE O VALEDOR
E A OPOSICIÓN

O valedor do Pobo, Benigno
López, defendeu en pleno
parlamentario o Informe
anual do 2009 que se debateu
na polémica Comisión de Pe-
ticións do pasado 22 de marzo
e rematou nun duro enfronta-
mento coa oposición polo
apartado lingüístico. Despois
do sucedido, PSdeG e BNG
presentaron unha queixa for-
mal conxunta ante a Mesa do
Parlamento contra o alto co-
misionado por “falla de res-
pecto institucional” e respon-
der en “termos ideolóxicos”. 

No novo cara a cara entre o
Valedor e os grupos da oposi-
ción, que se desenvolveu nun
ambiente máis relaxado, Be-
nigno López reivindicou o do-

de Espadañedo, Manzaneda,
San Mamede de Montederra-
mo, Medeiros de Monterrei,
Muíños, Cervantes, Muras,
Negreira de Muñiz, Ourol, Pe-
drafita do Cebreiro, Ribas de
Sil, Ribeira de Piquín e Vilalba. 

PRIMOS E CUÑADOS,
FÓRA DOS TRIBUNAIS

CAMBIOS LEGAIS
NAS OPOSICIÓNS

A polémica dos últimos meses
en torno ás oposicións da Xun-
ta obrigou o Goberno galego a
modificar a normativa. Segun-
do explicou o presidente, Al-
berte Núñez Feixóo, os cam-
bios pretenden evitar que se
“poidan dar determinados su-
postos” dentro da legalidade,
como o acontecido recente-
mente nun proceso de selec-
ción interna da consellaría de
Facenda. Daquela, varios
membros dun tribunal, oposi-
tores no mesmo concurso, di-
mitiron como avaliadores pero
non como candidatos á praza. 

O mandatario galego anun-
ciou que a partir de agora nin-
guén poderá concorrer a un-
has oposicións e formar, ao
mesmo tempo, parte do tribu-
nal de calquera outro proceso
selectivo. Do mesmo xeito,
aquelas persoas relacionadas
con opositores en grao catro de

cumento “sen inxerencias nin
interpretacións afastadas da
obxectividade”. Pola súa ban-
da, socialistas e nacionalistas
criticaron que na súa actua-
ción esqueza a defensa dos de-
reitos dos sectores “desfavore-
cidos ou prexudicados” como
os galegofalantes ou ámbitos
como a sanidade pública.�

‘DESMANTELAMENTO’

COMEDORES ESCOLARES
EN PERIGO

CC OO e a CIG protestaron po-
lo peche de 18 comedores es-
colares nas provincias de Lugo
e Ourense. Segundo os sindi-
catos, a consellaría de Educa-
ción e Ordenación Universita-
ria ten pensado “desmantelar”
este servizo público nos cen-
tros de Baltar, Beariz, O Bolo,
Calvos de Randín, Xunqueira

Os sindicatos mencionados
denuncian o afán “privatiza-
dor” do Goberno galego ao que
acusan de tentar amortizar “70
postos de traballo” sen contar
co prexuízo que lle causa aos
alumnos afectados.�
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ASEMANA Charina Giráldez

Protesta en San Caetano contra o peche de 18 comedores escolares.   PEPE FERRÍN / A.G.N.

O valedor do Pobo, Benigno López,no Parlamento. PEPE FERRÍN / A.G.N.

ACTO DE ANIVERSARIO DO 1-M

RAXOI AFÉRRASE
A NÚÑEZ FEIXÓO

O presidente galego celebrou
o seu primeiro ano á fronte da
Xunta cun acto en Santiago no
que participaron máis de
3.500 afiliados. Nunha sema-
na difícil para o PP, Mariano
Raxoi fixo oídos xordos ás acu-
sacións de corrupción e apro-
veitou a conmemoración para
darse un ‘baño de multitudes’.
Ademais de aferrarse á xestión
de Alberte Núñez Feixóo co-
mo “exemplo a seguir”, avalou
as dúas actuacións que mar-
caron o principio do seu man-
dato: o decreto do plurilin-

güísmo e a fusión das caixas.
Socialistas e nacionalistas

lamentaron, pola súa parte,

os “silencios clamorosos” en
torno ás ramificacións do
Gürtel en Galiza.�

Raxoi no acto de conmemoración da vitoria electoral do 1-M. PEPE. FERRÍN / A.G.N.

MARCHA O 25 DE ABRIL

CONTRA
O DESMANTELAMENTO
PÚBLICO

Organizacións sindicais e
formacións políticas convo-
can para o vindeiro 25 de
abril unha manifestación en
Santiago de Compostela en
defensa dos ‘servizos públi-
cos’. Apoian a marcha a Fe-
deración Federación Rural
Galega (Fruga), a Asociación
Sociopedagóxica Galega
(AS-PG), Nova Escola Gale-
ga, o Sindicato Labrego Ga-
lego (SLG), a CIG, a Platafor-

ma Pública en Defensa dos
Servizos Públicos, Esquerda
Unida e o Bloque Naciona-
lista Galego (BNG).

Ademais de esixirlle á Xun-
ta que “revogue o desmante-
lamento e as privatizacións”
no ámbito sanitario, educati-
vo e rural, reivindican o “re-
forzo, mellora e ampliación”
das prestacións públicas. Do
mesmo xeito, piden a supre-
sión das fundacións “consti-
tuídas para xestionar empre-
sas, institucións ou órganos”
da administración e o desen-
volvemento da Lei de Servi-
zos Sociais de Galiza.�

O portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, na presentación da marcha

en defensa dos servizos públicos.   PEPE FERRÍN / A.G.N.
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por seis o custo real do novo
centro.

A Plataforma contra a Priva-
tización de Pontevedra expli-
cou que os novos planos da
Consellaría parten da convic-
ción de que “é moito máis doa-
do privatizar un novo hospital
que facelo coa ampliación de
Montecelo”. Neste sentido, se-
rá nesa cidade onde se visuali-
ce de forma máis nítida a nova
política sanitaria, que emulará
o Servizo Madrileño de Saúde
que puxo en práctica Esperan-
za Aguirre. Este sistema madri-
leño emprega un método de
cómputo de listas de espera
distinto das restantes Comuni-
dades autónomas para evitar
comparacións. Manuel Mar-
tín, o portavoz da Asociación
Galega en Defensa da Sanida-
de Pública indicou que “as po-
líticas privatizadoras da actual
Xunta de Galicia [son] en favor
dos grupos de intereses em-
presariais privados”.�

os manifestantes esixiron o
mantemento do Plano de Me-
llora da Atención Primaria, a
redución dos concertos con
hospitais e clínicas privadas, a
creación de novos servizos na
Atención Especializada, ou o
cumprimento dos compromi-
sos para desenvolver o Plano
Director do Complexo Hospi-
talario e do Plano de Investi-
mentos en Alta Tecnoloxía.

Se en Ferrol a asistencia á
manifestación foi numerosa a
pesar de que non existen ame-
azas inminentes de privatiza-
ción ou de supresión de servi-
zos, en Pontevedra agárdase
que o 16 de abril rexistre unha
mobilización de maior enver-
gadura debido a que as preten-
sións da Consellaría de Sanida-
de son máis explícitas.

SUSPENDIDA A AMPLIACIÓN DE MON-
TECELO. Nesta cidade inicial-
mente estaba prevista unha
ampliación do Hospital de
Montecelo e había consigna-
dos uns investimentos de cen
millóns para estas obras que o
novo Goberno da Xunta deci-
diu paralizar –a esta cantidade
hai que sumarlle outros 57 mi-
llóns xa investidos na época
do Goberno bipartito. Mais a
decisión de non ampliar Mon-
tecelo non responde a un de-
sexo de conter o gasto público,
posto que a Consellaría anun-
ciou que proxectará un novo
centro hospitalario, que loca-

H.V.
O pasado domingo 11 de abril
cinco mil persoas participa-
ban en Ferrol nunha manifes-
tación contra a privatización
da sanidade pública. O 16 en
Pontevedra celébrase unha
mobilización contra os planos
da Consellaría de Sanidade de
creación dun novo hospital
con capital privado e para esi-
xir que se complete o proxecto
de ampliación de Montecelo.
O 25 de marzo tivo lugar en Vi-
go outro acto multitudinario
contra a privatización do novo
hospital.

Co apoio de 47 asociacións
comarcais, a Plataforma para a
Defensa da Sanidade Pública
de Ferrol celebrou unha mani-
festación que contou cunha
numerosa asistencia a pesar de
que nesa área sanitaria as ini-
ciativas para a participación de
entidades privadas na xestión
da saúde non resulta tan pal-
pábel como noutras zonas do
país. A asistencia ao acto, a pe-
sar de non existir ameazas in-
mediatas, explicouna o porta-
voz da Asociación Galega para
a Defensa da Sanidade Publica,
Manuel Martín, indicando que
“os cidadáns perciben o pro-
blema como un risco real e
comprenden que hai que arri-
mar o ombreiro para combate-
lo”. Martín agoirou participa-
cións masivas nas mobiliza-
cións noutras localidades.

En calquera caso, en Ferrol

lizará en Monte Carrasco.
Neste nova infraestrutura par-
ticipará o capital privado, be-
neficiándose a cambio da xes-
tión de servizos complemen-
tarios durante un período de
20 anos, ademais de cobrarlle
ao Sergas un canon polo uso
do hospital. Para a Plataforma
contra a Privatización de Pon-
tevedra o modelo multiplicará

A privatización da sanidade mobiliza
agora a Ferrol e Pontevedra
Cinco mil persoas asistiron á manifestación ferrolá,
mentres o venres 16 os pontevedreses rexeitarán
os planos sobre o Hospital de Montecelo

>>>

UN CLUB
SEXÓPATA
’’

Damián Villalaín

Aacusada tendencia á pe-
derastia e ao abuso sexual

de nenos na Igrexa Católica só
podería entrar en vías de con-
tención a través da supresión
do celibato. O problema é que
unha Igrexa sen celibato é
pouco menos que inconcibi-
ble. A prohibición, a resisten-
cia á tentación, a loita contra o
sexo percibido como pecado, a
transgresión clandestina da
norma e a meliflua e lacrimó-
xena escenificación do arre-
pentimento compoñen unha
excitante secuencia que forma
parte da mentalidade católica
e que probablemente rexe ta-
mén noutras facetas da vida
non tributarias do sempre
abraiante Eros. Liberados do
perigoso e pecaminoso xogo
coa tentación, os sacerdotes
católicos gañarían segura-
mente en homologación psi-
colóxica coa maioría dos mor-
tais pero perderían tamén o es-
caso carisma social que lles
queda en canto administrado-
res de sacramentos e mediums
da divindade. Para iso, mellor
facérmonos protestantes, pen-
sarían moitos dos que necesi-
tan sentar un deus á súa mesa.

A Igrexa Católica está así
condenada a seguir sendo un
club sexópata, salferido de cu-
ras pedófilos, bispos de mans
longas  e papas encubridores e
cómplices, como Bieito XVI.
Está na natureza da institu-
ción, como xa percibiu hai ca-
se 500 anos Martiño Lutero,
ese gusto polo placer mórbido,
disimulado e covarde, que se
ampara en posicións de auto-
ridade e que se ceba nos febles
e manipulables menores.

O 6 de novembro visita San-
tiago o xefe do club, o cal dará
lugar a unha presenza de efe-
bófilos nas rúas maior da habi-
tual. As familias responsables
deberán deixar os nenos ben
pechados na casa. Non vai ser
o demo en nome de deus.�

O problema é que
unha Igrexa Católica
sen celibato
é inconcibible”

’’

Aspecto da manifestación celebrada en Ferrol o pasado domingo 11 de abril.     P.D.S.P.F.

O Consello de Administración
de Promocións Culturais Gale-
gas SA, empresa editora do se-
manario A Nosa Terra, A Nosa
Terra diario dixital e Edicións A
Nosa Terra, decidiu por unani-
midade, en xuntanza celebra-
da o 12 de abril, nomear como
novo presidente-conselleiro
delegado a Afonso Eiré López,
quen até agora viña ostentan-
do o cargo de vicepresidente-
conselleiro delegado.

O anterior presidente, Miguel
Barros Puente, presentara con
anterioridade a dimisión que lle

foi aceptada, se ben permanece
no Consello de Administración,
como conselleiro. Barros Puente
foi nomeado tamén, recente-
mente, Conselleiro Delegado de
Xornal de Galicia SA.

Na mesma reunión, foron
designados, igualmente por
unanimidade, Lourdes Freiría
Barreiro como Secretaria non
Conselleira, en substitución de
Federico Cañas, e David Lariño
Calviño, como Letrado Asesor
do Consello. 

IMPULSOR DO XORNAL. Afonso Eiré

López (Chantada, 1955), escri-
tor e xornalista, permanece li-
gado a Promocións Culturais
Galegas S.A. desde a constitu-
ción da empresa en 1977. Exer-
ceu o cargo de director entre
1983 e 2007. Foi premio Julio
Camba e, en dúas ocasións,
premio Galicia de Comunica-
ción,galardón xornalístico ou-
torgado pola Xunta de Galicia.
En 2007 recibiu a Medalla Cas-
telao,que lle foi entregada polo
presidente da Xunta, coincidin-
do co centenario da fundación
do periódico A Nosa Terra.�

UERE SABER MÁIS?
www.unicoepublico.com

plataformadspferrol.blogspot.com

?

En Pontevedra emularase
o modelo do Servizo
Madrileño de Saúde
que puxo en marcha
Esperanza Aguirre”

’’

Afonso Eiré novo presidente da editora de A Nosa Terra

Afonso Eiré.  PACO VILABARROS
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o 60% dos sufraxios se decan-
tasen a prol dunha emenda á
totalidade. O 40% restante, en-
tre os que con todo se atopaba
o propio Barata, foi nomeado
por organizacións patronais do
ensino privado ou pola Admi-
nistración educativa.

Por outra banda, ademais
de rexeitar o texto do Decreto,
varios organizacións entre as
que figura o principal sindicato
do sector, a CIG, anunciaron

H.V.
O Consello Escolar rexeitou
por maioría o texto do proxec-
to do Decreto do galego no en-
sino, que ademais terá que en-
frontarse a un fallo da Admi-
nistración de Xustiza, xa que
varias entidades presentarán
un recurso por vulnerar a Lei
de Normalización.

Tras os informes negativos
do Consello da Cultura e a Real
Academia, a maioría do Con-
sello Escolar e da Mesa Secto-
rial de Educación tamén rexei-
tou o Decreto do galego no en-
sino que prepara o Goberno.
Trátase de dous pronuncia-
mentos obrigatorios mais non
vinculantes cuxa desaproba-
ción atribuíuna a Xunta á im-
portante presenza dos sindica-
tos nas dúas institucións.

Aínda que no Consello Esco-
lar participan varios sindicatos,
as organizacións representadas
son máis numerosas e entre
elas, ademais das persoas desig-
nadas pola Administración, ató-
panse asociacións de pais, de
alumnos, patronais de centros
privados e outros colectivos. En-
tre os integrantes desta institu-
ción figura o ex conselleiro de
Cultura con Manuel Fraga, Da-
niel Brata Quintáns, quen lle pe-
diu á Xunta “un esforzo por
aproximar posturas”.

O resultado da votación no
Consello Escolar significou que

que presentarán un recurso
contencioso administrativo
contra o texto por vulnerar a
Lei de Normalización Lingüís-
tica. Até que non se publique
no Diario Oficial de Galicia o
documento definitivo tam-
pouco se coñecerá o alcance
do recurso que interpoñan es-
tas entidades. Cabe mesmo a
posibilidade de que sexa inne-
cesario.

A Consellaría de Educación

anunciou que non modificará o
texto da norma e que en todo
caso os cambios só serán de ca-
rácter técnico. O adianto prodú-
cese antes do pronunciamento
do Consello Consultivo, que ta-
mén terá que emitir un ditame e
que podería ser igualmente ne-
gativo. Nese caso tampouco ten
carácter vinculante, como non o
tiñan os informes da Academia
e do Consello da Cultura. A pe-
sar do valor exclusivamente in-
formativo dos relatorios destas
dúas entidades, a Xunta tamén
anunciara no seu día que non
introduciría cambios. Porén,
entre o borrador presentado en
xaneiro e o coñecido en marzo
as modificacións foron impor-
tantes. Isto implica que aínda é
posíbel que a Administración
corrixa algúns dos aspectos
máis polémicos do Decreto e
suprima a limitación na porcen-
taxe de tempo para o galego e
non prohiba o seu uso nas ma-
terias científico técnicas.�

O Consello Escolar tampouco
ampara a política lingüística

Carlos Aymerich

“O peche temporal dun me-
dio de comunicación é de di-

ficil encaixe no noso ordena-
mento xurídico" ... mais Egunka-
ria foi fechado por decisión do
Xulgado de Instrución nº 5 da
Audiencia Nacional. Eran os
tempos do Pacto Antiterrorista
do PP e do PSOE e daquela un
diario podía ser pechado aínda
que se soubese, "tras a proba
practicada na vista oral, que non
se imputaba a comisión de deli-
to ningún nas tarefas de opinión
e de información no medio".

Naqueles anos de chumbo os
directivos de Egunkariaforon
encarcerados por escribiren en
éuscaro e por defenderen a cul-
tura vasca: "parte a acusación de
que fomentar a lingua e a cultura
vasca fai parte da estratexia da
ETA, porque a ETA persegue ta-
mén o afortalamento da lingua e
da cultura vasca e, xa que logo,
dáse por suposto que a ETA tivo
que intervir na xestación de
Egunkaria". Aínda ben que, dez
anos despois, a sentenza exculpe
os acusados declarando que
"obviamente, os que falan e es-
criben en éuscaro ou os que con-
servan e fomentan a cultura vas-
ca non son, por iso, da ETA”. A
sentenza recoñece tamén que os
procesados foron maltratados e
torturados durante a súa deten-
ción por máis que, sorprenden-
temente, olle para outro lado ao
estimar que “o tribunal non po-
de chegar a conclusións penal-
mente relevantes salvo constatar
que non houbo un control xudi-
cial suficiente sobre as condi-
cións da incomunicación”.

A sentenza restabelece a xus-
tiza no caso concreto de Egunka-
riae abre a porta para reclamar
as correspondentes indemniza-
cións. Mais evita recomendar as
mudanzas imprescindíbeis para
que casos coma este non se vol-
van repetir. Digámolo nós: a de-
rrogación da lexislación e dos tri-
bunais de excepción, a comezar
pola Audiencia Nacional.�

A SENTENZA DE
EGUNKARIA
’’

’’A sentenza recoñece
que os procesados foron
torturados”

POLÍTICOS E
CORRUPCIÓN

A portavoz do PP di en voz alta e
sen inmutarse ni o máis míni-
mo que todos temos dereito á
presunción de inocencia. Se
non, todos os españois estaria-
mos baixo sospeita. Nesta
Spainonde os políticos conver-
teron a porcaría en ben que
protexer, pensan que todos te-

mos algo que agochar porque
iso é algo común ao paraíso no-
xento que eles habitan. Crense
chamados a ser a luz divina que
nos libere de tanta miseria, can-
do a miseria son eles mesmos,
todos, un a un. A calidade políti-
ca neste anaco de terra só pro-
voca alborotos de estómago.
Son capaces de trepar até onde
a vergonza llelo permita, ou se-
xa, até o infinito. Xustifican os

seus negocios escuros coa escu-
sa de que somos os demais, me-
diante a lei, os que temos que
demostrar a súa culpabilidade.
De que lei falan? Da que debe-
riamos tomar todos pola nosa
propia man!? Desa lei enganosa
que nos impide a nós, aos de a
pé, facer xustiza!? Ao mellor, o
comportamento desta xente
non é violento nin provocador,
non! Ao mellor somos nós, que

somos uns mal nacidos! Non
estaría mal que nos definisen
eles coas súas palabras o que é a
violencia e a provocación! E fa-
lan de democracia! E están or-
gullosos da democracia exem-
plar deste patio de país! Se isto é
democracia, que a escasa razón
que me queda me sexa arreba-
tada a base de puñadas! �

Manuel I. Nanín
(O Carballiño)

CARTAS

Anxo Lorenzo[á dereita]  durante a reunión do Consello Escolar na que se vetou o novo decreto do galego.   PEPE FERRÍN / A.G.N.

A CIG e outras
entidades preparan un
recurso contencioso
administrativo por
vulnerar a Lei de
Normalización
Lingüística

No marco da campaña a prol
do idioma propio no ensino,
a Plataforma Queremos Ga-
lego celebra un macrocon-
certo o sábado 17 de abril no
Recinto Feiral de Pontevedra
a partir das sete e media da
tarde. Entre os grupos e solis-
tas participantes figuran A

Quenlla, Berrogüetto, Espi-
do, Fía na roca, Fuxan os ven-
tos, Galegoz Lamatumbá, Os
Carunchos, Os Tres Trebóns,
Ruxe Ruxe, Uxía e Zurruma-
lla. A entrada ten un prezo de
10 euros se se compra antici-
pada e 12 se se adquire na bi-
lleteira.�

Macroconcerto o sábado 17

6-7 galiza.qxd  14/4/10  00:01  Página 2



ANOSATERRA
15-21 DE ABRIL DE 2010

Está claro que fracasou. Mentres
en Catalunya e Euskadi a auto-
nomía parou a perda de falantes
das linguas vernáculas, no noso
caso non foi así. Penso que non
se investiu o diñeiro necesario e
que houbo poucas medidas nas
que os dirixentes políticos cre-
sen firmemente. O peor é que
chegou a haber consenso políti-
co sobre o idioma e non se fixo
nada. Agora que non o hai, todo
é ben máis complicado. No caso
concreto da Universidade de
Santiago, hoxe dáse en galego o
30% das clases. Hai 20 anos a ci-
fra era do 20%.�

contra os maiores ou contra un
contorno que non lles gusta.
Igual que se visten e se peitean
conscientes de que incomodan,
talvez agora falen en galego por-
que “non está ben visto”.
VVoosstteeddee  ccooññeeccee  aa  AAnnxxoo  LLoorreenn--
zzoo..  QQuuee  ooppiinnaa  ddoo  sseeuu  llaabboorr??
Alegreime sinceramente can-
do o nomearon secretario xeral
de Política Lingüística porque é
unha persoa formada e capaz
de facelo ben. Pero hoxe reco-
ñezo que non entendo o seu
xeito de traballar nin de pensar.
FFaaggaa  uunn  bbaallaannzzoo  ddoo  pprroocceessoo  ddee
nnoorrmmaalliizzaacciióónn  ddeesstteess  aannooss

do idioma hai que comprome-
terse, non hai futuro.
OO  ddeeccrreettoo  ddoo  PPlluurriilliinnggüüiissmmoo
aapplliiccaarraassee  ffiinnaallmmeennttee??
Até o momento non se aplicou
ningún decreto. Os cambios de
usos lingüísticos son moi com-
plexos e lentos. Eu teño unha
irmá que dá clases de Matemá-
ticas e sempre as impartiu en
galego. Vai mudar agora por-
que llo mande a consellaría?
Coido que non. Sancionarana
ou a inspección mirará para
outro lado, como fixo con nor-
mas anteriores. É moi difícil
que os profesores cambien os
seus usos dun día para outro.
Moitos faranse obxectores ao
decreto e o Goberno terá que
decidir entre incomodar os do-
centes ou contentarse cunha
aplicación parcial do decreto.
OOss  aattaaqquueess  aaoo  ggaalleeggoo  ppooddeenn
ffrreeaarr  qquuee  mmooiittooss  rraappaacceess  ddee
ccoonnttoorrnnooss  ccaasstteellaannffaallaanntteess  ssee
ppaasseenn  aaoo  nnoossoo  iiddiioommaa??
É necesaria masa crítica para un
cambio dese tipo, claro está. Se o
ambiente está en contra, pou-
cos se van cambiar. Pero na mi-
ña experiencia como sociolin-
güista sei que todas as medidas
poden acabar dando os seus
froitos, pasado o tempo. E moi-
tos falantes poden asumir o ga-
lego como medio de reacción

GALIZA.7.

César Lorenzo
“Moitos profesores faranse ob-
xectores ao decreto do galego”
Manuel Núñez Singala (Lugo,
1963) dirixe a área de Normali-
zación Lingüística da Universi-
dade de Santiago. Publica En
galego, por que non? Contra os
prexuízos e as simplificacións
sobre a lingua galega(Galaxia),
manual didáctico pensado pa-
ra crianzas e adultos.
OO  sseeuu  lliibbrroo  ppaarreeccee  uunnhhaa  rreeffuuttaa--
cciióónn  aaooss  ttóóppiiccooss  ccoonnttrraa  oo  ggaallee--
ggoo  ddee  GGaalliicciiaa  BBiilliinnggüüee  ee  oouuttrrooss..
Pois en realidade está construí-
do moito antes. Hai máis de dez
anos empecei a dar charlas so-
bre normalización e recoñezo
que aburrín moito os rapaces
que me ían escoitar. Así que
construín as charlas como un
xogo de lóxica. Eu expúñalles si-
tuacións que requirían da súa
atención para que se desen de
conta de que incluso nas cousas
máis obvias poden enganarnos,
facernos crer o que non é certo.
O libro é froito daquel traballo.
OOss  aadduullttooss  ttaamméénn  ccaaeemmooss  nnooss
eennggaannooss..
Cos anos non nos facemos in-
munes a iso. Coido que os pre-
conceptos poden funcionar
cos adultos e polo tanto tamén
os argumentos para corrixilos.
A miña experiencia indícame
que funcionan os xogos incluí-
dos no libro tan ben con profe-
sores ou pais que con alumnos,
sexan cativos ou maiores. 
DDuunnss  aannooss  ppaarraa  aaqquuíí  sseemmeellllaa
qquuee  ssee  ddeessaattoouu  uunnhhaa  gguueerrrraa  ccoonn--
ttrraa  oo  ggaalleeggoo,,  qquuee  aaggoorraa  ppaarreeccee  ttoo--
ttaall  aaoo  aassuummiirr  aa  XXuunnttaa  ooss  aattaaqquueess..
TTeenn  ddeeffeennssaa  ppoossííbbeell  aa  lliinngguuaa??
Persoalmente, a min non me
gustaba a situación anterior. So-
cialmente había “paz” pero na
realidade o galego estaba a mo-
rrer en silencio. A perda de fa-
lantes desde a chegada da auto-
nomía foi constante e non lle
importaba a ninguén. Galicia
Bilingüe e outros fixeron de alto-
falantes para grupos xa existen-
tes que antes calaban porque
era politicamente incorrecto ir
contra a lingua. Ao “saíren do ar-
mario” tamén espertaron unha
forte reacción dos que conside-
ramos que a lingua é un símbolo
básico de Galiza. Isto paréceme
moi positivo porque sen unha
concienciación colectiva de que
para salvagardar o patrimonio

Manuel Núñez Singala, sociolingüista

‘Moitos profesores faranse
obxectores ao decreto do galego’

JÉSSSICA BARCALA / A.G.N.

Manuel Cidrás

Algunha vez temos falado
aquí dos perigos do enfo-

que vitimolóxico da delin-
cuencia, e particularmente do
que chamamos vitimización
colectiva, que nos releva do
deber da racionalidade. Un
curisoso produto deste enfo-
que é o profesor Jesús Neira,
elevado insensatamente aos
altares do heroísmo cívico por
causa dun lamentábel inci-
dente abondo coñecido. Coa
mesma furia coa que pasou do
anonimato á eminencia, agora
o profesor transita de heroe á
de vilán logo da súa fichaxe po-
lo aguirrismo coa prosapia de
presidente do Consello Asesor
do Observatorio contra a Vio-
lencia de Xénero da Comuni-
dade de Madrid, e de escribir
un libro titulado España sin
democracia, seica cheo de ca-
rraxe. As peculiares opinións
que o ex-eminente profesor
expresa nesta obra parece que
non lles gustaron aos que an-
tes o adoraron como santo
dun devocionario laico. Como
son pouco devoto e nunca ti-
ven especial interese pola obra
intelectual do profesor Neira,
non son vítima do desencanto.
Tampouco me interesa se ten
ou non licenza de armas, ain-
da que en xeral desconfío da
xente armada, especialmente
se é valorosa.

Así e todo, acho que non
son tan censurábeis as opi-
nións do profesor como o seu
empoleiramento nun púlpito
civil do que non era obxectiva-
mente merecente. A creación
deste tipo de heroes (como o
pai de Mariluz) di pouco do
grao de racionalidade do dis-
curso sobre a violencia. Con-
vertelos logo en viláns só dela-
ta a estupidez dun proceso
que sería igualmente estúpido
se o heroe non aproveitase a
súa azarosa notoriedade para
derivar cara a un redentorismo
tenebroso. O valor non exclúe
á sensatez, pero dende logo
non a implica.�

O PROFESOR’’

’’Non me interesa se ten 
ou non licenza
de armas”

’’Eu teño unha irmá que dá
clases de Matemáticas e
sempre as impartiu en
galego. Vai mudar agora
porque llo mande a
consellaría?”

’’Alegreime cando nomearon
a Anxo Lorenzo.
Hoxe non entendo
o seu xeito de actuar”

’’Na Universidade de Santiago
dánse en galego
o 30% das clases”

En galego, por que non?
constrúese a través de análi-
ses de prexuízos sobre o gale-
go partindo de casos de lóxi-
ca. Para desmontar a escusa
da mala educación, Núñez
Singala explica que se toma-
mos catro persoas das que
tres falan galego e unha cas-

telán pero todos entenden as
dúas linguas, o lóxico sería
que o 75% das conversas fose
en galego. Pois ben, se non
falamos en galego por “edu-
cación” cando o castelanfa-
lante está presente, o resulta-
do é que só o 32% dos diálo-
gos se faría en galego.�

Prexuízo 4: Falar galego cando hai alguén
que non o fala é de mala educación
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O CONSTITUCIONAL
E O ESTATUT, UNHA
SENTENZA POLÍTICA

OO  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ee  oo  EEssttaattuutt,,  uunnhhaa  sseenntteennzzaa  ppoollííttiiccaaOO  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ee  oo  EEssttaattuutt,,  uunnhhaa  sseenntteennzzaa  ppoollííttiiccaaQue a inminente sentenza do
Tribunal Constitucional sobre
o recurso interposto polo PP
contra o Estatut de Catalunya
será de natureza política tras
un pacto entre os distintos sec-
tores que compoñen este ór-
gano é a tese que defende MMii--
qquueell  RRooccaa  en La Vanguardia.
“Non se alcanza a entender cal
sexa o sentido e o contido dun
pacto desta natureza. É dicir,
podería deducirse que para fa-
cer menos inconstitucional o
Estatut, os que cren que é total-
mente constitucional acepta-
rían, en parte, as teses dos con-
trarios ao Estatut. En suma, os
que cren na constitucionali-
dade do Estatut cederían na
súa defensa para facer menos
gravosa a sentenza do tribunal.
Se isto fose así, sería un enorme
desatino. Se a maioría do tribu-
nal, incluídos os prorrogados,
cre que o Estatut é inconstitu-
cional en todos os seus artigos
ou na maioría deles, que o diga.
E os que non compartan este
criterio, que o digan tamén. E
que se expresen a través de vo-
tos particulares as súas opi-
nións discrepantes. Pero o
pacto non ten sentido. Pactar
que é inconstitucional o que se
cre constitucional? Isto como
se fai? E, máis difícil aínda,
como se explica? Con esta ar-
gucia saen gañando os contra-
rios ao Estatut, que van ver re-
ferendado o seu criterio por
unha importante maioría, sen
perder nada a cambio, posto
que unha sentenza que pre-
tendese recoller todos os moti-
vos alegados polo PP tería
tanto de inxustificábel que re-
sultaría imposíbel de ditarse”.�

A OBSESIÓN CON CUBA

“En determinados sectores
ideolóxicos conservadores,
primordialmente dos EE UU e
España, existe unha obsesión
case enfermiza contra o ré-
xime cubano”, sostén en Pú-
blico, MMaarrccoo  SScchhwwaarrttzz. “A co-
mezos dos anos sesenta,
cando Washington empezou a
esixirlle a Fidel Castro o res-
pecto dos dereitos humanos,
os negros aínda non tiñan ga-
rantido o dereito de voto nos
EE UU. E resulta dunha hipo-
crisía maiúscula que hoxe se
preocupen pola liberdade dos
cubanos quen promoveron a

guerra ilegal de Iraq, quen au-
torizaron ou se negaron a in-
vestigar as torturas en Guantá-
namo, ou quen, como Aznar,
outorga moi fachendoso o
Premio da Liberdade a That-
cher, protectora do sanguina-
rio ditador Pinochet”. Sch-
wartz cita a Silvio Rodríguez,
quen afirmou que Cuba “está
a pedir unha revisión dun feixe
de cousas” e sinala que “cabe
agardar que esa revisión, de
producirse, a leven a cabo os
propios cubanos de xeito pací-
fico. E que permita manter, e
mesmo mellorar, os admirá-
beis logros sociais que acumu-
lou a illa nas últimas seis déca-
das”. En realidade, a obsesión
non só é con Cuba. Que llo
pregunten a Hugo Chávez e
ultimamente a Evo Morales.�

A FUNCIÓN DUN DIARIO:
VENDER EXEMPLARES

Nos días previos á celebración
do partido de fútbol entre o
Barcelona e o Madrid, o diario
deportivo Marca entrevista ao
ex futbolista búlgaro HHrriissttoo

SSttooiittcchhkkoovv, que xogou no
Barça, entre outros equipos.
Este medio de comunicación
destaca en titular que “A Leo
[Messi] vanlle a dar paus por
todos os lados” e pon de relevo
o antimadridismo de Stoich-
kov, ademais do seu catala-
nismo, pois asegurou que sai-
ría “para festexalo coa miña
bandeira catalá independen-
tista”. Marca, coa súa confe-

sada predilección polo Real
Madrid, sabe que antes de
nada o importante é vender
periódicos.�

A PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA
NON É UNHA
PATENTE DE CORSO

Como unha “falacia” trata RRoo--
bbeerrttoo  BBllaannccoo  VVaallddééss  o uso da
presunción de inocencia que
fai o PP para non tomar medi-
das ante a trama de Gürtel.
“Que alguén estea protexido
procesualmente pola presun-
ción de inocencia ao seu favor
non quere dicir que sexa politi-
camente inmune ás acusa-
cións formuladas contra el”, si-
nala no seu artigo habitual en
La Voz de Galicia. “Sen dúbida
son os que acusan a Bárcenas e
os demais implicados no Gür-
tel os que deben probar os pre-
suntos delitos que a cada un se
lle imputan. Mais iso non signi-
fica que, vistos os humillantes
indicios existentes na súa con-
tra no sumario xudicial, os acu-
sados que militan no PP e a
propia dirección dese partido
poidan actuar coma se nada
sucedese, en espera de que
chegue a sentenza”, engade
Blanco Valdés, que conclúe
que “Bárcenas pediu onte [xo-
ves 8 de abril], in extremis, a
baixa no seu partido. Alguén
pensará no PP que é suficiente,
mais de xeito evidente non o é.
Lonxe diso, visto o sumario,
nin Raxoi nin ningún outro di-
rixente do PP pode seguir aga-
chándose tras a presunción de
inocencia dos acusados para
evitar facer o que xa resulta
inescusábel: pórse eles, e pór a
documentación do PP que
puidese ser do caso, ao servizo
da Xustiza”.�
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FULGOR E OCASO
REPUBLICANO
María Xosé Queizán

O14 de abril rememora-
mos o triunfo da Repú-

blica no ano 1931. O rei Afonso
XIII abandona o país e un novo
goberno vaise instaurar dun
xeito pacífico. Valorouse moito
en Vigo ese acontecemento, a
lección que se daba ao mundo
cun cambio revolucionario en
medio dunha orde marabi-
llosa. Houbo grande emoción,
alegría e bágoas polo triunfo
dos ideais. A República estaba
nos labios da cidadanía vi-
guesa. Era unha explosión, as
masas desbordadas coa ilusión
da vitoria cun alento de liber-
dade nas veas, para andar po-
las rúas coa súa estatura e falar-
lles aos semellantes coa propia
voz, dixera Manuel Azaña.
Nunca se vivira tal manifesta-
ción en Vigo. Abandonaban as
casas. Chegaban en masa dos
arrabaldes cantando o himno
de Riego e sobre todo a Inter-
nacional. Houbo tamén quen
cantaba a Marsellesa, simboli-
zando a caída do Antigo Ré-
xime na Revolución Francesa.
Pouco ía durar o alborozo.
Aínda que, legalmente, a Repú-
blica termina coa vitoria fas-
cista en xullo do 1939, na prác-
tica remata co alzamento de
Francisco Franco no verán do
1936, unha insurrección que xa
se viña preconizando. O nome
da organización viguesa: Mu-
lleres contra a Guerra e o Fas-
cismo ou Estudantes Antifas-
cistas, indican o que xa temían.
Así volve  concentrarse a xente
de Vigo na Porta do Sol para es-
coitar como o capitán Carreró,
lía a proclama do alzamento
das tropas rebeldes contra a
República. Cando un rapaz
anarquista lle tira o papel das
mans, este ordena disparar e
aquela praza alborozada polo
triunfo da República, tínguese
de sangue, un sangue que se ía
converter en río nos vindeiros
anos de vinganza, paseos e
morte.�

’’

’’Chegaban en masa 
dos arrabaldes
cantando o himno
de Riego”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES / Público (sábado 10 de abril do 2010)

Miquel Roca. Hristo Stoitchkov. 

’’Farei recortes
impopulares
se é necesario”

[José L. Rodríguez Zapatero]
Presidente do Goberno central.
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O peche de oficinas das dúas
caixas parece inevitábel se se
produce a fusión. A pequena
implantación de Caixanova, en
Lugo, fai que esta sexa a pro-
vincia menos afectada. En tan
só 18 concellos conviven as
dúas entidades. Pero en Ou-
rense a sangría pode ser dun
gran calado. 

Actualmente sucursais de
ambas caixas conviven en cin-
cuenta e seis concellos ouren-
sáns. Exceptuando os catro
que sobrepasan os dez mil ha-

bitantes, será difícil que nos
restantes medio cento non se
peche unha das dúas sucur-
sais. En Calvos de Randín, Lo-
beira, Gomesende e A Mez-
quita entre outros, xa funcio-
naban habitualmente cun só
empregado. O peche conleva-
ría unha perda de ingresos, lo-
cais alugados que deixaran de
selo e perda de competencia. 

Na provincia de Ponteve-
dra, tan só o concello de Dozón
carece dunha oficina de Caixa-
nova, non embargante a im-
plantación de Caixa Galicia fai

GALIZA.9.

municipios un día á semana.
Noutros 28 concellos existen
oficinas das dúas caixas. 

TRES CONCELLOS CON SUCURSAIS
PERO DOUTRAS ENTIDADES. Por ou-
tra parte, tres concellos dispo-
ñen de sucursais bancarias,
pero ningunha é das caixas que
agora estudan fusionarse. En
Alfoz, na provincia de Lugo,
Caixa Rural mantén aberta a
única oficina da localidade. O
alcalde recoñece que ás veces é
un atranco non ter sucursal de
Caixa Galicia, “xa que hai moi-
tos recibos que teñen que ser
abonados nesa entidade e os
veciños teñen que trasladarse”.

En Cesuras, provincia da
Coruña, tan so hai unha sucur-
sal aberta do Banesto, mentres
que en Mañón son dúas: do
BBV e do Banco Pastor.�

que 30 concellos dispoñan de
oficinas das dúas entidades. 

En Vigo conviven vinte e
cinco oficinas de Caixa Galicia
e setenta de Caixanova. Dáse a
circunstancia de que en doce
rúas conviven sucursais que
até agora buscaban a compe-
tencia e que, no futuro, poden
estar abocadas a un peche se-
lectivo.

A implantación de Caixa Ga-
licia non é do 100/% nos conce-
llos da Coruña. Dezaseis care-
cen de sucursal desta entidade.
Unha oficina móbil visita estes

ANOSATERRA
15-21 DE ABRIL DE 2010

En 132 municipios conviven oficinas
das dúas caixas que estudan fusionarse.
O peche de oficinas sería máis abundante
en Ourense. En contrapartida, outros vinte e sete
carecen de sucursal

Sobran sucursais
Unha oficina de Caixanova.  

CORRUPCIÓN

Rosa Aneiros

Ai, Alba, andan estas pro-
fundidades enzoufadas! A

porcallada delituosa amósa-
nos o seu rostro máis desa-
fiante e aínda se atreve coa re-
xouba. Os casos de corrupción
e malversación vinculados á
política multiplícanse tanto
como os laios encol da crise
económica. E canto máis pa-
rece que afonda unha, máis in-
sultante resulta a outra. Xa
poucos, ante a evidencia do
delito, ousan proclamar a súa
inocencia senón que optan por
outras estratexias. Uns dispa-
ran contra os corpos e forzas
de seguridade e mais o aparato
xudicial pola súa suposta per-
secución política (o papel de
vítima é dos máis prezados
electoralmente falando). Ou-
tros pregan pola habilidade
dos seus avogados para provo-
caren a desestimación de pro-
bas. Noutras palabras, nin-
guén se proclama inocente se-
nón a imposibilidade de de-
mostrar nun xuízo que é culpa-
ble grazas á anulación de pro-
bas por cuestións formais, non
de fondo. E, quen acaba indo a
xuízo e sendo obrigado a pagar
fianza para evitar o cárcere,
opta por pedir préstamos ava-
lados por un patrimonio lo-
grado grazas a esas actividades
presuntamente delituosas.
Esta sensación de impunidade
dos poderosos fai que pense-
mos que, realmente, só o en-
durecemento das penas e o
castigo exemplar poderían
acabar con este andazo. Por-
que quen lle rouba ao Estado
non só o fai en todos e cada un
dos nosos petos senón que
rouba a propia idea da demo-
cracia. Porén, é ben acaído hoxe
un traballo de Seoane de 1952
incluído en “Paradojas de las
Torres de Marfil” que podemos
ver na exposición  “Seoane: a
configuración do posible” na
Coruña. Dinos o lúcido artista:
“Sería criminal no cuidar los in-
tereses de Wall Street”.�

’’

’’Quen lle rouba ao Estado
rouba a propia idea
de democracia”

Vinte e sete concellos non dis-
poñen de ningunha sucursal
bancaria. Deles, dez da pro-
vincia da Coruña. A Coiros,
Paderne ou Santiso acode
unha vez a semana unha ofi-
cina móbil de Caixa Galicia.
Outros, como Toques ou Vila-
santar, manteñen correspon-
dentes bancarios. Os veciños
recoñecen que nunca se for-
mulou esta necesidade, ao es-
tar moi próxima Melide, cen-

tro da actividade comercial da
comarca.

En Cabanas, non dispoñen
de oficina bancaria, pero te-
ñen un caixeiro automático a
carón da praia.

En Ourense, concellos
coma Verea, Porqueira, Petín
ou Beade tampouco teñen nin
tiveron nunca entidade ban-
caria. A proximidade dunha
vila e a ausencia dun sector
económico importante foi un

atranco para a implantación.
Na provincia de Lugo son sete
os concellos que a día de hoxe,

carecen de sucursal bancaria.
Os máis prexudicados son os
veciños de Negueira de Mu-
ñíz. A localidade máis próxima
é A Fonsagrada, a 27 quilóme-
tros, e ademais coas dificulta-
des específicas da época in-
vernal cando pasar o porto do
Acebo se fai complicado. Moi-
tos veciños de Negueira de-
senvolven o labor comercial
na localidade asturiana de
Grandes de Salime.�

Vinte e sete concellos sen bancos

’’En Cabanas non hai oficina
bancaria pero si
un caixeiro automático
a carón da praia”

’’Doce rúas de Vigo teñen
oficinas das dúas caixas”
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Como programa substituto
apareceu Zigzag,contedor cul-
tural xeneralista onde o galego
e o foráneo se mesturan. Esa é
unha constante na informa-
ción cultural. Por poñer un
exemplo, o 13 de abril a entre-

vista do Bos Días foi con Mer-
cedes Castro, escritora ferrolá
que escribe en castelán.

Para as letras en galego que-
dou Palabra de autor,microes-
pazo no que un escritor fala do
seu libro.�

César Lorenzo Gil
A Televisión de Galiza no pri-
meiro ano de goberno de Alber-
te Núñez Feixóo interrompeu a
liña que iniciara a anterior di-
rección de programas a partir
do 2008: crear novos espazos di-
vulgativos que renovasen o pri-
me timeda canle. Só Criaturas e
Larpeiros resisten. A miña fa-
mosa familia, Historias de Gali-
cia ou O cazador de palabras
non teñen visos de reemitirse. A
cociña e a fauna impóñense á
historia, a lingua e a xenealoxía.

A principal razón da nova
estratexia é o aforro. Neste ano
non se estreou ningunha nova
serie de ficción e aguantan na
grella as “vellas” Padre Casares
e Matalobos. Entre os títulos
foráneos, tampouco ningunha
novidade. A TVG comprou tí-
tulos xa resesos como Rex, o
can policía, Dawson’s Creekou
Walker, Ranger de Texas.

Curiosamente, as máis des-
tas series ocupan as tardes da
Galega, a faixa horaria máis
abandonada desde hai anos e
orfa des que o Xabarín Club pa-
sou á G2. A segunda canle ares-
tora aínda está en construción,
algo obvio tendo en conta que
a xeneralización da TDT non
leva en pé nin un mes.

DO DEBATE AO FORO. Un dos pri-

meiros espazos en ser substi-
tuídos foi Hai debate, o pri-
meiro programa de diálogo
político da canle en décadas. O
programa que quedou no seu
canto foi Foro Aberto, presen-
tado por Carlos Luís Rodríguez
e no que se reduciu a plurali-
dade da representación políti-
ca e xornalística.

Nos servizos informativos, a
oposición denunciou en varias
ocasións o nesgo progoberna-
mental dos noticieiros. En rea-
lidade, neste eido os cambios
foron “estéticos”: cambio de
presentadores e redistribución
das áreas temáticas. Os suce-
sos e a información institucio-
nal seguen a ser os temas estre-
la. As conexións en directo re-
sérvanse para temas lúdicos ou
información de axenda de se-
gundo nivel.

MENOS CULTURA. Da pantalla desa-
pareceron os tres espazos que
se crearan no período anterior:
Onda curta, Libro aberto e Mi-
raxes. Tamén morreu case ao
nacer Banda curta,o programa
dedicado á música máis actual.

A programación das canles de televisión e radio
públicas de Galiza, un ano após a chegada
de Feixóo ao poder, caracterízase por limitar
as producións e reducir o debate de ideas

A TVG de hoxe, máis barata e menos plural

Parte do equipo de 'Larpeiros', un dos poucos programas xurdidos hai máis dun ano que permanecen no 'prime time'

Na Radio Galega tamén se notou

a nova estratexia de diálogo polí-

tico: o PP case sempre ten máis

dun representante nas tertulias.

Pero a principal novidade foi

o remate da sincronización entre

radio e música galega actual.

Xurxo Souto perdeu o cargo

de director de Programas ao

tempo que o seu gran proxecto,

Aberto por reformas, plataforma

de promoción musical gabada

pola industria e que conseguira

atraer novos públicos a unha re-

de de emisoras con graves pro-

blemas para introducirse no es-

pectro urbano e mozo. Outro

exemplo desa estratexia foi a

desvinculación da Radio Galega

do concurso A polo ghit, que bus-

caba a canción do verán en gale-

go. Agora asúmeo en solitario

Vieiros, o outro promotor

orixinal.

Nos cambios de grella, a radio

apenas mantivo dous ou tres

presentadores da etapa anterior.

Nomes de éxito nos anos ante-

riores, como Belén Regueira, per-

deron os seus programas.�

A radio esquiva a música galega

’’Agora xa non é raro
que se fagan informacións
sobre libros escritos
en castelán”
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Apoio da esquerda a Garzón.Logo de se coñecer o sumario que o xuíz ga-

lego Luciano Varela seguirá contra o tamén xuíz Baltasar Garzón diferentes

colectivos mostráronlle o seu apoio. Os sindicatos celebraron un acto na Uni-

versidade Complutense de Madrid, intelectuais e artistas decidiron pecharse

en apoio ao maxistrado e sucédense as denuncias de asociacións de recupe-

ración da memoria histórica contra a decisión xudicial. En Galiza está convo-

cada unha concentración de apoio a Garzón na Coruña o 21 de abril.�

O CASO EGUNKARIA
Xesús Veiga

O s argumentos que utiliza o
PP para saír do burato ne-

gro do Gürtel son tres.Primeiro:
o partido de Mariano Raxoo foi
vítima das manipulacións dun
grupo organizado de corruptos.
Segundo: xa non hai ningún im-
putado afiliado ao PP porque to-
dos pediron “espontaneamen-
te” a baixa nos listados. Terceiro:
o caso Filesa foi, indiscutibel-
mente, moito mais grave.

Para os dirixentes da rúa Ge-
nova foi máis importante que
Luis Barcenas abandonase o
partido e non o Senado. Hai que
limpar con urxencia as pegadas
do sumario xudicial no interior
da organización pero non é ne-
cesario facer o mesmo nas insti-
tucións democráticas. Velaquí
unha demostración práctica da
revolución conservadora en
marcha: as institucións deben
estar ao servizo do partido. Son
un medio para conseguir o fin
último que xustifica todo o de-
mais: asegurar a hexemonía po-
lítica dos auténticos intérpretes
da vontade popular.

Neste asunto, Raxoi fala, ex-
clusivamente, para os seus hoo-
ligans.A comparación con Filesa
só funcionaría no caso de que
existise un baremo de corrup-
cións aceptado universalmente
que permitise lexitimar o roubo
de recursos públicos pola canti-
dade e/ou pola condición dos
presuntos ladróns. Daquela, no
PSOE dicían que todo ocorrera
por mor dos gastos orixinados
pola campaña do referendo da
OTAN de 1986. Agora non sabe-
mos que motivos patrióticos po-
den explicar o papel de Barce-
nas, Crespo e demais compañei-
ros de sumario.

Se na sede do PP non sabían
nada e foron enganados pola
banda de Correa haberá que
concluír que o partido de Raxoi
non está en condicións de admi-
nistrar con rigor e transparencia
os orzamentos da Administra-
ción Central do Estado. Nin o
propio Romai podería negarse-
mellante evidencia.�

TODO POLO
PARTIDO

’’

’’Se a banda de Correa  
enganou o PP,
Raxoi non pode
administrar
os orzamentos
públicos”

Miro con incerteza o futuro,
sentado como estou no banco
dos acusados, na Audiencia
Nacional. Espero que o tribu-
nal escoite e entenda a verda-
de histórica do meu caso, do
noso caso, o caso Egunkaria.

Respondendo á solicitude
que se me realizou, cóntoo aquí
nun idioma que non é o meu
habitual, como tampouco o é a
primeira persoa do singular
que utilizo, para referirme a uns
feitos compartidos.

O tsunamiinquisitorial do
segundo Goberno Aznar, coa
doutrina Bush recentemente
estreada tras a resaca que se-
guiu á destrución das torres xe-
melgas, pilloume con 60 anos.
Deles, 40 dediqueinos a unha
actividade de notoria proxec-
ción pública, basicamente in-
vestigación cultural e labor edi-
torial, con máis de unha ducia
de libros e centos de artigos pu-
blicados, unido a unha trintena
de anos como director dunha
revista cultural, de pensamento
e de ensaio, denominada Jakin
(Saber, en éuscaro).

Niso estabamos cando a
Garda Civil chegou ás nosas ca-
sas antes da hora do leiteiro, á
01.30 da madrugada do 20 de
febreiro de 2003. Na miña rom-
peron a mocazos a porta, apun-
taron con armas de fogo a toda
a familia, incluídos fillos meno-
res, e incomunicáronme. Acto
seguido mostráronme un pa-
pel segundo o cal, e pola miña
condición de presidente do
consello de administración do
xornal diario Euskaldunon
Egunkaria, resultaba acusado
de “pertenza ou colaboración
con banda armada”.

Así me decatei de que eu
era, ao parecer, da ETA. Con-
vertéronme nun home de ar-
mas, da noite para a mañá. Á
gravidade da acusación acom-
páñana os modos: a nocturni-
dade, o operativo policial de
gran envergadura, o trato bru-
tal, a incomunicación, as once
horas de rexistro, as caixas de
documentación que levan, o

teu nome como as túas ima-
i t t d

simbólica fala en por si sobre o
teu perigo. “O medio é a men-
saxe”, efectivamente.

Pero hai máis. Da noite para
a mañá acabaron coa miña vida
de investigador e sociólogo, le-
varon moitos documentos,
moitísimos. Toda unha vida
profesional. É terrible asistir ao
despoxo das túas carpetas, á de-
sorde dos teus papeis. Sácanos
dos arquivadores e amoréanos
ao seu xeito. Tantos anos de tra-
ballo desfeitos en poucas horas.

Levárono todo. Os meus pa-
peis máis íntimos e persoais, os
profesionais, os de terceiras
persoas, a documentación da
miña empresa editora. De todo
o que levaron, calculo que tan
só un 0,1% tería relación con

Egunkaria. Sentes afundir o
d b

cer eses arquivos. Calculo que
ha de ser moi parecido a unha
aldraxante violación.

Por fin termina a instru-
ción, o labor do xuíz Del Olmo.
E constatas que non tivo para
nada en conta a túa versión
dos feitos. É máis, deulle a vol-
ta. Por exemplo, cando me in-
terroga afirmando que foi ETA
quen nomeou a Martxelo Ota-
mendi director do xornal e dí-
golle que non, que fun eu o
que lle propuxo o cargo, a con-
clusión é que eu son emisario
da ETA. Incríbel.

Como incríbel é que, tras es-
coitar as túas conversas telefó-
nicas desde o 2001 e investiga-
do os teus papeis e dietarios
desde os anos sesenta, a pesar
de non atopar nin rastro de re-
lación coa ETA, con todo sigan
acusándote. É incluso peor.
Atoparon notas manuscritas
persoais críticas coa ETA (até as
traduciron), pero non as toma-
ron en conta no sumario. Non
lle falta razón ao fiscal cando di
que a instrución realizouse
contra reo.

Hai unha frase do arcebispo
Carranza, paisano do século
XVI e apresado pola Inquisi-
ción, perfectamente aplicábel
á instrución do caso Egunkaria:
“Todas estas cousas mostran
claramente que o arcebispo

de Sevilla (inquisidor xeral)
t t b t i

pretendía saber a verdade”.
Fáisenos difícil entender

que esteamos no banco dos
acusados por fundar desde a
sociedade civil e dirixido o pri-
meiro xornal diario en éuscaro,
o soño dos euskaltzales (impul-
sores da lingua vasca) das dife-
rentes xeracións do século XX,
un soño moi anterior á existen-
cia da ETA.

En realidade, nada do que
nos sucedeu ten sentido, a non
ser que admitamos o principio
universal de toda explicación, é
dicir, a preexistencia. Na doutri-
na cristiá que aprendemos de
rapaces, Deus era o principio
universal preexistente. No su-
mario de Egunkaria, o principio
universal preexistente é a ETA.
A un, que pasou moitos anos da
súa vida escudriñando en tra-
ballos universitarios, prodúce-
lle rubor a falta de rigor dos in-
formes da investigación poli-
cial. A hipótese queda suplanta-
da pola tese.

Mentres todo isto sucede
nun lugar do planeta, non moi
lonxe de alí fisicamente, aínda
que si noutros conceptos, reci-
bes o recoñecemento da túa
xente. A casa de cultura da túa
vila natal leva o teu nome, as
asociacións profesionais do
sector do libro premian a túa
traxectoria cultural, o Pen Club
vasco premia a túa actitude in-
dependente, a Real Academia
da Lingua Vasca noméate aca-
démico de número. Isto é, nin-
guén se cre a fabulación cons-
pirativa na que tratan de mes-
turarte a investigación policial e
a instrución xudicial.

Mais, o peso da inxustiza é
inexorábel, e nunha marxe rela-
tivamente curta de tempo un
pasa de investigar a historia da
persecución do éuscaro a ser ví-
tima da mesma en primeira
persoa. Ou, só nun mes, un pa-
sa da cadeira de brazos da Real
Academia da Lingua Vasca ao
banco dos acusados da Au-
diencia Nacional.

É así como sucedeu.�
© Público

DESDE O BANCO DOS ACUSADOS

TRIBUNA �Joan Mari Torrealdai.
Doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía. Académico da Lingua Vasca.

A Audiencia Nacional vén de absolver os directivos
do diario en éuscaro Egunkaria –pechado en 2003–
do suposto delito de defender os postulados da ETA
e de estar ás ordes da banda. O autor deste artigo era
presidente do seu Consello de Administración

’’Romperon a mocazos
a porta, apuntaron con
armas a toda a familia,
incluídos fillos menores, e
incomunicáronme”

’’Levárono todo, os meus
papeis máis persoais, os
profesionais –tan só un 0,1%
tería relación con
Egunkaria– e sabes que aos
teus anos xa non poderás
refacer eses arquivos”

’’Só nun mes, un pasa
da cadeira da Real
Academia da Lingua Vasca
ao banco dos acusados”
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A traxedia de Smolensk revoluciona a política polaca. A morte do presi-

dente de Polonia, Lech Kaczynski, xunto con outras 95 persoas (case todas al-

tos cargos políticos e militares do país) obriga agora a unhas eleccións presi-

denciais adiantadas de resultado incerto. O partido do presidente morto,

agora liderado polo seu irmán, Theodore Kaczynski, apúntase como o gran

beneficiado en vindeiras sondaxes pero  outras fontes falan de que a pesar

do dó do pobo polo accidente aéreo, o voto non se verá afectado .� R
E

U
T
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Ramón Lugrís
Membro do Consello Reitor do IGADI

(www.igadi.org)

“Que deu de sí o novo laboris-
mo?”, preguntábase Chris Pat-
ten, que fora presidente do Par-
tido Conservador británico e
gran figura política (derradeiro
Gobernador de Hong Kong, foi
quen lle devolveu a colonia á
China) e resumía: Unha auto-
nomía en Escocia, media auto-
nomía en Gales, unha solución
con moito traballo en Irlanda do
Norte, ningún progreso en Bru-
xelas, un dispendio de caudais
públicos, unha inmensa débe-
da... un escándalo sen prece-
dentes na mai de todos os parla-
mentos...  Mais non acadou o
que recentemente [o historia-
dor] Tony Judt pedía: unha re-
definición da social democracia,
un final do economismo, e o
restabelecemento de valores no
debate político.  Todo o que pro-
duciu a “terceira vía” foi, según
Judt, “oportunismo con rostro
humano”.  Comentaba Patten
un libro recente (The End of the
Party, título que cabe interpretar
como “Acabou a festa”, mais ta-
mén como “final da partida” ou
“final do Partido”, quer dicir fi-
nal do novo laborismo), dun
ben coñecido xornalista de The
Observer que xa escribira unha
historia dos primeiros tempos
da “Terceira vía” que predicaba
Tony Blair. Trátase dun libro ne-
gativo que, cando foi escrito hai
poucos meses, prognosticaba a
desfeita de Gordon Brown nas
vindeiras eleccións xerais.  Eran
os días en que os conservadores
avantaxaban en altas porcenta-
xes os laboristas. Mais, en pouco
tempo, as forzas semellan máis
equilibradas e xa non está tan

craro que os conservadores de
David Cameron vaian ter unha
maioría grande de abondo para
formar goberno.

Pola sua parte, talvez seguin-
do a táctica de Richard Nixon
nos EE UU cando creou o con-
cepto de “maioría silenciosa”,
que o levou a unha vitoria elec-
toral, o líder conservador britá-
nico fala de que o seu proxecto é
potenciar o “grande ignorado”,
o pobo que non ten voz. Os con-
servadores, desde que Cameron
ocupa a xefatura, desenvolve-
ron unha campaña de anova-
ción do partido que, dalgún xei-
to, lembra a que realizara Tony
Blair para crear o novo laboris-
mo. Blair tiña que afastarse dos
vellos conceptos de loita de cla-
ses e dun certo “marxismo” moi
licuado. Cameron pretende
mudar a imaxe de “partido no-
xento” que ten o conservadoris-
mo e achegar o seu partido ao
“grande ignorado”. Mais son
moitas as voces no Reino Unido
que non recoñecen que os con-
servadores mudasen funda-
mentalmente.

ESIXENCIA AOS CONSERVADORES.É
curioso pensar que se a norma
xeral é que as eleccións non as
gañan as oposicións, senón que
as perden os gobernos, e que o
goberno de Brown cometeu
erros de abondo para perder as
próximas, agora semella que
son os conservadores os que de-
ben demostrar que son quen

para impor no país o “cambio”
que tanto proclaman.  Ben certo
é que “cambio” é a palabra má-
xica que proclaman os tres prin-
cipais partidos británicos, mais
aos que máis se lles van esixir
probas do cambio é aos conser-
vadores.  E non se albisca cómo
van cambiar o país.  O que se vai
sabendo do seu programa elec-
toral non esperta confianza. Ca-
meron escribía hai poucos días
en The Guardianque os laboris-
tas son agora os reaccionarios e
os conservadores, os progresis-
tas. Mais unha cousa é o que Ca-
meron lles di aos lectores de The
Guardian, xornal de centro es-
querda, e outra o que proclama
a maioritaria prensa dereitista
do país. Trátase dunha volta ás
políticas de Margaret Thatcher,
pensan moitos observadores,
considerando, máis que a figura
de Cameron, a ideoloxía de
quen é o seu candidato a minis-
tro da Facenda, George Osbor-
ne, claramente neoliberal.

O terceiro partido, o Liberal
Demócrata, de Nick Clegg e de
Vince Cable, o seu portavoz de
economía, respectado por unha
maioría do país, é o que, en teo-
ría, promete un cambio más
fondo en materia fiscal, consti-
tucional e de política exterior. É
o único partidario dunha autén-
tica Unión Europea, tema que,

como sinala Timothy Garton
Ash, os conservadores tratan de
silenciar para que non se lles ve-
xa o seu radical antieuropeísmo.

Con tal panorama xeral, a
importancia que poidan ter a
alianza entre os nacionalistas
escoceses e os galeses do Plaid
Cymru, a forza dos xenófobos
do British National Party e dos
“illacionistas” do UKIP, medra a
posibilidade dun resultado elec-
toral indeciso, dun hung Parlia-
ment(un parlamento “pendu-
rado”, sen maiorías absolutas).  

Constitucionalmente, se hai
un hung Parliament, a raíña dé-
belle propor, primeiro, o xefe de
goberno cesante, Brown, a en-
carga de formar goberno.  De
non lle ser posíbel, a encarga se-
ría para Cameron. Mais resulta
que hai unha terceira posibili-
dade, que un constitucionalista
británico sinala: a de que
Brown, se o partido coida que
non é a persoa axeitada para
formar goberno porque o seu
descrédito é moi grande (como
é) podería dicirlle a Elizabeth II
que outro laborista tería posibi-
lidade de cumprir a enca  Nin-
guén pensa que Brown poida
estar disposto a tal sacrificio. En
todo o caso, os que máis benefi-
ciados poderían saír da situa-
ción son os liberal demócratas,
que terían a posibilidade – por
vez primeira en moitísimos
anos– de determinaren a cor da
nova administración e de parti-
ciparen no goberno do país.�

GRAN BRETAÑA

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

É xa unha vella cuestión re-
dundante. Incluso hai un-

ha proposta de Barack Obama
para que a retirada “comece”
no verán de 2011, pero, como
tamén é sabido, negouse Oba-
ma a sinalar unha data para
que todas as tropas se retiren
de maneira definitiva.

Esa vella cuestión semella
que, ao día de hoxe, pode co-
ller novas posibilidades. Por-
que, en primeiro termo, en
tempos de recesión, os impac-
tos orzamentarios que supo-
ñen soster esa e outras guerras,
é cuestión moi viva e vital. O
Servizo de Investigación do
Congreso di que os custos di-
rectos chegan agora a 1,08 bi-
llóns de dólares, incluídos 748
millóns de dólares para Iraq,
340 millóns de dólares para Af-
ganistán e 29 mil millóns de
dólares para “mellora da segu-
ridade”

Por outra banda, segundo
informa The Nation, do 7 des-
te mes de abril, dous coñeci-
dos críticos contra a guerra, o
senador Russ Feingold e o re-
presentante McGovern ,van
presentar unha iniciativa en
procura do que chaman un ca-
lendario “flexble” para a retira-
da das tropas de Afganistán. 

Iniciativa que se espera po-
ña a proba a administración
de Obama –informa no mes-
mo xornal Tom Hayden–, por
canto o que está en xogo é se-
guir sacrificando a vida dos es-
tadounidenses combatentes e
os millóns de dólares que o
corrupto Karzai engule sen
piedade.

Cóntase con que a iniciativa
teña certas dificultades, incluí-
dos algúns senadores demó-
cratas; pero tamén os seus
pragmáticos propoñentes
pensan que é de pouca sabe-
doría fiscal gastar en guerras
sen fin os diñeiros dos contri-
buíntes. Ao mellor, por aí pode
saltar a lebre.�

LATEXOS

RETIRADA
DE  AFGANISTÁN?

’’

En tempos de recesión, 
os gastos da guerra
son un tema
moi vital”

’’

A fin do novo laborismo

Os tres candidatos a primeiro ministro en Gran Bretaña. Nick Clegg, Gordon Browne David Cameron. TOBY MELVILLE / REUTERS

As eleccións británicas
poderían definir
un parlamento sen
maiorías absolutas.
O peso dos liberal
demócratas pode ser
decisivo
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Xan Carballa
Desde hai  anos a xerarquía da
Igrexa tenta defenderse da en-
xurrada de denuncias de ocul-
tación de delitos de abuso se-
xual, primeiro con base nos Es-
tados Unidos, e axiña estendi-
dos a outros países, como Irlan-
da e máis recentemente Ale-
maña. Aínda hai dúas semanas
houbo unha condea por abu-
sos a un pai marista dun colexio
de Vigo. A liña oficial foi mu-
dando levemente, pero o acoso
legal nos Estados Unidos foi de
tal intensidade que lle supuxo
un imenso custe económico.
En Irlanda, cun peso católico
absoluto, o camiño foi seme-
llante e a indignación aumen-
tou coa falta de disculpas públi-
cas dos bispos.

O certo é que o abuso sexual
de menores está tipificado pola
lei e só pode contemplarse a
súa persecución polas vías le-
gais ordinarias. Ao conflito de
poder e económico que subxa-
ce engádese a idea de que de-
terminadas pautas, como a im-
posición do celibato, podan ser
estímulo dese delito. Non é un-
ha posibilidade compartida por
Francisco Carballo, crego e his-
toriador, coñecedor tamén des-
de diferentes responsabilida-
des, desas realidades, “houbo
nos anos sesenta un cambio
antropolóxico profundo, cunha
meirande permisividade sexual
e esa realidade afectou a toda a
sociedade. Agora revísase o pa-
sado con novos ollos, antes ha-
bía ocultamento, pero non hai
dúbida  o delito debe ser perse-

guido. Aínda así non ten senti-
do visualizar o problema como
algo que ten que ver só coa Igre-
xa. É unha realidade que está no
seo das familias. O problema do
celibato ten máis que ver coas
estruturas caducas da igrexa,
que necesita urxentemente
cambiar, porque agora parece
unha monarquía absoluta,
cunha elección dos cargos por
mecanismos de consulta, moi
policial e absurda e vai mesmo
contra criterios da Igrexa antiga
ou mesmo medieval. Ten que
haber moita máis participación
popular e nas eleccións de bis-
pos abrir novas vías”. 

U PAPADO INMÓBIL. A idade de xu-
bilación dos bispos é de 75
anos. Ao Papa, como bispo de
Roma, debería afectarlle a mes-
ma norma, pero na elección de
Bieito XVI ignorouse por com-
pleto esta cuestión aínda a sa-
bendas de que se optaba por un
papado obrigadamente de
transición. Ningunha das gran-
des reformas que se esperaba
que puidese abordar, aínda
precedido por unha aura con-
servadora na que o enfronta-
mento co teólogo Hans Küng
fora o cénit, sairon adiante. Al-
gunhas das súas grandes inter-
vencións, como a de Ratisbona
e outras posteriores, presentan,
fora de lecturas teolóxicas, unha
proclividade a abrir feridas con
outras sensibilidades relixiosas.
A reincorporación de Lefebvre,
o regreso dos vellos ritos, como
a misa en latín e de costas, supe-

rados despois do Vaticano II, a
política cos movementos refor-
mistas ou da teoloxía da libera-
cion ou a inamobilidade das es-
truturas Vaticanas, fan que o
balance de Bieito XVI poda re-
matar enredado no escándalo,
quizais sobredimensionado, da
pederastia. O semanario ale-
mán Der Spiegel que saudara a
súa chegada falando do panzer
cardinalxa o dá agora por supe-
rado e consideraba que só lle
queda a saída da dimisión.�

A xerarquía da Igrexa deféndese das acusacións sexuais
sen modificar a súa anquilosada estrutura interna

A Igrexa ten un problema de democracia

’’O problema do celibato
ten máis que ver
coas estruturas caducas
da Igrexa que necesita
urxentemente cambiar”

[Francisco Carballo]
Crego e historiador.

Reunion na Capela Sixtina do Papa Bieito XVI cos cardenais en abril de 2005.          REUTERS

As cifras estarrecen: un 23% de

nenas e un 17% de nenos calcúla-

se que foron abusados sexual-

mente en España e a autoría, nun

70% dos casos, estaría dentro do

ámbito familiar máis próximo. As

cifras de denuncia son mínimas e

as estatísticas son estimacións de

Félix López Sánchez, catedrático

de psicoloxía da sexualidade da

Universidade de Salamanca e

que fan públicas asociacións de

afectados que se foron consti-

tuíndo nos últimos anos.

Segundo Joan Muntané (Can-

do estivemos mortos. Abusos se-

xuais na infancia), abuso sexual

definiríase como “calquera activi-

dade, con contacto físico ou sen

el, onde o agresor ou agresores,

polo xeral adultos, busquen a súa

gratificación sexual á conta da ví-

tima ou vítimas, xeralmente me-

nores, e nas que non hai un con-

sentimento explícito, ben sexa

pola idade ou outros factores

que limiten a súa capacidade de

decisión, e con independencia

das consecuencias que deriven

do acto”.

Segundo AVASI (Asociación de

Ayuda a las Víctimas de Abusos Se-

xuales en la Infancia) hai moi pou-

cos recursos públicos e privados

para o tratamento das vítimas e a

maiores o segredo que envolve

os abusos sexuais que son vividos

socialmente como un tabú incon-

fesábel que deixa ás vítimas na

máis absoluta indefensión e, en

non poucas ocasións, cargadas

de culpabilidade e de temor”

A mesma AVASI, no seu se-

guimento das persoas que se

achegan á agrupación, fala dun-

ha altísima porcentaxe das per-

soas que sufriron o abuso sexual

durante a súa infancia abocadas

a unha vida adulta estigmatiza-

da e con problemas de depre-

sión, ansiedade, baixa autoesti-

ma, desarranxos alimenticios,

adiccións, illamento e marxina-

ción, hostilidade ás persoas do

mesmo sexo que a persoa agre-

sora... e nun 58% dos casos, in-

tentos de suicidio.

A posibilidade de os agredi-

dos repetir na súa vida adulta

comportamentos semellantes, é

obxecto de estudo e parece habi-

tual. A singularidade das denun-

cias públicas dentro da igrexa ca-

tólica tamén poden situarse en

parte dentro dese parámetro, fa-

cilitado nalgúns casos pola pro-

pia vivencia nos colexios en réxi-

me de internado, como se coñe-

ceu estes días en Alemaña, onde

as denuncias afectaron a cregos

ou persoas vinculadas á igrexa e

tamén a centros privados laicos.�

Un delito secreto que se produce con impunidade

Aínda que cuantitativa-
mente son outras as de-
mandas legais que ten
que atender, o caso de
Marcial Maciel, fundador
dos Lexionarios de Cristo,
é o que atrapa en menor
medida á actual dirección
da Igrexa Católica. O co-
ñecemento das denun-
cias contra o crego mexi-
cano teñen décadas, e ían
desde abusos sexuais á
paternidade de até tres fi-
llos con diferentes mulle-
res. A biografía de Maciel,
que comezou a sobresaír
despois do seu paso por
España nos anos 1940,
onde mantivo boas rela-
cións coa xerarquía fran-
quista, é o dunha fraude
continuada. Desde plaxio
nos libros que publicou
(O salterio dos meus días)
a pederastia probada xu-
dicialmente. Moi protexi-
do durante o papado de
Xoán Paulo II ao final foi o
propio Ratzinger o que ti-
vo que tomar conta desde
as súas responsabilidades
na Congregación para a
Doutrina da Fé. As de-
nuncias penais seguiron
un camiño e as eclesiais
outro, e nesta última vía a
resolución foi afastalo da
vida pública e confinalo
no Vaticano. Os Lexiona-
rios de Cristo negaron
sempre todos os cargos e
só despois da súa morte
en 2008 a institución, pro-
fundamente conservado-
ra e con relevantes segui-
dores no PP español, con-
denou en parte a súa do-
ble vida, “aceptamos que
non pode ser un modelo
de vida cristiá e sacerdo-
tal”. Agora os cinco bispos
encargadados de investi-
gar a congregación pro-
puxéronlle a Bieito XVI
que a interveña, segundo
informou o xornal italiano
Corriere della Sera e po-
dería ser mediante un co-
misario extraordinario
con plenos poderes.�

Marcial
Maciel,
un caso
singular
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O Brasil seguía enfrascado nas
mesmas empresas: liderado
rexional americanista, poten-
cia enerxética e intercambios
comerciais.

Por tanto, puidera sorpren-
der, a tan só cinco meses do
polémico tratado Colombia-
EE UU, que se anuncie a sina-
tura do maior acordo militar
entre os EE UU e o Brasil, den-
de 1977, ano no que a ditadura
dera por cancelado os tratados
bilaterais vixentes.

XOGADA DE ESTRATEXIA. Os estrate-
gos de Itamaratí danlle aire un-
ha política exterior dos EE UU
que abafa no continente. A
cambio recuperan poder de in-
terlocución mundial, centrali-
dade no seu mapa diplomático
e sitúanse na moderación nes-
te momento preelectoral no

que as pantasmas dun PT radi-
cal, volven axitarse, en medios
internos ou externos.

O prezo que pagar non é
moi caro. Inclúense protocolos
de cooperación, investigación,
desenvolvemento, intercam-
bio de información ou adestra-
mentos militares conxuntos,
entre outros aspectos, que Bra-
sília observa como comple-
mentarios de UNASUR. Pero
de utilización de bases brasilei-
ras, de alianzas militares ou po-
líticas, nada de nada.

Con certeza que no Eixo dos
Países do ALBA, fundamental-
mente en Cuba e Venezuela,
non vai sentar nada ben, pero
Brasília move o taboleiro de
xeito independente e sabe que
tampouco vai recibir descuali-
ficacións públicas dende Cara-
cas ou La Habana.�

Irán a manter o seu programa
nuclear con fins pacíficos, con-
xelaron as vías diplomáticas.

Os EE UU pouco mudaran.

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Tras o idilio inicial entre  Luíz
Inácio Lula da Silva e Barack
Obama, a longa lista de desen-
contros en política exterior
continental non fixeron máis
que medrar no último ano. 

Baixo a presidencia de Ge-
orge Bush, as confrontacións
fundamentais aconteceron en
catro planos: A implantación
continental do ALCA, as taxas á
importación do aceiro e do eta-
nol do Brasil; as posturas na
OMC nas que o Brasil solicitara
a eliminación do proteccionis-
mo agrícola dos EE UU e da UE
e na axenda do cambio climá-
tico ou do control das emisións
de carbono.

Xa na Era Obama, pasados
os entusiasmos iniciais, agro-
maron as primeiras decepcións
no cumio do G-20 en Londres e
na Cimeira das Américas en
abril do 2009, en Trinidade e
Tobago. O Brasil hai tempo que
escollera como prioridades da
súa política exterior as relacións
coas novas potencias emerxen-
tes, como a India, Sudáfrica en
particular e África en termos xe-
rais, ou Rusia. Europa e os EE
UU deixaran de ser un obxecti-
vo estratéxico.  No Caribe, Lula
non ocultou a decepción ao
constatar que os EE UU tan só
tiñan ollos para o Iraq, Afganis-
tán no exterior, ou para a com-
plicada reforma do sistema sa-
nitario no interior.

A “Nova Política” anuncia-
da pola Casa Branca pronto se
evaporou. Os aliados dos EE
UU na rexión seguiron sendo
os mesmos que na etapa
Bush,a maioría de tendencia
conservadora. Feitos como a
sinatura EE UU-Colombia pa-
ra usar ás súas bases militares,
o Golpe de Estado de Hondu-
ras, as posturas antagónicas no
apadriñamento de candidatos
á Secretaría Xeral da OEA, a vi-
sita a Cuba ou a recepción do
presidente iraniano, Mahmud
Ahmadineiad, no Palacio do
Planalto, na que o presidente
Lula defendeu o dereito do

A diplomacia brasileira
volve anotarse un gran
tanto ao manter igual de
contentos a Washington
e os seus países inimigos 

Alianza militar entre o Brasil e os EE UU

Barack Obama abrázase a Luíz Inácio Lula da Silva no Cumio de Washington sobre seguranza nuclear, o 12 de abril. 

DIPLOMACIA / MUNDO

CONSENSO PARA O CONTROL
DO ARSENAL NUCLEAR

O cumio de
Washington
sobre segu-
ranza nucle-
ar tomou co-
mo princi-
pais deci-
sións o con-
senso entre
máis de me-
dio cento de
países para aumentar o con-
trol sobre os arsenais de ar-
mas nucleares e aumentar a
supervisión de tráfico de ma-
teriais susceptíbeis de formar
parte de armas atómicas. A
principal función destas me-
didas é impedir que grupos
insurxentes ou terroristas
poidan crear armas deste ti-
po. Como novidade, Ucraína
renunciou a parte do seu ma-
terial atómico a cambio dun-
ha compensación económi-
ca. O país eslavo aforra así a
manutención e os EE UU
amplían a súa influencia so-
bre esa parte de Europa.

VIOLENCIA / KIRGUIZISTÁN

RISCO DE GUERRA CIVIL 
EN ASIA CENTRAL

A república
asiática ex so-
viética de Kir-
guizistán vive
ao bordo da
guerra civil.
Tras o golpe
de Estado da
oposición
contra o pre-
sidente Kur-
manbek Bakiev e os violentos
incidentes posteriores, o go-
berno interino que lidera Ro-
za Otunbaieva ordenou a de-
tención do antigo presidente
ao tempo que enviou repre-
sentantes diplomáticos a
Moscova e os EE UU para lo-
grar recoñecemento interna-
cional para a nova situación
política. Bakiev anunciou que
non se entregará nin abando-
nará o país e prometeu resis-
tencia armada. Observadores
internacionais entenden que
a orixe do conflito hai que
buscala na denominada Re-
volta dos Tulipáns, na que Ba-
kiev desaloxou do poder a As-
kar Akaiev, aliado de Rusia.
Nos tempos do agora deposto
presidente aumentou a cola-
boración con Washington até
o punto de permitirlle ao go-
berno norteamericano usar
unha base militar, fundamen-
tal na guerra de Afganistán.� 

José Luis Rodrí-
guez Zapatero
na xuntanza de

Washington

JI
M

 Y
O

U
N

G
 / 

R
EU

TE
R

S

Roza Otunbaie-
va,presidenta do

goberno interino

de Kirguizistán.
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’’Lula ultimamente seguiu 
unha liña non favorábel
aos EE UU en lugares
como Cuba ou o Irán”

’’O acordo militar
non inclúe compartición
de bases militares”
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Xurxo González
Falabamos a mediados de se-
tembro de 2008 de operación
estratéxica e investimento de fu-
turo. Caixanova acababa de fa-
cerse co control absoluto de R, a
operadora de telecomunica-
cións por cable orixinaria de Ga-
liza, ao incrementar a súa parti-
cipación até o 66% e despe-
xando as dúbidas que falaban,
xa daquela, da entrada de capi-
tal foráneo. Vinte meses despois
a galeguidade do capital da em-
presa comeza a diluirse.

Aínda que tamén amosaron
interese algunhas competido-
ras directas de R no mercado
estatal (como ONO ou Telefó-
nica), na última hora do día 13
de abril a operadora de cabo
confirmou nunha nota de
prensa que o fondo de capital
risco CVC adquiriu un 35% da
compañía. O resto das partici-
pacións, o 65%, queda en
mans de Caixanova. Ambas
entidades non descartaron
que nun futuro a financeira
británica poida ampliar a súa
cota na empresa, aínda que
polo momento non se falou
dunha toma de control polo
capital foráneo.

Ao peche desta edición non
transcenderan todos os deta-
lles da venta, pero a nota de R
implica que a entrada de CVC
tivo como contrapartida a saída
de todos os socios minoritarios
da compañía, entre os que des-
tacaba o Banco Pastor, cunha
participación de preto do 10%,
ou o xornal Faro de Vigo.

Aínda que na nota de prensa
se insiste en que “se manterá o
compromiso do proxecto em-
presarial de R coa comunidade
galega, ademais da cultura e va-
lores da firma”, un dos obxecti-
vos da entrada de CVC pasa por
“crecer, dende aquí, a outras zo-
nas”. Isto supón un cambio na
política comercial da compa-
ñía, dedicada até o momento a
estender a rede de fibra óptica
en Galiza. Para este obxectivo
recibiu nos últimos anos dece-
nas de millóns de fondos públi-
cos do goberno galego.

A OPOSICIÓN PÍDELLE Á XUNTA QUE PRE-

SERVE A GALEGUIDADE. Tanto Fer-
nando Blanco (BNG) como Xa-
quín Fernández Leiceaga (PS-
deG), pediron que o Goberno
da Xunta garanta a galegui-
dade de R. Leiceaga apuntou

que “se o capital estranxeiro
opta por esta compañía é por-
que lle ve futuro, o cal é moi po-
sitivo”. Aínda así o socialista
non evitou amosar unha >>>

Manuel Cao

O s estudantes Erasmus quedan sorprendidos pola in-
fluencia do deporte en España, materializada na

enorme tirada dos medios escritos e na grande audiencia
dos programas e transmisións deportivas por radio e TV
quizais acrecentada polos bons resultados acadados nas
competicións internacionais.

O deporte é en España un fenómeno de masas político-
mediático que ten grande influencia na lexitimación insti-
tucional en tanto que sistema de entretemento compar-
tido e que serve de mecanismo de evasión e alleamento so-
cial para mitigar os conflitos xurdidos das contradicións
entre grupos e axentes da sociedade civil, máis acentuados
coa crise económica.

No ámbito interno existe unha asimetría na distribu-
ción territorial e son as zonas máis desenvolvidas e con
maior capital social as que contan con mellores instala-
cións, participantes e resultados. A área de Catalunya é,
con moita diferenza, a máis desenvolvida no ámbito de-
portivo como se observa no número de deportes practica-
dos e no nivel de competitividade dos seus clubs. Esta si-
tuación é máis perceptíbel no ámbito internacional como
se demostra nos Xogos Olímpicos e nos deportes federa-
dos de base e de elite.

Máis esta capacidade deportiva da España periférica (Ca-
talunya e áreas costeiras para os deportes acuáticos) é explo-
tada por unha industria mediática moi centralizada que é a
que lanza as mensaxes políticas e obten réditos económicos
dos eventos deportivos (publicidade, medios de comunica-
ción, xogos de azar, redes de emisión, esponsorización, ser-
vizos, material sedes federativas, etc). É moi importante o
peso económico que estas actividades teñen na Comuni-
dade de Madrid, que rendibiliza os efectos da inercia deci-
sional e a disposición dunha estrutura radial de infraestrutu-
ras para localizar entes, organismos e instalacións.

As seleccións españolas ou os deportistas olímpicos
proceden na súa gran maioría da periferia e outros equi-
pos profesionais están compostos en realidade por forá-
neos, pero rápidamente a industria mediática monopo-
lista madrileña colócalle a bandeira e trata de manexar a
axenda informativa capturando rendementos tanto eco-
nómico-financeiros como, sobre todo, político-ideolóxi-
cos coa elaboración dun discurso emocional que intro-
duce xa con absoluto descaro e impudicia unha visión
centralista e intolerante.

O deporte, e o fútbol en particular, serve como expresión
e vía de escape das tensións sociais e territoriais. Non hai
máis que revisar a participación dos internautas nos foros
para decatarse das teimas políticas e do grao de violencia
verbal, quedando en segundo plano o meramente depor-
tivo. A demorada “España plural” de José Luis Rodríguez
Zapatero é unha realidade evidente no colectivo dos depor-
tistas pero na explotación política, económica e mediática
domina un discurso centralista e autoritario que está a pe-
netrar na sociedade civil debido á crecente influencia no es-
pazo radioeléctrico dos voceiros e grupos tributarios do
franquismo sociolóxico.�

Madrid tira o rendemento 
económico da influencia
do deporte na sociedade
española”

’’

’’
ENSINANZAS
DO DEPORTE

Un investidor estranxeiro faisep
AUTONOMÍA FINANCEIRA

O comprador é o fondo de capital risco
británico CVC Capital Partners, que xa controla
en España empresas como Cortefiel ou Domino's
Pizza. Despois desta operación só quedan dous
accionistas en R, Caixanova e CVC
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CVC Capital Partners é unha em-

presa descoñecida para a prác-

tica totalidade da cidadanía.

Non fai publicidade en televi-

sión nin nos xornais, e non se

preocupa pola súa imaxe corpo-

rativa agás en ámbitos moi res-

trinxidos. Quizais moitos das

300.000 persoas que integran o

cadro de persoal das empresas

que controla tamén descoñezan

quen é o propietario do seu cen-

tro de traballo.

O certo é que o fondo de in-

vestimento de CVC en Europa

achégase, segundo fontes espe-

cializadas no sector, aos 11.000

millóns de euros, unha cifra se-

mellante ao orzamento da

Xunta para o ano 2010. En Asia

manexan arredor de 4.000 mi-

llóns de dólares. O xornal britá-

nico Times sitúa o seu presi-

dente, Michael Smith, entre os

dez homes máis ricos da City, o

distrito financeiro de Londres,

cunha fortuna estimada que su-

pera os 220 millóns de euros.

Este fondo posúe en España,

entre outras empresas, Cortefiel,

unha das principais cadeas de

distribución de roupa e Zena, de-

dicada aos estabelecementos de

comida rápida (Domino's Pizza e

Burger King, entre outros) nos

que traballan arredor de 7.000

persoas. En 2005 tamén puxou

por ONO, aínda que sen éxito.�

Un xigante do tamaño da Xunta

’’En España posúe Cortefiel
(distribución téxtil) e Zena
(Domino's Pizza)”

’’R conta agora só con dous
accionistas: Caixanova,
co 65%, e CVC co 35%”

’’Venderon todos
os accionistas minoritarios,
entre os que destacan o
Banco Pastor, que mantiña
preto do 10%”

’’A Xunta ten capacidade
para intervir e debe facelo
con carácter inminente”

[Fernando Blanco]
BNG

’’Supón un cambio 
na política comercial
da compañía, dedicada
até o momento a estender
a rede de fibra óptica
en Galiza”
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O sindicatos, nas súas pri-
meiras valoracións, criticaron
a venda da participación, e in-
cidiron en que se trata do pri-
meiro paso cara a deslocaliza-
ción do emprego.�

marchar de Galiza. Pola con-
tra, a Consellería de Economía
e Industria afirmou que “a
Xunta como administración
pública non pode influír en
operacións levadas a cabo por
empresas privadas”.

“certa preocupación por estes
movementos no accionariado,
e pediu que “a Xunta traballe
para buscar alternativas para
que o control de R non marche
de Galiza”.

Blanco foi máis expeditivo e

afirmou que “a Xunta ten ca-
pacidade para intervir e debe
facelo con carácter inmi-
nente”. Ambos coincidiron en
que a capacidade de decisión
sobre R, polo seu valor estraté-
xico e simbólico, non debe

ECONOMÍA.17.
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O Goberno de Zapatero recupera a idea do modelo austríaco. As empre-

sas ingresaríanlle fondos periodicamente ao traballador nunha conta ao seu

nome. O diñeiro só podería retirarse en caso de despedimento, e iría co asala-

riado en caso de cambio de empresa. A patronal non acolleu con bos ollos

esta medida. O Executivo propuxo tamén a extensión dun contrato cunha in-

demnización de 33 días por ano traballado, en lugar dos 45 actuais.�

ro faisepor primeira vez con accións de R

O ministro de Traballo,

Celestino Corbacho.
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Sede de R en A Coruña

Arturo Dopico, director xeral de R .

IMPOSTOS (I)
’’

Melchor Roel
Secretario de comunicación

do S.N. de CC OO.

A teoría clásica da facenda
pública sinala a suficiencia

e a equidade coma obxectivos
básicos do sistema fiscal. Sufi-
ciencia: É o principio que res-
ponde á pregunta de cantos re-
cursos públicos son necesarios
para cubrir as necesidades cida-
dás. Este é un principio subxec-
tivo. Equidade: É o principio que
esixe que as e os cidadáns reali-
cen o mesmo esforzo fiscal, pro-
porcional aos seus ingresos, e re-
ciban os mesmos bens e servi-
zos. É un principio obxectivo.

Dixo Dalí: “Picasso é comu-
nista, eu tampouco”. Así que
non imos tratar aquí cuestións
como a suficiencia xa que, en
esencia, trata sobre cal debe de
ser a dimensión do sector pú-
blico e iso ten moito substrato
ideolóxico. Falemos de equi-
dade. A súa suposta obxectivi-
dade non o exime de complexi-
dade, pois pódese enfocar desde
tres perspectivas: a vertical, a ho-
rizontal e a territorial.

Comecemos pola perspec-
tiva vertical. Baséase sobre todo
nos impostos directos (IRPF),
que teñen a potencialidade de
esixir maiores esforzos a quen
ten maior capacidade econó-
mica –a diferenza dos impostos
sobre o consumo (IVE), que esi-
xen maior esforzo ás persoas con
rendas menores. Nunha breve
síntese sobre a política fiscal rea-
lizada por PP e PSOE nos últimos
dez anos, o IRPF reduciu o tipo
marxinal máximo do 56 o 43% e
o mínimo do 20 ao 15%. Nestes
anos, os impostos sobre o con-
sumo aparecen como principal
fonte de ingresos (51,3%) do to-
tal. Agora vén un aumento do
2% no IVE. Resultado do partido:
Equidade 0, Suficiencia pouca.�

Nestes últimos anos,
os impostos sobre
o consumo foron

a principal
fonte

de ingresos
do Estado”

’’

Arturo Dopico, conselleiro de-

legado de R explicaba na pre-

sentación dos resultados provi-

sionais de 2009 que os investi-

dores non recuperaron nada

até agora, xa que a débeda acu-

mulada da compañía man-

tense en torno aos 210 millóns

de euros. “Hai un período de re-

cuperación do investimento

moi longo, de 20 anos” sinalou

Dopico. Con todo, hai que ter

en conta que o operador de te-

lecomunicacións por cabo xa

superou os dez anos de exis-

tencia, isto é, a metade dese

período.

As cifras das que pode pre-

sumir o equipo directivo de R

indican o por que do interese

que esperta unha pequena em-

presa de telecomunicacións

autonómica nun mercado do-

minado cada vez máis por con-

glemerados transnacionais.

Desde a compra do paquete de

Unión Fenosa por Caixanova,

en setembro de 2008, a evolu-

ción foi moi positiva, e máis en

tempo de crise económica. O

beneficio neto duplicouse en-

tre 2007 e 2009, dos 12 aos 23

millóns de euros. Os clientes

dos servizos por cabo aumen-

taron nun 25%, dos 200.000

aos 250.000.

R, conta con contratos de res-

ponsabilidade, como as comuni-

cacións de Caixanova (desde

2001) e Caixa Galicia e a propia

Xunta (desde 2004). Preto do

30% dos clientes da compañía

son empresas, o que significa

que arredor de 80.000 negocios

reciben o seu servizo.�

Unha compra gorentosa

’’O beneficio neto de R
duplicouse entre 2007
e 2009”

Christian Wildmoser, director de Se-

nior Managing de CVC. 

H
EI

N
Z

-P
E

TE
R

 B
A

D
ER

/ R
EU

TE
R

S

16-17 economía.qxd  13/4/10  23:32  Página 3



DEPORTES.18.
ANOSATERRA
15-21 DE ABRIL DE 2010

teuse na gran comparsa do ba-
lonmán estatal, ao que todos
daban por feito que había que
gañarlle. Se cadra, o inespera-
do ascenso, xunto a unha pla-
nificación apresurada foron
causas máis que suficientes
para que o Frigoríficos do Mo-
rrazo retornase de xeito pre-
maturo á categoría inferior.

A DECEPCIÓN DO OCTAVIO PILOTES PO-

SADA. Unha das maiores decep-
cións foi a actuación do Octa-
vio na Liga ASOBAL. O con-
xunto de Vigo fixera unha máis
que aceptábel campaña 2008-
09, na que incluso se clasificou
para a Copa do Rei. Pero este
ano, a súa actuación desgus-
tou a todos os afeccionados.
Aínda que o seu fracaso non foi
tan estrepitoso coma o do
equipo de Cangas, a seis xor-
nadas para o final do campio-
nato, a súa continuidade entre
os grandes está en tea de xuízo.
O equipo galego perdeu parti-
dos que, a priori, non presenta-
ban dificultades, con cadros
que eran dun potencial seme-
llante e por escasos goles de di-
ferenza. Pero aí estivo un dos
principais problemas do Pilo-
tes Posada, os fallos en defen-
sa, que o converteron no se-
gundo máis goleado da cate-
goría despois do combinado
do Morrazo. 

Ao longo desta tempada, o

cadro olívico foi no balonmán
o que o Deportivo no fútbol, é
dicir un clásico que se dedica a
resucitar a equipos en crise ou
que lles da osíxeno a outros
máis necesitados. Con media
ducia de partidos por diante, os
galegos manteñen unha parti-
cular loita con outros catro
equipos, que están mellor clasi-
ficados que o Octavio. Non em-

O Club de Vela Praia do Bao, lí-
der do ránquing estatal Fórmu-
la 18 catamarán. Os regatistas

galegos Manuel García Castro e

García Cameselle, do Club de Vela

Praia do Bao, lideran o ránquing

estatal de Fórmula 18 catamarán e

serán os representantes españois

no Campionato Mundial da cate-

goría que se celebrará en augas

francesas de Erquy, dos próximos

3 ao 10 de xullo.�

equipo que está envolvido na
mesma loita, o Torrevieja. Un-
ha moi difícil papeleta para o
cadro vigués que corre o risco,
tres tempadas despois, de re-
gresar á segunda categoría do
balonmán estatal.�

Antonio Cendán
O balonmán galego está a pa-
sar por un dos peores momen-
tos dos últimos anos. Os dous
equipos que militan na Liga
ASOBAL: Octavio Pilotes Posa-
da e Frigoríficos do Morrazo
son os pechacancelas da cate-
goría. O cadro de Cangas está
practicamente descendido a
seis xornadas do final, mentres
que os vigueses teñen moi
complicada a permanencia.
Na División de Honra de B
queda a esperanza de retorno
do Teucro de Pontevedra, aín-
da que esta posibilidade está
condicionada pola súa clasifi-
cación á fase dos “play off”, xa
que o ascenso directo é practi-
camente imposíbel.

A DESFEITA DO FRIGORÍFICOS DO MO-

RRAZO. Se ao remate da pasada
campaña fora a agradábel sor-
presa, xa non só do balonmán,
senón tamén do deporte gale-
go, a seis xornadas para que re-
mate a Liga ASOBAL, xa nin-
guén dubida do absoluto fra-
caso que supuxo o retorno do
cadro de Cangas á máxima
competición do balonmán es-
tatal. Con toda seguridade, o
Frigoríficos do Morrazo xogará
a vindeira campaña na Divi-
sión de Honra B. Na actual
campaña tan só gañou tres
partidos de 24. A súa primeira
vitoria tardou moito en chegar,
ante o Granollers, na undéci-
ma xornada. Até daquela o ca-
dro galego só sumara un pun-
to, tras acadar un empate co
Lábaro Toledo. A única “faza-
ña” que fixo nesta competición
foi a súa vitoria no derbi galego
ante o Octavio, ao que venceu
por 31-23.

Logo, no resto da tempada,
o conxunto cangués conver-

Corre o risco de non ter ningún
representante na ASOBAL en 2010-11

bargante, no treito final da
competición non o agarda un
calendario moi accesíbel, xa
que deberá visitar, entre outras,
ás canchas do Pevafersa Valla-
dolid e do Naturhouse La Rioja.
Do mesmo xeito, terá que xo-
gar contra o Arrate, un dos ri-
vais directos na loita pola per-
manencia.  Na casa agárdao a
visita do Barcelona e doutro

O balonmán en situación crítica
CANCHA

Enfrentamento do Octavio Pilotes Posada con B. Ciudad Real.

Aínda que a situación do

Teucro é complicada, tanto

no plano deportivo coma no

económico, o equipo ten

aínda un pequeno fío de es-

peranza para regresar a

ASOBAL a vindeira tempada;

iso si, sempre e cando faga a

mesma proeza do Frigorífi-

cos do Morrazo a campaña

pasada, que, contra todos os

prognósticos, se impuxera

no “play off” de ascenso.

Ao longo das dúas últi-

mas décadas o balonmán

galego viviu épocas doura-

das, chegando a ter catro

equipos na máxima catego-

ría en distintas épocas. Hou-

bo temporadas en que che-

garon a militar tres conxun-

tos na ASOBAL. Ao Frigorífi-

cos do Morrazo, o Octavio e

o Teucro, sumouse o Chape-

la, pero eses tempos xa for-

man parte da historia. O pre-

sente non é tan venturoso.�

A esperanza
do Teucro

’’Houbo temporadas
en que chegaron
a militar tres conxuntos
na ASOBAL”

’’Os dous equipos que 
militan na Liga ASOBAL
son os pechacancelas
da categoría”

Frigorifícos Morrazo.
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Antonio Cendán
O Voleibol galego está a vivir
momentos dourados. A última
alegría veu da man do seu
equipo máis antigo, o Club Vo-
leibol Vigo, que a vindeira
campaña estará entre os gran-
des. O cadro galego pasou en
poucas tempadas de ser un fi-
xo nos principais campionatos
estatais a converterse nun con-
xunto ascensor. Atrás quedan
os tempos no que o combina-
do olívico era o un dos candi-
datos ao título de Liga, xunto as
desaparecidas seccións do Re-
al Madrid e o Atlético de Ma-
drid. Daquela non faltaban pa-
trocinadores e o voleibol era
xunto con fútbol e balonmán
un dos tres grandes deportes
de Vigo. Non embargante, as
cousas cambiaron a mediados
dos anos noventa e o equipo
vigués unha temporada está
nunha categoría e a seguinte
noutra, algo semellante ao que
lle ocorrera ao Celta nas déca-
das dos setenta e oitenta.

Na campaña que vén de de-
volver o conxunto de Vigo á
máxima categoría, o equipo fi-
xo un fase regular con algúns
altos e baixos, aínda que con-
seguiu meterse na fase de as-
censo, tras clasificarse en se-
gunda posición tan só por de-
trás do Cajasol Juvasa, princi-
pal adversario na loita polo as-
censo a Superliga 1, denomi-
nación da categoría de honra.
Os galegos quedaron a catro
puntos do gañador da primei-
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ra fase, pero na decisiva amo-
saron a súa superioridade des-
pois dun igualado sprint final.
O Club Voleibol Vigo acadou o
ascenso na última xornada,

despois de gañarlle por 3-0 ao
seu gran rival. 

Pero este non foi o único éxi-
to acadado polo equipo vigués
na tempada que vén de rema-
tar. Con anterioridade fixérase
co triunfo na III Copa Príncipe,
unha competición reservada
aos clubs desta categoría. 

Para a vindeira tempada,
agárdase que o Club Voleibol
Vigo consiga facerse un oco
definitivamente entre os gran-
des, nun campionato que está
a ser dominado por equipos do

sureste estatal e onde o fútbol
está de capa caída, ao igual que
no suroeste galego. Por iso,
non é de estrañar que os cam-
pións desta especialidade de-
portiva sexan de Almería, Mur-
cia ou que Teruel teña un equi-
po entre os grandes.

BOA TEMPADA DO RIBEIRA SACRA.

Despois do retorno á máxima
categoría do voleibol feminino,
o equipo monfortino do Ribeira
Sacra A Pinguela, vén de facer
unha magnífica tempada na

que nunca viu peri-
gar o seu posto en-
tre os grandes. É
máis, as galegas fixé-
ronse donas da zona interme-
dia da clasificación que as levou
a ocupar un oitavo posto ao fi-
nal do torneo regular, algo en-
ganoso para o xogo que despre-
garon, xa que sumaron moitos
sets ante equipos, en teoría,
eran superiores. A súa actua-
ción non deixa lugar a dúbidas.
Se durante máis dunha década
foron un clásico do voleibol fe-
minino, a nivel estatal, o cadro
monfortino ocupa de novo ese
lugar por méritos propios.

Pero os seus bos resultados
non se limitan unicamente ao
campionato de Liga. Tamén ti-
veron unha aceptábel actua-
ción no torneo de Copa, que se
celebrou en Monforte. Alí, o Ri-
beira Sacra conseguiu meterse
nas semifinais, despois de ven-
cer por un concluínte 3-0 ao
Oxidoc Palma. Quedaron ape-
adas da competición por un
conxunto moi superior, como
era o Universidade de Burgos,
que tan só foi capaz de superar
o cadro galego no desempate,
no quinto set. Tan só dous
puntos separaron ao conxunto
galego da final.

A próxima tempada pode
ser a da reválida para o equipo
monfortino. No campionato
regular pode facer algo máis e
clasificarse entre os cinco pri-
meiros, o que xa non estaría
nada mal.�

Xisela Aranda, campioa de España de squash. A viguesa Xisela Aranda

vén de proclamarse campioa de España de squash tras vencer na final a ca-

talá Margaux Monrous por un rotundo 3-0. Esta é a primeira vez que Aran-

da acada o título estatal, xa que noutras tres ocasións fora finalista pero sen

conseguir o título. En categoría masculina estivo ausente, por lesión, Borja

Golán, que fora oito veces campión.�

O Club Voleibol
Vigo regresa
a máxima categoría
e o Ribeira Sacra
consolídase
entre as grandes
da Liga feminina

GUILLERMO SOTELO RODRÍGUEZ

Pero os doces momentos que es-

tá a vivir o voleibol galego non

rematan na concepción tradicio-

nal deste deporte. Dúas xogado-

ras galegas Alexandra Simón (Vi-

go, 1985) e Olaia Pazo (Caracas,

1983) forman parella na selec-

ción española de volei praia. A vi-

guesa foi campioa desta especia-

lidade deportiva nos Xogos do

Mediterráneo en 1985, mentres

que Pazo, filla da emigración ga-

lega, leva anos residindo nos Es-

tados Unidos. Alí triunfou nunha

das competicións máis prestixio-

sas do mundo, co equipo da Uni-

versidade de Texas, chegando

ser a líder do seu cadro universi-

tario. Así mesmo, foi recoñecida

pola Asociación Norteamericana

de Adestradores que a galardo-

ou cunha mención de honra.�

Dúas galegas na selección de volei praia

’’Alexandra Simón e Olaia
Pazo destacan
a nivel internacional”

’’Só dous puntos
separaron o Ribeira Sacra
da final da Copa”

Momento doce para o voleibol
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‘O ecosocialismo
resulta da
combinación
da crítica mar-

xista da economía política e a
crítica ecolóxica do produtivis-
mo e o consumismo”. Así resu-
me Michael Löwy (São Paulo,
1938) a doutrina que presentou
no ámbito da Semana da Filo-
sofía de Pontevedra, dedicada
este ano a analizar a crise eco-
nómica e o modelo capitalista
que xerou. Lowy, profesor da
École des Hautes Études en
Sciences Sociales de Paris com-
bina filosofía e socioloxía nos
seus estudos e a súa particular
síntese de marxismo e ecoloxía
procede dunha longa carreira
dedicada a afondar na crítica da
modernidade que elaboraron
algúns pensadores dende a es-
querda. “O ecosocialismo fai
parte dunha reflexión máis xe-
ral, dunha crítica da civilización
moderna capitalista”, recoñece. 
UUnnhhaa  ccrrííttiiccaa  nnaa  qquuee  ttiivvoo  uunn  ppaa--
ppeell  ddeessttaaccaaddoo  oo  ppeennssaammeennttoo
ddee  WWaalltteerr  BBeennjjaammiinn..
Benjamin foi o primeiro pen-
sador marxista que tentou
romper de maneira radical coa
ideoloxía do progreso lineal
–unha visión da Historia na
que se camiña sempre cara a
un perfeccionamento– que é
unha visión profundamente
asentada na conciencia políti-
ca de Occidente e é comparti-
da pola dereita e pola esquer-
da. Todos partillan esta “reli-
xión do progreso”. Benjamin é
o primeiro que ten a ousadía
de cuestionar este concepto,
de formular a idea de que o que
chamamos progreso pode le-
varnos a unha catástrofe e que
o desenvolvemento esaxerado
das forzas produtivas non sig-
nifica necesariamente un
avance real: a técnica da indus-
tria bélica, por exemplo, per-
fecciónase sen cesar e, non

obstante, pode ter consecuen-
cias dramáticas. Precisamos
pensar, di el, un materialismo
histórico que se desembarace
dese peso do positivismo –que
el considera unha ideoloxía
burguesa– e pensar en termos
que vaian alén do “desenvolve-
mento das forzas produtivas”.
Esta é unha contribución moi
importante ao pensamento do
século XX e a miña maneira de
entender o ecosocialismo está
moi relacionada coas refle-
xións de Benjamin. Por iso eu
sempre cito unha frase súa que
me parece moi actual: “a revo-
lución non é a locomotora da
Historia, a revolución é a hu-
manidade a puxar do freo do
tren da Historia”. Estamos no
tren da civilización capitalista
moderna que vai directa cara
ao abismo a unha velocidade
crecente e a revolución –ecoló-
xica, económica, social…– que
precisamos e parar ese tren.
Esa metáfora ilustra moi ben a
situación actual, na que nos
abocamos a unha catástrofe
–ecolóxica– sen precedentes. 
MMaaiiss  aass  rraaíícceess  ddeessttee  ddeessccoonn--
tteennttoo  ccooaa  mmooddeerrnniiddaaddee  vvéénn  ddee
mmááiiss  aattrrááss..  VVoosstteeddee  eessttuuddoouu,,
ppoorr  eexxeemmpplloo,,  oo  ddeessccoonntteennttoo  ccoo
ccaappiittaalliissmmoo  ddoo  mmoovveemmeennttoo
rroommáánnttiiccoo..  
Eu defino o romanticismo co-
mo unha crítica da civilización
moderna en nome de valores
premodernos. É un movemen-
to non só literario ou artístico,
senón unha visión do mundo
que atravesa todos os campos
da cultura, dende a arte e o
pensamento político até a reli-
xión e a economía política. E a
súa é unha crítica que se dirixe
a certos aspectos da moderni-
dade: a cuantificación –a lectu-
ra do mundo reducida a unha
medida cuantitativa que ten os
seus patróns na suxeición de
toda realidade á categoría de
mercadoría–, a disolución dos
lazos sociais comunitarios, a
deshumanización, a mecani-
zación… Esta crítica pode to-

Michael Löwy, filósofo

‘A crise económica, por si soa,
non xera conciencia política’

PENSAMENTO CRÍTICO
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organicen os movementos
emancipadores –partido, mo-
vemento…– é o de menos, o
importante é impedir que esas
formas se tornen autoritarias,
dogmáticas e burocráticas.
Manter estruturas políticas
que sexan democráticas e
abertas é un combate perma-
nente. Nese sentido, a teoría
pode axudar, máis debe inspi-
rarse na práctica diaria, na
mesma medida en que a prác-
tica política debe inspirarse na
teoría. 
EEnn  ttooddoo  ccaassoo,,  sseemmeellllaa  uunn  ppoouu--
ccoo  ddeessaalleennttaaddoorr  qquuee  nnuunn  mmoo--
mmeennttoo  eenn  qquuee  oo  mmooddeelloo  ccaappii--
ttaalliissttaa  ssooffrree  uunnhhaa  ccrriissee  ddee  ggrraann
ccaallaaddoo  oo  vvoottoo  ddee  ccaassee  ttooddaa  EEuu--
rrooppaa  ssee  ddiirriixxaa  áá  ddeerreeiittaa..
Hai que relativizar o valor do
voto: existe un sentimento de
gran desorientación nas per-
soas que provoca unha grande
oscilación nas diferentes elec-
cións. O que hai que ter claro é
que a crise económica por si
soa non crea conciencia políti-
ca. Crea certas condicións pa-
ra o debate: por exemplo, pon
en cuestión aquela crenza in-
xenua de que o sistema de
mercado resolve todos os pro-
blemas de maneira automáti-
ca. Mais non hai unha relación
inmediata. Lembremos que
dende o crack do 29 até a crea-
ción das políticas de Fronte
Popular en Francia e en Espa-
ña pasaron máis de sete anos
–e aínda así acabaron sendo
derrotadas. Hoxe estase refor-
zando unha dereita semifas-
cista e racista en Italia, Francia
Bélxica, Holanda, Dinamarca,
Suíza e Austria. A situación é
preocupante, pero tamén se
consolida unha contestación
crítica radical –en Portugal, en
Francia, en Alemaña…– que
permite confiar nun certo po-
tencial democrático que pode
facer fronte á situación. 

O que constato é que –a pe-
sar de que todo na sociedade
actual induce á atomización
individual, a privatización e á
pasividade– existe unha praxe
de resistencia. O sistema, pola
súa inhumanidade e a súa
irracionalidade xera resisten-
cia. A loita de clases non desa-
pareceu, por moito que se em-
peñen algúns en borrala do
panorama político. E o certifi-
cado de defunción do marxis-
mo –Derrida xa afirmou cate-
goricamente a imposibilidade
de entender o mundo actual
sen Marx – revelouse un pou-
co prematuro.�

Existe por un lado o interese
común europeo –unha Europa
social e ecolóxica baseada na
busca do ben común– e, por
outra banda, unha Europa na
que caben moitas Europas.
Non existe unha identidade
europea homoxénea, existen
diversas culturas e identidades
nacionais, que son as que
constitúen a riqueza do conti-
nente e que estabelecen un po-
tencial de resistencia fronte á
homoxeneización á que nos
quere abocar o sistema.
AA  eessttrraatteexxiiaa  qquuee  vvoosstteeddee  pprroo--
ppóónn  ppaarraa  aa  pprraaxxee  ppoollííttiiccaa  éé  aa  ddee
iinnssccrriibbiirr  aass  ppeeqquueennaass  llooiittaass  lloo--
ccaaiiss  ––ddee  ccaarráácctteerr  ssoocciiaall––  nnuunnhhaa
vviissiióónn  gglloobbaall  mmááiiss  aammppllaa  ee  ddee
ccaarráácctteerr  ppoollííttiiccoo..  
Ante a ampliación do marco
no que se inscriben os proble-
mas actuais –froito dos cam-
bios tecnolóxicos introduci-
dos na última fase do capitalis-
mo, o que chamamos globali-
zación– necesitamos unha vi-
sión universal para solventar
problemas de carácter mun-
dial: o movemento altermun-
dialista achegou esa percep-
ción que eu atopo moi impor-
tante. Mais esa alternativa ten
que vir dende as bases e, polo
tanto, precisamos partir de loi-
tas concretas que marquen os
primeiros pasos en dirección a
un proceso de transformación
máis amplo. Mais unha vez
podemos poñer o exemplo
dos movementos indixenistas
de América Latina: a súa pug-
na contra a destrución dos
bosques do Amazonas é unha
loita local que ten un significa-
do universal. A conservación
desas masas forestais interésa-
lle a esas comunidades mais
tamén a toda a humanidade,
xa que constitúen a última
gran reserva biolóxica do pla-
neta. Este é un paradigma de
como unha loita local pode ter
un significado universal. Mais
non sempre resultan tan in-
mediatos eses vínculos e a ta-
refa do pensamento crítico é
relacionar as batallas locais
cunha perspectiva de transfor-
mación global.
MMaaiiss  sseemmeellllaa  qquuee,,  nnaa  aaccttuuaallii--
ddaaddee,,  tteeoorrííaa  ee  pprrááccttiiccaa  ppoollííttiiccaa
eessttáánn  mmooii  ddiissttaanncciiaaddaass..  CCoommoo
ccuubbrriirr  aa  ddiissttaanncciiaa  qquuee  aass  sseeppaa--
rraa??  TTaallvveezz  ccaammbbiiaannddoo  oo  mmooddee--
lloo  ddee  ppaarrttiiddoo??
Salvo en momentos históricos
moi privilexiados, sempre
houbo distancia entre a teoría
e a práctica,  incluso conflito
entre elas. A forma en que se

vindicacións nacionais: non
podemos esquecer, por exem-
plo, que todos os grandes mo-
vementos revolucionarios dos
países do hemisferio sur foron
simultaneamente, movemen-
tos de liberación nacional e so-
cial, combinando estreitamen-
te a emancipación anticolonial
e o antiimperialismo coa
emancipación dos traballado-
res das cidades e do campo. 
CCrree  qquuee  eesseess  ccoonncceeppttooss  ssee  ppoo--
ddeenn  aapplliiccaarr  hhooxxee  eenn  EEuurrooppaa,,  ppoorr
eexxeemmpplloo  nnoo  ddeesseennvvoollvveemmeennttoo
ddaa  iiddeeaa  ddaa  EEuurrooppaa  ddooss  ppoobbooss??
É unha idea moi interesante.

mar formas conservadoras
–mesmo reaccionarias– dirixi-
das a unha restauración do pa-
sado ou pode tomar formas
utópicas e revolucionarias nas
que non se formula a posibili-
dade de regresión ao pasado,
senón unha volta polo pasado
en dirección ao futuro. Hai un-
ha dialéctica romántica entre
pasado e futuro na que o pri-
meiro se toma como referente
para criticar o presente e crear
un futuro novo.

Un exemplo tomado dun
clásico do marxismo é o de En-
gels cando enumera as mara-
billas do comunismo primiti-
vo: os seres humanos eran li-
bres, non sufrían a represión
do Estado, a muller non sufría
a dominación sexista…Obvia-
mente, Engels non pretendía a
volta a ese comunismo primi-
tivo senón que pensaba na po-
sibilidade de crear un novo co-
munismo que incorporase to-
das as conquistas da civiliza-
ción mais que volvese a vista a
aqueles valores de igualdade e
liberdade que existiron no pa-
sado. Ese é un exemplo de ro-
manticismo revolucionario. 
EE  eessaass  aaccttiittuuddeess  ppeerrmmaanneecceenn
eenn  mmoovveemmeennttooss  aaccttuuaaiiss..
Dende que nace a modernida-
de, existe unha subcorrente ro-
mánticade esquerda (William
Morris, Ernst Bloch, Benja-
min…) no pensamento occi-
dental cuxos descendentes po-
derían ser, por exemplo, certos
movementos indixenistas da
América Latina. O movemento
zapatista, por citar un, parte
das tradicións comunitarias da
cultura maia da que proceden,
mais procuran colocar ese her-
do en termos dun novo pro-
xecto de futuro para México. 
VVoosstteeddee  ttaamméénn  eessttuuddoouu  aa  ccuueess--
ttiióónn  nnaacciioonnaall  ––uunn  tteemmaa  hhaabbii--
ttuuaallmmeennttee  rreelleeggaaddoo  ppoollaa  ccrrííttiiccaa
mmaarrxxiissttaa––  ppaarraa  ddiissttiinngguuiirr  eennttrree
nnaacciioonnaalliissmmoo  ee  cchhaauuvviinniissmmoo,,  ee
ssuubblliiññaabbaa  oo  vvaalloorr  ssuubbvveerrssiivvoo  ee
aannttiiiimmppeerriiaalliissttaa  ddoo  pprriimmeeiirroo..
A diferencia entre nacionalis-
mo antiimperialista e o chauvi-
nismo segue sendo actual.
Existe o nacionalismo dos
opresores e o nacionalismo
dos oprimidos. Esa distinción é
fundamental, mais non debe
ser convertida nunha receita
mecánica xa que os oprimidos
de hoxe poden converterse
nos opresores de mañá. Ao
mesmo tempo, non debemos
abandonar os modelos teóri-
cos que tentan aproveitar o po-
tencial emancipador das rei-
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Marga Romero

V ivir entre o aquí e o alá
ten tamén o dor e a per-

da. Chegar ao país enche de
rabia e indignación. Roubo,
espolio e “trapallada” forman
parte deste rematar coa “te-
rra” e/ou co “lar”, dese desgo-
berno e da (in)consciencia do
deber político dunha parte da
cidadanía que fecha os ollos
diante da ruína da sanidade
ou da ensinanza públicas, do
camiño aberto para a nova es-
peculación da vivenda, do
traballo e do salario, do asasi-
nato da palabra normaliza-
ción. (Re)vivir do franquismo.
Fóra do que se debate no Par-
lamento onde gaña a maioría
só por un, están esas peque-
nas cousas como unha se-
dum palmieri posuíndo a ruí-
na dunha casa abandonada e
caendo desde o balcón a ca-
chón. Agardamos dez anos
para poder chegarlle á planta
e arrincarlle un anaco para
trasladar o alá ao aquí. Non foi
posíbel. A única planta do Pa-
seo da Corredoura foi arrinca-
da un día antes da nosa parti-
da e unha semana da proce-
sión de San Telmo. As autori-
dades non a botaron en falta,
a ignorancia do pobo tam-
pouco, mais alguén reparou
con cobiza especulativa nas
portas e fiestras tapiadas. A
sedum palmieri arrincada é
hoxe na nosa chegada o sím-
bolo da morte dun ser queri-
do, tiñamos que ter salvado
unhas follas da planta, tiña-
mos que ter máis tempo, en-
tre o aquí e o alá, para a ami-
zade, para esas grandes cou-
sas que sempre viaxan con-
nosco como bicos e apertas
que nunca temos tempo de
dar, que só se envían por co-
rreo ou por teléfono, hoxe, de
dor e perda. Precisamos da
forza da Sedum Palmieri para
vivir contra todo, aquí e alá.�

SEDUM PALMIERI

’’

’’Chegar ao país enche 
de rabia e indignación”

’’Benjamin é o primeiro 
que en a ousadía
de formular a idea de que
o desenvolvemento
esaxerado das forzas
produtivas non significa
necesariamente
un avance real”

’’En Europa existen diversas
culturas e identidades
nacionais que estabelecen
un potencial de resistencia
fronte á homoxeneización
á que nos quere abocar
o sistema”

’’A crise económica pon
en cuestión aquela crenza
inxenua de que o sistema
de mercado resolve
todos os problemas
de maneira automática”
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“as penurias da vida política e
institucional tiñan a súa contra-
partida na vivacidade dun mun-
do científico, cultural e acadé-
mico e no dinamismo de Bos Ai-
res, unha das tres ou catro capi-
tais da arte no mundo”, en pala-
bras de Seoane, un creador si-
tuado inevitablemente entre as
dúas beiras do Atlántico.

Desa vivencia entre exilio e
emigración tamén se ocupou
Xosé Manoel Núñez Seixas que
sostivo que a finais da década
de 1950 “xa non existía, se al-
gunha vez fora tal, unha dialéc-
tica entre política dos emigran-
tes e política dos exiliados. O
que emerxeu foi unha nova
contradición de intereses e cos-
movisións e, por tanto, de vi-

importante “que non debe ser
prescindíbel”. Xosé Luís Axei-
tos, secretario da Real Acade-
mia Galega lembro a idea reco-
rrente en Seoane de que “a úni-
ca liberdade está na cultura do
pasado que temos a obriga de
coñecer”. Desa convicción na-
cería o seu permanente interese
pola historia e particularmente
pola Idade Media. Referiuse ta-
mén ao seu espíritu rebelde e
entusiasta, ao seu proceder dia-
logante e a súa fidelidade aos
amigos. Salientou tamén que as
liñas básicas da arte de Seoane
estaban xa na obra e na refle-
xión teórica feita na Composte-
la anterior a 1936, espazo da
gran descoberta do artista. 

Luis Alberto Romero Diana
Weschler, Rodrigo Gutiérrez Vi-
ñuales, Manuel Castiñeiras,
María Luísa Sobriño, Hernán
M. Díaz, Antón Patiño, Manuel
Castiñeiras, Rosario Portela ou
Xusto Beramendi foron algúns
dos outros relatores que partici-
paron no congreso, clausurado
coa intervención do historiador
e presidente do Consello da
Cultura, Ramón Villares.�
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sións da patria dende a lonxa-
nía entre antigos residentes
mobilizados e emigrantes, dun-
ha banda, e novos inmigrantes
pola outra”. Esa desproporción
“esluíu o legado e a influencia
dos exiliados”. Con todo, sosti-
vo Núñez Seixas, “o carimbo
dos exiliados é aínda hoxe per-
ceptíbel na propia arquitectura
institucional da colectividade
galega de Buenos Aires”.

A RENOVACIÓN DA ARTE GALEGA. O
papel de grande renovador da
arte galega é ás veces adxudica-
do en solitario a Seoane, aínda
que ese movemento estábase a
producir acompasadamente
con Europa nos anos previos e
na propia etapa republicana fa-
talmente interrompida. Seoa-
ne é un dos autores que mellor
puido continuar esa síntese, e
nesa materia abundaron varios
dos relatorios. 

Arturo Casas definiuno co-
mo “o gran renovador de reper-
torios da cultura galega, intelec-
tual creador e activador con re-
lativo éxito” e subliñou a necesi-
dade de coñecer unha figura

X.C.
O ano do centenario de Luís
Seoane comeza a dar os seus
froitos públicos. Á mostra iti-
nerante que comisariou Carlos
Bernárdez para Caixanova,
uniuse o congreso organizado
polo Consello da Cultura Gale-
ga e a Fundación Luís Seoane
celebrado a cabalo entre as se-
des das dúas institucións  onde
está aberta até o 11 de xullo a
exposición “Luís Seoane: a
configuración do posible”.

Arxentinidade e galeguidade
era o tema a abordar por espe-
cialistas como Beatriz Sarlo
(Universidade de Buenos Aires)
que dividiu o tempo americano
de Seoane en catro etapas: as
iniciativas editoriais e de prensa,
coa creación de selos editores,
periódicos, revistas e libros con
deseños caracterizados pola
modernidade, sería a primeira.
A vivencia do exilio, a segunda e
a convivencia co peronismo,
privilexiadamente relacionado
co franquismo a terceira. A últi-
ma etapa sería o que Sarlo cha-
mou “a Arxentina milagrosa”: o
mundo do teatro, representado
no xigantesco mural que Luís
Seoane (1910-1979) realizou pa-
ra o Teatro Municipal Sanmar-
tín. Tamén chegado da univer-
sidade de Bos Aires, o historia-
dor Fernando Devoto reflexio-
nou sobre a cultura e política
entre dous mundos que foi o es-
cenario de acción dos exiliados
que tiñan que actuar no territo-
rio cambiante da política arxen-
tina e no medio dunha emigra-
ción que tamén estaba polariza-
da politicamente. 

Devoto referiuse ao feito de
que os exiliados galegos “puide-
ron ter xogado un papel de pon-
te entre as distintas almas da
cultura democrática e antifas-
cista arxentina” e subliñou que
Luís Seoane intentou, moi espe-
cialmente, “ser unha ponte en-
tre a vida cultural da súa comu-
nidade inmigrante e a cultura
máis xeral arxentina”. Un em-
peño con resultados limitados,
segundo o historiador consta-
tou, logo de ler a corresponden-
cia do artista. En calquera caso,

Alfonso Pato, director
do Festival de Cans
‘Gañar en Cans
é a preselección
para os Goya’

M.B.
A Academia de cine vén de in-
cluír o Festival de Cans de cur-
tametraxes entre as citas co ci-
ne que propoñen traballos pa-
ra os Premios Goya. Por esta
decisión, os traballos gañado-
res do certame porriñés entra-
rán directamente na preselec-
ción para os premios do cine
español na categoría de Mellor
Curtametraxe de Ficción.
QQuuee  ssiiggnniiffiiccaa  eessttaa  ddeecciissiióónn  ppaa--
rraa  oo  ffeessttiivvaall??
Supón un recoñecemento im-
portante da cita e reafirma o no-
so compromiso pola combina-
ción entre o lúdico e o festivo
coa vontade de converterse nun
festival serio e de referencia den-
tro do eido da curtametraxe. In-
dependentemente da significa-
ción para o festival no seu proce-
so de asentamento, cómpre
destacar a importancia que esta
noticia ten para os directores ga-
legos, porque gañar Cans, máis
alá da contía económica, supón
o recoñecemento máis grande
de entrar directamente na pre-
selección dos Goya.
GGaarraannttee  aaddeemmaaiiss  qquuee  nneessaa  pprree--
sseelleecccciióónn  sseemmpprree  hhaabbeerráá  pprree--
sseennzzaa  ggaalleeggaa..
Cans é o único festival en Gali-
za que se adica só a traballos
galegos por iso coido que esta
noticia terá transcendencia pa-
ra a produción en Galiza.
EEssttaassee  aa  uullttiimmaarr  aa  eeddiicciióónn  ddeessttee
aannoo,,  qquuee  nnoovviiddaaddeess  pprreesseennttaa??
Ademais dos rostros coñecidos,
xa habituais do festival, poten-
ciarase a implicación cos veci-
ños a través de seccións sor-
prendentes. Estamos traballan-
do no peche da selección a con-
curso, na que se presentaron
máis dun centenar de traballos e
está confirmada a estrea de tres
películas destacadas. 
OO  nnoovvoo  aallccaallddee  ssuubbiirraassee  aaoo
cchhiimmppíínn??
Aquí non obrigamos a nin-
guén. O que me preocupa é
que apoie o festival.�

Arxentina e Galicia
son os dous eixos sobre
os que pivotou a vida
intelectual e artística
do cidadán Luís Seoane

Seoane entre dous mundos

Ramón Villares[no centro] intervén na inauguración do Congreso adicado a Luís Seoane.

“É o intelectual galego de esquer-

da máis importante entre os que

se cruzaron na miña vida. Unha fi-

gura permanente, perdurable”.

Con expresións admirativas e de

emoción, falou de Luís Seoane o

presidente da RAG, quen recorreu

á memoria e ás vivencias persoais

para evocar as circunstancias dal-

gúns encontros co “intelectual e

artista galego-arxentino e interna-

cionalista”. No seu relatorio titula-

do “Seoane no fondo dos espe-

llos. Notas para un libro de memo-

rias que se cadra non escribo”,

evocou tamén os compromisos

éticos e políticos do autor de Far-

del do eisiliado e a súa defensa da

democracia e da liberdade de Ga-

liza. Aludiu Méndez Ferrín ás dife-

rencias de Seoane con Ramón Pi-

ñeiro; lembrou o encontro do

Grupo Brais Pinto, ao que Ferrín

pertenceu, con Seoane en Madrid

(1959-1960) na primeira volta do

exiliado a España; recordou o seu

apoio ao Consello de Galicia, e a

importancia e o aire liberador da

súa obra e agradeceu “a lección

indelébel do artista”.�

‘A lección indelébel do artista’ (Ferrín)

’’A única liberdade está
na cultura do pasado
que temos a obriga de
coñececer”

[Luís Seoane]
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tanto falso para a realidade cul-
tural que respiramos día a día”,
apunta Anxo Pintos, que cuali-
fica de “oportunidade gratifi-
cante” poder reunir e contras-
tar un traballo con artistas dou-
tras disciplinas que teñen cau-
sado impacto.  

Así, o escritor e xornalista
Manuel Rivas asina o poema
Alalá da noite,que abre o disco,
e a autora Rosa Aneiros dálle
forma ao texto introdutorio
que acompaña o libreto, no
que define a banda como
“corpo aberto en sete latexos”
capaz de trasladar “unha voz
que xorde de tan dentro que
mesmo doe porque é a nosa
propia voz feita música”. “Eles
fannos soñar que outra mú-
sica, outra orde cósmica é posí-
bel”, engade, “unha danza
lenta de órbitas que deseclipsa
as percepcións”.�

videocreación da man de crea-
dores recoñecidos en cada un
destes ámbitos. “Interpretar o
que fas dun xeito illado é un

CULTURA.27.ANOSATERRA
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que transcende o apartado
musical para explorar os te-
rreos artísticos da literatura, o
deseño gráfico, a fotografía e a

M.B.
Catro anos despois de feste-
xar o seu décimo aniversario
debullando sobre os escena-
rios o repertorio de 10.0, Be-
rrogüetto presenta Kosmogo-
nías, un quinto traballo disco-
gráfico reflexivo e maduro,
que orbita máis próximo á
tradición que os anteriores,
pero sen perder a esencia e o
estilo que caracterizou a
banda dende o big-bang que
supuxo Navicularia (1996).

A novidade máis perceptí-
bel neste álbum, para o que
Berrogüetto demorou a coc-
ción varios anos buscando evi-
tar o autoplaxio que se instala
en moitos grupos, é o cambio
na voz da banda. Dende hai
dous anos, o investigador e
compilador do folclore tradi-
cional galego, Xabier Díaz,
substitúe nas voces a Guadi
Galego, pero non foi até este
momento que o seu nome fi-
gura nos créditos dun disco
como integrante da banda.

Díaz convertese no novo in-
grediente que engade un gusto
distinto á receita coa que Be-
rrogüetto fabricou o seu sabor
inconfundíbel. “Non foi pre-
meditado incluír unha voz
masculina, pero a mudanza na
tímbrica supuxo un cambio ra-
dical” sinala Anxo Pintos. “Pro-
duciuse unha recolocación de
órbitas e a súa chegada foi un
bo motivo para refrescar e abrir
fiestras que nin sospeitabamos
que podíamos transitar na
nosa música”.

A exploración por novos
vieiros tradúcese no disco nun
peso maior da tradición, mu-
danza que se percibe tanto nos
temas tradicionais extraidos da
bagaxe de Xabier Díaz, como
Cantar de camiño, A danza de
Meirol e Líridas de abril, como
nas das pezas de composición
propia. O aire procesional de
Esfericantus, os xeitos dunha
muiñeira recoñecíbeis en Ig-
neomínea ou as formas clási-
cas dunha xota que se deixan
entrever en Ataque de jota re-
marcan a filosofía de non per-
der de vista a tradición á hora
de compoñer de Berrogüetto,
próxima á doutras formacións
da escena galega, que ao ver de
Anxo Pintos se ten convertido

“nun elemento diferenciador,
que se troca exótico no exterior
e conecta co público”.

DISCO MADURO. Kosmogoníassae
á luz nun momento no que a
banda acadou “unha madurez
importante”, o que, en pala-
bras de Xabier Díaz, lle im-
prime un carácter ao disco que
se deixa entrever tanto “no coi-
dado artesanal de todos os de-
talles” como nos “tempos me-
dios” que lle dan forma ao
apartado musical. Ao ver de
Anxo Pintos “construímos
unha obra total e única, ao
xeito dos vellos artesáns”.
“Rénxenos a idea dos servido-
res nos que podes descargar
canción a canción, porque nos
parece que é como ir arran-
cando follas dun libro ou extre-
midades dun traballo com-
pleto”, engade.

O núcleo temático de Kos-
mogoníasxira ao redor da “ne-
cesidade da humanidade de
buscar respostas alén do noso
planeta”. Como explica Anxo
Pintos “nesa procura, o ser hu-
mano identificouse a través do
pensamento mítico cunha rea-
lidade extraterrenal a quen se
lle atribuíu a calidade de infun-
dir vida no planeta”. 

O feito de que na actuali-
dade se manexen conceptos e
ferramentas científicas debería
ter afastado á humanidade, en
opinión do zanfoneiro, dun
pensamento mítico “ao que a
humanidade parece seguir
apegada”. Fronte a el e ao
ritmo frenético no que vivi-
mos, a banda propón unha re-
flexión e convida a parar, mirar
o universo e abandonar a nosa
teima egocentrista.

MÚSICA INTERDISCIPLINAR. Berro-
güetto presenta un traballo

‘Canto máis nos achegamos á tradición, máis
éxoticos resultamos no exterior’,  afirma Anxo
Pintos do novo disco da banda Kosmogonías

O Berroguetto máis maduro e tradicional

Os compoñentes de Berrogüetto con Olaia Sendón Alberte Ansede Manuel Rivas e  Rosa Aneiros, colaboradores do proxecto.

’’A nova voz  de Xabier Díaz
supón un cambio radical”

[Anxo Pintos]

’’Descargar canción a canción
nun servidor é como
arrancar páxinas dun libro
ou extremidades
dun traballo completo”

[Anxo Pintos]

Editado en formato com-
pacto máis dvd, Kosmogo-
nías inclúe material inédito
do grupo e unha videocrea-
ción realizada por Olaia
Sendón, autora do docu-
mental e a exposición Os
fabulosos irmáns da luz. A
peza contén sete composi-
cións inéditas de cada un
dos membros de Berro-
güetto que reflexionan so-
bre a muller, a lingua, a
orixe, o mar, a terra ou a su-
perpoboación, na que se
une imaxe, proxección e

música experimental. “Trá-
tase de berros formulados
dende o optimismo pero
cargados de preocupación
por se non se acaban de es-
coitar e non os temos en
conta na nosa vida cotiá”,
comenta Pintos. Ao ver da
banda, revolucións silen-
ciosas, como a que están
protagonizando as mulle-
res para reclamar o espazo
que lexitimamente lles co-
rresponde, “vanlle dar un
xiro copernicano ao futuro
da humanidade”.�

Máis que músicaA niquelarpa
de Farinha
Tradición, innovación e
gusto pola experimenta-
ción fusiónanse de tal xeito
en Berrogüetto, que a
banda incluso chega a fa-
bricar os seus propios ins-
trumentos. Neste disco,
Quim Farinha elaborou
unha niquelarpa, un ins-
trumento de corda similar
no aspecto á zanfona, de
orixe sueca, e que se incor-
porou ao repertorio.�

Fondos para crear
a casa museo
de Manuel María

A recadación da xira de
presentación do disco nas
principais cidades galegas
destinaranse á fundación
Manuel María. “Pareceu-
nos pertinente, non só
porque o escritor sexa
unha figura a reivindicar,
senón porque a posibili-
dade de que todo o seu pa-
trimonio se poida conser-
var na súa casa natal nos
parecía obrigado”.�
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tares. No inicio os títulos: xóga-
se cos nomes, ás veces coñeci-
dos (de filósofos, escritores, mi-
litares, mulleres destacadas),
outras deben ser creacións e ta-
mén alcuñas. De xeito que se

nos anuncia a inten-
ción de situarse entre a
realidade e a ficción. E
tamén unha intempo-
ralidade de longo al-
cance, da que só sere-
mos conscientes can-
do leamos o remate.
A seguir, o corpo do re-
lato. Nel se atopan ver-
tebrados (golpe, coello,
gamo, cervo, galiña, le-
ón..), insectos (mosca,
tabao, pulga…), plan-
tas (buganvília, casti-
ñeiro, sabugueiro…),

peixes (anguía, lura, troita…),
réptiles (cobra…), ou paxaros
(andoriña, falcón, corvo, pom-

crítica

CULTURA.28.

responden a unha fórmula na-
rrativa diferente e tamén a un
proxecto narrativo de seu e de
abano semántico máis amplo.

Máis vidas representa un
proxecto narrativo definido e
complexo, dunha ri-
queza e esplendor que
poucas veces se ve. Un
primeiro relato, breve,
presenta o proxecto e
outro despídeo, confe-
sando a felicidade por
vivir e podernos contar,
polos coñecementos
cos que xentes, cousas,
lugares, animais, fon-
tes, mares, plantas, o
obsequiaron. Tamén é
certo que sen a peculiar
voz narrativa este ache-
gamento non se tería
producido.

Cada relato estrutúrase en
tres dimensións complemen-

gas contemporáneas. A súa
escasa proliferación na narra-
tiva –a pesar dalgunhas ma-
nobras editoriais para a súa
promoción, como foran, nos
comezos dos noventa, os vo-
lumes Contos eróticos. Eles e
Contos eróticos. Elas– con-
trasta co boom de poéticas do
corpo aparecidas ao longo da
década, e asinadas as máis das
veces por voces femininas.
Talvez non estea de máis re-
cordar que foron precisamen-
te esas estéticas o aspecto
máis visíbel da renovación
poética producida ao longo
daqueles anos.

Escasas son tamén as ini-
ciativas para a promoción
desta literatura, así coma os
espazos exclusivos para a súa
publicación. No que á poesía
se refire, o Premio de Poesía
Erótica Illas Sisargas, convo-
cado polo Concello de Malpi-
ca e a Asociación Cultural Cal-
deirón, ocupa un lugar sen-
lleiro no vasto panorama de
certames literarios. A coidada
colección creada para a difu-
sión dos poemarios gañado-
res está a crear polo tanto re-
pertorio de literatura de xéne-
ro até o de agora inexistente
como tal.

Non sorprende atopar en-
tre os nome do catálogo o de
Emma Pedreira, unha voz
que irrompía a finais da déca-
da dos noventa con Diario
bautismal dunha anarquista
morta (1999). A autora, que
ten xa no seu haber algúns
premios importantes, gañou
con Xoguetes póstumos a ter-
ceira edición do Illas Sisargas.
O volume presenta ademais,
como valor engadido, ilustra-
cións da tamén poeta Ana Ci-
beira.

En Xoguetes póstumos hai,
igual que na maior parte da
produción de Emma Pedrei-
ra, unha construción alegóri-
ca que, neste caso, bota man
dunha rica imaxinería de na-
tureza mariña explicitada xa
nas primeiras páxinas: “Levo
un faro por riba da pel como
insignia de sixilo e espera. /
Un zulo apertado de ósos on-
de me arrinquei a pel e >>>

ba, miñato, pega…). Son es-
tampas dunha vizosidade lite-
raria abraiante e infrecuente,
nas que importa a caracteriza-
ción das personaxes (rápida e
certeira) e máis que iso a inte-
rrelación entre elas, o clima
creado.

Remata o relato cun texto, a
modo de moderna fiinda en
prosa, que expande e redi-
mensiona o contido anterior.
Incorpora ao conxunto unha
nova temporalidade, moi pos-
terior, de xeito que o contraste
provoque á vez actualización.
Dentro desa actualización
queremos fixarnos especial-
mente na da voz narradora,
tanto  polo que –á luz do texto
en fiinda no que se despide–
supón de confirmación do ac-
to gozoso da escrita como ta-
mén pola incompletude fron-
te á que se rebela. Esta escrita
de Xosé Vázquez Pintor ten
tanto de rebeldía como de ho-
menaxe conxunta á propia li-
teratura e ás xentes, medio na-
tural e medio humano que lle
brindaron e brindan compaña
no difícil percurso da vida.

Escrita personalísima non
adscribíbel xenericamente de
xeito doado. Entre o xénero
fantástico, o realismo, a poe-
sía, a homenaxe humilde e
poderosa en lingua e saber
narrativo.�

X.M. Eyré

Considerémola
ou non xénero
de seu, a litera-
tura erótica foi
cultivada dun
xeito desigual
nas letras gale-

’’Trátase
dunha
homenaxe
a xentes,
lugares
e animais
que fixeron
compaña ao
longo da vida”

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

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

Xosé Vázquez Pintor.

O título que hoxe escollemos é
como unha desas rara avis de
canto e plumaxe vistosa que nos
abraia cunha poliédrica riqueza
de matices.

Trátase de
63 relatos. Por-
que 63? Pois,
un por cada
ano de vida
desde aquel
1947 en que
por primeira vez abría os ollos
meniño Xosé; pode ser casuali-
dade, mais cremos que non, de
tan estudado, traballado e cal-
culado que está todo no libro
de Máis vidas.Léndoo, non nos
abandonou a sensación de es-
tarmos lendo un avantaxado
continuador das obras de don
Álvaro Cunqueiro e don Miguel
Torga, o Cunqueiro que escri-
bía de animais que falaban e o
Torga dos Bichos. Nos dous ca-
sos pola mesma razón, a do hu-
manismo que portan esas his-
torias nas que animais e huma-
nos conviven atopando xeitos e
puntos de contacto que os en-
riquecen sequera un chisco na
procesión de pesares en que
consiste vivir. Ou, cando me-
nos, esas historias logran que o
lector reflexione a cerca de co-
mo a simbiose entre as distin-
tas especies, que debera ser na-
tural, se vai consumindo nun
afastamento incesante, carce-
rario e estúpido. Certo é que es-
tas de Vázquez Pintor ostentan
unha personalidade propia,
distintiva e intransferíbel, pois,
gardando esa concomitancia,

NARRATIVA.

Todos
os ramos
do mundo

Máis vidas
AAuuttoorrííaa::  Xosé Vázquez Pintor.

EEddiittaa::Espiral Maior.

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

� AA  rroollddaa  nnooccttuurrnnaa..  Sarah Waters. Galaxia.

� SSeettee  ppaallaabbrraass.. Suso de Toro. Xerais.

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

� DDiimmee  aallggoo  ssuucciioo.. Diego Ameixeiras. Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� 5555  mmeennttiirraass  ssoobbrree  aa  lliinngguuaa......  X. H. Costas. Laiovento

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� UUxxííoo  NNoovvoonneeyyrraa  Carmen Blanco. A Nosa Terra.

� EEppiissooddiiooss  ggaalleeggooss..  Manuel Rivas. Xerais.

� CCuurruuxxááss..  Carlos Parrado. A Nosa Terra.

POESÍA.

No interno
dos corpos

Xoguetes póstumos
AAuuttoorrííaa::    Emma Pedreira.

EEddiittaa:: Caldeirón (55 pp.).
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do de forzar as estruturas da
linguaxe (“existo no interno
dos corpos”), o único trazo da

poeta reco-
ñecíbel na
obra. Tamén
o son os en-
m a s c a r a -
mentos do
suxeito (“a
que enlaza
coa petrogli-
fa e o mine-
ral”), símbo-
los como a

casa e o veleno, ou o gusto po-
los neoloxismos (“cíclica e pa-
líndroma”). A relación erótica
deriva no motivo da ausencia,
do que se fai un exercicio de
reescritura coa vontade dei-
xar atrás algúns tópicos:
“Cando non estás fago por
duplicarme. / Por ser pasto
dos espellos / fágome múlti-
plo de nada”. Desde o punto
de vista formal, o libro combi-
na o poema longo, de intensi-
dade lírica e complexidade
simbólica, con composicións

CULTURA.29.

me fixen invisible e cati-
va”. O libro explora, mediante
unha escritura violenta á que

ANOSATERRA
15-21 DE ABRIL DE 2010

CONTADELIBROS.
As viñas en Galiza

A rosa do viño. Cultura do viño
en Galicia,de Xavier Castro, é
un traballo de investigación

histórica ao
redor da rela-
ción dos gale-
gos con este
produto e to-
do o sistema
que se foi es-
tabelecendo
ao redor do

seu cultivo, comercio e
consumo. O historiador, exper-
to neste tema, tamén analiza a
función do viño na sociedade e
os diferentes xeitos de beber.
Edita Galaxia.

O barquillo

Toxosoutos publica O
barquilleiro, vendedor d’olvido,

de Martín Ál-
varez Gonzá-
lez e Mª Car-
men Jiménez
Paz. É un es-
tudo sobre o
doce coñeci-
do como bar-

quillo, o oficio, hoxe en
extinción, do barquilleiro, e
diferentes usos que a pasta des-
te produto poden ter na cociña
actual, tanto na forma doce co-
mo salgada. 

Opinión no cambio de era

Luísa Castro reúne en Melanco-
lía de sofá seis anos de artigos de
opinión no xornal La Voz de Ga-
licia,todos eles escritos entre o

2000 e o 2006.
A escritora
utiliza a
actualidade
para reflexio-
nar, sobre o
que ve pero
tamén sobre
o que

recorda. A sección en orixe cha-
mábase “O inimigo na casa”,
que aludía ás contradicións que
á autora lle causou a volta a San-
tiago tras sete anos de ausencia.
Edita Xerais. �

nos ten acostumados a auto-
ra, as relacións entre o eu e o
ti. Non é este recurso, deriva-

breves que conforman perso-
ais haikús. Estes últimos son
empregados para os versos
introdutorios, para un parti-
cular calendario erótico esta-
cional, e para o poema final,
que pecha, tamén desde un
punto de vista simbólico, a
obra: “sé ti, que volves, / quen
tire as pedras do meu / zulo
ou faro”.

Xoguetes póstumos é un
poemario que consegue tran-
sitar con equilibrio por rotei-
ros temáticos abondo visita-
dos, grazas, en boa medida, á
arquitectura simbólica que
envolve un discurso intimista
por veces desacougante e
abismal. Outra cousa sería
preguntarnos en que medida
estamos diante de poesía eró-
tica, dunha literatura de xéne-
ro ou, se se quer, dun libro
substancialmente diferente á
produción anterior da autora,
cuestións todas elas que non
asombran no entanto a lectu-
ra da obra.�

María Xesús Nogueira

Iván García Campos gaña o Blan-
co Amor de narrativa. O xogo de

tempos narrativos e o emprego de

silencio son algúns dos recursos em-

pregados en Imposible de desatar,

obra coa que o escritor vén de gañar

o prestixioso certame, que este ano

organizou o concello de Poio. O xu-

rado valorou o seu carácter innova-

dor, e narra a historia dunha familia

contemporánea chea de contradi-

cións. O premio, dotado con 12.000

euros, contempla a publicación da

obra pola editorial Galaxia.� C
A
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O

Emma Pedreira. ALFREDO FERREIRO

>>>

’’Bota man
dunha rica
imaxinería
de natureza
mariña”
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Blanca Cendán, nova directora do Centro Dramático.O Consello de Di-

rección do AGADIC vén de resolver finalmente o nomeamento para a direc-

ción do CDG, que recaeu en Blanca Cendán (Ares, 1965) por ser “a candida-

ta máis valorada entre a terna de aspirantes que optaron ao posto”, convo-

cado por vez primeira por proceso público de selección. Con máis de vinte

anos vinculada á escena galega, a directora asumirá atribucións artísticas e

de xestión do CDG. Blanca Cendán comezou a súa traxectoria teatral a finais

dos oitenta como integrante da compañía Chévere, coa que actuou e asi-

nou a dirección colectiva de espectáculos como Supersonic, Río Bravo, Big

band ou Cabaret Tan Tan.�

escenografía e a iluminación
–de Sandra Varela e Baltasar
Patiño, respectivamente– con-
tribúen a estimular o dinamis-
mo que destila a escena. 

Mais a obra acaba por im-
poñer a súa desarticulación: o
problema pasa pola falta dun-
ha dramaturxia que lle outor-
gue coherencia ao conxunto.
Malia as tentativas de distan-
ciamento irónico non logra pa-
sar a proba da reflexión ou se-
quera da nostalxia coa que se
empeña en operar. Posibel-
mente o seu camiño natural se-
xa o do cabaré: despoxado da
inmodestia de querer erixirse
en ‘reflexión sobre a identidade
e a memoria’, sería un bo es-
pectáculo para outro tipo de
escenarios máis próximos ao
público. De facto, resulta alec-
cionador que os espectadores
–maioritariamente novos– pre-
mien sobre todo os números
musicais e o humor.�

Manuel Xestoso

contra, cando tratan de reves-
tirse da transcendencia que su-
postamente dá o tratamento
dun tema relevante, precipí-
tanse no aburrimento
e na banalidade. 

Neste sentido, a
función non progresa
nin ten intención de
facelo e todo depende
da inspiración que ilu-
mine cada unha das
escenas. Os persona-
xes miran cara ao seu
pasado e escenifican a
historia dos seus fra-
casos e das súas pe-
quenas alegrías, un-
has veces con inten-
ción de achegarse á
dozura cómica e ou-
tras, co simple propó-
sito de disparatar.
Mais os episodios re-
sultan intranscenden-
tes porque o importante é o de-
buxo paródico de personaxes e
circunstancias, o que resulta

Declaran os compoñentes da
compañía Voadora que Super8
é ‘unha obra sobre a memoria e
a identidade’. Deberían dicir
que é outra obra sobre a me-
moria e a identidade, xa que
nos últimos tempos semella
que todas as preocupacións
das compañías alternativas –e
de moitas non tan alternativas–
pasan por revisar estes dous
conceptos, a meirande parte
das veces con escaso incre-
mento intelectual do especta-
dor, que ve como se repiten un-
ha e outra vez os mesmos tópi-
cos faltos de substancia sobre
estes temas. 

Este non é caso da obra que
nos ocupa, mais non porque
presente novidades sobre a
memoria e a identidade, senón
porque estas non son mais ca
un pretexto –a memoria encár-
nase aquí no cúmulo de pelícu-
las caseiras que se amorean
nalgún cuarto escuro do fogar–
para atribuírlle unha certa uni-
dade conceptual a unha serie
de escenas que non a posúen.
Curiosamente, cando mellor
funcionan estas é cando se de-
sentenden dese presunto fío
condutor, cando non aspiran a
ser máis que o que son: sketchs
máis ou menos divertidos. Pola

nun humor vivaz aínda que ca-
rente de crítica. 

O máis interesante son os
actores: defenden a función

con todos os seus re-
cursos e conseguen
sobrepoñerse á incon-
sistencia das situa-
cións. Cantan, bailan,
tanguen instrumentos
e teñen esa prepara-
ción envexábel que lo-
gra –sen ser cantantes,
nin bailaríns, nin mú-
sicos– extraer unha ca-
lidade apreciábel de
todo o que fan. Engá-
denlle velocidade e
presión ás interpreta-
cións e logran espallar
dende o escenario a
impresión de que asis-
timos a un show moito
máis espectacular que
o que, en realidade, se

nos ofrece, obtendo momen-
tos realmente brillantes. Os
efectos plásticos creados pola

crítica

CONTADELIBROS.
Pelexando co demo

Xesús Manuel Marcos publica
O esconxurador,unha novela
que aparece na colección
‘Costa Oeste’ de Galaxia e que
nos leva a un mundo tenebro-

so no que
humanos e
demoños con-
viven. Historia
gótica, rural,
escura, sobre o
traballo dun
combatente

contra o mal que terá que aco-
meter unha dura tarefa.

A luz da montaña

A viaxe do Ser,de Manuel Pérez
de Lis, é un libro que nos conta
dúas viaxes. A primeira, a dun
camiñante que se arma coas fe-

rramentas ne-
cesarias e
remonta o río
Ser, nos Anca-
res. Alí ha con-
vivir co oso e a
pita do monte,
coas árbores e

os penedos e as augas. A outra
viaxe é a que o camiñante tran-
sita dentro do seu interior,
tentando coñecerse máis
profundamente. Na colección
‘Fóra de xogo’, de Xerais. 

Literatura do desacougo

‘Nume’, a colección literaria de
Toxosoutos, presenta dous no-
vos títulos. Depósito de cadáve-
res,de Miguel Anxo Martínez
Oubiña, é un conxunto de 11 re-

latos nos que o
suspense e o
terror son pro-
tagonistas.
Canibalismo,
sexo, loucura
están
presentes. O
cuadrilátero,

de Xoán Fuentes
Castro, lévanos a un mundo
kafkiano, unha colonia en
forma de tetrágono na que os
personaxes buscan o sentido
das súas vidas. �

’’O máis
interesante
son os actores:
defenden
a función
con todos os
seus recursos
e conseguen
sobre-
poñerse á
inconsistencia
das
situacións”

TEATRO.

Outra vez
a memoria

Super8
CCoommppaaññííaa::  Voadora.

DDiirreecccciióónn::  Marta Pazos.

EElleennccoo:: José Díaz, Uxía P. Vaello, Marta

Pazos, Hugo Torres, Sergio Zearreta.

Intre da representación de Super8.
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enmarcada con finura nun sa-
lón moderno. Esta parte da
súa produción agrúpaa o ar-

tista vasco baixo o ex-
presivo título de Me,
Myself and I. 
A montaxe destas
obras no Artium re-
sulta particularmente
suxestiva porque o ar-
tista decide medio
ocultárnolas, case
que só as albiscamos,
porque están sen de-
sembalar de todo,
cun pé aínda nas cai-
xas de madeira que
serviron para o seu
transporte. Así que
nesta mostra o espec-
tador precisará facer-
se co catálogo para
velas demoradamen-
te e na súa integrida-

de. Quizais xoga o artista a
agochalas para que non su-
fran unha sobreexposición

(lembremos que en moitos
caso son obras moi coñeci-
das) ou acaso precisa acubi-
llalas nunha cova de Ali Babá
de xoias semiagochadas que
convidan a seren descubertas
e desveladas polo espectador. 

Na seguinte sala, a máis
grande, hai un gran cubo cen-
tral en cuxas paredes asistimos
á retroproxección continuada
de todas esas fotografías que
conforman case unha retros-
pectiva. Aquí, non embargan-
te, o efecto plástico resulta frus-
trante por converterse tan só
nun mero pase de diapositivas.

Na derradeira sala hai unha
mesa a modo de bodegón con
esculturas figurativas de pe-
quena escala que Gaüeca veu
facendo ao longo dos anos e
que apenas son coñecidas
(porque a meirande parte de-
las son moi recentes e tamén
polo protagonismo absoluto
que no seu caso tivo o medio

fotográfico) e iso que nalgúns
casos xa as introducira na pos-
ta en escena das súas fotogra-
fías. Representacións escultó-
ricas entre naifs e brutas, entre
simbólicas e intuitivas que,
por certo e en bastantes casos,
amósannos de novo a el mes-
mo enfeitado e teso. Pezas que
están en relación con esa ou-
tra sección do catálogo intitu-
lada Objects and Things, con
fotografías de bodegóns con
obxectos fermosos como bou-
quets de flores, papeis pinta-
dos, louza, froitas, xoias, plu-
mas, teas e tapices e nos que
acaso só agroma unha inque-
dante man negra profusa-
mente enxoiada nun recanto
da escena.

No catálogo, en fin, descu-
brimos unha nova serie: Kido-
logy, de 2009, tampouco está
presente propiamente na
mostra, algo que sen dúbida
fai particularmente curioso e
diferente este proxecto expo-
sitivo, composta por 22 foto-
grafías de formato cadrado (o
formato usado decote) e nas
que xorde un desprazamento
do propio autorretrato cara ao
que parece agora o seu alter
ego, un neno, quizais de 8-10
anos, que reconstrúe un re-
pertorio de narrativas domés-
ticas entre surreais e banais na
liña das feitas polo artista con
anterioridade. É ese o inicio
dunha nova xeira poética en
torno aos mesmos relatos
mais agora protagonizados
pola infancia? 

Se durante anos asistimos a
un Gaüeca protagonista abso-
luto das performances e esce-
nificacións luxosas e illadas
nun mundo perfecto, por ma-
quillado dixitalmente, agora é
a infancia e os seus sonos
quen semellan ter o papel
principal. Daquela, esas foto-
grafías semiembaladas do Ar-
tium tratan de gardar e fini-
quitar unha etapa para en-
frontarse agora a novos mun-
dos? E, outra pregunta, como
é posíbel que a súa obra non
estivese presente na desigual
mostra que sobre o dandismo
vén de amosar o CGAC?�

Xosé M. Buxán Bran

A arte vasca foi durante bas-
tantes decenios do século XX
coñecida mundialmente po-
los nomes de Jorge Oteiza e
Eduardo Chillida que repre-
sentaron con prestixio e sona
unha escultura de formas abs-
tractas e ideais metafísicos.
Grazas a eles foi posíbel a exis-
tencia dunha marca interna-
cional de enorme éxito, marca
trala que xurdiron novos com-
patriotas cuxas obras adscribí-
anse dalgún xeito ás deles
dous, nomes que van dende o
do vello Agustín Ibarrola até
xeracións intermedias como
Ángel Bados, Juan Luis Mora-
za, Txomin Badiola ou Pello
Irazu e que se continúan dal-
gún xeito nos máis novos: Al-
berto Peral, Sergio Prego ou
Jon Mikel Euba. Coetáneos
destes últimos mais xa cunha
clara vocación por matar aos
aitas (pais), tan masculinos,
serían Ana Laura Aláez, Eduar-
do Sourrouille, Itziar Okariz,
Bene Bergado ou o artista ao
que o Artium dedica agora un-
ha mostra: Miguel Ángel
Gaüeca. Este grupo soborda xa
claramente os límites forma-
listas e conceptuais nos que se
veu traballando decote na arte
vasca porque fronte ao goren-
toso pracer das formas puras
contrapoñen cuestións sintác-
ticas aparentemente moito
máis banais, tanxíbeis e próxi-
mas como o son a moda e o
deseño, o xénero, a sexualida-
de e os desexos.

Nesa órbita están os auto-
rretratos fotográficos de
Gaüeca que veñen circulando

con profusión no circuíto ar-
tístico español desta primeira
década do século XXI e nos
que xorde de conti-
nuo a propia repre-
sentación dun mozo
lambido que se amo-
sa aristocrático en
modais e poses, en
ambientes comun-
mente exquisitos e fa-
cendo uso de vestia-
rio, accesorios, obxec-
tos e mobiliario de
bon vivant, de dandi
orgulloso a degustar
todos aqueles prace-
res mundanos aos
que acompañe a deu-
sa Beleza. Nalgún ca-
so o artista chega a ser
unha marca e as
obras un glamouroso
valo publicitario, un-
ha cibachrome preciosista lis-
ta para seren publicada nunha
revista de tendencias ou seren

ANOSATERRA
15-21 DE ABRIL DE 2010

Miguel Barros presenta en Ma-
drid Ramón Piñeiro e a revisión do
nacionalismo.A Casa de Galicia de

Madrid acolleu o pasado 8 de abril

esta obra, editada por Galaxia, na

que Miguel Barros recolle en dous

volumes o pensamento e a acción

política dun dos intelectuais do ga-

leguismo máis destacados do sécu-

lo XX. O acto contou coas interven-

cións do ministro de Fomento, Xo-

sé Blanco, o director xeral da edito-

rial, Víctor Freixanes, e a do propio

autor.� PA
C
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Fotografías
dun dandi

Gaüeca.
Deals, Shapes and Void
LLuuggaarr::  Artium, Centro-Museo Vasco de

Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz.

DDaattaass::Até o 25 de abril de 2010.

’’A montaxe
resulta
suxestiva:
as obras
están sen
desembalar
de todo,
cun pé aínda
nas caixas
de madeira
que serviron
para o seu
transporte”

Nobody Knows Vermeer Told Me This, 125 X 125 cm, 2004.
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L, POR SORPRE-

participa
ormal
ollida

gada”

Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Argumenta o historiador mar-
xista E. J. Hobsbawm en “A era
da revolución. Europa 1789-
1848” que o capitalismo foi
combatido coa intención de
erradicalo desde as primeiras
épocas do seu nacemento. Isto
non foi posíbel pola fortaleza
propia do sistema e a debilida-
de dos seus contrincantes, pese
a que os intentos, teorías e ide-
oloxías creados a tal fin foron
numerosos. A XXVII edición da

Semana da Filosofía, dedicada
ás relacións desta disciplina
coa economía, insírese nesa
tradición crítica do capitalismo.

Os temas tratados nas quin-
ce conferencias celebradas en-
tre o 5 e o 9 de abril no Audito-
rio do Centro Social de Caixa-
nova de Pontevedra abarcaron
un arco moi amplo. Algunhas
exposicións estiveron pegadas
ao concreto, como a de Lidia
Senra, sobre a modernización
do agro e os dereitos das labre-
gas, ou a de Arcadi Olivares, so-

bre as complicadas relacións
entre o mundo da política e o
da economía. Outras optaron
por unha vertente máis abs-
tracta, como as de Paz Moreno
Feliu, sobre “as historias ficti-
cias do liberalismo” ou a de
Jacques Bidet, quen abordou
unha revisión dos conceptos
básicos do marxismo clásico.

Quizais se botou en falta, co
obxecto de acadar unha maior
discusión intelectual, algún rela-
tor que defendese o sistema ac-
tual. Antes de decidir como aca-
bar co sistema, habería que dis-
cernir a fondo por que triunfa.
Resumimos algunhas das con-
ferencias ofrecidas, como mos-
tra do mosaico seleccionado
pola Aula Castelao de Filosofía,
organizadora do evento.�

Quince conferencias conformaron
un mosaico no que se aprecian as principais
críticas cara a perspectiva hexemónica
da economía, o neoliberalismo

A Semana da Filosofía analiza os males do cap

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

A economía actual está arte-
llada en torno á idea do crece-
mento ilimitado. O decrece-
mento é unha idea de factura
recente, e que está a ganar in-
fluencia en certos círculos crí-
ticos e ecoloxistas. Aínda así,
O sociólogo Joaquím Sempe-
re comezou a súa interven-
ción afirmando que prefire fa-
lar de “economía ecoloxica-
mente sostíbel”. Considerou
que será necesario que “de-
crezan algúns sectores –como
o do automóbil– e que me-
dren outros –as enerxías reno-
vábeis, por exemplo–.

Así, o uso do concepto de
decrecemento sería unha
provocación dedicada aos de-
fensores da perspectiva hexe-

mónica entre os economistas,
un eslogan con éxito. A eco-
nomía sostíbel, que se agocha

para Sempere tras esta expre-
sión, racha coa idea de econo-
mía como campo autónomo,
sen relación coa sociedade e o
entorno no que se sustenta. É
esta unha idea perigosa que
naceu co desenvolvemento
do capitalismo nos países oc-
cidentais, isto é, durante a pri-
meira metade do século XIX,
tal como recollen os historia-
dores do pensamento.

Se ben Sempere tinxiu a
primeira parte da súa exposi-
ción cun grande pesimismo
sobre a evolución medioam-
biental e enerxética do plane-
ta (xa pasamos o cénit do pe-
tróleo e a degradación am-
biental segue un crecemento
exponencial), tamén hai as-

pectos para a esperanza. O
principal, que a poboación
comeza a estabilizarse en vez
de proseguir o aumento expo-
nencial que caracterizou a
idade contemporánea.

En canto ás solucións, Sem-
pere afirmou que “a economía
sostíbel implica renunciar a
cousas, mantendo o que real-

mente apreciamos”. Así, é pre-
ciso, na súa opinión, fomentar
o comercio de proximidade, as
enerxías renovábeis, especial-
mente a solar, a produción de
bens de longa duración e o uso
compartido da tecnoloxía (la-
vadoras, vehículos). “Os políti-
cos deben cambiar o discurso
e comezar a imaxinar situa-
cións de escaseza e como xes-
tionalas”, concluíu.

A crítica que parte do públi-
co lle fixo no debate posterior
centrouse en que as propostas
de Sempere baséanse no vo-
luntarismo e na conciencia in-
dividual. Algúns asistentes bo-
taron en falta “unha visión
máis estruturada, que achegue
solucións colectivas”.�

O decrecemento como provocación

Joaquim Sempere.  

’’Os políticos deben cambiar
o discurso e comezar
a imaxinar situacións
de escaseza
e como xestionalas”

O modelo de agricultura ten
moito que ver coa economía
sostíbel. Lidia Senra, ex-se-
cretaria xeral do Sindicato
Labrego Galego, puxo de ma-
nifesto os fíos que moven as
actuais políticas agrarias. Así,
lamentou que experiencias
de venda directa entre cida-
dáns, sen intervención das
grandes superficies ou das
cadeas de distribución, este-
an moi desprestixiadas. “Os
cidadáns pensan que a segu-
ridade alimentaria está nos
‘santuarios do consumo’, nas
grandes superficies. Esta lóxi-
ca non é inocente, e ten co-
mo claro obxectivo a expul-

sión dos pequenos produto-
res de alimentos en favor das
multinacionais”.

Pero esta situación non é
irrevocábel. Senra lembra
que en Francia estanse a dar
experiencias moi importan-
tes de venda directa. “Calcú-
lase que o 5% dos consumi-
dores franceses participan
neste tipo de intercambios, o
que desatou a preocupación
das grandes superficies”.�

As políticas agrarias non son inocentes

Lidia Senra.  

’’O 5% dos consumidores
franceses xa participan
na venda directa
de produtos agrícolas”

Ubaldo Martínez Veiga, pro-
fesor da UNED, e especialista
en dereito laboral fixo un per-
corrido pola historia da lexis-
lación relativa ao traballo.
Aínda que a perda de dereitos
que se vive hoxe en todo o
mundo responde a múltiples
factores, Martínez Veiga pen-
sa que “recupéranse formas
de traballo semellantes ás do
século XIX porque as cotas
máis altas de incorporacións
de traballadores ao sector in-
dustrial sucedeu hai xa moi-
tas décadas, entre os anos dez
e os sesenta do século XX”.

O experto incidiu en que
non hai relación entre inmi-
gración e economía informal,
como comprobaron nume-
rosos estudos. A inmigración

só participa na economía in-
formal dos países de acollida
naqueles que xa existía antes
da chegada dos traballadores
foráneos. Destacou tamén a
participación das mulleres na
consecución de importantes
logros para o conxunto dos
asalariados, como por exem-
plo a redución da xornada até
as corenta horas semanais.�

Por que perdemos
dereitos no traballo?

Ubaldo Martínez Veiga.  

’’A inmigración só participa
na economía informal
dos países de acollida
cando xa existía
antes da súa chegada”
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s do capitalismo

Un momento das conferencias celebradas en Pontevedra, baixo os auspicios da Aula Castelao de Filosofia.  

Xosé Lois García

Goa, aquela ex colonia portuguesa da India, foi un en-
clave privilexiado para a mercadoría colonial que os

portugueses abriron en Oriente. Naquela minúscula co-
lonia concentrouse un enorme volume do comercio. Foi
punta de lanza dos misioneiros que abriron varias fron-
tes co proselitismo católico en Asia e, tamén, centro de
cultura dos nativos que os primeiros colonizadores por-
tugueses percibiron de inmediato, como Afonso de Al-
buquerque: “São muito agudos e tomam bem quanto se
lhes ensina”. Mais concreto e rotundo foi José Bossa: “A
inteligência  teve sempre, con efeito, na Índia Portuguesa
cultores apaixonados, fulgurando alguns nomes de na-
turais deste Estado entre os mais brilhantes homens de
letras da língua de Camões”. 

Estas citas sitúannos no punto álxido da cultura e das
artes que viviu Goa, na súa remitencia á cultura india
mais que á de filiación portuguesa. Nese mosaico híbri-
do xurdiron grandes cultores circunscritos á India. A
música foi un deses portentos que asistiu na Goa coloni-
zada. Os orixinarios de Goa e os seus contornos cultiva-
ron a música popular e tradicional mentres que os por-
tugueses a eclipsaron por medio da música relixiosa e
daqueles enormes órganos barrocos que tiña cada unha
das igrexas de Goa. Foron famosos os seus organistas,
como João Aristides da Silveira, falecido en 1926 con
mais de 80 anos de idade. Fíxose famoso como compo-
sitor e organista da Sé Patriarcal de Goa, gozando de pri-
vilexios e dunha enorme estima no contorno relixioso e
aristocrático da colonia.

Mais os temperos musicais da Goa portuguesa non
foron exclusivos da Igrexa colonizadora que non puido
impor a súa obsesiva castración. Mostra diso é a presen-
za de Basílio Reginaldo Francisco Fernandes, coñecido
como Reginaldo Fernandes, natural da poboación goesa
de Siolim, onde naceu en 1914. Era fillo do famoso músi-
co popular António Caridade Fernandes, compoñente
da notábel Orquestra G:I:P. Rly. Fernandes viviu nun am-
biente musical moi ben connotado na música orientalis-
ta e tivo, a mais de seu pai, a un enorme mestre da musi-
ca de Goa como foi Zeferino Caetano da Cruz, da Or-
questra Gaekwar da poboación de Borodá. En 1932 con-
seguiu veciñanza na India co fin de introducirse na músi-
ca orixinaria indúe. Foi un dos notábeis músicos da ban-
da de música de Maharaja, no Estado indiano de Palita-
na. Admirado como un dos grandes concertistas de vio-
lín que tivo Goa no século XX. Reginaldo Fernandes prac-
ticou a música tradicional en orquestras famosas baixo a
batuta de directores famosos e ao lado do pianista Willie
Day. O talento creativo e musical de Fernandes foi pre-
sentado en dous filmes indios sobre a música goesa ante-
rior a 1961, ano en que a India integrou pola forza este te-
rritorio colonial.�

A GOA MUSICAL DE
REGINALDO FERNANDES

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’Fernandes viviu   
nun ambiente influído
pola música orientalista”

Non hai dúbidas sobre a
orientación intelectual de
Jacques Bidet, profesor
emérito da univeridade Pa-
rís-X: é director de honra de
Actuel Marx. A súa forma-
ción como filósofo quedou
de manifesto na súa inter-
vención en Pontevedra, titu-
lada “A hipótese metaestru-
tural: o altermarxismo no
debate a actual sobre o co-
munismo”.

A súa proposta foi clara
desde o comezo. “Na miña
opinión, a análise marxiana
da sociedade moderna pre-
sentaba, desde as súas ori-
xes, algunhas insuficiencias
que marcaron o marxismo
até hoxe”, afirma Bidet. En
concreto, a clase dominante
da que fala o marxismo com-
porta, en opinión de Bidet,
dous polos, o dos “propieta-
rios” e o do “organizadores”,
algo que non foi quen de de-
finir o propio Marx.

O profesor francés consi-
dera que “esta ampliación da
conceptualidade de Marx
permite non só identificar a
‘bipolaridade’ da clase domi-
nante, senón tamén descri-
bir a outra clase”. Así propón

o termo de “clase fundamen-
tal, para designar en positivo
aqueles os que unha lingua-
xe paternalista trata unilate-
ralmente como ‘domina-
dos’, ‘explotados’ ou ‘traba-
lladores’”.

Segundo a teoría de Bidet,
a división de clases non sería
entre capitalistas e asalaria-
dos, senón entre propieta-
rios e dirixentes (ou organi-
zadores) fronte á clase fun-
damental. De feito, os parti-
dos actuais responderían só
aos intereses dos propieta-
rios (dereita) e dos organiza-
dores (esquerda). Bidet ex-
plica o voto dos traballado-

res por partidos que en reali-
dade non responden aos
seus intereses: “os asalaria-
dos que teñen competencia
á hora de organizarse de for-
ma colectiva, posúen afini-
dade electiva coa esquerda.
Os traballadores ‘indepen-
dentes’, ou que flutúan no
mercado e os que apenas po-
den facer outra cousa que
non sexa refuxiarse nunha
certa seguridade mercantil
administrada desde arriba
–nunha palabra, os máis
alienados, os máis explota-
dos– atópanse en afinidade
coa dereita”.

O obxectivo da clase fun-
damental debe ser, segundo
Bidet, o de rachar coa clase
dominante. Para iso, as posi-
bilidades históricas pasan
pola alianza entre aquela e os
“organizadores”. O filósofo
considera que a fundamen-
tal é unha clase “viva, pode-
rosa, que creou a agricultura,
pero tamén a bioloxía e a
pintura do XVI. O sufraxio
universal e a escola popular
son creacións da clase fun-
damental, non da burguesía.
Todo o positivo e forte ten
que ver con esta clase”.�

Jacques Bidet,
a filosofía que lle canta ao pobo

’’O concepto clase
fundamentaldesigna
en positivo os que unha
linguaxe paternalista
trata unilateralmente como
‘dominados’, ‘explotados’
ou ‘traballadores’”
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AAResidencia de Estu-
dantes foi unha insti-
tución cultural de-
pendente da Xunta

para Ampliación de Estudos
(JAE), fundada en Madrid en
1910 por Alberto Jiménez Fraud
e inspirada nos principios da
Institución Libre do Ensino
(ILE). Nas actividades que nela
se desenvolveron moi pronto
participaron científicos como
Severo Ochoa, e intelectuais co-
mo Valle Inclán, Juan Ramón Ji-
ménez, Unamuno, Ortega y
Gasset, atopando alí o ambien-
te propicio para a convivencia,
o estudo e a creación artística. 

Na Residencia pousaron e
impartiron cursos e conferen-
cias personalidades como Al-
bert Einstein, Sigmund Freud,
Paul Valery, Le Corbusier e
Marie Curie. O golpe de esta-
do de 1936 puxo termo a esta
experiencia única e insólita
que chegou a atinxir prestixio
internacional.

Quizais os lectores de ANT
non coñezan que o arquitecto
dos Pavillóns Xemelgose do cé-
lebre Trasatlánticoda Residen-
cia de Estudantes foi o olivense
Antonio Flórez, estreitamente
vencellado á ILE e de cuxas ide-
as pedagóxicas seria fiel tradu-
tor e bo intérprete. Foi tamén
responsábel da construción de
moitos edificios escolares des-
de os anos 20 até a Guerra Civil.
Apartado dos seus cargos polo
goberno republicano en 1937, e
máis tarde represaliado polo
franquismo, este arquitecto ga-
lego foi inxustamente esqueci-
do no noso país.

A EDUCACIÓN DUN ARQUITECTO. An-
tonio Flórez Urdapilleta nace

en Vigo en 1877. O seu pai,
Xustino Flórez Llamas, era o
arquitecto municipal da cida-
de. Con anterioridade cumpri-
ra as mesmas funcións en Pon-
tevedra, sendo un dos deseña-
dores do concello. En 1883 a fa-
milia trasladarase a Xaén, tras
ser nomeado o pai arquitecto
da Deputación Provincial. 

Con 10 anos, en 1887 é man-
dado a Madrid para se formar
na ILE, onde exercía de profesor
o seu tío Xermán Flórez. Nela
permanecerá até 1903, tendo
como compañeiro a Antonio
Machado e recibindo os ensi-
nos de Manuel Bartolomé Cos-
sío, responsábel en materia ar-
tística da Institución.

En 1904 titulase na Escola
de Arquitectura de Madrid e
gaña por oposición unha pra-
za na Academia de España en
Roma, onde irá pensionado
pola JAE. Outros pensionados
galegos serían Maruxa Mallo,
Risco e Castelao que viaxarían
por Europa.

En Roma permanecerá até
1909 elaborando proxectos
premiados nas Exposicións
Nacionais de Belas Artes de
1906, 1908 e 1910. Fai compa-
tíbel a súa estancia romana
con diversas viaxes de forma-
ción polo resto de Italia, de
Austria-Hungría, de Greza e
de Turquía. En Viena traballa

no estudo do arquitecto Otto
Wagner, precursor do racio-
nalismo arquitectónico que
en 1897, xunto con Gustav
Klimt e outros, fundarían o

grupo artístico Secesión de
Viena dando comezo ao Mo-
dernismo.

Á súa volta, en 1909, Flórez
ingresa como Profesor auxiliar

na Escola de Arquitectura de
Madrid. Participa e gaña o
Concurso Nacional para a
construción dunha escola de
párvulos Sistema Fröbel en
Pontevedra. Neste edificio
pretendíase implantar a meto-
doloxía do pedagogo alemán
Friedrich Fröbel (1782-1852), o
criador dos xardíns de infancia
(kindergarten). Ao mesmo
tempo proxecta e dirixe as
obras para a Exposición Rexio-
nal Galega, en Santiago de
Compostela. 

A RESIDENCIA DE ESTUDANTES. A
historia dos edificios da Resi-
dencia de Estudantes comeza
en 1912, na bautizada polo po-
eta Juan Ramón Jiménez co-
mo a Colina de los Chopos,
cando a JAE decide o traslado
da sede inicial de 1910, da rúa
Fortuny ao Cerro del Viento,
lugar onde, segundo Moreno
Villa, referíndose ao corredor
do Trasatlántico “aboian ao
vento as nosas roupas como
equipas de tripulación en cor-
dame navieiro”.

Flórez recebe a encomenda
de construír a nova sede, na
madrileña rúa Pinar. En 1915
remata os chamados Pavillóns
Xemelgos e o pavillón Trasa-
tlánticoque acolleu os laborato-
rios da Residencia. Neles traba-
llaría o médico fisiólogo e polí-
tico Juan Negrín (1892-1956)
que entre 1937 e 1945, xa no
exilio, seria Presidente do

MA A INE.34.ZG

Antonio Flórez, o arquitecto da Residencia d
Coñecida por acoller a destacados membros
da xeración do 27, a madrileña Residencia
de Estudantes conmemora este ano
o centenario da súa creación. O galego Antonio
Flórez deseñou varios dos seus edificios,
logo foi represaliado polo franquismo

GALEGOS ESQUECIDOS

>>>

Residencia de Estudantes (Pavillóns Xemelgos e Trasatlántico) en Madrid.

Escolas Fröbelen Pontevedra.

’’O seu esquema funcionalista
plásmase en que as aulas
recebena luz solar
procedente do norte
e as galerías do sur”
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Goberno da II República. 
O esquema funcionalista

trazado por Antonio Flórez
plásmase de maneira que as
aulas receban a luz solar pro-
cedente do norte e as galerías a
luz do sur. Os temas hixienis-
tas primaran tanto nos espa-
zos interiores dos tres pavi-
llóns como no exterior do Xar-
dín dos Loendros.

Os materiais empregados
foron os típicos nas constru-
cións económicas: ladrillo vis-
to, recocho para os muros, ma-
deira para xanelas e corredores
pintada de verde, e tella para as
cubertas, ferro para os linteis e
pedra de granito para os zóca-
os e andeis. Logo, nos seus co-
lexios, Flórez descargará aínda
máis as construcións de ele-
mentos superfluos, para dar
paso ao concepto racionalista
en arquitectura, estruturando
as necesidades de “dentro para
fóra” e nunca ao revés.�
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encia de Estudantes

Antonio Flórez.

Cartaz da Exposición Rexional Galegade 1909.

Ruínas romanas (acuarela), A. Flórez.

Teatro de Taormina (acuarela), A. Flórez.

En 1919 foi nomeado Conse-
lleiro de Instrución Pública e
un ano despois Arquitecto Xe-
fe da Secretaria Técnica de
Construcións Escolares (OT-
CE), onde desempeñou un ex-
traordinario e produtivo labor
no ámbito da arquitectura es-
colar. Por esta responsabilida-
de de ter que erguer centos de
escolas en todo o Estado, será
máis ben un reformador que
un vangardista pero, iso si
sempre inmerso na rexenera-
ción da cultura española. Co-
meza redactando as Normas
Técnico-Hixiénicas para a
Construción de Escolas(1920).

Para afrontar esta misión
non lle falla experiencia, pois
como xa indicamos gañou o
concurso para a construción
das Escolas Fröbelen Ponte-
vedra, en Madrid construíra
os grupos escolares Cervan-
tes e Príncipe de Asturias, en-
cargados polo Padroado para
a Construción de Edificios
Escolares, e en 1914 fixera di-
versos pavillóns para as esco-
las da Fundación González

Allende de Toro, en Zamora.
Convén resaltar que todas

as escolas deste período de
actuación de Antonio Flórez
foron erguidas nos barrios po-
pulares das distintas localida-
des. Nas súas intervencións
trata de superar a separación
entre centro histórico e novos
barrios procurando fornecer-
lle calidade ao edificio e ao ba-
rrio a través da memoria.

En 1923 executa en Madrid
seis novos grupos escolares,
froito do convenio asinado
entre o Ministerio de Instru-
ción Pública e o Concello. En-
tre eles atopase o Nicolás Sal-
merón, reconvertido en cen-
tro cultural nos anos 70 e onde
tivo lugar unha das primeiras
manifestacións culturais gale-
gas en Madrid organizada po-
la A. C. Lóstrego en 1979. Ou-
tros centros como o Concep-
ción Arenal e o Pardo Bazán
permaneceron até hoxe. 

As ideas de Antonio Flórez
sobre a configuración dos edi-
ficios escolares posúen unha
ampla vixencia intelectual pe-
ro teñen escasa influencia so-
bre a realidade dos centros de
ensino actuais. Os seus cole-
xios destacaron polo sentido
hixiénico da forma, da ventila-
ción e da luz. A sinxeleza dos
volumes marcaron un fito
non superado no deseño es-
colar da arquitectura moder-
na na península.

A sobriedade e o raciona-
lismo mostrado na execución
dos seus edificios educativos
non semella cadrar con outro
trazo da súa personalidade, as
súas excelentes dotes como
debuxante e acuarelista. 

En 1937 foi destituído do
seu cargo como Arquitecto
Xefe de Construcións Escola-
res polo goberno da Repúbli-
ca e despois, en 1939, polo go-
berno franquista. Dende en-
tón, a súa actividade profesio-
nal ficou limitada á docencia
na Escola de Arquitectura.

O 27 de outubro de 1941
finou en Madrid. Está ente-
rrado en Xaén no panteón fa-
miliar que el mesmo deseña-
ra á morte do seu pai.�

Construír escolas
populares

’’A responsabilidade de erguer
centos de escolas levouno
a ser máis un reformador
que un vangardista”

’’As súas ideas sobre a
configuración dos edificios
escolares posúen ampla
vixencia intelectual pero
teñen escasa influencia
sobre a realidade dos
centros de ensino actuais”

’’A sobriedade mostradanos
seus edificios educativos
non semella cadrar coas
súas dotes como debuxante
e acuarelista”

Aínda que a figura de Antonio
Flórez aparece ligada ás
construcións escolares de
principios do século XX, o seu
labor profesional foi moito
máis amplo abranguendo
obras de grande interese
pouco coñecidas.

Por exemplo, durante a
súa pensión en Italia desen-
volve proxectos de reforma
de edificios clásicos, como o
Teatro de Taormina en Sici-

lia. Tamén será nomeado
conservador de dous impor-
tantes edificios, o Teatro Real
de Madrid (1915) e a Mesqui-
ta de Córdoba (1923). Cola-
borou, igualmente, co arqui-
tecto Ricardo Velázquez na
restauración da Alhambra de
Granada.

Á morte de Francisco Gi-
ner de los Ríos proxecta e
constrúe o panteón da ILE,
no Cemiterio Civil de Madrid.

En 1919 executa a tumba de
Goya, na ermida de Santo
Antonio da Florida, onde diri-
xe as obras de conservación
do templo. 

Nos anos vinte avoga po-
la arquitectura de vangarda
europea en revistas especia-
lizadas. 

En 1932 ingresa na Acade-
mia de San Fernando pro-
nunciando o discurso “A For-
mación dos Arquitectos”.�

Reforma da Alhambra
e da Mesquita de Córdoba

>>>
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EEstampas dos álbums
de guerra Galicia már-
tir, Atila en Galicia e
Milicianos, varios De-

buxos de negros,que se corres-
ponden coas visitas políticas
que o autor realizou a Estados
Unidos e Cuba, así como as
máscaras da representación de
Os vellos non deben de namo-
rarse, procedentes dos fondos
do Museo Carlos Maside, unha
primeira edición de Sempre en
Galizae obxectos únicos arte-
llan este achegamento á figura
dun artista que reúne en si mes-
ma as facetas de narrador, ensa-
ísta, dramaturgo, debuxante e
pai do nacionalismo galego.

Trátase dunha “homenaxe
necesaria”, como sinala o vice-
presidente da Deputación de
Lugo, Antón Bao Abelleira,
“imprescindíbel a quen repre-
senta como ninguén a con-
ciencia ética da nación”, por
iso a mostra buscou represen-
tar a “esencia da arte, da obra
literaria, do pensamento e
dunha vida dedicada á terra”
do que dá en cualificar como
“mito popular” no texto que
acompaña o catálogo razona-
do. “Os seus debuxos, os seus
óleos e tamén os libros e as
imaxes deixan ver ao autor
que hai detrás, o creador ho-
nesto, comprometido, que xa
é símbolo do país que retratou
na súa obra”.

Médico de formación, a di-
mensión de Castelao comeza
a tomar corpo na publicación
rianxeira El Barbero Munici-
pal, o periódico local dirixido
por X. Arcos Moldes, no que
ironizaba sobre o cacique Vi-
turro. Xa dende o comezo, co-
mo sinala o comisario da ex-
posición “a súa obra estará en
función da sociedade e dos
seus problemas”, unha produ-

ción artística e política da que
García Negro destaca a “in-
mensa carga de denuncia que
contén” e a “mestría insuperá-
bel” coa que se plasma.

O eixo central da mostra,
que se inaugurou o pasado 14
de abril coincidindo coa data
na que Castelo asina a tarxeta
postal que notificará a Blanco
Amor, Arturo Cuadrado, Dies-
te e Rodolfo Prada en Buenos
Aires a súa partida definitiva á
capital da Plata, artéllase ao re-
dor do período comprendido
entre 1936 e 1950. A pesar de
que nesta etapa Castelao viviu
maiormente no exilio, para a
comisaria “nunca tanto estivo
na Galiza” “a través dunha
vontade, dunha ideación e
dun esforzo continuado por
representar a Galiza artistica-
mente e, sobre todo, por dei-
xar cumprida o que el chama-
ba a manda dos mortos, isto é,
por escreber unha obra funda-
mental e, en singular a obra de
pensamento maior de toda a
contemporaneidade galega
como é Sempre en Galiza, non
tanto para os seus contempo-
ráneos como para nós”.

Coa posta en marcha desta

mostra perséguese cubrir, en
palabras da súa comisaria, “un-
ha necesidade informativa e de

coñecemento histórico, cultural
e artístico, en absoluto satisfei-
ta”. “En calquer país do mundo,
coa súa cultura normalmente
atendida e cunha dedicación
permanente por parte das insti-
tucións públicas, sería incríbel
que unha personalidade e unha
obra como as de Castelao conti-
núen ben sendo enteiramente
descoñecidas ou ben obxecto
dun coñecemento fragmenta-
rio e penoso por ridiculamente
pequeno ou convenentemente
ocultado á luz pública”, engade.

María Pilar García Negro
destaca que, ademais de cha-
mar a atención sobre este feito, a
mostra quere “recordar a que
profundidade e, simultanea-
mente, a que altura se compuxo
e brillou o pensamento e a arte
galega”, “demostrar que a súa fi-
gura non está en absoluto supe-
rada” e “seguir a reclamar pola
necesidade de que conte-

Co gallo do 60 aniversario do pasamento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
(Rianxo, 1886 – Buenos Aires, 1950), a Vicepresidencia da Deputación de Lugo
vén de inaugurar no Museo Provincial desta cidade a exposición antolóxica
Castelao: A derradeira lección do mestre,comisariada por María Pilar García Negro
e Felipe-Senén López, que rende homenaxe, revisa e actualiza a traxectoria deste
intelectual considerado ‘a maior personalidade galega do século XX’ e o ‘artista
realmente inaugurador da renovación da arte galega’
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ARTE E PAÍS

Un veciño “propietario” de Rianxo testifica como este estaba involucrado na política

de esquerdas “sin que por ello hubiesa causado daños...”

As carautas dos Vellos non deben namorarse donadas polo actor Tacholas, xunto con

dous manuscritos de Castelao, cando visitou o Museu Carlos Maside

Antolóxica de Castelao en Lugo

Instrucións
para informar
da súa morte
“Falecendo en Buenos Aires o

político republicano e separa-

tista galego Alfonso Rodríguez

Castelao, advírtese o seguinte: a

noticia da súa morte darase en

páxinas interiores e a unha co-

lumna. Caso de inserir fotogra-

fía, esta non deberá ser de nin-

gún acto político. Eloxiaranse

unicamente do falecido as súas

características de humorista, li-

terato e caricaturista”. Consigna

da Dirección Xeral de Prensa

enviada en 1950 a todos os me-

dios de comunicación.�

’’Seguir a reclamar
pola necesidade de que
contemos, dunha vez
por todas, cun centro
monográfico dedicado
a Castelao, onde toda
a súa obra poida estar
exposta e ser coñecida”

[María Pilar García Negro]

’’A exposición aborda
as diferentes facetas
de Castelao, tanto artísticas
como políticas
sen estabelecer
departamentos estancos’’

’’Luís Seoane, recorda
Felipe-Senén, dixo que a
obra de Castelao está feita
para facer rir ou chorar”

>>>
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mos, dunha vez por todas,
cun centro monográfico dedi-
cado a Castelao, onde toda a súa
obra poida estar exposta e ser
coñecida”.

Os comisarios apelan na
montaxe á vixencia do pensa-
mento do autor e que sirva de
reflexión “perante a suicida
política cultural á que nos que-
ren condenar os responsábeis
actuais da Xunta de Galicia,
que reúnen en si o pior do co-
lonizado e do colonizador”.
Tanto a estampa orixinal como
o óleo, realizado a partir dela
nos últimos anos da súa vida e
case cego conservado actual-
mente no Centro Galicia de

Buenos Aires, que dan título á
mostra, conforman o fío con-
dutor do audiovisual que com-
pleta a proposta expositiva. 

CASTELAO, ARTE SIMBIÓTICA. A ex-
posición aborda as diferentes
facetas de Castelao, tanto artísti-
cas como políticas, sen estabe-
lecer departamento estancos,
poñendo de manifesto esa vin-
culación que sempre houbo en-
tre elas. Como sinala García Ne-
gro, o conxunto da súa produ-
ción funciona a xeito de “polie-
dro”, “de obra proteica”, onde
cada unha das caras non fun-
ciona de xeito autónomo. Así o
manifestou o propio Castelao

no discurso pronunciado en xu-
llo de 1944, en Buenos Aires, no
banquete de presentación de
Sempre en Galiza, ao que acudi-
ron máis de 1.500 persoas. Nel
expresou claramente “a simbio-
se das súas dedicacións” (artísti-
ca e política), e adiantouse ao

tempo advertindo que non es-
taría disposto a que a súa obra
artística fose condenada por ter
unha forte carga política nin a
que en nome de levalo como ar-
tista se condenase a súa activi-
dade política.

ÉTICA E ESTÉTICA. Para o arqueó-
logo e museólogo Felipe-Se-
nén López, Castelao “é a ex-
cepción entre os ensimesma-
mentos dos creadores de for-
mas, pioneiro do que significa-
rá arte e o compromiso, coa
ansia de abrir canles de sedu-
ción e concienciación”. Sinala
ademais que “dentro do mo-
dernismo que imprime á súa

vida, no canto de buscar ese
exotismo que está na India ou
no Oriente, topa a súa gran ri-
queza na súa terra”.

“Ética e estética” envolverán
así toda a súa obra literaria e grá-
fica, dende debuxos, caricaturas
a tinta e a lapis, ou deseños para
revistas e grandes murais até
novelas e obras de teatro, na que
ademais de tradicións de fondo
e formas anovadas sae á luz un
preciso observador que armado
dese humor retranqueiro peta
nas conciencias para “atopar a
persoa e a súa identidade de
grupo”. “Castelao non dá pun-
tada sen fío”, comenta o comi-
sario, “trata de demostrar o ca-
rácter nacional fronte ao impe-
rio” e “todo o seu saber e facer é
para dignificar o negado e es-
perpentizado”.

Como el mesmo explica
“Castelao quere facer da cultura
galega un todo con harmonía e
ética”. Crea así a novela Os dous
de sempre, a peza de teatro Os
vellos non deben de namorarse,
o traballo de investigación sobre
as cruces de pedra en Galiza,
“todo en función das necesida-
des do país e non das súas parti-
culares”. E, finalmente “a gran
teoría política elaborada por el
[Sempre en Galiza], que xa qui-
xeran ter outros puntos do Esta-
do naquela época”.

Luís Seoane, como recorda
Felipe-Senén na investigación
que acompaña o catálogo, di-
xo que a obra de Castelao está
feita para facer rir ou chorar,
con ansia de espertar a quen se
achega a contemplar esas ima-
xes. “En Castelao non se move
á fantasía”, sinala o comisario,
“móvese a realidade, as rela-
cións dos homes co medio, en-
tre si e con institucións que
non lle corresponden”.�

Asno e gaivotas.

Edición prima do Sempre en Galiza,en Buenos Aires en 1944.

Cruceiros.

Parellamente á inauguración
da mostra, o Museo Provin-
cial de Lugo expón, por vez
primeira, todos os seus fon-
dos realizados polo artista
nunha sala monográfica

dentro da sección de debuxo
e gravado da súa primeira
planta. Aí recóllese conxun-
tamente os 25 gravados e un-
ha acuarela doadas por Álva-
ro Gil Varela no ano 1965.�

Sala monográfica
no Museo Provincial de Lugo

Os lentes de A. Daniel R. Castelao.

>>>

Fotografía de Castelao policromando as carautas d’Os vellos non deben namorarseadicada a Tacholas.
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VISITAR.

Miño,
turismo estival
e outras cousas
O concello de Miño é un dos
máis turísticos do norte de Gali-
cia, especialmente en épocas
estivais, salientando as súas
praias, entre elas as de Ribeira
ou Perbes. Dos antigos pesca-
dores, tan só quedan algunhas
lembranzas en forma de bar-
quiñas de pedra que se foron
emprazando a carón das viven-
das onde residen. Un dos as-
pectos máis destacados desta
vila emprazada ao norte de Be-
tanzos é o seu porto deportivo.

viaxar.comer.mercar

Vista aerea  da vila de Miño.

Miño tamén é un lugar ideal pa-
ra facer cámping, xa que abon-
dan as instalacións necesarias
por distintos puntos do conce-
llo. Por outra banda, calquera
punto da capital da localidade é
un lugar privilexiado para ter
unha magnífica panorámica da
ría na que ao fondo se contem-
pla a localidade de Sada.

Pero aínda que o turismo es-
tival é a principal baza de Miño,
tamén hai aspectos singulares
na súa zona rural. É o caso do
muíño de vento da parroquia
de Bemantes, un edificio que
lembra os existentes en Castela,
e que data de 1840. Tamén des-
taca a paisaxe da mítica Ponte
do Porco. Nesta obra de arqui-
tectura civil está tallada a cabe-
za do animal ao que se honra e
sobre o que existen varias len-
das. Dentro da arquitectura de
tipo relixioso destaca a igrexa
románica que se levanta en
Perbes en honra a San Pedro. 

Por todo o concello e a súa
zona espállase un tipo de ar-
quitectura relixiosa peculiar.
Falamos do emprazamento
das súas respectivas igrexas en-
volvidas polos camposantos, o
que lle outorga ao conxunto un
aire de especial solemnidade. 

O feito de achegarse a Miño
pode ser tamén a escusa para
facer unha viaxe até a Feira do
Tres, unha pequena localidade
situada a pouco máis de dez
quilómetros, que debe o seu no-

me a un evento comercial que
se celebraba na data á que alude
o nome. É un lugar perfecto pa-
ra a tranquilidade e para con-
templar o edificio do vello Cine
Radio, que conserva ás antigas
butacas e a sala de proxeccións
que por un intre nos trasladan a
un tempo xa afastado.�

Antonio Cendán

CURSOS.

Como aforrar
gasolina

En tempos de crise e cambio
climático, o Centro de Exten-
sión Universitaria e Divulga-

Muíño de vento na parroquia de Bemantes.

Ponte do Porco.
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que hai ducias de adegas máis
necesitadas de facer escoitar a
voz dos seus viños nesta sec-
ción. Ademais, con este tipo de
adegas non nos imaxinamos
precisamente os viños máis na-
turais, pero cando os sentidos
recoñecen nun viño que pon
Val do Salnés na súa etiqueta as
sensacións que asocio ás terri-
ñas dese val coma o mar das sú-
as beiras, praias, peiraos e rom-
pentes, un non pode máis que
renderse e deixarse levar polo
seu aire mariño e salgado, reco-
ñecendo as súas calidades chá-
mese a adega como se chame.

Este Martín Códax está ela-
borado con bagos selecciona-
dos dos terreos de Pé Redondo.
Durante dous meses despois
da fermentación pasou unha

crianza en depósito de aceiro
con remexido das súas lías fi-
nas e máis logo outros dez me-
ses de repouso coas mesmas lí-
as no mesmo depósito.

Martín Códax Lías 2007
Albariño.

D.O. Rías Baixas

O lixeiro dourado da súa cor re-
fléctese no salino mariño dos
aromas, na beiramar das algas
enriba da area, no solo do val
cos recordos do talco, a froita
escarchada, as especias bran-
cas e a madreselva. O corpo
untuoso e a fresca acidez mar-
chan equilibrados no seu paso
pola boca, coa sensación salina
e frutal dos seus aromas.�

Antonio Portela
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ción Ambiental de Galicia vén
de poñer en marcha unha
campaña de condución efi-
ciente que, durante todo o ano,
desenvolverá en vilas e cidades
galegas cursos totalmente gra-
tuítos de técnicas e usos do co-
che que reduzan o consumo de
combustíbeis fósiles e as emi-
sións de gases contaminantes.

O curso, que conta coa cola-
boración da Axencia Intermu-
nicipal da Enerxía de Vigo e a
Axencia Enerxética Provincial
da Coruña, realizarase nunha
sesión única de dúas horas, en
horario de mañá e tarde, na que
se alternarán as quendas teóri-
cas e as prácticas dos alumnos.

Durante o mes de abril os
cursos realizaranse nos conce-
llos de Oímbra, Lalín e Vilagar-
cía de Arousa. En maio as cla-
ses desenvolveranse en Rodei-
ro, Salceda de Caselas, Cenlle,
Gomesende, Vilar de Santos,
Toén, Muíños e Avión. E, final-
mente, no mes de xuño no
concello de Amoeiro. 

Financiado polo Instituto

Enerxético de Galicia con fon-
dos para a Diversificación e
Aforro de Enerxía, o programa
vai dirixido tanto ao persoal do
concello como a particulares.
O prazo de inscrición está
aberto até finais de xuño. As
persoas interesadas poden in-
formarse en www.ceida.org,
educación@ceida.org ou no te-
léfono 981630618.�

M.B.

VIÑOTECA.

Martín Códax

Dá un pouco de reparo falar
nesta sección dunha adega que
acumula o 45% da produción de
viño da D.O. Rías Baixas, contro-
lando a impresionante, para a
nosa realidade, cifra de 440 hec-
táreas, e que vén sendo a maior
empresa exportadora deste sec-
tor e a marca coñecida de abon-
do para todos os consumidores
de viño en case que todos os
mercados do mundo. Con estes
precedentes resulta evidente

Cepas da Adega Martín Códax
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Os cines Forum Metropolitano
da Coruña proxectan A Grande
Illusion, o clásico filme antibeli-
cista de Jean Renoir.

GUIEIRO
1.402 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
15 - 21 DE ABRIL DE 2010

Baixo este título ven de inaugurarse

unha completa exposición adicada

ao xenio rianxeiro, organizada polo

Museo Provincial de Lugoe comi-

sariada por Pilar García Negro e

Felipe-Senén(ver páx. 36-37)

A mostra abrangue un período

que vai de 1936 a 1950, anos que se

corresponden co exilio do maior re-

ferente da arte e a política galega do

século XX. Integran a exposición

gravados, pinturas, caricaturas, tex-

tos literarios e de carácter político

que poñen de manifesto as múlti-

ples facetas que desenvolveu Cas-

telao, tanto como debuxante, pin-

tor, caricaturista, ilustrador, xorna-

lista, escritor, etc., coma na de

político e pensador nacionalista.

A montaxe inclúe tamén curio-

sidades como borradores de li-

bros, anotacións, documentación

relativa a el e á familia, informes

policiais ou máscaras, e mesmo as

características gafas do artista e

político galego.

Tamén, coincidindo con esta

inauguración, o Museo Provincial

de Lugo presenta a súa colección

permanente de obras de Caste-

lao, que se pode visitar na sala nú-

mero 25.

Un oportuno achegamento á fi-

gura de Afonso Daniel, sempre ci-

tado, ás veces con desvergonza po-

lítica, pero pouco difundido en

comparación á grandeza da súa

obra e traxectoria. Ao cumprirse

este ano os 60 do seu falecemento

en Bos Aires, estamos diante dunha

boa oportunidade de achegarnos á

súa obra e vida, que adoita darse

por sabida , pero sobre a que se ten

mantido un xeralizado silencio ad-

ministrativo. Un silencio que esta

mostra axuda a rachar.

Museo Provincial de Lugo, aberta até

o 10 de xullo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

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 (até o 4 de xu-
llo), e  Creando con Luis Seoane, se-
rie de actividades didácticas. Na Fun-
dación 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. Javier Corcobado. O
ecléctico e moi persoal cantante
volve en xira por Galiza na que pre-
senta o seu último disco A nadie.
Este xoves 15,ás 22:30, entradas a
10/12, na sala Filomatic.
¬MÚSICA. Los amigos invisi-
bles. Grupo venezolano afincado
en Nova York, que dará un concerto
este xoves 15, ás 21:30, no Coliseum.
¬MÚSICA. United Flavour e

abril , ás 18:00, no Museo Unión Fe-
nosa - MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano. Esta semana poderemos
ver La Grande Illusión  deJean Re-
noir (Francia , 1937), e Romanzo
Criminale deMichele Placido (Ita-
lia, 2005). De xoves a sábado, entra-
das a 3 e 2 euros, nos cines Forum
Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 15 
Samuel Fuller. 20:30 h. Corredor sen
retorno (1963) 101´. Subtítulos en
castelán.
Venres 16 
Samuel Fuller. 18:00 h. Corredor sen
retorno (1963) 101´. Subtítulos en
castelán.
Novísimos cineastas italianos. 20.30
h. Ballo a tre passi, Salvatore Mereu,
2003 107´. Subtítulos en castelán.
Presentación a cargo do crítico e di-
rector italiano Simone Saibene. En-
trada gratuíta.
Sábado 17
CGAI Júnior18:00 h. Os tres monxes
e outras historias (1960-1988) 44´.
Entrada gratuíta.
Novísimos cineastas italianos. 20:30
h. I nostri anni, Daniele Gaglianone,
2000 90 .́ Subtítulos en castelán.
Luns 19
Fóra de serie: Seminario Cine 2.0.
20:30 h. Redacted,  Brian de Palma,
2007 90 .́ Subtítulos en castelán. Pre-
sentación a cargo de Ángel Quin-

tana. Entrada gratuíta.
Martes 20
Novos Thrillers. 20:30 h. Adeus, bo-
necaDick Richards, 1975 95´. Subtí-
tulos en galego.
Mércores 21
Fóra de serie: Seminario Cine
2.020:30 h. Iraqui short films,
Mauro Andrizzi, 2008 94´. Vídeo.
Subtítulos en galego. Presentación a
cargo de Ángel Quintana. Entrada
gratuíta.
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 mi-
gración. Exposición fotográfica
de Xacobe Meléndrez Fassben-
der, que podemos ver no museo
Casa Domus.
¬EXPO. Esta moda é para sem-
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

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.
¬TEATRO. Bicharada. Espectá-
culo para os máis novos, a cargo do
grupo Berrobambán. O domingo
18, ás 17:00, na Casa da Cultura do
Milladoiro.

BOIRO
¬TEATRO. Nunca menos . Unha
comedia da compañía galega Fu-
lano, Mengano e Citano, que a
representará este venres 16, ás
21:00, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

O BARCO
¬EXPO. A mirada dun artista. O
Ateneo Republicano de Valdeorras
inaugura esta exposición, sobre a
obra fotográfica de Manuel Blanco
Pascual, que permanecerá aberta
todo o mes de abril, na Galería Sar-
gadelos.
¬EXPO. VIII Bienal de Pintura
do Eixo Atlántico. Unha trin-
tena de obras galegas e portugue-
sas compoñen o fondo de pintura
do Eixo, que se poderá ver até o 30
de abril no Centro Comarcal de val-
deorras.

BUEU
¬MÚSICA. Fátima Baña. A can-
tautora do Morrazo acode acompa-
ñada de Breixo Pastoriza (guitarra) e
David Graña (baixo e batería). O do-
mingo 18, ás 21:00, na Sala Aturuxo.

CARBALLO
¬TEATRO/DANZA. Ovay.Montaxe de
danza que trae o bailarín Quique
Peón. O venres 16, ás 21:00, no Pazo
da Cultura.
¬TEATRO/DANZA. Assemblage.Es-
pectáculo de danza a cargo de Uxía
P. Vaello. O sábado 17, ás 21:00, no
Pazo da Cultura.

CEDEIRA
¬TEATRO. Colgados -Logomo-
nos-. Unha comedia presentada
polo grupo Ancora Produccións.
O domingo 18, ás18:30, no Audito-
rio Municipal.

CEE
¬TEATRO. Colgados -Logo-
monos-. Unha comedia da
compañía Ancora Producións. O
sábado 17, ás 21:00, no Salón de
Actos do Concello.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos.
Todos os sábados de xaneiro a

Castelao: 
a derradeira 
lección do mestre

As gafas de Castelao

¬ ARTE
A arte povera
de Gilberto Zorio

Gilberto Zorio foi un dos máis co-

ñecidos artistas daquel move-

mento artístico que nos anos 60,

manexando materiais de escasa

calidade e custo, reflexionaron so-

bre importantes cuestións da arte

e do homef ronte a ela, formando

o fenómeno da Arte povera.

Os traballos presentados nesta

mostra comisariada por Gian-

franco Maraniello e feita en cola-

boración co MAMbo (Museo

d´arte Moderna di Bologna), ex-

plorarán os diferentes temas que

caracterizan desde sempre a obra

de Zorio e cobren de maneira ex-

haustiva un lapso temporal que

vai desde 1966 até 2010. 

As pezas seleccionadas serven

de catalizadores de reflexións e dis-

cursos acerca da súa mesma praxe,

superan a simple reconstrución

cronológica e, por explícita von-

tade do artista, póñense en rela-

ción dialéctica unhas coas outras. 

A exposición destaca por incluír

unha ampla selección de  traballos

que poucas veces foron reunidos

nun único espazo  museístico, así

como polas súas espectactulares

instalacións,  nas que Zorio non se

limita a ser visíbel senón que inte-

ractúa co  contexto, coa concep-

ción especial do propio museo.

Zorio segue a ser inspiración

para diferentes xeracións de  artis-

tas na superación do concepto de

arte como produción de  formas

acabadas e independentes.

Atento a novos materiais e tecno-

loxías, as montaxes de Zorio supo-

ñen unha permanente sorpresa

para o espectador..

Até o 27 de xuño,no CGAC-Museo de

Arte Contemporánea, Santiago.

Unha das recurrentes estrelas de Gilberto Zorio.
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Mago Rafa. O sábado 17, ás 19:00,
no Forum Metropolitano.

A ESTRADA
¬TEATRO. Exitus. Unha comedia
de humor negro arredor do mundo
funerario, pola compañía catalana
Titzina Teatre. Este venres 16, ás
21:00, no Teatro Principal.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Cea pola Repú-
blica. Cea conmemorativa do
79 aniversario da proclamación
da II República, organizada pola
Asociación Memoria Histórica
Democrática, a celebrar o sá-
bado, ás 21:30, no restaurante O
Galo. As entradas pódense mer-

Bush Doctors + Chotokoeu.
Os primeiros son checos con mesti-
zaxe español e venezolano, os se-
gundos,grupos galegos de reggae e
fusión. Este venres 16, ás 20:30, no
Coliseum.
¬MÚSICA. Mónica Naranjo.
Chega á Coruña o Adagio Tour, a es-
perada xira de Mónica Naranjo na
que, acompañada por unha orques-
tra sinfónica, está a percorrer as prin-
cipais capitais españolas. O sábado
17, ás 22:00, no Coliseum.
¬MÚSICA. Berrogüetto. O conso-
lidado e internacional conxunto ga-
lego de folk presenta os seus últi-
mos temas e éxitos o domingo 18,
ás 20:00, entradas de 6 a 13 euros, no
Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. Soño dunha noite
de verán. Unha lectura contem-
poránea da comedia de Shakespe-
are, pola compañía Ur, adaptada e
dirixida por Helena Pimenta. O
venres 16 e sábado 17, ás 20:30, en-
tradas de 17 a 8 euros, no Teatro
Rosalía Castro.
¬TEATRO. VII Festival Interna-
cional de Teatro Universita-
rio da Coruña (FITEUC). Celé-
brase até o día 30 deste mes. Nesta
semana poderemos ver  a obra Má-
quina Muller (Aula de Teatro da
Universidade da Coruña), o martes
20, ás 21:00, no Auditorio do Fórum
Metropolitano. E o mércores 21, ás
21:00, no mesmo escenario, Figu-
rantes, pola Aula de Teatro Universi-
dade de Vigo.
¬TEATRO. Tristán Cara de Can.
Unha obra dirixida ao público infan-
til, a cargo do grupo Elefante Ele-
gante Teatro. O sábado 17, ás 18:00,
e domingo 18, ás 12:30 e 18:00, no
Teatro do Andamio.
¬TEATRO. Momentos máxicos.
Espectáculo de maxia polo mago

car na Galería Sargadelos até o
venres 16.
¬ACTOS. III Semana da Poesía
Salvaxe. Unha iniciativa cultural
donde os/as poetas saen a escena-
rios non habituais. Do xoves 15 ao
sábado 17, en diferentes rúas, pra-
zas, pubs e instalacións municipais
como o Mercado da Magdalena e
de Recimil ou a Capela do Centro To-
rrente Ballester.
¬CINE. Ciclo “Dicimos galego”.
Proxéctase o filme  Cota vermella
de Jordi Frades (2003), dentro
deste ciclo que se prolongará nos
martes de vindeiras semanas. O vin-
deiro martes 20, ás 19:00, entrada de
balde, no Ateneo Ferrolán.
¬CINE. Primavera de cine.
Proxéctanse a curta Mind the gap
e a longametraxe Quadrophenia,
en versión orixinal e entrada de
balde. O mércores 21, 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. Jerez-Texas. Un grupo
referente da fusión flamenco-jazz,
que presenta o seu novo disco Sun.
Dentro do ciclo Novas Noites, o xo-
ves 8, ás 22:00, entrada a 5 euros, na
Capela do Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. 7 Puertas. Actuación do
grupo catalán,  osábado 17, ás 21:00,
na Sala Run Rum.
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O grupo Berrogüetto, que ta-
mén tocará en Pontevedra no
“Concertazo contra o decretazo”,
dará un concerto este domingo
no Teatro Rosalía coruñés.

Ciclo Camiños
Fundación Caixa Galicia

Co gallo do Xacobeo 2010, a Fun-
dación Caixa Galiciaretoma a súa
programación habitual bimestral
de ciclos temáticos de cine, facén-
doo nesta ocasión baixo o epígrafe
de Camiños.

A través de diversas cinemato-
grafías, con directores que van
desde Sean Penn a Jean-François
Castell, o ciclo quere amosar un ca-
miño diferente que, alén da propia
espiritualidade, suma valores coma
a irmandade, o descubrimento do
mundo ou a busca dun mesmo. 

Os protagonistas destes filmes
emprenderán un camiño para ato-
par respostas, nuns casos, ou afron-

tar os seus retos persoais noutros,
ademais de se moveren por cren-
zas relixiosas, promesas e gañas de
percorrer mundo. 

O ciclo, como é habitual, é de ca-
rácter gratuito e desenvólvese os
luns e martes (dependendo da lo-
calidade), nas sedes sociais da enti-
dade nas sete cidades galegas.
Tres no camiño (2004), de Lau-
rence Boulting, director que cola-
borou con Kubrick o Loach, é un
documental rodado con tres pere-
grinos (un deles Richard Attembo-
rough), que visitan Santiago en tres
distintas estacións do ano.
A fita francesa-marroquí Le grand
voyage, de Ismaël Ferroukhi
(2004), fala da viaxe á Meca dun pai
e un fillo, dende Francia.
Unha longa viaxe, de Zhang Yi-

mou (2005), conta a viaxe dun xa-
ponés á China.
Saint-Jacques... La Mecque(Pere-
grinos, 2005), é un filme de Coline
Serreau conta unha dobre peregri-
nación de nove peregrinos.
Into the Wild (Cara a rutas salvaxes,
2007) é unha obra do actor Sean
Penn, que narra unha viaxe iniciá-
tica a Alaska.
Sabiduría garantida(Doris Dörrie,
200) dá conta da viaxe duns irmáns
a un mosteiro zen xaponés.
A nena do camiño, de J.F. Castell
(2005),narra a peregrinaxe dunha
recén nacida a Santiago.
E Viaxe a Darjeeling, de Wes An-
dersson, cóntanos a viaxe de tres ir-
máns á lonxana India.
Durante o mes de abril, nas sedes so-

ciais de Caixa Galicia.

¬ CINE

Mónica Naranjo, de xira pola Coruña.

Concertazo 
na defensa do Galego
De todos son sabidas as circuns-
tancias especialmente hostís
dende a administración autonó-
mica que está a sofrer o noso
idioma, principalmente, aínda
que non só, no eido do ensino
infantil e medio.

Unha das plataformas xurdi-
das para facer frente a este inau-
dito ataque institucional, Que-
remos Galego, organizou un
macrofestival de artistas e gru-
pos galegos, co lema da defensa
da língua, e tamén para dar
oportunidade aos/as artistas ga-
legos de solidarizarse coa causa,
ao tempo que servir  de ponto
de encontro lúdico para a moita
xente que apoia esta causa.

Así, este sábado en Ponteve-
dra teremos un cartel de grupos
e cantantes ou músicos indivi-
duais que supoñen práctica-

mente o mellor do país no eido
musical, combinando estilos, xe-
racións e mensaxes. A  presenza
de Berrogüetto, Ruxe-Ruxe,
Luar na Lubre, Zurrumalla, Fu-
xan os Ventos, Os 3 Trebóns, A
Quenlla, Fía na Roca, García
Mc, GalegoZ, Lamatumbá, Os
Carunchos, Espido, Uxía Senlle
e a Asociación de Gaiteiros Ga-
legos supón un cartel musical
difícil de repetir. 

A plataforma Queremos Ga-
lego chama a toda a sociedade a
participar deste “concertazo
contra o decretazo” que pro-
mete ser unha especie de Wo-
odstock á galega, ou cando me-
nos, estar na liña daqueles con-
certos contra o Prestige de hai
non tantos anos.

O sábado 17, ás 19:30, entradas a

12/10 euros, no Recinto Feiral de

Pontevedra.

¬ MÚSICA

Fotograma do filme Saint-Jacques... La Mecque.
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O venres 16, actuación musical co
grupo vigués Pacífico, ás 21:30 e
entrada a 3 euros.
O sábado 17, ás 22:30 e entradas a 4
euros, concerto do grupo ourensán
Rooibos Cover Band.
E o luns 19 volven os contacontos
con Álvaro Carrero, ás 23:00 e
entrada a 3 euros.
¬TEATRO. La vida por delante.A
obra de Roman Gary nunha adap-
tación coa participación de Concha
Velascoe a dirección de  Josep Ma-
ria Pou. Este venres 16, ás 20:30, no
Teatro Principal.
¬TEATRO. XV MITEU. A Mostra In-
ternacional de Teatro Universita-
rio de Ourense celébrase até o día
29 deste mes. Con actuacións de
grupos galegos, españois e interna-
cionais, 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. 
¬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 este domingo 18 de
abril, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Festival en defensa
do Galego. A Plataforma Quere-
mos Galego organiza este macro-
festival na defensa do noso idioma,
coa presenza de Berrogüetto,
Ruxe-Ruxe, Luar na Lubre, Zurru-
malla, Fuxan os Ventos, Os 3 Tre-
bóns, A Quenlla, Fía na Roca, Gar-
cía Mc, GalegoZ, Lamatumbá, Os
Carunchos, Espido, Uxía Senllee a
Asociación de Gaiteiros Galegos.
Un cartel irrepetible, o sábado 17, ás
19:30, entradas a 12/10 euros, no Re-
cinto Feiral.
¬MÚSICA. Niño y Pistola. O
grupo galego comparece na súa
versión Arthur and the Writers, este
venres 16, ás 23:00, entrada a 7  eu-
ros,na Sala Karma.
O sábado 17 estará o grupo de rock-
pop portugués Norton, ás 23:00,
entradas a 5/7 euros. 
E o mesmo sábado, ás 03:00, pre-
sentación-festa do Festival do

Universitario.Neste festival de
carácter internacional poderemos
ver as últimas creacións das escolas
de teatro da USC, do Campus de
Ourense, a Escuela Superior de
Arte Dramático de Asturias, da Es-
cola de Narón, o teatro da Universi-
dade de Zaragozae a Companhia
do Jogo de Portugal.
As obras a representar serán: o xoves
15, Noite de Reis. O venres16, Co-
mendo pementos de Padrón con
Tarantino. O sábado 17, El porvenir
está en los huevos. O domingo 18,
Jorge!. O luns 19, As cuñadas, e o
martes 20, Odisea Espacial . Todas
as funcións ás 21:00, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire.

MONFORTE
¬TEATRO. Kvetch (unha come-
dia americana sobre a ansie-
dade. Unha comedia sobre as an-
siedades do home e muller contem-
poráneos, pola compañía galega
Teatro do Morcego. Poderemos
vela o domingo 18, ás 19:00, no Edifi-
cio Multiúsos. 

MELIDE
¬MÚSICA. Les Trois de Cora. Ac-

tuación deste trío franco-galego.
Será este venres 16, ás 23:00, na sala
A Fundación.
¬MÚSICA. Aid. A hip-hopeira vi-
guesa está este venres 16, ás 00:00,
na Sala 600.

NARÓN
¬TEATRO. Os patios da memo-
ria. Unha reposición desta obra do
grupo Teatro do Morcego, que po-
demos ver este xoves 15, ás 20:30,
no Pazo da Cultura.

OURENSE    
¬ACTOS. Gala do IV Premio
Diario Cultural de Teatro Ra-
diofónico A Radio Galega e o
Centro Dramático Galego organi-
zan este evento a medio camiño en-
tre un programa de radio (condu-
cido por Ana Romaníe Anxo Quin-
tela), unha gala de entrega de
premios e unha lectura dramatizada
de varios fragmentos dos textos fi-
nalistas desta edición. Este xoves 15,
ás 20:00, no TeatroPrincipal.
¬CINE. La Vida Loca. En colabo-
ración coa mostra de teatro MITEU ,
o Cineclube Padre Feijo proxecta
este documental acerca das chama-
das maras, bandas de rapaces que
causan o terror en países como O
Salvador. O luns 19, ás 23:00, entrada
a 2 euros, no Auditorio Municipal.
¬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. Josito Porto. Actua-
ción deste contacontos dentro da
mostra MITEU, este xoves 15, ás
23:00, entradas a 2 euros, no Café
Cultural Auriense. 

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.
¬EXPO. Castelao. A derradeira
lección do mestre.  Exposición
de obras de Castelao, no 60 cabo-
dano da súa morte, e corresponden-
tes ao período 1936-1950. Permane-
cerá aberta até o 10 de xullo, na Sala
de Exposicións do Museo Provincial.
¬MÚSICA. Jerez-Texas. Un grupo
referente da fusión flamenco-jazz,
que presenta o seu novo disco Sun.
Este venres 16, ás 24:00 , no Club Cla-
vicémbalo.
¬MÚSICA. Aniversario Pergo-
lesi. Dentro do Festival de Mú-
sica Cidade de Lugo, celébrase o
Aniversario de Pergolesi, coa mez-
zosoprano Romina Basso, acom-
pañada do grupo La Risonanza,
con Fabio Bonizzoni director. In-
terpretan pezas de Caldara, Bo-
noncini, Durante, Domenico Scar-
latti e Pergolesi. O sábado 17, ás
20:30, no Círculo das Artes.
¬TEATRO. XVI Festival de Teatro

¬TEATRO. Master Class. Unha
obra que representa a compañía
Bengala Produccións.Será este xo-
ves 15 e venres 16, ás 21:00, entradas
a 10 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Infame ou o
pracer do efímero. Dentro dos
Domingos en Danza, espectáculo
que será presentado pola compañía
Excéntricas Producciones. O sá-
bado 17, ás 19:00,  entrada a 7 euros,
no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Domingos a escena.
Función por un grupo amador, de
entrada libre e gratuíta, nesta oca-
sión subirá ao escenario o grupo de
teatro Amistade. O domingo 18, ás
19:00 , no Centro Cívico de Caranza.

GONDOMAR
¬EXPO. 30 anos de deseño de
moda galega.  Exposición organi-
zada polo IEM da que se encarga a
deseñadora María Moreira. Aberta
a té o 10 de maio, naA ula de Cultura
Ponte de Rosas.

LUGO
¬EXPO. As orixes do home.  Ex-
posición de tipo didáctico que trae
La Caixa, e que permanecerá

ANOSATERRA
15 - 21 DE ABRIL DE 2010

O museo da Diputación de Lugo
abre esta semana unha interesante
exposición sobre Castelao, que in-
clúe materiais de distinto tipo, ade-
máis das 25 obras xa pro`piedade da
diputación lucense.

Festival de teatro universitario en Lugo.

O veterano grupo Los Ilegalescomparece esta semana na sala Capitol de Santiago de Compostela.
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cénicas. O sábado 17, ás 20:00, no
Multiúsos da Xunqueira.

A RÚA
¬TEATRO. Só. Espectáculo do actor e
cómico Carlos Blanco, que podere-
mos ver o sábado 17, ás 20:30, no
Centro Cultural Avenida.

SADA
¬TEATRO. Tristán Cara de Can.
Unha obra dirixida ao público infan-
til, a cargo do grupo Elefante Ele-
gante Teatro. O venres 16, ás 18:00,
na Casa da Cultura Pintor Lloréns.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblio-
teca Ánxel Casal. 
¬CINE. Bloqueo. O Cineclube
Compostela proxecta este filme
(Blokada, Sergei Loznitsa, Rusia,
2006, 52', VO), o vindeiro mércores
21, ás 21:30, no Centro Social O Pi-
chel.
¬EXPO. Wildlife photographer
of the year.A magnífica colección
de imaxes desta exposición é o me-
llor expoñente do esplendor, drama
e diversidade da vida no planeta Te-
rra. Até o 23 de maio, no Centro Cul-
tural Caixanova .

No mesmo recén inaugurado cen-
tro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sen-
tido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. 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. Gilberto Zorio. Monta-
xes e exposición deste italiano, es-
tandarte nos anos 6o da chamada
Arte Povera. Até o 27 de xuño, no
Museo de Arte Contemporánea-
CGAC.
¬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, cursou estudos de Belas Ar-
tes en Barcelona, onde viviu 12
anos. Aínda que a súa formación é
pictórica, no seu traballo sempre
se manifestou a súa atracción polo
volume e o espazo. Até o 20 de
xuño, no Auditorio de Galicia.

GUIEIRO.43.

Norte de Vilagarcía.
¬MÚSICA. Alondra Bentley.
Unha das voces máis prodixiosas
que teñan pasado polo festival Van-
gardas Sonoras, a desta artista bri-
tánica residente en Murcia. Actúa o
sábado 17, ás 21:00, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬TEATRO. A esmorga. Unha visita
á clásica obra do ourensán Blanco
Amor, polos seus paisanos de Sara-
bela Teatro. O mércores 21, ás
20:30, no Centro Social Caixanova.

PORRIÑO
¬MÚSICA. La Brocha Squad O
dúo nace aló polo ano 2006, for-
mado por Lois Costas (Kabewan),
porriñés de nacemento; e Moha-
med Salem (Nark), de orixe saha-
rauí, afincado no Porriño. Actúan
este venres 16, ás 23:00, entradas a 3
euros, no Café Bar Liceum.
E o sábado,Jerez-Texas un grupo
andaluz  referente da fusión fla-
menco-jazz, formado por Ricardo
Esteve, á guitarra flamenca, Matt-
hieu Saglio, ao violonchelo, e Jesús
Gimeno, á batería. O sábado 17, ás
23:00, entradas a 5 euros.

REDONDELA
¬TEATRO. A Piragua. Unha obra de
gran reparto, dirixida por Candido
Pazó e interpretado pola sua com-
pañía Abrapalabra Creacións Es-

ANOSATERRA
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Quere saber máis?                                       anosaterra.com

A Piragua, da compañía Abrapalabra, reponse esta semana no Multiusos da Xunqueira, en Redondela.

A Cámara Municipal de Va-
lença (Portugal) propón aos vi-
sitantes unha fin de semana
gastronómica, donde o Cabrito
à Sanfins será o prato forte en
26 restaurantes da vila, o sá-
bado 17 e domingo 18. Acom-
pañan os Borrachinhos de Va-
lença, unha sobremesa conven-
tual tradicional.
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¬EXPO. Espectral. Obras das
coleccións do CGAC. A mos-
tra, comisariada por Miguel von
Hafe , reúne, entre outras, obras
de José Antonio Hernández-Díez,
Sandra Cinto, Jimmie Durham, Rui
Chafes, Ana Mendieta, ou Antoni
Tàpies. No CGAC.
¬EXPO. 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
15, ás 23:00, no Dado Dadá.
O venres 16, concerto do pianista ar-
xentino Federico Lechnere o armo-
nicista madrileño Antonio Serrano ,
ás 23:00.
E o martes 20, concerto e jam
session do vigués Felipe Villar
Quartet.
¬MÚSICA. Jugoplastika + Igloo

+ Maryland. Estes tres grupos ga-
legos animarán a festa da produtora
viguesa Ernie con melodías pegadi-
zas executadas con solvencia, debe-
doras do pop anglosaxón e da mú-
sica dos 90. O xoves 15, ás 21:30,  na
Sala NASA.
¬MÚSICA. 504+L.E. Flaco
+Kaos & Karmasound+Jam
Santiago mc’s. Actuación con-
xunta este venres 16, ás 20:30, en-
trada  a 8/6 euros, na Sala Capitol.
E o sábado 17, ás 21:30, estará o ve-
terano grupo rock asturiano Los
Ilegales, con entradas a 18 euros.
¬MÚSICA. Os nosos poetas a
través da música. A Banda Mu-
nicipal de Música e a Coral de
Solfa interpretan un programa de-
dicado aos poetas galegos. O venres
16, ás 21:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Festival de Zarzuela.
A Banda Municipal de Músicacele-
bra o Festival de Zarzuela cun pro-
grama variado. O domingo 18, ás

12:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Álvaro Vieito Cuar-
teto. O guitarrista pontevedrés de-
buta con Introducing, no que opta

por unha formación de cuarteto cun
marcado carácter internacional. O
martes 20, ás 20:30, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Alberto pérez. Actua-
ción deste veterano baladista, o luns
19, ás22:30, no pub Ultramarinos.
¬TEATRO/DANZA. Ciclo Redenasa
de 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 Tres, da compañía Pi-
sando Ovos. O venres 16 e sábado
17, ás 21:30, entradas a 7 euros, na
Sala NASA.
E o domingo 18, ás 20:00, Branca
Novoneyra traerá á Nasa o seu es-
pectáculo Game Over, baseado no
libro Dentro do labirinto, obra da
propia intérprete
¬TEATRO. XVI Festival Interna-
cional de Teatro Universita-
rio. A clásica cita co teatro universi-
tario prolóngase até este domingo
18, coa participación de 6 grupos

galegos e internacionais. Todas as
funcións son gratuitas e celébranse
ás21:00,  no Salón 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 xoves 15, ás 21:00, no Tea-
tro Principal.

TUI
¬EXPO. Arredores. Mostra de
pintura da artista Soledad Pite
Sanjurjo, que poderemos ver
até o 16 de maio na Galería Tris-
quel e Medulio. 

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
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No marco do ciclo ST Música
Presente,  o cuarteto de jazz de
Álvaro Vieitopresentará en di-
recto no Salón Teatro santia-
guéso seu disco Introducing

VI Premio  artigos xornalísticos 
normalizadores Concello de Carballo 
O Concello de Carballo, desde o seu Servizo de
Normalización Lingüística e en colaboración
con varios medios de comunicación escritos
(entre elesA Nosa Terra), convoca este premio
cos seguintes obxectivos:
- Promover a reflexión sobre a situación social
da lingua galega.
- Crear espazos nos xornais para analizar e pro-
mocionar o uso do idioma galego.
- Promover o uso do galego na prensa escrita.
Participantes
Poderán participar neste concurso de xeito
individual todas aquelas persoas que o de-
sexen. Cada participante poderá facelo cun
único artigo.
Os artigos serán inéditos, deberán estar es-
critos en galego e deberán contar cos trazos
máis significativos do estilo xornalístico: ca-
rácter divulgativo e/ou de opinión, estilo
breve e directo, linguaxe xornalística, capa-
cidade de incidencia, etc.
Neles deberase tratar algún tema concreto re-
lacionado coa situación sociolingüística do
noso país, coa defensa e promoción da lingua
galega, co seu estatus, co argumentario en de-
fensa do uso do galego, coa lexislación e os de-
reitos lingüísticos, con experiencias sociolin-
güísticas concretas, con propostas para o im-
pulso do uso e prestixio social do galego, con
experiencias útiles ou favorábeis para a dinami-
zación da lingua, coa política lingüística, etc.
Os artigos presentados deberán ter entre 2.000
e 3.500 caracteres con espazos incluídos (entre
350 e 600 palabras, aproximadamente).
Os artigos presentaranse nun sobre grande pe-
chado, deberán estar asinados cun pseudó-
nimo e neles non poderá figurar o nome nin
ningunha outra referencia ao autor ou á autora.

Presentarase un sobre aparte, pechado, cos da-
tos reais do/a asinante.
Os artigos deberán presentarse por cuadripli-
cado no Rexistro de Cultura, Ensino e Normali-
zación Lingüística do Concello de Carballo
(Pazo da Cultura) ou por correo certificado en
sobre pechado no que se deberá incluír toda a
documentación requirida. No remite debe si-
nalarse o pseudónimo empregado e na parte
dianteira do sobre:
VI Premio a artigos xornalísticos normaliza-
dores Concello de Carballo 2010 Rexistro de
Cultura, Ensino e Normalización Lingüística
Pazo da Cultura, 1.º andar Rúa do Pan s/n
15100 Carballo
O último día para entregar os artigos será o 3
de maio de 2010, tanto no rexistro como en
calquera oficina de correos.
Outorgarase un único premio de 1.200 eurose
a publicación do artigo en todos os medios
colaboradores.
O xurado estará composto por tres persoas de
recoñecida capacidade no ámbito ao que se re-
fire a convocatoria e por un secretario ou secre-
taria, con voz e sen voto, en representación do
Concello de Carballo.
Para a selección do traballo premiado, o xurado
terá en conta:
- A capacidade de incidencia no público.
- A orixinalidade e atracción dos contidos e ar-
gumentos, así como do seu tratamento.
-O encadramento nun tema, ámbito ou sector
concreto.
- A linguaxe xornalística e o estilo breve e di-
recto, a clareza expositiva e  calidade lingüística.
Ao xurado correspóndelle avaliar e deliberar
sobre os traballos presentados e poderá decla-
rar deserto o premio, así como conceder libre-
mente algún accésit, aínda que sen dotación
económica.

III Premio de poesía Victoriano Taibo
Entidade Local de Morgadáns

Victoriano Taibo, nado en Santiago de Com-
postela, botou en Morgadáns (Gondomar)
vinte anos da súa vida e docencia, pois alí che-
gou en abril de 1930 e marchou ao seu derra-
deiro destino (Vigo) en xullo de 1950, longa an-
daina da que hai que descontar a paréntese de
catro anos en Villalar de los Comuneros, exilio
imposto por sanción gobernativa como conse-
cuencia do seu galeguismo. 
A Entidade Local de Morgadáns en colabora-
ción co Instituto de Estudos Miñoranos con-
voca o II Certame de Poesía Victoriano Taibo

Entidade Local de Morgadáns dotado con
tres mil (3.000) € que se rexerá polas seguin-
tes bases:
1.- Os traballos presentados deberán ser orixi-
nais e inéditos, de temática libre, escritos en lin-
gua galega e non poderán ser adaptacións.
2.- Cada traballo consistirá nun ou varios textos
poéticos, cunha extensión non inferior a 300
versos, que constitúan un conxunto.
3.- De cada obra presentarase orixinal e catro
fotocopias. Os autores ou autoras concursarán
polo sistema de plica. Os traballos faranse che-
gar por correo ao seguinte enderezo:
Apartado 30
36380, Gondomar.
4.- Os traballos presentados conservaranse du-
rante un mes a partir da data de entrega do pre-
mio e logo destruiranse os que non fosen solici-
tados polos seus autores ou autoras.
5.- O prazo de admisión de orixinais comezará
cano se faga pública esta convocatoria e rema-
tará o día 30 de xullode 2010.
6.- O xurado estará presidido polo Presidente
da Entidade Local de Morgadáns, ou persoa na
que delegue, e actuará como secretario o Di-
rector do IEM, ou persoa na que delegue, am-
bos con voz pero sen voto. Estará constituído,
ademais, por cinco persoas de recoñecido pres-
tixio no ámbito literario.
7.- A obra premiada será publicada polo IEM na
colección Victoriano Taibo e non xerará derei-
tos de autor nesta primeira edición.
8.- O premio outorgado será único e indivisible.
O xurado poderá declaralo deserto se estima
que a calidade das obras presentadas así o
aconsella.
9.- Calquera incidencia non prevista nesta con-
vocatoria será resolta polo xurado.
10.- O feito de participar supón a aceptación
destas bases.

¬ CONVOCATORIAS

O incombustíbel baladista Alberto Pérez.
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actúa a formación pontevedresa de
jazz Xoubiña´s Experience,
con entradas a 3 euros.
¬TEATRO. Circo Gatülk. A compa-
ñía La Fiesta Escénica achega este
espectácuilo pensado para o pú-
blico infantil durante dous días, o sá-
bado 17 e o domingo 18, con dobre
sesión en cada xornada, ás 17:00 e ás
20:00, no Centro Cultural Caixanova.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. A pensión. Un conto de
suspense que explora as conse-
cuencias da soidade, pola compañía
Redrum Teatro. O venres 16, ás
12:00 e 21:00, no Auditorio
Municipal.

VIVEIRO
¬TEATEATROTRO. . A esmorga. Unha vi-
sita á clásica obra do ourensán
Blanco Amor, polos seus paisanos
de Sarabela Teatro. O sábado 17,
ás20:30, no Teatro Pastor Díaz.

Höfer desde os seus inicios en 1968
até o ano 2008. No Museo de Arte
Contemporánea MARCO.
¬EXPO. Cousas que só un ar-
tista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que es-
tuda a presenza do humor na arte
actual, e reúne doce artistas que
comparten referentes artísticos, e
unha forma de traballar común. Até
o 2 de maio, no MARCO.
¬EXPO. Álvaro Cunqueiro. A
mostra achéganos o lado máis per-
soal e íntimo do mindoniense a tra-
vés dunha selección de obxectos
persoais, fotografías do seu álbum
familiar e o son da súa propia voz. Até
o 17 de maio, no Verbum, museo das
palabras.
¬MÚSICA. Ciclo NX- Lovely
Luna. Este dúo composto por Xoel
López e Félix Arias presenta o seu
novo traballo Chang & Eng. O mérco-
res 21, ás21:00, no Centro Cultural
Caixanova.

¬MÚSICA. Riff-Raff.Esta banda de
tributo aos ACDC vai actuar este xo-
ves 15, ás 22:30, na sala La Fábrica de
Chocolate. 
O venres 16, á mesma hora, actuará
o cantante, contacontos e escritor
afincado na Coruña, Javier Cor-
cobado. 
E o sábado 17, concerto do grupo
Raíces y puntas. 
¬MÚSICA. Patricia Moon. Esta
violinista, que ten tocado con presti-
xiosos grupos, actúa este xoves 15,
ás 22:00, entradas a 6 euros, na sala
La Iguana Club. 
E o sábado 17, ás 00:00 e entradas a
5 euros, concerto do grupo ponte-
vedrés Nadadora.
¬MÚSICA. Balea´s Blues Quin-
tet. Un grupo do Morrazo que
rende homenaxe aos grandes do
blues e jazz. Ofrecerán un concerto
este venres 16, ás 23:00, entrada a 5
euros, na salaContrabajo .
No mesmo local e hora, o sábado 17

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 este domingo
18, na Casa das Artes.
¬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
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

GUIEIRO.45.Queres saber máis?                                     anosaterra.com

Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

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

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

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

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

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

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

� Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Ber-

gondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.

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

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

� Fanse cubertas de piscina e
bombas de calor. Amplia variedade
de prezos. Preguntar por Carlos, Tel:
637472399

� Véndense mobeis de cociña,
con fregadeiro, campana extractora,
grifo e pedra de encimeira, perfecto
estado, ideal  para segunda cociña
en casa rural. Moi económica. Anxo,
Tel:636 495 923 ou 609 416 204 

�  Vendo ovos da casa (ecolóxi-
cos.)  Galinhas  de crista pinheira e
Mos. E-mail: ovosdacasa.padrom
@gmail.com , e envio-che telf.

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

� Alugo piso no centro de Ponte-
vedra, rua Benito Corbal. Dous dor-

mitorios, amueblado, con terraza,
patio de cociña, garaxe e trasteiro.
Aluguer: 575 Euros coa comuni-
dade e o garaxe incluidos.Tel: 689
585 767.

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

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

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

� Alúgase piso 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

� 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.

� 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.

� Vendo madeira de buxo de até
13 centímetros de diámetro, seco e
verde. Santiago 691916239

� 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

O músico e escritor Javier Cor-
cobado actúa esta semana en
salas de A Coruña e Vigo.
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“lombo mollado” vai tomando
forma a primeira longametraxe
do curtametraxista Pérezcano,
realizador novel fogueado nos
festivais internacionais grazas
ao prestixio das súas fitas de pe-
queno formato. Producida co
apoio do programa de Cine en
Construción do Festival de Do-
nostia, pasou con discreción
pola última sección paralela de
Zabaltegi Novos Realizadores.

Post Grad
Dirixe: Vicky Jenson.
Intérpretes: Alexis Bledel,
Michael Keaton.
Comedia. EE UU, 2009

A codirectora do primerio Shrek
e d'O Espantaquenllasdá o salto
á imaxe real cunha intrascen-
dente comedieta protagonizada
pola máis moza das televisivas
Mozas Gilmore e por un Mi-
chael Keaton en horas baixas.
Ofrece o que promete, que non
é moito: unha farsa de enredos
postuniversitarios que adopta
formas de cine xuvenil máis
propio do instituto, ou da High
School por ser máis precisos co
trasfondo cultural, a conta
dunha acabada de graduar que
se ve obrigada a retornar ao seu
disfuncional fogar familiar logo
dos anos de experiencia univer-
sitaria e cosmopolita.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
Alicia no País 
das Marabillas
Dirixe: Tim Burton.
Intérpretes: Mia Wasikowska,
Michael Sheen.
Fantasía. EE UU, 2010

Tras A noiva cadáver, Charlie e a
fábrica de chocolatee Sweeney
Todd,o sempar Burton semella
ancorado en territorio estético
de revival camp victoriano.
Agora toca adaptar a Alicia de
Lewis Carroll, probabelmente
un dos universos literarios máis
próximos aos presupostos esté-
ticos do director de Eduardo
Manostesoirase Bitelchus. Os
que xa a viron están profunda-
mente divididos. Hainos que se
renden incondicionalmente ao
portentoso imaxinario burto-
nesco e ao xeito en que se engar-
zan os dous universos no filme
–non todos burtonescos– e hai-
nos que aborrecen o corsé do
exceso formulista e sobrecar-
gado na escenografía do direc-
tor de Sleepy Hollow nun texto
tan anarquicamente libérrimo
como é a obra que adapta.

Ninguén sabe nada
dos gatos persas
Dirixe: Bahman Ghobadi.
Intérpretes: Hamed Behdad, 
Ashkan Koohzad.
Drama. Irán, 2009 

O cineasta kurdoiraniano Gho-
badi (meniña dos ollos do Festi-
val de Donostia con dupla de
Cunchas de Ouro polos seus
dous últimos filmes, As tartaru-
gas tamén voane Media lúa) dá-
lle unha volta de 180 graos ao es-
tereotipo do cine iraniano, a
anos luz dos contemplativos e

acción perpetrado polo seu pro-
texido Morel, para o que xa es-
cribiu e produciu a distópica
Banlieu 13e a frenética Taken
–con Liam Neeson de protago-
nista. Aquí acode ao gastado ca-
risma tarantiniano dun pasado
Travolta e ao tirón de Rhys Me-
yers, o heterodoxo Henrique
VIII desa perversa telenovela re-
nacentista que son Os Tudorde
Showtime –estréase por estes
días a cuarta temporada nosEE
UU– para orquestrar un re-
medo das vellas Buddy Movies
dos 80 en clave thrillerfrancés
descerebrado contemporáneo
con reparto anglosaxón: xa sa-
ben os Transporterse similares.

Norteado
Dirixe: Rigoberto Pérezcano.
Intérpretes: Harold Torres,
Sonia Couoh.
Drama. México, 2009

Áspero drama fronteirizo sobre
as vivencias dun mozo mexi-
cano que se instala en Tijuana
coa intención de cruzar a fron-
teira do Río Grande cara ao
norte en busca dunha vida me-
llor no inalcanzábel soño ameri-
cano. Entre nostalxias do que
vai quedando atrás  e inquedan-
zas dun presente incerto cheo
de novos personaxes con toda a
imaxinaría da  maldición do

rurais filmes de Kiarostami, Pa-
nahi e o clan Makhmalbaf e da
súa propia obra previa. Ghobadi
–Premio Cineuropa tamén alá
polo 2006– busca o toque de
modernidade que Zhang Yimou
lle deu ao cinema chinés do Off
Hong Kong alá pola segunda
metade da década do 1990, con
filmes como Keep Cool, e sitúa o
escenario deste drama agridoce
de xuventude desesperada na
busca de horizontes no buli-
deiro Teherán contemporáneo,
onde unha banda afeccionada

Xosé Valiñas

local de rock –alí aínda é a mú-
sica de Satán– que trata de cum-
prir o soño de emigrar a Londres
e triunfar no mundo do pop al-
ternativo. Premio Un Certain Re-
garden Cannes

Dende París con amor
Dirixe: Pierre Morel.
Intérpretes: John Travolta, Jonat-
han Rhys Meyers.
Thriller. Francia, 2010

Luc Besson supervisa un novo
exercicio circense de acción pola

Mia Wasikowska en Alicia no País das Marabillas.

Imaxe de Norteado.

Elenco protagonista de Ninguén sabe nada dos gatos persas.

John TravoltaenDesde París con amor. RICO TORRES

Rodrigo Santoroe Alexis Bledelen Post Grad.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Do 27 de marzo ao 2 de abril celebráronse en Padrón os campionatos galegos indi-
viduais nas distintas modalidades. Os gañadores foron: Campións Sub 8: Jorge Mén-
dez e Paula García, Campións Sub 10: Gabriel Roma e Mireya Represa, Campións
Sub 12: Miguel Picos e Andrea Sabuz, Campións Sub 16: David Gómez e Aranzazu
Sánchez, Campión Veteranos: Joaquín Bello e Campións Absolutos: Fernando Sán-
chez e Edda Beltrán. Na modalidade absoluta o compostelán Fernando Sánchez
Aller, cun xogo valoroso, arriscado e imaxinativo, proclamouse con claridade cam-
pión galego ao lograr 6,5 puntos sobre 7 posibles, en segundo lugar quedou o xoga-
dor de Padrón Diego Espiñeira e terceiro foi o mestre internacional de Vigo Rafael
Rodríguez.

Sánchez, Fernando 2290
Rodríguez, Rafael 2301

Campionato Galego Absoluto 2010. Pa-
drón. (6) 01.04.2010. B17: Defensa Caro
Kann.
Fernando Sánchez foi unha das prome-
sas do xadrez compostelán que amosou
un progreso máis acentuado e acele-
rado, pero a dureza da competición e as
dificultades do xadrez como actividade
profesional o levaron a afastarse uns

anos da competición fora de Galicia.
Agora milita no Xadrez Ourense e volveu
de novo con forza e importantes victo-
rias. 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4
Cd7 5.Cg5 Cgf6 6.Ad3 e6 7.C1f3 Ad6
8.De2 De7 9.Ce5 0-0 10.f4 [10.0-0 c5
11.c3 h6≈] 10…c5= 11.Ae3 h6 12.h4
cxd4 13.Axd4 Ac5 14.Ac3 Ab4
[14...Cd5!?±] 15.Ad2= Axd2+ 16.Dxd2
Cxe5 17.fxe5 Cd7 18.Df4 f6 [18...hxg5?
19.hxg5 f5 20.g6+-] 19.Cxe6? [19.Cf3

fxe5 20.De4=] 19…fxe5? [19…Tf7 daba
vantaxe negra, 19...Cxe5 aseguraba a
victoria 20.0-0-0 Axe6-+] 20.Dc4 Cb6?
as negras desperdiciaron varias oportu-
nidades de gañar e as brancas non lles
darán unha nova Diagrama 21.De4!
Dxe6 22.Dh7+ Rf7 23.0-0+ Re7
24.Txf8 Rxf8 25.Tf1+ Re7 26.Dxg7+
Rd6 27.Tf6 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Símbolo do boro. 2- Siglas do “Sindicato Andaluz de Tra-

bajadores”. 3- O contrario da “Cara B” dun disco (dúas ver-

bas). 4- Patria enxebre da mafia italiana. 5- Punto de chega-

da nunha carreira. Equivocación. 6- Amizade, condición

compartido polos/as amigos/as entre sí. 7- Dar a luz os

mamíferos. Osíxeno. Lugar. 8- Fatigado. Cidade chinesa. 9-

Na antiga Grecia, cidadán sen dereitos, escravo. Nitróxeno.

Chegada, acción de vir. 10- Autor ou especialista en certo

tipo de composición  escrita breve, cun contido festivo ou

satírico. 11- Medida inglesa de superficie, a que aparece

mencionada nas películas de “vaqueiros”. Rexistro escrito do

sucedido, tratado ou acordado nunha reunión. 12- Calidade

de quen fai algo audaz ou atrevido. 13- Parte do corpo

humano de onde arrincan os brazos. 14- Asamblea das

Rexións Europeas. 15- Existe.

Verticais:

1- Carbono. 2- Proxenitor. 3- Vía ou medio a través do cal se

transmite ou coñece unha cousa. 4- Mamífero cetáceo

odontoceto, semellante ao golfiño.  5- Relacionado coa

ciencia que estudia nos seus distintos aspectos os sistemas

e códigos de signos. 6- Facer mención dalgo ou alguén. Atu-

ruxo, berro agudo, forte e prolongado que se emite con

carácter festivo. 7- Extraer. Medida consistente en vinte

mans de papel. 8- Importante cidade e porto italiano, de

donde era certo cantante de nome Nicola. Contracción.

Sodio. Destapa, deixa vía libre. 9- Manta que os xudeos prac-

ticantes se colocan na cabeza ao ir rezar. Título que se lles dá

ás abadesas, superioras e, e outras relixiosas. 10- Ventos, así,

en xeral. Afección excesiva a algunha cousa, adicción. 11-

Persoa disposta a progresar por medios rápidos e sen escrú-

pulos. 12- Década do século XX na que gobernaron Reagan

e Thatcher, por exemplo. 13- Adverbio que indica que unha

acción ou estado continúan. 14- Percibía polo oído, escoita-

ba.  15- Símbolo do nitróxeno.

Campión Galego 2010
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H. Vixande
MMuussiiccootteerraappiiaa,,  uunnhhaa  aalltteerrnnaa--
ttiivvaa  áá  qquuiimmiiootteerraappiiaa??
Nunca. Non é unha alterna-
tiva, senón un complemento
para tratar calquera patoloxía,
tanto nos hospitais como de
forma ambulatoria.
EEuu  ssaabbííaa  ddoo  ppooddeerr  ssoommnnííffeerroo
ddaass  nnaannaass,,  mmaaiiss  nnoonn  ddaa  ccaappaaccii--
ddaaddee  ccuurraattiivvaa  ddaa  mmúússiiccaa..
As nanas teñen un poder infi-
nito. O canto dunha nai ten
unha capacidade curativa e
emocional que fai que os be-
bés melloren e a música cum-
pre a mesma función en todas
as persoas. Inflúe no estado de
ánimo e ten consecuencias
psicolóxicas e fisiolóxicas.
PPooddeemmooss  mmeenncciioonnaarr  aaqquueell  rree--
ffrráánn  qquuee  ddii  qquuee  aa  mmúússiiccaa
aammaannssaa  aass  ffeerraass,,  ppeerroo  ccuurraallaass......
Pois a musicoterapia axuda na
progresión da melloría do es-
tado xeral dos doentes. Nos ne-
nos, desde os que teñen disle-
xia aos que padecen nervio-
sismo, a música facilita o seu
desenvolvemento integral.
TTeenn  uunn  aappaarreelllloo  ppaarraa  aapplliiccaarr  aa
mmuussiiccootteerraappiiaa,,  qquuee  éé  uunn  MMPP33
ccoonn  pprrooppiieeddaaddeess  ccuurraattiivvaass??
É unha especie de pequeno or-
denador portátil máis especí-
fico que funciona de forma di-
ferente. Até agora, a musicote-
rapia era unha disciplina indi-
vidual e presencial, o musico-
terapeuta ía de doente en do-
ente cargando co instrumento
musical. Este dispositivo conta
cunha biblioteca musical cre-

Belén Regueira

C ase todo o bo que se fai na
vida é para ligar, por utilizar

un eufemismo. Ás nosas desafo-
radas ganas de intimar co pró-
ximo debémoslles enormes ridí-
culos pero tamén as máis altas
catedrais da creación humana.
Alén do sex, drugse rock’n’roll,
ata os Nobel de Literatura confe-
san escribir para que os queiran
máis, outro eufemismo. E por
que lemos senón para parecer
máis altos e máis guapos no tou-
reo incruento de salón? 

A fotógrafa catalá Colita la-
mentaba hai pouco que o que se
entende por cultura fose hoxe
tan aburrido, tan pouco sexy, e
reputados opinadores aquén do
Padornelo coincidían en que á
cultura galega, que é a que nos
(pre)ocupa, lle falta sex-aquel.
Poida que fose ese o ensimes-
mamento ao que se refería Ro-
berto Varela.

O máis grave dano inflixido
ao galego nos últimos meses foi
o intento parcialmente exitoso
de convertelo nun problema,
nun doente terminal que os pa-
rentes teiman en manter cun fío
de vida. E a quen pode seducir
un condenado a morte? 

A guerra de trincheiras pon-
nos serios e solemnes, graves e
circunspectos, endogámicos e
malhumorados, e así non hai
quen mocee. Agora que se insi-
núa a primavera, o calendario
agrícola manda segregar en-
dorfinas, aparcar os ritos fúne-
bres e dedicarlle as enerxías a
cortexar os vivos, aqueles aos
que a cultura galega ten que fa-
larlles. As ganas de gustar non
son unha frivolidade senón o
pulo biolóxico que fai sobrevivir
a especie. A ver se o “A Polo Ghit
2010” nos inspira unha cultura
galega sexy.�
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Xan Carballa

Oaccidente de avión que
levou por diante a 90
persoas en Smolensk,

entre elas o presidente polaco, a
súa dona e altos cargos do es-
tado, foi un golpe para o país.  As
noticias resaltan que se agardou

unha semana para celebrar o
funeral de estado, e alegrábanse
de poder ter recoñecido os res-
tos da esposa de Lech Kac-

zynski que chegarían a tempo á
ceremonia.

Sen presas,  identificando
cada resto humano con aga-
rimo para que as familias ente-
rren e podan chorar os seus.
Non como fixo Federico Trillo
en Turquía cando o Yak-42,

onde enviou   unha brigada fo-
rense de intervención rápida,
que mandada por un xeneral
ben cheo de alcol, botou os res-
tos á repañota nas caixas, co re-
sultado de non acertar con nin-
gún morto. Hai católicos de bo-
tarse a chorar.�
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ada para cada enfermo.
EE  ccoommoo  ffuunncciioonnaa  oo  ttrreebbeelllloo??
Acéndese e accédese á música
que está gravada. O doente es-
colle o que quere escoitar dunha
programación feita por musico-
terapeutas e médicos, que ten
en conta os gustos do enfermo.
Este mesmo ten a posibilidade
de solicitar cousas novas a tra-
vés do propio dispositivo.
MMúússiiccaa  ee  iinnffoorrmmááttiiccaa,,  iissoo  ssooaa  aa
IIppoodd..
O noso permite a comunica-
ción cos terapeutas. Ademais,
os nosos enxeñeiros están a de-
señar adaptacións a distintos ta-
maños e patoloxías. Os queima-
dos tamén poderán empregalo.
CCuussttaarráá  mmááiiss  ccaa  uunn  rriill!!

Non é un investimento maior ca
un televisor de plasma. Despois,
precísase un equipo con psicó-
logos, médicos e terapeutas
musicais. Pódense tratar máis
de cen doentes nun hospital.
EE  nnoonn  ffaalleemmooss  ddooss  rrooyyaallttiieess!!
É certo que pensamos en tras-
pasar fronteiras. Imos presen-
talo en Nova York. Isto serve
tanto para os hospitais como
para a xeriatría.
DDííggaammee,,  ccaall  éé  oo  pprriinncciippiioo  aacc--
ttiivvoo  ddeessee  bbáállssaammoo  mmaarraabbiilllloossoo..
As novas tecnoloxías, que po-
den beneficiar desde o neo-
nato aos doentes con cancro.
OO  cceerrttoo  éé  qquuee  nnooss  hhoossppiittaaiiss,,
ccoommoo  mmooiittoo  hhaaii  ffííoo  mmuussiiccaall..
O proceso de humanización

dos hospitais está a comezar.
Non pode ser que na sala de es-
pera de urxencias haxa un tele-
visor co “Sálvame”. Necesita-
mos música ambiental que re-
laxe os sentidos e minimice os
danos. O fío musical está ben
nos avións, non nos hospitais.
MMaaiiss  eenn  xxeerraall,,  áá  mmeeddiicciinnaa  ccúúss--
ttaallllee  iirr  mmááiiss  aallóó  ddooss  ffoonneennddooss--
ccooppiiooss  ppaarraa  aauussccuullttaarr..
Pois cada vez están máis aber-
tos á terapia musical como
complemento.
EE  aa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ggúússttaallllee  eessaa
ccaanncciióónn??
Imaxino que estará de acordo
con mellorar a calidade do ser-
vizo e con contratar a equipos
de persoas que podan facelo.�

Cristina Goas, pianista
‘A terapia musical é un complemento da medicina’

’’O máis grave dano inflixido
ao galego nos últimos
meses foi o intento
de convertelo nun
doente terminal” 
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IRENE MOLINA / A.G.N.

Pianista de profesión, Cristina Goas Casal é responsábel de Melovida,unha empresa que vén de presentar
un novo dispositivo para empregar a terapia musical nos hospitais de maneira individualizada e paliar
os efectos de doenzas como o cancro. 
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