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Perdemos autonomía?
A venda da compañía R sucede á perda de Fenosa, coincide cos ataques
ao galego e pode preceder á absorción das caixas por unha entidadade foránea.

Xesús Palmou
‘O galego ten que estar
en todos os medios
de comunicación,
non só nos públicos’
2-3.

Xesús Palmou, membro do Consello de Contas
e ex secretario xeral do PP.
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O DEBATE POLÍTICO

Xesús Palmou, membro do Consello de Contas

‘A corrupción política é unha excepción e
non hai partidos de corruptos e de honr
Xan Carballa

Foi secretario xeral do PPdeG
despois de Cuíña e conselleiro
no último goberno Fraga. Aínda
que agora se encontra temporalmente sen militancia por mor
do seu cargo de Conselleiro de
Contas, Xesús Palmou (Rodeiro,
1949) non elude ningunha cuestión política e é un defensor firme da normalización do galego
“seguindo as obrigas que nos
impón o Estatuto de Autonomía”. Como avogado, o Consello Xeral da Avogacía Española
vén de concederlle a medalla ao
mérito no servizo á avogacía.
O Consello de Contas fiscaliza
o financiamento dos partidos
en campaña electoral. É un termómetro para medir a corrupción política?
Nós só fiscalizamos os gastos
de eleccións autonómicas, os
outros son asunto do Tribunal
de Cuentas. A nós chégannos
as contabilidades dos partidos
e comprobamos se se adecúan
aos limites legais de gasto e se
poden cobrar as axudas que lles
corresponden en función da
representación e os votos acadados. Pero hai que considerar
que só auditamos a contabilidade específica que cada forza
ten que facer en campaña.
Os desvíos económicos en
campaña son cativos.
Non teño coñecemento de que
se apreciasen desvíos en ningunha campaña en España.
Pero xustamente son os gastos
electorais os que lastran as
contas dos partidos e crean a
eterna fonte de corrupción que
supón o seu financiamento.
O financiamento até época recente tiña unha lexislación deficitaria, porque os partidos podían recibir donativos anónimos
en calquera momento de até

60.000 euros. A opacidade neses
ingresos foi sempre fonte de
problemas. Pero estou convencido de que a meirande parte da
clase política está composta por
persoas honradas e con vocación de servizo. E non creo que
haxa diferencias entre partidos,
e que nun estean os honrados e
noutro os corruptos. Os que se
achegan con intención de enriquecerse a costa do poder son
minoría en todas as formacións.
Canto máis opacas sexan as
achegas aos partidos máis facilidades teñen eses personaxes,
porque os que dan non o declaran e os que o reciben poden
desvialo. Agora a lexislación xa
impide a doazón anónima pero
a clave é a transparencia ao máximo das contas dos partidos, de
campañas e das contas ordinarias. Non solucionará todo pero
dificultará o delito.
Pablo Crespo, agora no centro
da Gürtel, era secretario de organización do PP galego xusto
até que vostede é secretario xeral. Sospeitaba del?
Sucedeu a Diz Guedes cando a
este o elixiron Delegado do Goberno. Botou no posto de 1996 a
1999. Eu asumo a secretaria xeral en setembro de 1999. Hai actuacións deste home que non
me gustan e póñoas en coñecemento de Cuíña e Fraga. Os
dous se sorprenderon das irregularidades das que lles falei, e
asumo o cargo con el afastado.
Crespo di que a Special Events
se lle adebeda unha cantidade,
pero como non estaba debidamente documentada négome a
pagala. É todo o que podo dicir.
Politicamente quen se fai responsábel de casos que afectan
tan alto, sexan Pablo Crespo ou
Luís Bárcenas?
No primeiro caso xa comentei

do algo está sendo investigado
polo poder xudicial os partidos o
que teñen é que facilitar a invesOfinanciamento,atéépoca
tigación ao máximo, tamén en
recente, tiña unha
propio interese. Non acredito
lexislación deficitaria,
nas investigacións internas canporque os partidos podían
recibir donativos anónimos do hai aberta unha vía xudicial.
A súa chegada é vista como
en calquera momento
punto e aparte na traxectoria de
de até 60.000 euros”
Xosé Cuíña, como foron as relacións con el despois de 1999?
Hai uns meses o seu fillo, Rafael
Cuíña, dixo que todo malentendido coa familia estaba resolto.
CrespodiqueaSpecial
Cando Cuíña cesa de conselleiEvents se lle adebeda
unha cantidade, pero como ro en 2003 houbo informacións
non axustadas á realidade que
non estaba debidamente
enturbiaron a relación persoal.
documentada négome
A secretaría xeral deixouna pora pagala”
que se establecera unha incompatibilidade nos estatutos do
partido, que supuxo a substitución de Acebes por Cascos en
Nonacredito
Madrid e aquí o cambio de Cuíña por min. Despois dunha cernas investigacións internas
ta distancia, as cousas entre nós
dos partidos cando hai
normalizáronse até o punto de
aberta unha vía xudicial”
que no 2007, cando lin a miña
tese de doutoramento na Coruña, el foi a única persoa do ámbito político que me acompañou. Xosé Cuíña e eu coñeciáCandoCuíñacesaen2003
monos desde o bacharelato.
houbo informacións
Vostede ten defendido publicanon axustadas á realidade
mente a fusión das caixas, e nesque enturbiaron
tes días o ministro Xosé Blanco
a relación persoal”
referiuse a esa posición como
“patriotismo de folla de lata”.
Sen entrar a valorar posicións
políticas, que na situación miña
HabíacousasdePabloCrespo actual non me corresponden,
digo que a fusión non debe esque non me gustaban.
Aceptei a secretaría xeral con tar mediatizada por posicións
nin do norte nin do sul. Ten que
el fóra e Fraga aceptouno”
garantirse viabilidade e solvencia, e dentro diso mantendo a
galeguidade. Se iso é posíbel é a
que o puxen en coñecemento e solución ideal. Calquera outro
Fraga acepta que marche en resultado será peor.
función da responsabilidade Podemos ter unha autonomía
política da súa actuación. Can- forte perdendo o control de

’’
’’
’’
’’
’’
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editorial

FOLLA
DE LATA

H

epción e
de honrados’

PACO LVILABARROS

empresas e entidades financeiras estratéxicas?
As caixas teñen unha relevancia
financeira e tamén social, pero
temos que lograr que a resultante sexa viábel. A miña aposta
é que o que fagamos teña futuro
e non nos atopemos en poucos
anos con nada entre as mans.
Coido que o goberno galego e
todas as institucións deben
apostar por unha caixa galega
viábel e non pode facerse contemplando intereses localistas.
O custe social que vai ter debe
facerse con garantías de que se
constrúe unha entidade competitiva e con futuro no novo
sistema financeiro que se está
artellando.G

‘O goberno ten que cumprir o que manda o Estatuto
en materia lingüística’
No seu día Cuíña estableceu
que o galeguismo do PPdeG ía
“até a fronteira da autodeterminación”, algo que parece
moi distante do que hoxe defende o partido en Galicia, sobre todo en materia de lingua.
A lingua non debe ser elemento de confrontación. Todos os
galegos, e o goberno o primeiro, temos a obriga de protexer
o galego e na medida do posíbel impulsar o seu uso, sen
que ninguén se considere
agredido. A clave é o Estatuto
de Autonomía, que no artigo 3
dí que os poderes públicos teñen dúas obrigas: garantir a
oficialidade do galego e o seu
uso en todos os ámbitos da vida (política, social, cultural,
nos medios de comunicación...). O goberno ten que
cumprir esa obriga e se a coo-

’’

Ogalegotenqueestar
en todos os medios
de comunicación,
non só nos públicos”

’’

Seresultaqueoalumno
pode falar o idioma que
queira é posíbel que remate
o ensino obrigatorio sen ter
usado algún dos idiomas,
que seguramente será
o galego”

ficialidade é un estatuto de
igualdade ese equilibrio tamén que estar presente no en-

sino, de xeito que un rapaz
que remata a educación obrigatoria remate dominando as
dúas linguas a un mesmo nivel porque iso é o que garante
que despois esa persoa poda
exercer o dereito de liberdade
lingüística. Non o pode exercer quen ao remate coñece un
idioma mellor ca outro, porque loxicamente usará o que
domine máis. Con equilibrio
no coñecemento cumpririamos o primeiro mandato do
Estatuto e despois vén o segundo que é impulsar o galego en todos os ámbitos. Iso require outras actuacións á marxe do ensino, porque o galego
non é só oficial para as institucións autonómicas, é oficial
en toda Galicia. Ten que estar
en todos os medios de comunicación, non só nos públicos,

en toda a vida social galega e,
tamén, na administración periférica do estado.
Pero o galego retrocede se gundo as últimas estatísticas.
Iso lévanos a pensar que haberá que redobrar o impulso
porque senón o galego será
unha lingua morta e os galegos non podemos permitilo.
Iso debíao ter presente o goberno e todas as institucións
galegas. A partir diso poñernos de acordo. Primeiramente na educación, para que o
equilibrio se produza, non só
na teoría tamén no uso do galego. Porque se resulta que o
alumno pode falar o idioma
que queira é posíbel que en
moitos sitios remate o ensino
obrigatorio sen ter usado algún dos idiomas, que seguramente será o galego.G

ai agora cen anos, Galiza viviu o chamado
conflito da folla de lata. Os
conserveiros víanse obrigados a pagar un gravame pola importación deste material, necesario para a produción dos envases de sardiña.
O da conserva era un sector
punteiro e moi internacionalizado na época. Durante
anos, os empresarios galegos argumentaron ante o
goberno central que as conservas ían destinadas á súa
vez á exportación, polo que
o pago do imposto non estaba xustificado.
Pero eran tempos nos que
en España primaba o proteccionismo para certos sectores. Os empresarios vascos
defendían os seus altos fornos e contaban con organización e capacidade política
para presionar en Madrid. Os
deputados galegos andaban,
en cambio, a outra cousa e o
sector da conserva ficou durante anos desamparado. A
inxustiza era evidente, pero
só se resolveu cando os vascos deixaron de precisar do
proteccionismo oficial.
O recordo daqueles acontecementos chéganos agora,
inevitabelmente, da man do
ministro de Fomento, Xosé
Blanco, quen acaba de dicir,
sobre o tema das caixas, que
“algúns defenden un patriotismo de folla de lata”. É probábel que el descoñeza en
que consistiu o conflito de
hai un século, mais o que si
debe saber moi ben é o que
se está a xogar Galiza neste
momento: nada menos que
a súa autonomía.
Do político de Palas de Rei
os socialistas galegos agardaban algo máis. O PSdeG non
sae nada beneficiado con estas declaracións. Pero non só
non as rectificou senón que
preanuncia a absorción da
posíbel caixa fusionada por
outra foránea. O obxectivo do
Goberno central e do Banco
de España é que as caixas reduzan cota de mercado en favor dos bancos. Para sorpresa
xeral, pode resultar que os
bancos resulten os máis beneficiados desta crise.G
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María Obelleiro

ASEMANA
PREMIOS MONCHO VALCARCE

BEIRAS E O SEMINARIO
DE EDUCACIÓN PARA A PAZ
GALARDOADOS

CATORCE GRUPOS NO CONCERTO

O sábado 24 de abril a Irmandade Moncho Valcarce celebrará a tradicional cea anual
para renderlle homenaxe a
Moncho Valcarce, de quen recentemente se presentaron
os seus Diarios inéditos, editados por Trifolium. No transcurso da cea, que chega á XVII
edición, farase entrega dos
Premios Moncho Valcarce
nas súas categorías de “Pola
Defensa da Terra” e “Pola
promoción da Terra”, destinados a aquelas persoas ou
entidades que se distinguen
na defensa e promoción dos
valores que sempre defendeu
o cura das Encrobas. Isaac Díaz Pardo, Manuel María, Alfonso Blanco, A Mesa, A Peneira, Centros de Desenvolvemento Rural, Preescolar na
Casa... son algúns dos galardoados en edicións anteriores. Este 2010 a Irmandade
acordou que os premiados fosen Xosé Manuel Beiras Torrado na categoría “Pola Defensa da Terra” e o correspondente á “Promoción da Terra”
para o Seminario Galego de
Educación para a Paz. O acto
de entrega rematará cun concerto de Miro Casabella.G

Pontevedra acolleu este sábado o concerto organizado
por Queremos Galego contra o novo decreto da lingua
no ensino e contra a política
lingüística da Xunta. Máis de
7.000 persoas achegáronse á
cidade do Lérez para escoitar os catorce grupos que colaboraron desinteresadamente en defensa do galego.
Dende as sete e media do serán, tal e como estaba previsto, até as dúas da mañá,
pasaron polo escenario Zurrumalla, Fía Na Roca, Fuxan
Os Ventos, Espido, García
Mc, RuxeRuxe, Uxía, Berrogüetto, Luar Na Lubre, A
Quenlla, Os Carunchos, Os 3
Trebóns, Galegoz e Lama-

blica para as eleccións galegas
do 2001. A directora comercial desta consultora era daquela María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa do líder da trama, Francisco Correa, e imputada. O xerente
era Jesús Calvo, tamén imputado pola Xustiza no Gürtel.G

CORRUPCIÓN

E A XUNTA DESTITÚE UN CARGO

LISTA DO PSOE DE FIRMAS
VINCULADAS
AO GÜRTEL GALEGO

PSOE E BNG RECLAMAN
‘RIGOR’ NAS OPOSICIÓNS

O PSdeG segue coa súa ofensiva para desvelar os vínculos
dos conservadores galegos
coa trama Gürtel. Os socialistas elaboraron unha lista de
empresas que aparecen recollidas no sumario e que están
relacionadas co pago de comisións a cambio de contratos públicos. O PSOE escolleu
Pontevedra para presentar o
primeiro paso nesta campaña
ante a acumulación de cargos
conservadores relacionados
coa investigación. Ademais
do propio Pablo Crespo, varios altos cargos desta provincia (Xosé Henrique Soutelo,
Xoán Casares e Xosé Cuíña)
tamén tiveron relación coas
compañías citadas no sumario. Ademais, os socialistas
pediron explicacións sobre a
contratación do PP de Pontevedra, liderado por Rafael
Louzán, da empresa Vox Pú-

QUEREMOS GALEGO XUNTA EN
PONTEVEDRA 7.000 PERSOAS

Os grupos da oposición reclamaron unha vez máis, desta
volta no pleno do Parlamento, que a Xunta asuma “responsabilidades” políticas polas irregularidades detectadas
en diferentes procesos selectivos da Administración galega. Pola contra, o PP volveu
defender a “dilixencia” coa
que o Goberno actuou naqueles procesos nos que se
constataron anomalías, como
os exames para os grupos C1 e
C2, nos que houbo filtracións,
ou o concurso para os opositores do A1 e A2. Días despois
do debate parlamentar, a
Consellaría de Facenda destituíu a subdirectora xeral de
provisión de postos e selección de persoal, Eduarda Varela, e atribuíu a decisión a un
cambio no organigrama “para mellorar a xestión dos procesos selectivos. O PSdeG
considerou a medida “unha

Macroconcerto de Queremos Galego en Pontevedra.

tumbá. O portavoz da plataforma cidadá, Carlos Callón,

constatación de que existen
anomalías nas oposicións”.
Para os grupos da oposición,
o ocorrido nos últimos seis
meses na Administración Pública, como o caso dunha
oposición do Servizo Galego
de Saúde (Sergas), no que os
primeiros postos foron copados por familiares directos
dun traballador de asistencia
técnica dese departamento,
constitúe unha sucesión de
“escándalos”.G

VENDA AOS INGLESES

A XUNTA SUBVENCIONOU ‘R’
CON 40 MILLÓNS EN 5 ANOS
Gran cantidade de cartos públicos impulsaron o negocio
da operadora que pronto pode pasar a estar baixo o control dun fondo de capital risco privado. Segundo fontes
da administración consultadas por ANT, a Xunta entregou axudas por perto de 40
millóns de euros á empresa
dende o 2005.
A maioría, máis de 37 millóns, foron aprobados nos
últimos meses do Goberno
Fraga. O Executivo subvencionaba así a extensión da rede de fibra óptica por máis
de 70 vilas. A Xunta asumiu
nestes anos até o 30% do custe de levar o cable de R a numerosas localidades de tamaño medio, onde en prin-

subiu ao palco para insistir
na necesidade de impulsar o

galego en todos os ámbitos
da sociedade.G

Oposicións á Xunta no recinto feiral de Silleda.

cipio non hai poboación dabondo para sacarlle beneficio. Este investimento público podería pasar nos próximos anos a estar baixo control estranxeiro. Ademais do
35% das accións mercadas a
pequenos accionistas, CVC

PEPE FERRÍN / A.G.N.

ten unha opción para facerse
con outro 35% de Caixanova
antes de que remate 2013.
Tanto a oposición como os
sindicatos xa lle reclamaron
á Xunta que tente evitar que
CVC se faga finalmente co
70% das accións de R.G

Arturo Dopico,director xeral de R.

>>>
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O CONSTITUCIONAL
DELIBERA
Ceferino Díaz

V

an case catro anos sen un
pronunciamento do Tribunal Constitucional (TC) sobre o
Estatut de Cataluña; anos nos
que ao abeiro do novo texto se
aprobaron máis de 40 leis, o que
desemboca nun serio problema:
en calquera momento o TC pode declarar inconstitucionais
preceptos que forman parte da
legalidade actual da vida catalá.
Se ben dende o punto de vista xurídico o Constitucional ten
competencia para anular ou
reinterpretar parte dos artigos,
non resulta razoábel que pareza
non ter límite de tempo para
pronunciarse.
Difícil crer que a regulación
do tribunal e os membros que
actualmente teñen que decidir
descoñezan que as súas sentenzas teñen repercusións políticas, e que os tempos en política
son fundamentais. A bo seguro
un pronunciamento do TC aos
dous meses da aprobación do
Estatuto sería discutido polo
seu contido, pero non se cuestionaría que o tribunal cumprira coas súas obrigas.
Agora, calquera sentenza vai
ser cuestionada polo seu contido, pero sobre todo pola súa
inoportunidade xa que a aplicación do Estatut non está alterando a convivencia e a inmensa maioría da cidadanía catalá
–incluídos os que non o votaron no referendo– entenderíano como unha provocación innecesaria. Os que recorreron
animados polo “España se
rompe” poden, apoiados en
certo modo polo Constitucional, axudar así a que medre o
soberanismo en Cataluña.
O Estatatut pode ter aspectos
de dubidosa constitucionalidade mais no seu conxunto hai que
aceptar que é políticamente coorrecto. Outra cousa é que algún
día teñamos que adaptar a
Constitución ás novas realidades do desenvolvemento territorial do Estado.G

’’

OConstitucionaldebería
ter un límite de tempo
para ditar
sentenza”

>>>

Hernández adxudica 3 millóns
á construtora pola que é investigado
A Xunta do PP adxudicou máis de 3 millóns
a Sercoysa, empresa da que foi apoderado Agustín
Hernández, actual conselleiro de Medio Ambiente.
Todos os contratos resolvéronos departamentos que
dependen de Hernández. Iso, malia que a Xustiza
está investigando ao mandatario por unha
certificación falsa dunhas obras desta construtora
Manuel Vilas

O TSXG admitiu este mes a trámite unha querela do PSOE. Os
xuíces investigarán se o político certificou unha estrada como finalizada malia que as fotografías dos socialistas proban
que Sercoysa apenas rozara o
monte. Hernández corre risco
de ser imputado por “falsidade
en documento oficial, estafa
e/ou fraude”. O presunto delito sucedeu en 2006, cando
Hernández era alto cargo na
Deputación de Pontevedra.
Os socialistas xa esixiron a
Feixóo que lle retire a capacidade de adxudicar. O presidente negouse. Mesmo cualificou o certificado falso de
“práctica administrativa” común, que di tamén fan administracións socialistas para
non perder axudas da UE.

A consecuencia é que os subordinados de Hernández seguen contratando á empresa
en relación coa cal o conselleiro pode ser condenado. Medio
Ambiente xa lle adxudicou a
Sercoysa seis contratos. O último en marzo, máis de 725.000
euros por un colector en Tui.
Antes encargáranlle a reforma
dunha estrada por 210.601 e
outras catro obras hidráulicas
por máis de dous millóns.
Con todo, Sercoysa tamén
recibiu moitas adxudicacións
do bipartito. O PP mesmo acusara ao presidente Touriño de
trato de favor. “Un dos directivos da empresa Sercoysa é o
seu cuñado”, aseguraba unha
nota popular en referencia ao
director financeiro, Camilo Cid.
Os conservadores respondían así ao expediente que lle

’’HONESTIDADE
Xosé Manuel Barreiro
Vicepresidente do PPdeG

S

on consciente do malestar, receo, disgusto e até cabreo que
están a provocar na cidadanía as constantes vinculacións
entre política e corrupción. Con maior ou menor razón, vehemencia ou intención, os medios de comunicación constantemente están a relacionar representantes políticos ou persoas
do seu contorno cun enriquecemento ílicito e comparto o cabreo social xeneralizado que iso está a provocar. E entendo o receo, a desconfianza incluso, que estes comportamentos xeran
cara a toda a clase política, sen excepción.
Pero ao tempo que o comprendo, coido que poñer no mesmo saco “todos” os políticos é inxusto. Xa coñezo esa incontestábel teoría da mazá podre que contamina sen piedade e que
moitos están a empregar como argumento de peso. De calquera xeito, ante infeccións desta índole, é tamén universalmente
coñecido o remedio: a eliminación da froita infectada.
A corrupción é inxustificábel e imperdoábel en calquera ámbito pero aínda máis, se cabe, no exercicio da política, dado que
os fondos que se manexan dende as institucións, polo seu carácter público, pertencen a todos. E cos cartos de todos hai que
ser máis coidadosos e meticuloso que cos propios.
É tarefa inaprazábel para os que nos adicamos á política
recuperar a confianza da sociedade que nunca debemos perder, pero tamén é preciso que a sociedade crea nos seus polí-

O conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández.

abriu Touriño a Hernández
por traballar para esta construtora e para o Grupo Puentes y
Calzada tras ser director xeral
de Obras con Fraga. No medio
da lea está unha importante
firma, con vendas superiores

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

aos 38 millóns e participada
por Serafin Cabo, Xulio Barros
e Xosé Valinas. Hernández evita afondar no asunto. “Non lle
vou dedicar nin un minuto”, di
o conselleiro, seguro da súa
inocencia.G

ticos porque, á fin, non somos máis que o seu reflexo.
É tan grave o desprestixio no que nos atopamos que non é intre de discutir e menos aínda de contar as excepcionais mazás
corrompidas xurdidas en cada fila senón de actuar e sobre todo
demostrar que esa mala fama non se corresponde coa realidade,
que os políticos, por regra xeral, somos xente comprometida e
honrada e boto man no noso caso do presidente fundador do
PP, Manuel Fraga que é, sen dúbida, pola súa longa traxectoria
adicada á vida pública, o mellor espello onde mirarse.
A xente do PP, por moitos ataques e descualificacións das
que sexamos obxecto, non temos que sentirnos acovardados.
Non podemos deixar que paguen xustos por pecadores, nin resignarnos a encaixar os ataques. Debemos dicir con contundencia que quen non sexa merecedor de confianza non ten cabida no PP, así de simple e así de claro.
E voume permitir citar textualmente unha frase do líder
dos populares vascos, o meu bo amigo Antonio Basagoiti que
ilustra perfectamente esta idea: “Non hai Pajines nin Pepiños
que sexan capaces de aguantarlle a mirada
dun concelleiro do PP vasco, que xoga a vida
por cero euros e decirlle que este partido é
corrupto”.G

’’

Quennonsexamerecedor
de confianza
non ten cabida no PP”
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QUEN
APRENDEU MAIS?
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

S

ucédense as análises no
primeiro ano triunfal da
Democracia Feixoniana. Mirando para adiante máis que
para atrás, como fan os votantes
pero non os analistas, en troques de facer o listado de erros e
acertos, semella máis entretido
preguntarse quen da máis impresión de ter aprendido algo
na saúde e na enfermidade neste ano de Restauración Popular.
O candidato que quería ser
presidente aínda non aprendeu
ben que o mundo nin se cambia
nin se goberna a golpe de roldas
de prensa. Pero sería inxusto
non recoñecerlle que algo mellorou sobre aquel campión que
todo o amañaba con titulares
máis ou menos contundentes. A
crúa realidade que goberna dende Monte Pío e a súa innegábel
capacidade adaptativa vano levando a adoptar un perfil menos
arrogante e máis prudente. Podería ter aprendido moito máis
de erros tan clamorosos como o
das Caixas, o Galego ou os goles
que lle meten dende Madrid, os
seus e os outros, por pasar tempo demais por alí, pero algo ten
progresado.
Na oposición non emiten os
mesmos sinais de progreso. Os
socialistas e o seu líder Pachi caeron no país dos inquéritos marabillosos. Todo o fan tan ben
que Feixóo é practicamente un
cadáver político e as cidades son
a terra prometida. No Bloque vai
todo ben. Manda a militancia,
non coma antes, que todo o
amañaban entre a UPG e Quintana. O nacionalismo agora sí é a
Voz de Galicia e a axenda política vén marcada polo nacionalismo. Velaí o seu éxito incuestionábel no tema das caixas ou no
debate do Galego, onde fronte a
groseira manipulación da dereita, xurdiu o pobo galego ceibe
organizado en tantas plataformas que xa se perdeu a conta.
Ou que se crían?G

’’

Feixóoaíndanonaprendeu
ben que non se goberna
a golpe de roldas
de prensa”
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A filosofía do urbanismo retorna ao ‘t
A Xunta reduce as competencias da Axencia
de Protección da Legalidade Urbanística e
limítaas ás inspeccións e imposición de sancións
H.V.

A Xunta vén de reformar as
competencias da Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística, retirándolle a facultade
de emitir informes e autorizacións administrativas en materia de ordenación do territorio,
urbanismo e costas e limitando
as súas atribucións á inspección, reposición e sanción urbanística. O que para o Goberno
resulta a “potenciación do seu
labor”, para a oposición implica
a “desprotección do territorio”.
A emisión de informes e autorizacións administrativas en
materia de ordenación do territorio, urbanismo e costas
pasa ao Servizo de Autorizacións e Informes Sectoriais creado ex novo na Secretaría Xeral
de Ordenación do Territorio e
Urbanismo da Consellaría.
Mais, no camiño, queda en
suspenso a cesión da competencia para outorgar permisos
que 45 concellos acordaran
coa Axencia. O Goberno tamén
procedeu á substitución do

presidente da APLU, Hipólito
Pérez Novo, que fora nomeado
polo bipartito.
O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, explicou no Parlamento que os cambios obedecen “a razóns organizativas” e resaltou que a
“Xunta de Galicia está a impulsar a Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística e continuará a facelo no futuro, como
demostra a incorporación de
novos vehículos para facilitar a
súa actividade inspectora e a
dotación, por primeira vez, de
600.000 euros no orzamento
deste ano 2010 para financiar os
máis de 200 derrubes pendentes, desde que a Axencia iniciou
a súa andadura en 2008”.

’’

AXuntadeGaliciaestá
a impulsar a Axencia de
Protección da Legalidade
Urbanística e continuará
a facelo no futuro”
Agustín Hernández.

’’

DesmantelanaAxencia
para garantir o seu control
político e facer o que
queiran co urbanismo”
Mar Barcón.

[Mar Barcón]
PSdeG-PSOE.

’’

Unhamedidacoherente
coa política do PP de deixar
o urbanismo nas mans
dos construtores”

A OPOSICIÓN DESCONFÍA. Porén, a
oposición non as ten todas consigo. No Parlamento, a coordinadora da Área do Territorio dos
socialistas, Mar Barcón, acusou
a Xunta de “desmantelar a
Axencia de Protección da Legali-

[Agustín Hernández]
Conselleiro do Territorio.

Teresa Táboas.

[Teresa Táboas]
BNG.

dade Urbanística para garantir o
seu control político e facer o que
queiran co urbanismo de Galicia”. En poucas palabras, retor-

nar á vella filosofía do “ti fai” que
estragou a ordenación do territorio no país e mediante a cal os
alcaldes do medio rural xo- >>>

Inspectores urbanísticos, un ano á espera de funcións
A pesar de que o 21 de abril de
2009 xa se coñecían as listas
das persoas aprobadas para
cubrir as cinco prazas de inspectores e 12 de subinspectores da Axencia de Protección
da Legalidade Urbanística, un
ano despois aínda non se incorporaron ao posto de traballo. Até decembro de 2009, o

tribunal que examinou os
opositores bloqueou a resolución do proceso sen que se rexistrase a intervención da Administración. Esta só comezou a partir do 10 de decembro de 2009, cando os implicados llo demandaron nunha
reunión ao director xeral da
Función Pública. O director

xeral invitou o colectivo a publicar cartas de protesta contra o tribunal e prometeu desbloquear a elección de destino con celeridade. En efecto,
o 22 de xaneiro publicouse no
Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes ás prazas,
mais adiouse a elección de
destino até o 14 de maio. “En

teoría, os Gobernos e as Administracións deberían funcionar por si mesmos, pero
nos tempos que corren estáse
a converter en algo habitual
que fagan falta medidas de
presión para que tanto uns
coma outras cumpran cos
seus cometidos”, sinalan os
afectados.G

O voto emigrante non logra consenso
X.C.

PSOE e PP tiñan acadado un
acordo en Madrid para limitar o
sufraxio do Censo de Españois
Residentes Ausentes (CERA) nas
locais e autonómicas, pero as reaccións en contra das súas formacións nos países de acollida,
fan que esteñan a revisar o criterio. O BNG é o máis decidido e
urxe que a modificación limite o
voto emigrante a un colexio

electoral específico no Senado.
A reforma sempre postergada do voto emigrante semella
estar na súa hora final. O consenso sobre a inevitabilidade da
modificación da Lei Electoral
demorou varias décadas pero o
aumento exponencial do CERA, cos novos criterios de nacionalidade, fan inmanexábel a
situación, sobre todo no ámbito municipal, nos que o voto

emigrante ás veces é maior que
o dos propios residentes. Iso,
sumado ao fráxil sistema de voto que non é obrigadamente rogado ou en urna, é motivo de
crecente controversia.
A finais de marzo, os grupos
maioritarios estatais alcanzaran
un principio de acordo para limitar o sufraxio, pero agora aparecen as contradicións entre os
partidos galegos. “Síntome con-

fortado porque sexan sensíbeis á
postura de Galiza”, manifestou
o portavoz do grupo socialista,
Xaquín Fernández Leiceaga, unha postura que xa avanzara o secretario xeral dos socialistas galegos, Manuel Vázquez, quen
apostou por que os emigrantes
voten nas autonómicas e revisar
a súa participación nas locais.
Pola súa banda, o portavoz
parlamentario do PPdeG, Ma-
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rna ao ‘ti fai’
>>> gaban co urbanismo de
forma clientelar.
En realidade, a APLU estaba
prevista na lei que en 1995 elaborara o PP, mais houbo que
agardar ao Goberno bipartito

para que se crease. Agora, este
organismo independente da
Administración, reduce as súas
competencias dentro dunha estratexia do Goberno que a deputada do BNG Teresa Táboas
considera “coherente coa políti-

ca do PP de deixar o urbanismo
nas mans dos construtores”.
Aínda que o conselleiro gabouse
de dotar unha partida para demolicións, Táboas lembrou que
Hernández nin sequera atendeu a emenda do BNG para am-

pliar o orzamento para esta actividade e recriminoulle que gastase 115.000 euros en adquirir
vehículos para a Axencia. “O
que non queren é intervir no territorio”, resumiu a deputada
nacionalista.G

Xunta, Deputación de Lugo e
concello de Barreiros van asinar un convenio de colaboración de 13 millóns de euros
para dotar de auga e saneamento a 3.000 vivendas que
obtiveron licencia municipal
sen contar cos mínimos servizos necesarios para outorgar
a autorización de construír. A
APLU iniciara unha investigación dunha práctica que, para
a oposición parlamentaria,
exemplifica o modelo urbanístico do PP, que ademais
agora premia esta conduta.
Na oposición parlamentaria, con todo, non existe unha
posición unánime. O PSdeGPSOE admite asinar o convenio para non prexudicar os
propietarios das vivendas,
mais reclama a responsabilidade política do alcalde, o popular Afonso Fuente. Os nacionalistas, en troques, xa advertiron na Deputación de Lugo que están en contra de
gastar recursos públicos para
unha obra que lle corresponde pagar aos construtores. Os
ecoloxistas de Adega, pola
súa banda, denunciarán o
que consideran “malversación de diñeiro público”.G
PACO VILABARROS

rich, nunha intervención que
precedeu á dos seus homólogos
e na que augurou que o “escándalo constante” do sistema de
voto non se resolverá para a cita
electoral do 2011. “Sempre andan dicindo para o ano que vén,
e chega outro ano e pasa tamén”, recitou lembrando a canción de ‘A Roda’, para ilustrar o
debate do voto emigrante.

TRASACORDO. Para o parlamentario do Bloque, alcanzouse un

Xosé Ramón Pousa

A

A Xunta
premia
o urbanismo
sen servizos
de Barreiros

nuel Ruíz Rivas, “non entrou
neste debate” das municipais e,
sobre as autonómicas, considerou que non se debe cuestionar
“en absoluto” o sufraxio do CERA. O presidente da Xunta, Núñez Feixóo, apostou, recentemente, por reflexionar acerca da
participación nas municipais.
“¿Que apostamos a que nas
municipais do ano que vén seguimos nas mesmas condicións?”, retou o portavoz nacionalista na Cámara, Carlos Ayme-

’’

A CASA
DOS HORTAS

consenso “equilibrado” no
marco da subcomisión para estudar a reforma da Lei Electoral, porque outorgaba a posibilidade de que os emigrantes
contasen con representantes
na cámara territorial, o Senado,
mentres que para os gobernos
autonómicos e municipais decidan os que residen. “Terán
que explicar o cambio de criterio, Non haberá diñeiro para
servizos sociais, pero xa veremos que para viaxar á Arxenti-

na e o Uruguai o ano que vén si
o haberá”, ironizou Aymerich.
En xullo do 2008, os grupos
aprobaron unha proposición
de lei, remitida ao Congreso,
para que o Goberno central
procedese á reforma da Loreg e
habilitase o sufraxio en urna e o
voto rogado para a colectividade da diáspora. A día de hoxe, o
debate desta iniciativa está paralizada no Congreso e a comisón ten que decidir antes do 30
de xuñoG

Casa dos Hortas, a casa natal de Manuel María, é a casa de todos os galegos e, tamén,
un lugar privilexiado para difundir o amor a Galiza e, seguramente, nun futuro próximo sexa
un dos principais recursos turísticos da Terra Cha. Por esta razón, é de xustiza que prospere, o
intento dos amigos da Fundación Manuel María, expresado o
sábado, 17 de abril masivamente
no Museo do Pobo Galego, de
poñer en marcha unha casa museo. En tempos máis difíciles que
os presentes, a obra do poeta
chairego penetrou profundamente na sociedade galega que
sabe de memoria, en parte grazas aos cantautores, os principais poemas do seu extenso cancioneiro. Vivir isto na súa propia
casa axudará a entendelo mellor.
Con Manuel María, especialmente ao longo da década dos
70, coñecín Galiza de recanto a
recanto nun coche que eu guiaba e el chamaba con sorna a
“máquina de mallar”. Naquelas
curtas xiras de verano, nun ir e vir
dunhas horas, tiña predilección
pola arquitectura cultural, especialmente polo simbolismo das
casas dos creadores, e tamén por
certos cemiterios onde repousan
ilustres galegos. Con el visitei por
primeira vez a casa de Rosalía de
Castro, en Padrón, estivemos
con Tareixa, na casa de Castelao
en Rianxo, e con Otero Pedraio,
xa doente, vimos os recunchos
do seu pazo ourensán de Trasalba. Sempre nos quedaban por
ver lugares identificados cos
grandes persoeiros, porque Manuel estabelecía facilmente unha relación entre a paisaxe, o espacio humanizado da urbe e a
obra creadora do artista.
Por iso sei que, sendo un ataque a súa modestia, a Casa Museo de Manuel María, tal coma
hoxe se concibe, colmaríao de
satisfaccións, por ser o lugar onde naceu, amou, viviu. Dende algún lugar el estará axexándonos... por se mexamos nun lugar
inadecuado.G

’’

ACasaMuseoManuel
María colmaría
o autor
de satisfaccións”
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PARA PIRATA
TIM BURTON
Xosé Manuel Sarille

P

arafraseando o Generalísimo, poderíase dicir
que cativos e desarmados os
últimos flancos onde o planeta aínda non está sometido á
lei da oferta e a demanda, as
tropas do beneficio están a
piques de acadar os seus últimos obxectivos. Nada fica fóra da observación contábel,
do aumento da porcentaxe
de lucro. Para maximizar os
rendementos procédese sen
descanso á áxil uniformación, tamén dos gustos.
Cómpre evitar a dispersión
do consumidor, tan negativa
para o crecemento infinito
das empresas.
Individuos como Ramoncín hónrannos aos que nos
adicamos con fruición a intercambiar produtos na rede,
que son nosos e emprestámósllelos a quen nos peta.
Acabo de ver a Antonioni enteiriño grazas aos amigos de
Rebeldemule. Se agardo a que
o italiano se converta en famoso e chegue aos quioscos,
ou sexa, proxectado nas salas
polas distribuidoras norteamericanas que monopolizan
o mercado, teño que agardar
13 reencarnacións propias e
77 do sistema capitalista.
Non libra do lixo nin Alicia
no país das marabillas. Aí está
Walt Disney, encargada de
estupidizar calquera nacemento. Aos 80 anos rematan
os dereitos de autor, reina a liberdade, de mercado, o dereito a descortizar para lucrarse, e xorden cousas como
a de Tim Burton ( et tu quoque brute fili mi ), cheas de
monstros voadores igualiños
que os de Avatar, carnaza para tarados, que pelexan como
os vaqueiros, sen un diálogo
intelixente, con Johnny Deep
cos ollos máis abertos que
nunca, talvez porque está mirando para o becerro de ouro.
Pobre Lewis Carroll.G

’’

SeagardoaqueAntonioni
estea nas salas de cine dáme
tempo a reencarnarme
13 veces”
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Onde están os cen millóns
de Montecelo?
Varios miles de persoas
rexeitan en Pontevedra a
privatización da
sanidade e reclaman o
hospital único
M.O.

“Co proxecto de Monte Carrasco estase a cometer unha
gran dilapidación de diñeiro
público”, afirmou o doutor
Fernando Filgueira na lectura
do manifesto da última protesta en contra das pretensións do Goberno de Núñez
Feixóo de privatizar o sistema
sanitario. A inxente cantidade
de chuvia que caeu ao inicio
do percorrido non impediu
que a Plataforma en Defensa
da Sanidade Pública xuntase
ao redor de 20.000 persoas o
pasado venres en Pontevedra.
Á cabeza da manifestación situáronse o alcalde da cidade,
Miguel Anxo Fernández Lores
(BNG), e rexedores socialistas
e nacionalistas doutros 12
concellos que veñen representar o 70% da poboación da

Manifestación contra a privatización da sanidade en Pontevedra.

área sanitaria de Pontevedra.
Tamén participaron o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, parlamentares
de ambas as dúas formacións,
os principais sindicatos e as federacións veciñais Boa Vila,
Castelao e Teucro.
Ademais de defender o carácter público da sanidade, os

NACHO CARBALLAL

manifestantes reclamaron a
ampliación de Montecelo, para
o que se consignaran 100 millóns de euros, cantidade á que
habería que sumar os 57 millóns investidos co bipartito en
áreas que son completamente
novas. No manifesto, que foi
acompañado de consignas como “Onde están os 100 millóns

de Montecelo” ou “A sanidade
non é un negocio”, lembrouse
que “as expropiacións para o
hospital único estaban definidas, os plans de acceso xa comezaran a executarse, as melloras de abastecemento están en
marcha e a construción dos edificios da ampliación estaba a piques de comezar”.G

Miguel Anxo F. Lores, Alcalde de Pontevedra

‘Coa privatización haberá menos médicos’
O alcalde de Pontevedra e portavoz da fronte a prol de Montecelo, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), asegura que
o hospital de Monte Carrasco
suporía que a Xunta “hipotecase” a sanidade na área do
norte de Pontevedra.
Por que apostan por ampliar o
hospital actual?
O proxecto para Montecelo
–realizado e orzado– é o único
garante para manter a xestión
pública do Complexo Hospitalario de Pontevedra. Reivindicamos que Montecelo se amplíe cun edificio anexo a unha
recente renovación. Así se decidira nun convenio asinado polo Concello de Pontevedra, Deputación e Xunta no 2005. Cando o PP volveu ao Goberno decidiu bloquear o proxecto do
Hospital Único, que debería
quedar rematado no 20122013, e avogou por construír un
novo en Monte Carrasco sen
nin sequera consultar co Concello de Pontevedra. De construírse este hospital habería que
dotalo de servizos e de accesos,

xa que ademais de perseguir
beneficios privados, supón volver investir en expropiacións,
infraestruturas e abastecementos cos que xa conta Montecelo.
Como funcionará a privatización de Monte Carrasco?
O hospital farase cunha concesión a 20 anos cunha peaxe na
sombra e cunha gran parte da
xestión privada. O canon que
habería que pagarlle ao consorcio que construíse o centro hospitalario implicaría que o investimento inicial de 300 millóns
de euros se multiplicase por ca-

’’

Todaprivatizaciónsupón
un encarecemento
do servizo e unha perda
da calidade sanitaria”

tro a cargo da Xunta. Toda privatización supón un encarecemento do servizo e unha perda
da calidade sanitaria. A Consellaría de Sanidade aforraría agora cartos, mais hipotecaría o fu-

turo sanitario. Trátase dun negocio para empresas internacionais que porán o diñeiro
nun primeiro momento e que
logo recuperarán da Xunta
multiplicado. E cando se teña
que pagar este custo, o hospital
contará xa con máis de 20 anos
e ficará vello, co que haberá que
volver amplialo...
En Madrid, Valencia ou o Reino Unido posúen este modelo
de sanidade. Porén, está a prexudicar os doentes.
A privatización supón recorte
no gasto, que repercuten negativamente nos pacientes. Nos
hospitais que seguen este modelo de xestión, a ratio de médicos por doente é bastante inferior á dos hospitais públicos. O
mesmo acontece co resto do
persoal que traballa nun centro
hospitalario e isto deteriora a
asistencia. As empresas que se
encarguen da xestión do hospital , ao ser privadas, van recortar
de onde sexa necesario. No Reino Unido aumentaron as infeccións por mor desta xestión,
porque “racanean” o preciso.G
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O aeroporto abandonado
e a Casa da Cultura pantasma
Non só os organismos públicos malgastan.
Outras entidades sociais e veciñais son
responsábeis da construción de edificios e
infraestruturas que nunca se chegaron a utilizar

A.R. [TEXTO & FOTOS]

Os organismos públicos teñen
realizado investimentos de escasa ou nula rendibilidade.
Nas estacións de autobuses da
Guarda ou Celanova nunca
montou un viaxeiro. Hai áreas
recreativas convertidas en depósitos de lixo, cemiterios nos
que non foi soterrado veciño
ningún, edificios de desenvolvemento en ruína, etc. Mais,
tamén as asociacións privadas
impulsaron, en ocasións, importantes investimentos cun
froito case nulo.
No Castro, concello de Carballedo, hai dezanove anos
que unha asociación de veciños xestionou a creación, con
cartos públicos, dunha Casa da
Cultura que nunca abriu. Hoxe
é un gran contedor de lixo. A
pista de aterraxe de avións de
Trasmiras está chea de esterco
e moitos parques infantís nunca foron utilizados.

CASA DA CULTURA PANTASMA. A Casa da Cultura de Castro, apoiada polo concello, con achegas
económicas da Deputación de
Lugo e a Consellaría de Cultura, foi construída nun edificio
de dubidosa legalidade –tres
andares en pleno campo– e un
dubidoso gusto estético. O obxectivo do investimento, que
superou, en sucesivos anos, os
cincuenta millóns de pesetas,
era contar cun edificio multiusos. Dotado de mobiliario, dezanove anos despois aínda
non conseguiu abrir. A xa desaparecida asociación que o promoveu non soportou o aumento dos orzamentos inicialmente previstos, o que a levou
a diversos impagos e ao embargo do inmoble. Hai uns
anos foi comprado por un veciño de Madrid.
A nova asociación de veciños, O Bubaiño, intentou a recompra do edificio, actualmente en estado ruinoso. Os
cincuenta mil euros pedidos
polo propietario constitúe un

listón inalcanzábel para a asociación.

AEROPORTO CONVERTIDO EN ESTERQUEIRA. Con cartos europeos,
en 1989, o daquelas alcalde de
Trasmiras, Xaime Garrido,
decidiu construír unha pista
de aterraxe, con angares incluídos.
A obra, inserida dentro
dun plan transfronteirizo, impulsouna unha asociación
creada ad hoc. Agustín Vega,
senador socialista, foi o encargado de xestionar a maior
parte do diñeiro chegado de
Europa, tanto na Baixa como
na Alta Limia.
Xa sendo, alcalde de Xinzo,
Isaac Vila, os interesados barallaron a posibilidade de que
se ampliase e fose o aeroporto
de referencia de Ourense. A
inauguración da pista, no ano
noventa, realizouse con presas. Resultou soado o accidente, sen consecuencias,
que padeceron aquel día o
conselleiro de Política Territorial, Antolín Sánchez Presedo e o alcalde Xaime Garrido.
A aeronave na que viaxaban
non conseguiu despegar e
acabou estrelándose contra
un valado do fondo da pista.
Durante os primeiros anos,
da década dos noventa, foi
utilizada de maneira habitual,
sobre todo por pequenas
avionetas.
Hai un ano, a Consellaría
de Industria insinuou a posibilidade de que se realizase
un forte investimento no lugar coa construción dunha
base de aeronaves non tripuladas. Os cartos, máis de mil
millóns de euros, serían achegados por Eads e Boeing. A
ilusión foi descartada logo polo actual alcalde de Trasmiras.
Pasados vinte anos, a pista
segue sen ser utilizada. Os angares serven para gardar material do concello, vehículos e ferramentas. A pista converteuse
nunha enorme esterqueira,

Dous aspectos da Casa da Cultura de Castro (Carballedo).

’’

Napistadoaeroporto
de Trasmiras agora verten
o lixo as granxas
das proximidades”

’’

Moitaspasarelas,
construídas para acalar as
protestas veciñais, non son
usadas logo polos veciños”

moreas e moreas de vertidos
realizados alí polos donos de
granxas de galiñas existentes
nas proximidades.
Para os veciños de Vilaseca, distantes menos de medio
quilómetro do lugar: “é unha
pena, o que foi e o que é, hoxe
non hai máis que esterco, xa
nin incluso as avionetas máis
pequenas, aterran aquí”.
Lembran que eles foron os
que cederon, de acordo co
concello, o terreo.

PASARELAS E PARQUES INÚTILES. Un
caso de atropelo soe ser o detonante para a solicitude dun
paso elevado. Estas pasarelas,
construídas para acalar as

As pistas do aeródromo de Trasmiras convertidas en esterqueira.

protestas veciñais, non adoitan ser usadas polos veciños.
No barrio da Ponte, en Ourense, unha delas, na estrada
de Vigo, non é utilizada por
ningún viandante.
As asociacións de veciños,
tamén soen impulsar a construción de parques infantís,
nos que prima o prezo antes
que a cualidade. En Viveiro,
concello de Celanova, un parque infantil cos aparellos de ferro nunca foi usado polos poucos nenos do lugar. Hoxe encóntrase cuberto polas silvas.
Probabelmente corran a mesma sorte os parques instalados, non hai moito, para que os
vellos fagan exercicio.G

10-11 poleiro galiza.qxd

20/4/10

GALIZA.10.

21:10

Página 2

ANOSATERRA
22-28 DE ABRIL DE 2010

’’
ACCIÓN

ENPOLEIROALLEO
PUJOL DENUNCIA
A OCULTACIÓN
DE CATALUNYA
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lcij Vanguardia de Barcelona
La
faise eco dun despacho da
axencia Europa Press que recolle unha denuncia de Jordi Pujol respecto á ocultación da catalanidade, que o ex presidente
da Generalitat atribúe a varios
axentes: “Desde a Casa Real até
os gobernos españois, que intentan que isto quede o máis
disimulado posíbel”. Así
mesmo, engade que “en máis
dun caso –e non direi nomes–,
sobre todo do mundo do deporte, díxoselles ben claramente: «Oia, se vostede fai moitas manifestacións de catalanidade, aquela bolsa que ten ou
aquel estudo retiraráselle»”. O
honorábel, con todo, insistiu na
necesidade de proxectar a
imaxe do país e díxolle ás figuras públicas que “un pouco de
esforzo tedes que facer” porque
“non sempre é fácil facer esta
presentación de catalanidade”.
O diario resalta que “Jordi Pujol
pediu que ofrezan unha imaxe
«positiva e non conflitiva» de
Catalunya, porque este é o xeito
que convén de ser vistos no
mundo, e concluíu que a imaxe
catalá no estranxeiro degradouse ultimamente”.G

EGUNKARIA
E AS HEMEROTECAS
Con ocasión da sentenza de
absolución dos cinco directivos do xornal en éuscaro Egunkaria acusados de estar relacionados coa ETA –nun proceso
que incluíu o peche do periódico o 20 de febreiro de 2003–,
Público bota man da hemeroteca para recoller algunhas das
afirmacións de líderes do PP
cando interveu a Audiencia
Nacional o medio de comunicación. Na noticia aparecen as
frases que pronunciaron seguidas do seu autor e o cargo que
ostentaba ese ano: “É un instrumento da acción terrorista.
As detencións fixéronse con
fundamento”, José María Michavila, ministro de Xustiza. “A
loita antiterrorista non debe
distinguir entre as bandeiras
de conveniencia que poda usar
ETA”, José María Aznar, presidente do Goberno. “O Goberno vasco vai ter que dar
moitas explicacións polas subvencións ao diario”, Ángel Acebes, ministro do Interior.
“Unha cousa é a liberdade de
expresión e outra un medio de

TERRESTRE
E PASIVIDADE
HUMANA
María Xosé Queizán

A

FERRERES / PÚBLICO (mércores, 14 de abril do 2010)

HIZBULÁ,
ORGANIZACIÓN
DEFENSIVA

Jaime Mayor Oreja.

GUSTAVO CUEVAS

comunicación ao servizo da
ETA”, Javier Arenas, secretario
xeral do PP. “Si que hai relación
con ETA, cando menos dalgúns membros do consello de
administración”, Jaime Mayor
Oreja, vicesecretario xeral do
PP. “O diario Egunkaria é unha
tapadeira da ETA disfrazada de
periódico”, Carlos Iturgaiz,
presidente do PP vasco”.
Na recollida de opinións expresadas naquel entón, Público
non incluíu as emitidas por representantes do PSOE. Ese baleiro encargouse de cubrilo o
diario vasco Deia, que sinalou
que “o PSOE, entón na oposición, fixo pública a súa postura a
través do seu secretario xeral en
Euskadi e o seu portavoz no
Congreso dos Deputados. Patxi
López criticou que «moitos» falasen «da presunción de ino-

Jesús Caldera.

cencia de Egunkaria, pero non
da do xuíz, ao que se está condenando sen coñecer os datos e as
probas». Para o líder socialista,
«o xuíz parece que ten datos que
indican que [o diario] participa
da armazón de ETA». O actual
lehendakari mostrouse sorprendido «da rapidez e contundencia coa que responde o tripartito [PNV, EA e EB]» ante o
peche do diario, «fronte á reacción, máis morna, ante feitos
tan probados como un atentado». Jesús Caldera mostrou
«respecto» por un procedemento xudicial que daría «resposta ás inquietudes». O portavoz socialista pediulle ao xuíz
Do Olmo «axilidade para instruír canto antes esta causa»”.G

’’

AseñoraAguirre
comportouse como
unha lideresa e
o señor Raxoi como
un galaico portugués”
[Miguel Ángel Aguilar]
Xornalista, sobre o papel
de Raxoi no Caso Gürtel.
Michel Aoun.

EL MUNDO

El Mundo entrevista ao xeneral cristiá libanés Michel Aoun,
quen explica o papel da organización islámica Hizbulá, o
Partido de Deus, no Oriente
Próximo. “A resistencia de
Hizbulá é unha resposta ás
agresións israelís. Se a eliminamos, que estratexia teriamos en caso de ameaza contra
o Líbano? Non podemos desarmala porque non ten substitución: o Exército non está
aínda dispoñíbel, só o está
para conter os perigos internos como os grupos armados
dos campos palestinos. A resistencia de Hizbulá, con todo,
está destinada á defensa e non
á ofensa, aínda que Israel pretenda o contrario”. Este líder
tamén aborda a cuestión do
armamento desta milicia e a
posesión de mísiles Scud:
“Sexa verdadeiro ou falso, non
é asunto de Israel. Israel é un
inimigo do Líbano, así que
non é quen para impornos os
medios cos que nos debemos
defender. Iso é unha agresión
contra a Carta de Nacións
Unidas. Non teñen dereito a
criticar o noso armamento. E
doutra banda, vista a relación
de forzas, até se tivésemos
[mísiles Scud] non nos poderiamos comparar cos seus medios militares”. Aoun tamén
destaca que “a política europea e norteamericana apoia a
Israel. O apoio cara a nós limítase a manter a calma, e a
calma é moi provisional. Ademais, a presenza das forzas de
Nacións Unidas só mantén o
problema porque non achega
solucións, o seu papel é a observación e a súa misión é moi provisional”.G

erupción dun volcán en Islandia, unha illa que relacionamos co xeo pero ten, como
toda a terra, lume e gases no seu
interior que non paran de moverse, ata hoxe, dun xeito imprevisible e incontrolable pola ciencia, é noticia estes días. Regularmente prodúcense revolucións,
xorde lava incandescente, axítase o chan en terremotos e os
mares precipítanse sobre os
campos. Nalgúns casos estas sublevacións producen catástrofes, sepultan os pobos e deixan
moitas vítimas. Os grandes masacres acostuman suceder en
países pobres e afectanlle á poboación máis miserable. O que
non impide, e isto confirma a
irracionalidade da fe relixiosa,
que a xente siga reclamando
axuda divina e confiando na súa
bondade. Esta vez o volcán foi
benigno e só lanzou unha inmensa nube de cinza ao espazo
que paralizou as viaxes en avión
en gran parte do mundo. Un
caos nos aeroportos. Nin corpos
desmembrados, nin sangue, nin
gritos de socorro. Só inconvenientes, perdas económicas e reclamacións. Chamoume a atención a actitude de moitas persoas: “ A ver, e agora que facemos...? O Estado de benestar,
que tanto ponderamos, produce
unha pasividade que contrasta
coa actividade terrestre. Así
como se pensa que moito consentimento na educación da infancia é causa do fracaso escolar,
tamén as persoas maiores pensan no Estado como nun ente
protector. Non consideran que o
alimentamos toda a poboación.
O costume de incluír a factura do
custo das asistencias gratuítas
pode ser unha boa medida. Tamén estipular o que nos custan
persoalmente as corruptelas dos
que usan o poder a tal fin.G

’’

Aspersoasmaiorespensan
no Estado como nun ente
protector”
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Cos meus ollos vexo o mundo.

Os meus ollos é unha novela autobiográfica de Ramiro Fonte.

subscríbete a anosaterra, unha ollada propia.
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Investigan os ex senadores do PP no estranxeiro. Os xa ex senadores do
PP Luis Bárcenas[na foto] e Jesús Merino, procesados no Caso Gürtel, poderían ter contas secretas fóra de España. Esa é a principal liña de investigación da xustiza, primeiro no Tribunal Supremo e agora no Superior de Madrid, que toma conta da parte deles do caso logo de deixaren de ser aforados. O PP segue a defender a inocencia de ambos ex parlamentarios e entende a súa demisión como xeito de mellor combater as acusacións .G

CATALUNYA

Zapatero desprotexe a Montilla
a meses das eleccións
O PSOE négase a renovar o Tribunal
Constitucional a pesar de que o pedimento
xurdise do presidente catalán, José Montilla,
do mesmo partido. Por que?
César Lorenzo Gil

Logo de que o Constitucional
non adiantase no veredito sobre o Estatut de Catalunya, o
goberno catalán quixo aproveitar o momento para esixir que
se cumpra a lei na renovación
do alto tribunal. A estratexia de
José Montilla é doada de entender: a salvagarda da reforma estatutaria depende dunha maioría proclive no seo do tribunal,
algo imposíbel coa composición actual.
A renovación adiouse durante máis de dous anos por
mor do desencontro entre socialistas e populares. Unha das
grandes queixas do anterior ministro de Xustiza, Mariano Fernández Bermejo, fora precisamente esta: que o PP boicoteaba calquera cambio para poder
seguir “tutelando” a xustiza.
Mais arestora, o PSOE estatal
cambiou de rumbo. O pedimento de Montilla non foi

aceptado e a credibilidade do
president quedou no aire, só a
meses das próximas eleccións
catalás. Fontes da prensa catalá
explican que a declaración institucional de Montilla –que
quere que o parlament se pronuncie do xeito máis unitario
posíbel a prol da renovación–
foi consensuada co propio José
Luis Rodríguez Zapatero na pasada fin de semana.
Para algúns, este incidente
confirma a sospeita de moitos
analistas nos últimos tempos:
para Zapatero non é prioritaria
a opción de Montilla para a presidencia catalá. A súa escolla é
Artur Mas.
Por que preferir un nacionalista que un socialista sentado na poltrona da presidencia catalá? O PSOE de Madrid
considera máis necesario asegurar a vantaxe parlamentaria
tanto no resto da lexislatura
como a partir do 2012 que ali-

José Montilla [ á esquerda] con José Luis Rodríguez Zapaterono aeroporto de El Prat.

’’

O PSOE quere evitar que
CiU acabe por converterse
en aliado do PP”

mentar un tripartito que lle
resta apoios no resto de España. Ferraz quere acabar coa

incoherencia de ter como soci
preferencial no Congreso a
CiU e non a ERC, aliado dos
socialistas en Barcelona.
A proximidade aos independentistas dana as siglas
do PSOE, máis nun período
futuro que se prevé de conflito entre as ansias soberanistas en Catalunya e o Estado.
En troques, unha alianza con
Mas pode ser estratéxica a
medio prazo, nun contexto

ALBERT GEA / REUTERS

no que non se prevén maiorías absolutas e o PP xa non
oculta que buscará o achegamento a nacionalistas de centro cataláns e vascos para garantir estabilidade parlamentaria de gañar as xerais.
Se CiU goberna en Catalunya co apoio tácito do PSOE
e Mas se compromete a un
pacto de lexislatura logo de
ser investido, que aliados lle
quedarían a Mariano Raxoi? G
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O Euskadi Eguna será o 25 de outubro. O parlamento vasco aproba que o
25 de outubro sexa festivo na autonomía e se defina como Día do País Vasco
(Euskadi Eguna). A instancias do PP, os vascos danlle carácter oficial á festa de
celebración da aprobación do Estatuto de Gernika do 1979. Os nacionalistas
celebran o Día da Patria (Aberri Eguna) o domingo de Resurrección. Ambas
festividades convivirán.G

O DEBATE POLÍTICO

Fermín Bouza, catedrático de Opinión Pública

‘A xustiza non pode emendarlle a plana
ao parlamento constantemente’
César Lorenzo Gil

Fermín Bouza (Santiago, 1946)
recibiu o Pedrón de Honra pola
súa defensa “irredutible” da
lingua galega. Nesta entrevista,
o experto en Socioloxía analiza
a actualidade estatal
Non sei se por vicio xornalístico ou por ser un resto do tópico
das dúas Españas ultimamente en todos os temas polémicos
parece obrigatorio poñerse a
favor ou en contra. Agora pasa
co Caso Garzón.
O Caso Garzón é un fleco da
mala costura que a Transición
lle deu ao franquismo. Para pechar aquela época cumpría un
xulgamento simbólico da ditadura e lexitimar completamente o réxime republicano, o único que emanaba da vontade
popular. O Estado non transmitiu a idea de defensa das vítimas axeitadamente e por iso se
mantén esa dialéctica entre as
dúas Españas que se debeu superar naquel momento.
Seguindo con Garzón, é a xustiza española franquista?
Non. Hai xuíces de todas as ideoloxías. O que é preconstitucional é a mentalidade da xustiza,
que considera que pode argumentar xuridicamente por riba
da lexislación. Un xuíz debe ser
intérprete dos códigos, das leis.
E en troques observamos que
os maxistrados recorren a conceptos filosóficos –moitas veces
inventados por eles mesmos–
para defender as súas decisións.
Ese xeito de pensar e actuar non
se corresponde cunha democracia. A xustiza non pode
emendarlle a plana ao parlamento constantemente. E agora vemos que os tribunais se
cren con poder para facelo tanto na redefinición do que é prevaricar como nos límites constitucionais no caso do Estatut catalán. O xogo progresistas-conservadores na maxistratura é secundario. Réxense por un modelo particular e algo confuso

’’

Decaraao2012,inclinará
a balanza cara a PP ou PSOE
o que pese máis:
a crise ou a corrupción”

’’

AscanlesultrasdaTDT
queren controlar eses
dous-tres millóns de votos
de extrema dereita que
precisa o PP para gobernar”

para os demais.
Nestes días publicouse unha
enquisa que prognostica unha
mingua de votos para o PP en
Madrid. Cales son as causas?
UPyD medra e hai un claro cansazo coa política de Esperanza
Aguirre entre os estratos menos
convencidos. Ademais, nos últimos meses, o PSOE madrileño mellorou moitísimo a súa
imaxe. Temos que pensar que a
influencia da crise económica
no voto está a perder forza. Coido que o PP aínda vai perder
máis apoios de aquí ás autonómicas e municipais.
A crise xa non inflúe no electorado?
Non tanto como hai meses pero
de cara ás próximas eleccións
haberá que estar atentos a como
evolucionan os datos económicos. A carteira é o termómetro
electoral máis importante.
Dá a sensación de que o Caso
Gürtel non lle pasa factura ao
PP. A corrupción só dana a esquerda?
Os votantes de esquerda son
máis dados a absterse cando están descontentes. Os de dereita
son máis leais. Dito isto, o Gürtel
si vai danar o PP. E vaino facer
porque neste momento unha
das calidades que máis valora o

COLECTIVO OLLO

votante é a credibilidade e a xestión do caso fai os dirixentes da
dereita pouco críbeis. Nas enquisas aínda non se reflecte ao
100% porque é un tema que se
tarda máis en dixerir pero non
penso que os populares aumenten a distancia cos socialistas,
máis ben poden tender ao em-

? UERE SABER MÁIS?
Blog de Fermín Bouza:
elvotoconbotas

pate de cara ao 2012. Só poden
inclinar a balanza cara a un dos
bandos o que pese máis: a crise
ou a corrupción.
Noutros lugares, a crise modificou o mapa de partidos e os espazos ideolóxicos. Pode pasar
algo así en España?
Coido que non hai moito baleiro
no mapa político. UPyD cubriu
esa pequena hortiña do centralismo, da reacción contra o Estado das Autonomías. Rosa Díez
conseguiu crebar incluso a fron-

teira dereita-esquerda e consegue votos nas dúas alas. Penso
que o outro “nicho” pode ser a
xenofobia. A Plataforma per Catalunya, de Josep Anglada, pode
optar a conseguir representación parlamentaria nas vindeiras autonómicas e ese “éxito”
pode animar a UPyD a facer un
discurso abertamente racista.
Nas últimas datas varios dirixentes da formación empezaron a incluír a xenofobia nos
seus discursos: polo momento
contra os habitantes da periferia, caso das declaracións sobre
os galegos de Díez. Pero no futuro poden optar por atacar directamente os estranxeiros.
Que influencia pode ter na opinión pública o conglomerado
de canles da TDT que emiten
tertulias a todas as horas?
Convencerán os que queiran
ser convencidos. En realidade,
o que procuran é ter baixo rédea a extrema dereita para poder chantaxear o PP cos doustres millóns de votos desa ideoloxía. Cada grupo empresarial
busca aumentar a súa influencia no partido e controlalo. O
PP séntese preso desa extrema
dereita porque teme que se a
perde nunca sexa alternativa
de goberno. Só hai que comprobar como baixou a audiencia da Cope cando botaron a
Federico Jiménez Losantos.
Vostede trata acotío a situación
da lingua. Como valora a en quisa sobre o uso nas cidades
que publicou o IGE?
Os datos son malos e quizais
irreversíbeis. O único dato positivo ao que amarrarse é que na
faixa de mozos entre 15 e 29
anos medra a calidade do coñecemento do galego e que crece
nesta idade o galego como lingua inicial. Isto é consecuencia
dunha maior conciencia dos
pais e a influencia do ensino.
Ambas as cousas en combinación poden ser un motor excelente para reverter a situación.G
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Haberá bipartito en Londres?

’’
SÍNTOMAS

LATEXOS

SOSPEITOSOS
Os liberal demócratas
de Nick Clegg poderían
rachar o vello péndulo
entre conservadores
e laboristas en Gran
Bretaña

X.L. Franco Grande

N

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

O 6 de maio celebraranse eleccións no Reino Unido. Aínda
que David Cameron, o líder
dos conservadores, parte con
vantaxe de sete a 11 puntos segundo as enquisas, sobre o
primeiro ministro laborista
Gordon Brown, non todo está
claro. Dende hai case 100
anos, a hexemonía de conservadores e laboristas tiña esclarecido o panorama político de
tal xeito que o bipartidismo
británico foi clasificado como
o estereotipo ideal de democracia estábel, entre outros por
políticos tan coñecidos como
Manuel Fraga.
O particular desta convocatoria é que se achega o momento en que retoma forza e
irrompe no escenario o partido
dos Liberal Demócratas, un
partido político demócrata liberal que é o terceiro en representación no parlamento de
Westminster, con 63 membros. Foi fundado no 1988 da
fusión do Partido Social Demócrata e o Partido Liberal,
aínda que xa tiñan unha alianza electoral dende o 1983, actuando como coalición e non
como partido. O seu líder actual é Nick Clegg, que foi nomeado despois da dimisión do
anterior líder, Charles Kennedy, no 2006.
A aparición de Clegg –un
home novo, estereotipo de británico anglosaxón triunfador–
nestas eleccións, está descolocando os conservadores, que
xogaban a baza da mocidade
fronte ao primeiro ministro
Brown, desgastado polas improvisacións na crise, as herdanzas da etapa de Tony Blair e
as incoherencias das intervencións no Iraq e en Afganistán,
onde o Reino Unido sufriu
moitas baixas.
Cameron xa non parece tan
novo e os laboristas de Brown

O líder dos liberal demócratas, Nick Clegg,durante unha rolda de prensa en Cardiff (Gales).

incorporaron os liberal demócratas na súa estratexia electoral facéndolle as beiras á idea
dunha coalición para continuar no goberno. E en cada debate hai alusións e louvanzas
ás propostas dos de Clegg.
A primeira semana de campaña, logo do debate entre os
tres líderes, deixou unha intención de voto que quedaría
nun 29-33% para os laboristas,
35-39% para os conservadores
e os liberal demócratas entre o
16-21%. Estas son unhas eleccións complexas porque ningún dos partidos acadará a
maioría e é altamente probábel que se formen coalicións,
factor que poría a Glegg no
centro de atención. Despois
dunha longa etapa de goberno
laborista, os conservadores
non foron quen de aglutinar o
voto do cambio.
BUSCANDO A CLARIDADE. Unha das
razóns polas que os conservadores non teñen máis éxito é
que tanto eles como os laboristas son percibidos como pouco
claros á hora de explicar as súas
políticas e non dan exemplos
convincentes, por exemplo, de
como se pensa reducir o gasto
público, tal e como se desprende dunha enquisa do Sunday

’’

Clegg foi o gañador
do primeiro debate
televisivo da historia
do Reino Unido”

Mirror/Independent, onde o
63% concorda con esta opinión de falta de transparencia.
Noutra enquisa previa ao
debate do xoves, 15 de abril
para ComRes/ITV News/Independent, preguntóuselle ao
público cal dos tres líderes se
esperaba que gañase o debate.
O 42% dicía que Cameron, o
22% Brown, e o 10% Clegg. A
sorpresa saltou cando o último, pescando en mar revolto
no debate televisado, propuxo
unha nova “terceira vía”, que
consiste en escapar da monotonía recorrente dos dous vellos partidos que gobernaron
até agora. E obviamente gañou
o debate, o que lle dará máis
impulso aos liberaldemócratas

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

ANDREW WINNING /REUTERS

en detrimento dos dous partidos maioritarios. Estas expectativas acentúan a presión sobre Cameron, do que se agarda
moito máis e non parece ser
capaz de ilusionar. Se os conservadores non gañan por
maioría, e os laboristas permanecen no poder co apoio dos liberaldemócratas, é altamente
posíbel que se vexa atacado
dentro do partido e que teña
que lles facer fronte ás demandas de dimisión.
Non embargante hai que
lembrar que o nome de Glegg
aparecerá tan só nas papeletas
do distrito onde se presenta e
só 60.000 persoas de 46 millons
poderán votar por el. É tamén a
confianza no partido, e non só
na persoa, a que debe prevalecer noutros distritos para que
os liberaldemócratas teñan
maior representación e poidan
ser unha opción que condicione o novo goberno.
Aos laboristas só lles queda
defenderse e agardar o que o futuro lles depara, tentando non
perder moito terreo, porque estas son unhas eleccións moi incertas e calquera factor inesperado nos derradeiros días pode
alterar o resultado final. Agardemos para ver se finalmente temos bipartito nas illas.G

unca a política vaticana
voou tan a rente do chan
como nos recentes casos de
pederastia, ben coñecidos en
todo o mundo. E nunca, ademais, un feito que nada ten de
novo, senón todo o contrario,
produciu no Vaticano tal desconcerto –e aínda desgoberno.
Primeiro agochan os casos
de abusos sexuais (nin sequera
aceptan esa expresión), logo
protexen os curas pederastas,
despois sosteñen que hai unha
conxura contra a persoa do Papa ou que o que di a prensa é
pura latricada. E as desautorizacións ás declaracións das autoridades da curia romana sucédense cada día.
Pero o máis grave, ao meu
ver, son as recentes palabras
do Papa en Malta: “A Igrexa está ferida polos nosos pecados”.
¿Só a Igrexa? Nin unha palabra
para as vítimas. Un ten dereito
a preguntar se esas palabras
proveñen en realidade dun
cristián. (Máis dunha vez temos escrito, penso que sen radicalismo, que este Papa nos
parece moi pouco cristián).
A ninguén pode estrañar que
semellante actitude mine a credibilidade da Igrexa Católica ou
a suposta autoridade moral do
Papa. Algúns comentaristas falan de fallos na estratexia de comunicacións do Vaticano. Pode
que si pero sen esquecer tamén
un cinismo como o do peor
centro de poder mundano.
Un estaba acostumado a
unha política moito máis sutil,
de moi superior finezza. ¿Que
está pasando no Vaticano para
que tan grande cambio se produza e de maneira tan manifesta? Porque, por ese camiño,
non cabe dúbida de que Bieito
XVI está acelerando o que hai
tempo se vén percibindo: converter a Igrexa Católica nun
anacronismo.G

’’

Bieito XVI está acelerando
a percepción
de que a Igrexa
Católica é un
anacronismo”
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AS LIÑAS AÉREAS QUEREN
AXUDAS PÚBLICAS

REUTERS

Déficit comercial na China
A economía chinesa recuperou as cifras
de crecemento de PIB de antes da crise (11,9%
no primeiro trimestre) pero corre risco
de padecer unha burbulla inmobiliaria
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Non é o primeiro déficit comercial do milenio, pero había seis
anos que a China non incorría
nun déficit comercial. O sábado
10 de abril as autoridades aduaneiras chinesas viñan de recoñecer, a través da Axencia Xinhua, que durante o mes de
marzo tiveran un déficit de
5.385 millóns de euros. Dende
abril de 2004 no se rexistraba un
dato desta natureza. Os sinais
de alarmas das economía mundial saltaron. Todas os radares
orientáronse cara ao leste, para
tratar de interpretar se este signo anuncia novos tempos nunha economía demasiado quente, onde medre outra burbulla
económica que, de estoupar,
sería letal para a feble recuperación da economía mundial.
De feito, durante o primeiro
trimestre, o PIB chinés volveu
medrar a niveis de 2007, colocándose nos valores previos a

’’

Os prezos da vivenda
aumentaron un 50%
na illa de Hainan”

’’

Pensábase que o baixo valor
do iuan garantía o
superávit comercial
chinés. Agora demóstrase
que non”

crise mundial, xusto no11,9%.
Cifra na que os máis pesimistas
insisten como perigo dunha
economía arrequentada.
Presaxio que semella avalar
o incremento dos prezos dos inmóbeis durante o período entre
os meses de marzo de 2009 e
2010. Para o gabinete de estatísticas o aumentos foi do 11,7%,

pero para o Ministerio da Terra
e Recursos situouse no 25%, para Credit Suisse un apartamento pequeno en Beixing consome dous anos da renda. Na illa
de Hainan os prezos aumentaron no último ano nun 50%.
Algo de certo ten que haber
nestas análises, cando o goberno de Beixing anunciou que vai
elevar as taxas de interese e aumentar a cantidade mínima para a entrada dos pisos, ao tempo
que informou de que vai colocar no mercado grandes superficies de terreos públicos para
abaratarlles os custos finais ao
comprador.
Perigos existen. Determinadas magnitudes invitan a estar
vixiantes, pero outras como a
inflación por baixo do 3% indican que o goberno ten suficientes resortes na man para termar
da situación. O requentón actual deberíase, segundo a axencia Xinhua, ao paquete de medidas impulsadas polo goberno
a comezos de novembro por
valor de 440.000 millóns de euros para amortecer o impacto
da crise global na economía interna: financiamentos de dez
programas de infraestruturas a
dous anos, incluíndo o transporte (a China xa é o líder mundial en quilómetros de raís de

alta velocidade), iniciativas no
rural, vivenda accesíbel, proxectos ambientais e de reconstrución tras os desastres...
O IUAN SEGUIRÁ BARATO. É precisamente o dato do déficit do mes
de marzo o que creba o modelo
de crecemento chinés que, durante máis de dúas décadas,
vén medrando en cifras situadas ao redor do 10%, por mor
dunhas xigantestas exportacións de produtos manufacturados a un custo inferior ao que
teñen nos países desenvolvidos.
Agora as autoridades chinesas dispoñen dun argumento
para non revalorizar o iuan, tal
como reclaman os organismos
financeiros mundiais (FMI,
BM...), os EE UU ou a UE, que
ven no valor fixo da moeda chinesa, indexada artificialmente
ao iuan por debaixo do valor que
representa a economía asiática,
a razón pola que levan medrando exponencialmente as exportacións e o superávit comercial
chinés. Mais con déficit comercial, como o acontecido en marzo este argumento dilúese.
Ás portas de converterse na
segunda economía mundial, xa
nada do que aconteza no afastado oriente é irrelevante para a
aldea global.G

DEREITOS CIVÍS / EE UU

MORRE DOROTHY HEIGHT,
PIONEIRA DA IGUALDADE
Tiña 98 anos
Dorothy
Height, unha das primeiras activistas a prol
da igualdade
entre brancos e negros Dorothy Height.
nos EE UU.
Morreu en Washington deixando un ronsel de actuacións en defensa dos dereitos
civís desde a década do 1930.
Ela interveu para evitar linchamentos a negros, combateu a segregación por cor nas
Forzas Armadas e promoveu
que os negros puidesen acceder ao ensino e ter os mesmos dereitos penais, laborais
e de acceso a servizos públicos que os brancos. Ademais,
Height foi pioneira na loita
pola igualdade entre homes e
mulleres e o seu traballo é
moi valorado polo feminismo mundial. Ignorada pola
opinión pública por anos, foi
recoñecida coas máximas
condecoracións civís dos EE
UU na década do 1990.G

JASON REED / REUTERS

Un obreiro nun cano de cimento perto dunha área residencial de recente creación en Taiuan, na provincia de Xanxi (China).

A principal consecuencia da
nube volcánica que, procedente de Islandia, entupiu os
ceos do norte de Europa, é a
acumulación de perdas para
as liñas aéreas que operan no
continente. Os responsábeis
das compañías xa anunciaron
que solicitarán dos gobernos
planos de axudas públicas para solventar os custos de manter en terra ducias de miles de
viaxeiros. A situación máis
grave foi a de Gran Bretaña
pero tamén foi neste país onde as autoridades máis rápidas estiveron para posibilitar a
repatriación dos seus cidadáns, habilitando barcos e
transporte de superficie extra
para evitar o illamento. A lexislación da UE considera responsábeis as empresas de aeronaves dos atrasos, polo que
os aloxamentos e transportes
alternativos dos clientes deberán ser pagados por elas.
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Manuel Cao

A FUSIÓN DAS CAIXAS

N

on ha ser fácil saír con ben dos conflitos que aqueixan a estrutura económica e financeira europea
pois a raíz dos problemas está solidamente asentada no
comportamento dos axentes das moi diversas sociedades da UE debido á existencia de institucións case contraditorias.
En Grecia, a especulación inmobiliaria quedou no
proceso previo das espectaculares queimas na costa e
nas cidades pero a súa situación institucional é peor ca a
española. Para empezar, os datos económico-financeiros foron maquillados para enganar os supervisores da
UE, o que revela a conivencia entre as altas instancias de
goberno. Polo demais, os vicios da economía grega derivan dunha estrutura produtiva feble especializada no
sector turístico, un alto nivel de corrupción e unha estrutura de incentivos que dificulta a saída do circo vicioso; a
economía somerxida é maior ca española, a fraude presiona á baixa os ingresos fiscais mentres os gastos medran cunha burocracia ineficiente e co descontrol nas
partidas de gasto ao que hai que engadir a especificidade
grega do conflito con Turquía o que obriga a adicar unha
parte importante para o orzamento de Defensa.
Os gastos militares son segredo de Estado pero estímase que estarían arredor do 5% do PIB e velaí unha das
xustificacións aducidas para a falla de transparencia das
contas públicas que xa se praticara antes noutros países
europeos –lémbrese a contabilidade creativa do período
previo ao exame de Maastricht para entrar na moeda
única. Os grandes beneficiados do gasto militar son Alemaña, Francia e os EE UU, que tamén subministran a
Turquia, polo que unha vía interesante a explorar sería
acadar un pacto de paz duradeiro arredor de Chipre e as
illas do Exeo; ocorre que os otomanos cumpren unha
función de contención vital nesa área do planeta e son
apoiados basicamente polos EE UU, polo que non é doado o desarme.
O caso grego pon de manifesto a dificultade de aplicar
unha política económica europea só co instrumento do
euro. A ausencia dunha política fiscal materializada non
xa na harmonización senón na existencia dun orzamento comunitario para intervir globalmente no ciclo e
dun conxunto de normas para evitar o comportamento
dilapidador dalgúns Estados vai facer complicado o sostemento a medio prazo da Área Euro. A asimetría nos valores das sociedades centroeuropeas e latinas, as diferenzas na competitividade das súas economías e o modelo de xestión da administración complican en tempos
de crise a adopción de medidas correctoras forzosamente impopulares.
O problema grego representa un reto que tarde ou
cedo tiña que producirse pois se ben nos períodos de
crecemento é moi doado chegar a acordos, aínda coas
enrevesadas e enleadas regras de decisión da UE, é nos
períodos de crise onde se teñen que dar os pasos decisivos para afortalar o proxecto europeo como estratexia
conxunta e compartida para encarar a globalización e o
empuxe dos novos axentes da economía internacional.G

’’

É nos períodos de crise
onde se ha afortalar
o proxecto europeo”

Manuel Vázquez, secretario xeral do PSdeG-PSOE.

PEPE FERRÍN/ AGN

Gaioso, máis perto de renovar
como dirixente financeiro
Segundo avanza a negociación entre as caixas
dilúense os atrancos para que o veterano
mandatario permaneza na primeira liña do sector
X. G.

As delegacións de Caixa Galicia
e Caixanova, encabezadas respectivamente por Xavier García Paredes e Xosé Luís Pego,
seguen a negociar as vías para a
fusión. O principal atranco segue a ser a división de poderes
entre ambas entidades, xa que
Caixanova insiste en reclamar
a maioría nos órganos de xestión (incluídos cargos executivos como a dirección xeral e a
presidencia) e Caixa Galicia estabelece a liña vermella no 50%
para cada unha, pese a contar
con máis activos declarados
que a primeira.
Neste contexto, as declaracións de Abel Caballero acusando á Xunta de “ocultar o estado real das contas das caixas”
veñen a afondar na polémica
sobre o custe total da operación. A auditoría realizada pola
consultora KPMG para o Goberno galego indicaba que serían necesarios 1.200 millóns
de euros públicos para facer
posíbel a fusión. Deloitte, nun
estudo pagado por Caixanova,
aumentaba a cifra até preto
dos 3.000 millóns de euros.
Aínda que máis comedido,
no mesmo camiño incidiu Manuel Vázquez, secretario xeral

’’

As propias caixas
terán que explicar
por que fai falta tanto
diñeiro para a fusión”
[Manuel Vázquez]
PSdeG.

do PSdeG, quen asegurou que
“as propias caixas terán que explicar por que para a fusión fai
falta tanto diñeiro”. A estas consideracións hai que engadir as
de Xosé Blanco, ministro de Fomento, quen dixo detectar “patriotismo de folla de lata no debate xerado en Galicia”. O
mandatario socialista afirmou
que “en calquera operación hai
que buscar a eficiencia, porque
o problema non é o tamaño”.
GAIOSO PIDE “TRANQUILIDADE”...
Aínda que non hai comunicación oficial, os comentarios das
fontes próximas á negociación
sitúan a Xulio Fernández
Gaioso, actual presidente de
Caixanova e un dos máis destacados escépticos sobre a conveniencia da integración coa enti-

dade coruñesa, ocupando a
presidencia da caixa resultante.
Así, o veterano financeiro, de 78
anos, podería cumprir o obxectivo marcado polos seus partidarios de eludir a xubilación.
Con todo, o propio Gaioso
asegurou nun acto social o pasado 19 de abril que “este asunto
debe tomarse con moita tranquilidade, xa que se trata dun
proceso dunha complexidade
enorme”. Ademais, incidiu en
que aínda non se comezaron a
tratar aspectos como a moi probábel redución do cadro de persoal, xa que “a negociación
aínda está no momento inicial, e
non se entra en detalles”.
... E EXPLICA A VENDA DE R. Ante as
críticas pola perda da galeguidade dunha compañía emblemática como R, Caixanova defendeuse indicando que “manterá unha influencia significativa en R tras a venda á multinacional británica CVC”. A dirección da entidade viguesa afirmou que “temos garantidos,
mediante os correspondentes
pactos societarios, a participación en todas as decisións de
carácter estratéxico”.
Caixanova informou tamén
de que a venda de R achega
1.500 millóns de euros en investimentos por parte de CVC,
dos cales “330 acelerarán durante os próximos cinco anos o
despregamento da rede de fibra óptica en Galicia”.G
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O BNG propón once medidas para saír da crise.Transmitirallas á cidadanía por medio da campaña Non máis do mesmo, hai alternativa! Algunhas
das propostas máis destacábeis inciden na reforma fiscal que elimine abusos como as SICAV, a racionalización da administración a medio da eliminación das deputacións e algúns ministerios e a redución da morosidade, limitando o pago a provedores a un máximo de 60 días no sector privado. G
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Carme Adán, deputada do BNG.

AUTONOMÍA FINANCEIRA

Fernando Blanco, portavoz de Economía e Industria do BNG

‘A venda de R non ameaza a expansión
da rede de fibra óptica en Galiza’
Xurxo González

Fernando Blanco (Lugo, 1959),
portavoz do BNG no Parlamento, defende o futuro de R
como compañía galega, e incide na responsabilidade da
Xunta de Galicia. Elude valorar
o grao de compromiso co tecido industrial do país de empresas como o Banco Pastor,
moitas editoras de xornais ou
algunha conserveira, que venderon a súa participación ao
fondo de investimento británico CVC a mediados de abril.
Sorprendeulle a venda de R?
Polo que respecta aos accionistas minoritarios, sabiamos que
querían desfacerse das súas
participacións xa desde o momento en que Caixanova mercou a de Unión Fenosa e se
converteu no socio maioritario
co 66%. Por parte da dirección
da compañía, coñeciamos que
a vocación da empresa era medrar fóra de Galiza. Iso non está
mal, pensamos que é algo que
R necesita, pero para conseguir
ese obxectivo non fai falta vender activos ao estranxeiro.
Editoras de xornais e outras empresas galegas, pero tamén o
concello da Coruña, a través de
EMALCSA, venderon a súa participación. Os representantes do
BNG nesta última votaron en
contra da venda. De quen foi a
iniciativa na operación?
Os grandes fondos de investimento adoitan sondar os socios de empresas que lles interesan, e supoño que foi o que
pasou nesta ocasión. De feito, a
entrada da multinacional de
capital británico CVC constitúe
unha proba de que R é unha
compañía que funciona ben,
que ten unhas boas perspectivas de futuro. Non nos opoñemos á entrada de capital estranxeiro, pero o problema
aparece cando intervén na
operación Caixanova. A opción de compra sobre gran
parte das súas accións implica
que o control da compañías
pase a mans estranxeiras.
O grupo municipal do PSdeG,

’’

OssociosminoritariosdeR
estaban interesados
en vender desde hai tempo”

’’

Nonnosopoñemos
á entrada de capital
estranxeiro,
pero non debería superar
o 49% do capital de R”

’’

PEPE FERRÍN / A.G.N.

que controla EMALCSA, dixo
que os socios minoritarios se
viron “obrigados” a vender as
súas participacións...
Sabemos, desde hai tempo,
que todos tiñan interese en
que unha operación deste tipo
se levase a cabo, así que eu non
falaría de obriga.
A Consellaría de Economía

afirmou que a Xunta non pode
intervir en operacións de empresas privadas, pero Alberte
Núñez Feixóo dixo que é unha
mala nova para Galiza. Cales
son as opcións da Xunta?
A Administración galega debe
facer as xestións necesarias porque ten as competencias necesarias para intervir. A Lei de Cai-

AConsellaríadeEconomía
ten capacidade para intervir
en operacións deste tipo”

xas de decembro de 2009 outórgalle, tanto na parte expositiva
como no articulado, capacidade
para velar polo mantemento
dos investimentos estratéxicos
no país. Non se pode dicir,
como dixeron os representantes

‘Un representante da Xunta debería estar
nas conversas entre as caixas’
Ten relación a venda de R coa
fusión das caixas? Se é así,
compensa perder compañías
estratéxicas para manter a chamada autonomía financeira?
Semella que as condicións do
Banco de España para autorizar a fusión entre Caixa Galicia e Caixanova pasan por
vender algunhas participacións industriais. Pensamos
que hai activos menos importantes dos que desfacerse antes que de R.
Como valora a negociación
entre as caixas que está

tendo lugar estes días?
As caixas non pertencen aos
presidentes ou directores xerais das mesmas, que é o que
semella vendo como se están a
desenvolver os acontecementos. Son simples empregados.
Tamén chama a atención que
estas conversas non conten
coa participación da Administración galega. Se nós estivésemos no Goberno, un representante da Xunta estaría nelas,
cunha postura imparcial,
nunca localista ou partidista.
En canto á fusión, Xosé Blanco

’’

Aexpresiónpatriotismode
folla de lata define a actitude
de Caballero e Losada”

criticou o “patriotismo de folla
de lata” que na súa opinión se
practica en Galiza...
Definiu perfectamente a actitude de Abel Caballero [alcalde socialista de Vigo] e de
[Xavier] Losada [da Coruña].G

da Consellaría, que non pode
influír na venda de R porque se
trata dunha operación entre
compañías privadas. Estamos
falando dunha caixa, non dun
banco. De feito, se a Xunta tivese
neste momento representación
nos consellos de Caixanova e
Caixa Galicia, como estabelece a
Lei de Caixas, debería ter intervido xa decisivamente.
Está en perigo a extensión da
rede de fibra óptica en Galiza,
na que R xogou até agora un
papel fundamental?
Non, de ningunha forma. A
sede, a dirección e o cadro de
persoal vaise manter en Galiza,
a estratexia de R non variará.
Dela dependen 190 postos de
traballo directos e arredor de
1700 indirectos.
Pero un dos obxectivos declarados por CVC consiste en que
R medre fóra de Galiza. Non
afectará isto á extensión da fibra óptica ás vilas e os polígonos industriais, especialmente
os do interior do país?
R debe ter unha vocación universal. Nós non somos partidarios de poñerlle couto á súa expansión internacional. Este
tipo de compañías punteiras
son moi intensivas en capital, e
precisan investimentos que é o
que se busca coa entrada do
capital estranxeiro. A nós non
nos parecería mal se CVC ou
calquera outra compañía foránea comprase o 49%, pero coa
solución actual córrese o risco
indubidábel de que se perda a
galeguidade de R.
En 2005, o bipartito, con vostede
como conselleiro de Industria e
Innovación, asinou un convenio con R por máis de 40 millóns
de euros para levar a fibra óptica
a vilas e polígonos. Cal será o
destino destes fondos públicos?
Nós achegamos 43 millóns de
euros, pero R tomou a obriga
de investir máis de 160. Penso
que hai que separar a intención da compañía de medrar
no Estado e no estranxeiro da
súa actividade aquí, que non
está ameazada.G
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Mosquera, terceiro na Volta a Castilla y León. O ciclista galego Ezequiel Mosquera, do Xacobeo Galicia, clasificouse en terceira posición na
xeral final da Volta a Castilla y León que rematou en Santiago de Compostela. A última etapa, que discorreu entre Samos e a capital galega,
gañouna o portugués Sérgio Ribeiro, mentres que o triunfo absoluto foi
para Alberto Contador.G

FÚTBOL

Un descenso anunciado
O Compostela retorna
a Terceira División
pola vía rápida
Antonio Cendán

Cando aínda faltan tres xornadas para que remate o torneo ligueiro na categoría de bronce, o
Compostela xa está matematicamente descendido a Terceira
División. O equipo que preside
Xosé María Caneda comezou a
adaptarse a competición moi
tarde, no último treito do torneo, cando se convertera en algo así coma a cincenta do grupo, ao que todos “maltrataban”
deportivamente, chegando a
pasar cinco xornadas invicto.
MAL COMEZO. O combinado compostelán tardou até 12 xornadas de liga en coñecer a vitoria.
Fíxoo ante o Rácing de Ferrol,
na Malata. Pero, onde máis
atrancos se lle presentaban era
precisamente no seu propio estadio, en San Lázaro, onde os
afeccionados viron a primeira
vitoria do seu equipo na trixésimo primeira xornada de liga,
cando xa quedaban moi poucas esperanzas para que o
Compos mantivese a categoría.
Ao rematar a primeira volta,
Caneda dixo que o equipo faría
“unha segunda etapa sensacional”. O mítico presidente non
se equivocou moito nas súas
predicións, xa que os albicelestes lograron até a xornada en
que descenderon de forma matemática, seis puntos máis que
na primeira parte do campionato. Se eses números se desen
nos 19 primeiros encontros de
liga, probablemente o Compostela estaría, no peor dos escenarios, tratando de evitar a
promoción de descenso, pero o
campionato dura 38 xornadas.
Tratar de arranxalo nos últimos
partidos era unha misión pouco menos que imposíbel.

Formación do Compos intres antes dun partido e [arriba ] o seu presidente Xosé María Caneda.

’’

OCompostelaenganchouse
moi tarde ao campionato,
ademais resultoulle
sempre difícil puntuar
en San Lázaro”

CAMBIO DE ADESTRADOR. O cambio
de dirección no banco compostelanista non foi un revulsivo suficiente para que o equipo
trocase de rumbo. Atrás quedaban os tempos en que Chus
Baleato fora o artífice da segunda “milagre” do conxunto da
capital galega, levando o equipo dende a Preferente a Segunda B. O mal inicio de campaña
tratou de arranxarse coa súa

substitución polo noutrora buque insignia da capital galega,
cando o equipo miraba cara a
cara a Madrid e FC Barcelona,
Fabiano Soares. Pero, dende
que tomou as rendas do club, a
súa mellora non acaba de producirse. De feito, non abandonaría o posto de pechacancelas
que ocupaba dende as primeiras xornadas ligueiras.
Á crise deportiva xuntábase
tamén a económica e os xogadores farían diversas xornadas
de folga polas cantidades que
lles debía o equipo. A isto engadíaselle o divorcio que comezaba a haber entre o cadro da
capital galega e os seus seguidores, que cada vez acudían en
menor número a San Lázaro.
Na pasada campaña xuntaba
moitos máis afeccionados no
estadio compostelán que o Cidade de Santiago, malia estar
este na Segunda B e o Compos

en Terceira. Pero esta tempada, nos últimos partidos, só se
achegaban até as súas instalacións pouco máis de 400 ou
500 seareiros.
A REACCIÓN FINAL. O Compostela
enganchouse moi tarde ao
campionato. Ademais, resultoulle sempre difícil puntuar
en San Lázaro. O equipo picheleiro comezou a acadar puntos
e unha clasificación digna cando xa ninguén cría nel e a diferenza de puntos co penúltimo
era pouco menos que insalvábel, aínda que se foi recortando
paulatinamente. De feito, o
equipo de Caneda converteuse
nun perigoso visitante, gañando en campos coma o de Pasarón ou o da Cultural Leonesa.
Non embargante, eses puntos
perdíanse logo no seu feudo
ante rivais que compartían o
mesmo obxectivo da perma-

nencia. Tamén, antes de que se
producise o drama do descenso acadaron unha vitoria, máis
simbólica que outra cousa, ante o Eibar, segundo clasificado
e que a tempada pasada militara na Segunda A. Pero estas últimas fazañas non foron suficientes para revitalizar a un
equipo que tan só foi capaz de
integrarse na categoría cando
apenas se xogaba nada.
Tras este novo descenso,
vólvense a abrir moitas interrogantes. Entre elas, cabe preguntarse se Caneda seguirá a
pilotar o proxecto e tamén a
viabilidade do propio club, que
en nada lembra a aquel mítico
conxunto dos anos noventa
que se lle atragoaba aos grandes e que mesmo fora subcampión de inverno en 199596. A historia, que coma neste
caso é moi cruel, é agora totalmente diferente.G
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O Cidade de Lugo, campión de
España de duatlón. O equipo
do Club Fluvial Cidade de Lugo
vénse de proclamar campión de
España sub 23 en categorías masculina e feminina. Na proba absoluta, o equipo lugués foi campión
en féminas e subcampión en homes. Entre estes últimos salienta a
actuación de Óscar Vicente que
se proclamou campión sub23,
mentres que Saleta Castro foi
subcampioa.G

O RETORNO DUN CAMPIÓN

Iván Raña, triatleta

‘Galicia é coñecida en moitos lugares do mundo
polo triatlon’
Antonio Cendán

Iván Raña (Ordes, 1979), que fora campión mundial de triatlón
en 2002, retorna a este deporte
despois de pasar un ano no
mundo do ciclismo. O triatleta
galego regresa a súa antiga modalidade deportiva despois de
que “no ciclismo non atópase o
meu sitio”. Malia todo, considera que o seu paso polas filas do
Xacobeo Galicia foi “unha experiencia moi gratificante”.
Porque regresa ao triatlon?
No mundo do ciclismo non atopaba o meu sitio. Tiña ante min
outros retos. O ciclismo non me
daba a seguridade que me proporciona o meu deporte de toda
a vida. E seguir, do xeito en que
estaba, no mundo da bicicleta,
non me motivaba abondo.
Con todo, foi interesante o seu
paso polo mundo da bicicleta?
Dende logo que si. Mentres estiven correndo, metinme a fondo no ciclismo. Ademais, fíxeno
sabendo o que levaba dentro,
dun xeito moi intenso. Aparte,
que xa non se trata de probar
tan só outro deporte, que sempre é moi interesante, aprendes
cousas que logo che poden resultar interesantes, tales coma
as forma de correr e de facer traxectos moito máis longos.
Que diferenzas hai entre o ciclismo e o triatlon?
Existen diferenzas notábeis. O
triatlon é un traballo individual,
mentres que o ciclismo é, basicamente, de equipo. As técnicas
das carreiras son totalmente diferentes, no mundo da bicicleta
tes que preparar un sprint, saber
preparar un escapada, mentres
que no campo do triatlon é unha
soa carreira de 40 km, e os primeiros treitos son fundamentais
de cara ao resultado final.
Como se lle presenta esta tempada?

’’

Ociclismononmedaba
a seguridade que
me proporciona o meu
deporte de toda a vida”

’’

Comecei ben, acadei a duodécima praza na primeira carreira do ano, que non está nada
mal despois de pasar un ano
ausente deste deporte. O meu
obxectivo é estar entre os cinco
primeiros nalgunha das probas do mundial, xa que tratar
de ir directamente polo campionato, ademais de precipitado, é tamén moi arriscado.
Ten predilección por gañar algunha carreira en concreto?
O meu principal obxectivo é
estar no podio na proba de
Madrid. É certo que tampouco
estaría nada mal facelo en
Hamburgo ou calquera outro
sitio, mais facelo en España viríame moi ben, tanto pola repercusión mediática, coma
polos patrocinadores.
Pensa nos Xogos Olímpicos?
É unha das maiores ilusións
que teño. É impresionante gozar da vila olímpica. Non quere
dicir que o triatleta que se alza
co título olímpico sexa o mellor
do mundo, porque tan só é unha proba, pero hai que recoñecer que si é o mellor competidor. Hai xente que non falla
nunca, coma é o caso do canadiano Simon Whitfield, que
acadou o ouro nos Xogos de
Sídney e a prata en Pequín. Se

cadra tanto, Brown coma Gómez Noia son máis regulares e
están por enriba do resto.
O triatlon é un deporte popular
en Galicia...
Non nos podemos queixar.
Ademais de Gómez Noia e eu
mesmo, saíron outros que lle
deron un crédito notábel. Pero
antes de que chegásemos nós xa
estaban David Castro é Luís Piña. De feito, Galicia era coñecida
a nivel internacional por esta
práctica deportiva. Agora temos
tamén a Sabela Castro e a outros
que veñen pisando con forza.
É importante que probas do
calendario internacional se desenvolvan aquí...
Iso está claro. Ademais de que
as autoridades internacionais
se fixen na nosa terra, tamén
serve para que se divulgue entre a xente e especialmente entre os máis novos. Este ano non
poderei estar en Pontevedra,
pero si en 2011. Ademais, sería
algo extraordinario poder
triunfar ante os teus paisanos.
Que lle falta ao triatlon?
Sería interesante que se espallase máis polas escolas e entre os
máis novos, ao igual que está a
suceder con outros deportes.
Hai que inculcarlle aos rapaces
que pasar unha hora na bicicle-

Seríainteresanteque
se espallase máis polas
escolas, igual que está
a suceder con outros
deportes”

ta ou na piscina é moi sacrificado, pero non é perder o tempo.
Que tal anda de apoio institucional?
Depende moito de como te
movas. As axudas para facer
competicións melloraron moito, pero o apoio que temos os
triatletas deixa moito que desexar. No meu caso teño patrocinadores e apoios
privados que son
os que me permiten manterme en primeira liña, así
coma as bolsas
ADO.G
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O FUTURO DO TEATRO INSTITUCIONAL

Blanca Cendán, nova directora do Centro Dramático Galego

‘O CDG ten que adecuarse máis
ás necesidades da sociedade’
Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

B

lanca Cendán erixiuse en gañadora
do concurso convocado para dirixir
o Centro Dramático Galego.
Non foi un proceso doado: o
posto que ocupará leva sete
meses baleiro, dende o polémico cese de Cristina Domínguez; houbo descontento pola lentitude con que se tramitaba o concurso e voces que
cuestionaron as súas bases; finalmente, houbo peticións de
que o concurso se declarase
deserto e unha carta firmada
por oitenta profesionais nas
que se apoiaba a candidatura
de Cendán, por ser a mellor
valorada pola comisión avaliadora.
Un proceso longo e complicado.
Complicouse máis do que debera. En principio, parecía
bastante claro, mais un sector
pequeno do xurado –en realidade, só un dos membros–
pretendeu impugnar as bases
do concurso a última hora. Eu
penso que se alguén acepta
formar parte do xurado dun
concurso debe aceptar os alicerces que o sustentan porque, se non, non ten sentido
que participe do proxecto.
Formulouse a posibilidade de
deixalo deserto e volver convocalo pero creo que non tiña
moito sentido: era un proceso
moi claro e democrático. Dos
tres finalistas que chegamos á
última fase seica eu fun a que
sumou maior puntuación,
aínda que non alcanzase a
cualificación de sesenta puntos da que falaban as bases

por carecer de formación en
economía e xestión cultural.
Eu, non obstante, teño vinte e
dous anos de profesión, dúas
carreiras e un proxecto que recibiu a máxima valoración e,
daquela, tanto o Agadic
(Axencia Galega de Industrias
Culturais) coma a Consellaría
consideraron que era a mellor
opción.
E foi entón cando xurdiu a polémica?
Na recta final, ocorreu este incidente en que se pretendía
botar abaixo o concurso porque, segundo algúns, non se
adecuaba á realidade do teatro galego. Pero, en realidade,
o teatro galego mudou moito.
Eu pertenzo á xeración dos
anos noventa e os que nos incorporamos nesa época representamos un tipo de teatro
diferente. Isto non quere dicir
que non valoremos aos fundadores pero, con todo o respecto do mundo, sabemos
que era un sector autodidacta
e temos que decatarnos de
que todo concurso público,
por lei, esixe uns requisitos e
este esixía ser licenciado. Se
queres cuestionar as bases do
concurso, debes facelo antes
de que bote a andar e non
cando xa está na fase de resolución.
Supoño que é consciente das
suspicacias dunha parte im portante da profesión ante este goberno, especialmente pola lentitude coa que se resolve
todo o concerninte ás artes escénicas e polas contradicións
nas que incorreron, por exemplo, cesando a anterior directora, Cristina Domínguez –en
contra do que declararan–, antes de que houbese outra per-

’’

ATVGdeberíaimplicarse
máis na promoción
do teatro”

’’

OCentrodebexogar
un papel de vangarda
na proxección
do teatro galego no exterior”

’’

Éprecisoreformularoxeito
de tratar as cuestións
económicas no CDG”

’’

Oproblemadadirección
do Centro Coreográfico
Galego debe resolverse
canto antes e,
se non queren convocar
un concurso, teñen que
nomear a alguén
a dedo canto antes”

soa na dirección do CDG.
Creo que iso foi un erro: se
non había ninguén para substituír a Cristina Domínguez
tería sido mellor deixala seguir no posto até que se elixise
unha nova dirección. Non é
bo que unha institución que
ten xa vinte e cinco anos sufra
un parón desta envergadura.
Para a profesión é terríbel: actores e directores non traballan e os funcionarios tampouco están rendendo como
deberían nunha institución
pública que todos pagamos.
Seguiuse traballando como
boamente se puido, sacouse
adiante a produción de As actas escuras –por certo con
bastante éxito de público– pero hai que apresurarse a iniciar producións novas e a retomar seriamente a programación do Salón Teatro para
comezar o novo ciclo no segundo semestre deste ano.
Por outra banda, convocar
un concurso público no que
se valore un proxecto específico é bo para todos. Separar a
elección do director do CDG
das flutuacións políticas de
cada momento supón unha
innovación moi saudábel. Un
magnífico exemplo dese funcionamento é o de Mario Gas
á fronte do Teatro Español de
Madrid, que está realizando
un labor excelente e que é unha persoa allea á política de
quen goberna na Comunidade madrileña.
Pode ser un problema que na
figura de director do CDG se
xunten a dirección artística e a
xestión económica?
No concurso valorouse o tema
da xestión cultural porque,
ademais do proxecto artístico

terei que exercer de xerente.
Mais non vou estar soa: hai un
equipo económico e xurídico
no Agadic que xa funciona por
si só e que vai apoiarme nas
cuestións legais. Non creo que
haxa ningún problema.
Cales son as base do proxecto
que presentou?
Foi unha memoria moi ampla
na que intentei abranguer todos os estilos e compaxinar teatro clásico e de vangarda, autores galegos e foráneos,
emerxentes e consagrados…
Hai, por suposto, un apartado
especial para o teatro musical,
no que desenvolvín a meirande parte da miña traxectoria. E
hai un proxecto moi singular
–aproveitando que o ano que
vén se celebra o Ano Internacional da Música– que é o de
producir A ópera de tres peniques, con música en directo e
nunha montaxe para grandes
auditorios.
Tamén falou de teatro de rúa.
Temos en Galiza uns escenarios marabillosos –prazas, xardíns, cascos históricos– que
deberiamos explotar para ir á
busca do público de rúa, que
adoita ser diferente daquel
que asiste aos teatros e ao que
se pode atraer con espectáculos que tamén son distintos
aos de sala.
Entre os logros da anterior dirección cóntanse as coproducións e as residencias artísti cas. Vai manter esa política?
O labor de Cristina Domínguez foi excelente non só neses dous aspectos, habería que
engadir tamén o da programación do Salón Teatro, que antes dela apenas tiña consistencia. Abriu moitos camiños que
penso continuar, aínda que
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eu, probabelmente, teña outros gustos. En todo caso, hai
elementos –como as residencias– que terei que discutir coa
dirección do Agadic a partir de
agora.
Outro dos logros da anterior
dirección foi o incremento do
público. Vostede vai traballar
ao servizo do público ou a favor dun proxecto artístico determinado?
Eu veño dun tipo teatro en que
sempre tratamos de conxugar
eses dous aspectos. Penso que
calquera proxecto artístico, se
se traballa con profesionalidade e con ilusión acaba por
contactar co público. Ademais, debemos esforzarnos
moito na promoción e, sobre
todo, buscar a complicidade
de –polo menos– os medios de
comunicación institucionais.
Dende a Radio Galega, dende
programas como o Diario Cultural, promóvese moito o teatro, pero a TVG debería implicarse moito máis.
Vostede falou de reunir unha
especie de “comisión de notábeis” de todo o sector. Vai serv i r es a c o m i s i ó n p a r a d e f i n i r
cal debe ser a función do CDG
dentro do sistema teatral galego, máis alá de ser unha unidade de produción con maior orzamento que as compañías
privadas?
Este consello que quero convocar non ten que estar formado exclusivamente por xente
da profesión: quero que haxa
membros que procedan do
campo xurídico, da economía,
da Universidade… ademais
de programadores, propietarios de salas… Pretendo saber
como se ve o CDG dende fóra.
Nese sentido, espero que si,
que haxa unha redefinición do
papel do CDG e que se adecúe
máis as necesidades da profesión e, en xeral, da sociedade
galega. Tamén considero fundamental que o Centro xogue
un papel de vangarda na proxección do teatro galego no exterior, no resto do Estado e en
Europa, un obxectivo difícil
pero ao que non podemos renunciar. Un primeiro paso será o de estreitar lazos cos centros dramáticos doutras comunidades.
Existe a sensación de que hai
unha débeda do CDG cos novos autores dramáticos. Pensa
integralos dentro da liña de
traballo que seguirá?
Por suposto, espero que haxa
un certo equilibrio entre auto-

CULTURA.21.

res clásicos e autores emerxentes. Hai unha nova xeración de autores en Galiza –Roberto Salgueiro, Rubén Ruibal,
Vanesa Sotelo, Teresa González Costa– aos que eu coñezo,
que son moi válidos e que deberían estar integrados no
proxecto. Aparte das miñas
propostas, espero que a comisión asesora da que falamos
presente outras a través das
cales logremos chegar a ese
equilibrio entre os consagrados e os emerxentes.
O programa é moi ambicioso
pero os recortes orzamenta rios son unha realidade que
vai dificultar a súa realización.
A crise está pasando factura
pero haberá que adecuarse ao
diñeiro que obteñamos e tratar de que as producións sexan rendíbeis. Hai espectáculos que morren despois de
dez funcións e iso non nolo
podemos permitir. É preciso
reformular o xeito de tratar as
cuestións económicas no
CDG. Se os concellos teñen
pouco orzamento e nós lles
ofrecemos os espectáculos
máis caros da carteleira está
claro cal vai ser o resultado,
especialmente cando a Rede
de Teatros subvenciona o
50% do caché doutras compañías que están no circuíto.
Debemos buscar máis colaboración cos concellos, coas
salas, coas caixas… E, sobre
todo, traballar doutra maneira a pre-produción: tratar de
organizar as xiras antes de
producir o espectáculo de
xeito que podamos adaptar
os orzamentos ás expectativas de venda.
Que opinión ten sobre a actual
situación do Centro Coreográfico Galego, tamén sen dirección dende hai sete meses e
sen visos de que se vaia resolver en breve?
É un problema que debe resolverse canto antes e, se non
queren convocar un concurso, teñen que nomear a alguén a dedo canto antes; esta
situación é lamentábel para a
danza. O prestixio que acadou a danza galega grazas ao
CCG foi unha sorpresa para
todo o mundo e, se non hai
continuidade, vaise botar a
perder todo o conseguido
con tanto esforzo. Na miña
opinión, CDG e CCG temos
que colaborar moi estreitamente para seguir pulando
pola mellora das artes escénicas galegas.G
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Equipo, xurado e galardonados na foto de familia da gala e [abaixo] Luís Tosarco seu premio.

ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL

Reivindican o galego e unha TVG libre
nos premios Mestre Mateo
Cela 211, Matalobos e O club da calceta recibiron
a maior parte dos galardóns que entrega
a Academia Galega do Audiovisual en recoñecemento
aos profesionais e a produción propia
M.B.

O Pazo da Cultura de Narón foi
o escenario o pasado 15 de abril
da gran festa do audiovisual galego coa entrega dos Premios
Mestre Mateo que outorga a
Academia Galega do Audiovisual. Pero ademais de cine, a gala serviu de autofalante para as
críticas ás políticas lingüísticas e
de axudas da Xunta e á TVG. E
todo nun ano no que o audiovisual galego deixou pegada fóra,
primeiro co éxito de critica e a
inxección de autoestima que
supuxo Cela 211, e despois coa
estrea de Relatos, de Mario Iglesias, abrindo o Tokyo International Film Festival.
Os primeiros en alzar a voz
foron os directores de Onda
Curta, programa que deixou de
emitirse coa chegada de Feixoo
á Xunta, e que os académicos
valoraron como a mellor proposta televisiva de 2009. Carlos
Meixide destacou que “máis de
200 curtametraxes e máis de 150
videoclips demostran que na
Galiza hai creatividade abondo”
aínda que non existan espazos
específicos para as curtametraxes e para a música na televisión

pública. Dedicou o premio a
“todos os parados” do país, ámbito no que tanto el como Alfonso Pato e os responsábeis do
programa cultural Miraxes se
topan, e matizou que “tal como
están os medios de comunicación, encontrarse no paro é a
demostración de que non o debemos facer tan mal”. Pola súa
banda, Alfonso Pato salientou
que a televisión pública debe
contratar creadores para que a
industria funcione.

MÁIS AXUDAS E DEFENSA DA LINGUA.
A gala, á que acudiron en representación institucional o
conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, o secretario
xeral de Medios, Alfonso Cabaleiro e o delegado do Goberno
en Galiza, Antón Louro, entre
outros, estivo salpicada por
constantes alusións ao trilingüismo e por reivindicacións a
prol do galego. O actor Rubén
Ríos, premio a mellor curtametraxe de ficción ex aequo con
Coser e cantar, ao igual que o fixeran Belén Regueira na pasada
edición destes premios e Luís
Tosar nos Goya, agradeceu aos

seus pais telo educado en galego
e aproveitou para pedir máis
axudas para o audiovisual.
As criticas e reclamacións do
sector materializáronse no discurso pronunciado por Pepe
Coira, en representación de Xosé Manuel Olveira Pico, presidente de Academia Galega Audiovisual. O director sinalou que
“o audiovisual galego existe para proxectar a imaxe e as histo-

’’

Máisde200curtametraxes
e máis de 150 videoclips
demostran que na Galiza
hai creatividade abondo”
[Carlos Meixide]
Director do programa Onda Curta.

rias deste país” e lembrou que
os recursos públicos para o audiovisual “son froito dun compromiso cunha sociedade” para
que poida “ter voz propia”.
Pero o momento máis crítico da gala, na que Cela 211 se fixo con nove estatuíñas, Matalobos con tres, O club da calceta
con dúas e Mulleres da Raia co
premio ao Mellor Documental,
produciuse cando o director de
fotografía e realizador Henrique Banet subiu a recoller o
Premio Fernando Rey de honra. Banet recordou que o sector
“ten obriga de satisfacer as necesidades do pobo” e de “defender a sociedade galega dos
desmáns que se cometen contra ela” citando as agresións que
sofre o Courel e a ría de Ferrol.
Sinalou ademais que “debemos ser críticos coa deficiente formación” que reciben
os alumnos nas escolas e facultades galegas en materia audiovisual “se queremos o mellor audiovisual” e reivindicou
a necesidade de axudas “de
longo percorrido”, “orientadas
a proxectos de interese xeral e
aos máis novos”. Banet mostrouse moi crítico coa TVG, un
ente que “tiña que ser referente ético para o sector” “libre,
sen censuras, independente e
profesionalizado”, “fomentar
o debate social e non estar ao
servizo do partido de turno”.G
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A chegada de Hernán Cortése os conquistadores españois a
México, e o seu violento dominio do pobo Azteca, tivo como
fondo unha erupción do Popocatepétl, o maior dos volcáns
que arrodean a actual capital mexicana.

A actual erupción e nubes de cinzas
deste volcán islandés de complicado
nome, o Eyjafjallajokull, trae á actualidade o papel que estes fenómenos da natureza xogan e xogaron na
historia da humanidade.
Se hoxe as consecuencias son a paralización da aviación en Europa,
dende que o home pode lembrar,
os volcáns teñen causado destrucións de cidades ou civilizacións, importantes cambios climáticos, fames e destrución.
Pero tamén nos proporcionan beleza natural, unha admiración que ás
veces os converte en símbolos de
países enteiros (como o monte Fuxi
xaponés), ou datosimportantísimos
para reconstruír a historia do home e
do mundo.
A Terra espirra estrondosamente a
través dos volcáns e terremotos, causando desgracias, pero regulando
así a súa estabilidade. Esto é parte da
natureza do propio planeta e da vida
sobre el.
Os volcáns levan millóns de anos de
actividade, dos que a humanidade só
coñeceu unha pequenísima parte...
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En verde, o que quedou da illa tras do estoupido. Os golfiños aparecen representados na arte
minoica.

(Grecia), 1640 a. de C.
Unha das primeiras grandes
erupcións da historia da humanidade da que se ten algunha
noticia. Rebentou esta illa (hoxe
chamada Santorini), que era un
dos centros da Cultura Minoica,
asentada na illa de Cretae unha
próspera e avanzada civilización
anterior á grega. Os tsunamis
que xerou a explosión sumiron a
este pobo na destrución e unha
profunda crise que acabou coa
súa desaparicióndécadas despóis. Algúns estudiosos cren
que esta illa foi a lexendaria
Atlántida, engolida polo volcán.

(Italia),
ano 79
Quizais a máis famosa erupción da historia, por ter sepultado as cidades romanas
de Pompeia e Herculano,
perto da actual Nápoles. A
terríbel destrución do volcán deu lugar, séculos despóis, ao descubrimento das
ruinas destas cidades, magníficamente preservadas
polas propias cinzas do Vesubio. O drama do volcán
devolveu, ao cabo de centos
de anos, a mellor conservada mostra do mundo romano, conxeladanaquel ano 29 grazas á grosa tona de lava e cinzas.

O cráter do monte Tambora, na actualidade,
nunha vista dende o aire.

(Indonesia),
ano 1815.
Unha das máis terribles explosións da que
o home ten coñecemento, e a de maior
volumeeruptivo.
Ademais da morte de 70.000 persoas, as
cinzas depositadas chegaron até lugares
tan lonxanos como Europa ou EEUU.
As partículas flotaron na atmósfera durante anos, provocando unha ocultación
da luz do sol. O ano 1816 coñeceuse en
Europa como "o ano sen verán". A falla de
colleitas e polo tanto de alimentos, provocou famesen Irlanda e outros países europeos, e revoltas sociais en lugares como
Alemania.

(México), ano 1519.
Esta erupción non foi especialmente destrutiva, pero pasou á historia por coincidir co paso da expedición de Hernán Cortéscara a Tenochtitlán(actual México D.F.), donde
destruiría o imperio azteca e a súa avanzada civilización.
Popocatepétl (no idioma azteca, a montaña que bota fume),
é un dos imponentes volcáns que rodean a capital mexicana, e foi testemuña simbólica do exterminio dun mundo
e o comezo doutro, a mans dos conquistadores.
Os aztecas facíanlle ofrendasao volcán. Pola contra, Cortés buscou nel o xofrenecesario para a pólvora dos seus canóns, cos que submeteu ao pobo do rei Moctezuma.
O Popocatepétl é un volcán activo, do que a última erupción importante tivo lugar aínda no ano 2000.

(Indonesia),
ano 1883.
Esta illa desapareceu pola tremenda
explosión do volcán que a formaba,
aínda que renaceu no século XX con
outro volcán menor. Os tsunamis
que seguiron ao estoupido mataron
máis de cen mil persoas.
O son do colapso de Krakatoa foi
percibido até nas costas africanas.
Trátase do son máis potente rexistrado até hoxe na historia da humanidade.
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Nos anos 20
do século
XX, varias
erupcións
deron lugar
ao rexurdimento
dunha illa,
co volcán
bautizado
como Anak
Krakatau
(O fillo de
Krakatoa).
O volcán
medra en
altura uns 7
metros cada
ano.

As cinzas deste volcán tamén chegaron a Europa, orixinando un certo cambio climático, e unhas extrañas e fermosas coloracións dos ceosdurante meses,
que algúns pintores da época refrexaron nos seus cadros. Algúns expertos supoñen que tamén o fixo o noruego Edvard Munch, no ceo da súa famosa pintura “O
berro”.

(Estados Unidos)
O que foi o primeiro parque natural do mundo,
a fins do s. XIX, o fogar do oso Yogui dos debuxos, está situado no estado de Wyoming, e parte
dos de Idaho e Montana. É unha vasta extensión,
reserva de fauna e flora, así como dos famosos
geysers.
No seu centro descansa a xigantesca caldeira
dun vello volcán, dos chamados supervolcáns
pola cantidade de magma que gardan debaixo.
A súa última erupción foi hai 640.000 anos. A
próxima, pode que dentro de centos, miles, ou
centos de miles de anos. E nada fai saber se sería
O “Old Faithfull”, o máis famoso
geyser dos moitos que hai en
da dimensión das anteriores, que sí foron devastaYellowstone.
doras para amplas zonas da terra.
As súasquilométricas dimensións, e o feito de estar nos USA, fan que os catastrofistas gusten de especular coas consecuencias dunha erupción que os
científicos non contemplan probábel nun prazo imaxinábel.
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NOVONEYRA
Antonio García Teixeiro

C

’’

Vos rapace s

sodes
o futuro da
nosa patria,
dixo
Novoneyra”

Atopa o camiño para coller este billete perdido.

Xeroglífico: Qué estás a beber?

Tes que marcar, neste barullo de letras, os nome de quince productos da horta.

Solución xeroglífico: Lé “i”-Té-Do-Vella= Leite de ovella

oñecín a Uxío Novoneyra en Santiago no ano
91. Compartín con el o acto
de presentación en Compostela da colección Ala Delta en
galego. Impresionoume a súa
humanidade física e moral.
Seduciume a súa voz. El escribira para os rapaces O cubil
do xabarín. Eu, Cacarabín,
Cacarabón. Encantárame
que un poeta como Novoneyra (eu gozara con Os Eidos, editado por Xerais no
ano 81) fose tan sensible aos
cativos. Achegueime a el con
moito respecto. Foi exquisito
comigo. En abril do 92 leveille
o poemario Do Courel a
Compostela (1956-86) e, cos
seus trazos tan característicos, fíxome a dedicatoria que
máis desexaba: “Para Antonio, o poeta dos nenos”. Nunca deixei de lelo e admiralo.
Hai uns días recibín o monográfico Cadernos de Ramón
Piñeiro (XIV) dedicado a Novoneyra. Atopo en “Inéditos”
un texto moi atinado sobre a
lingua. Non ten data e está dirixido aos docentes de EXB e
aos que facían Maxisterio. Un
texto cargado de compromiso co galego na escola. No derradeiro parágrafo podemos
ler: “Vós, hoxe, rapaces, estudiantes, seredes mañá os que
levaredes adiante a tarefa de
que a nosa patria siga sendo
nosa, de que Galicia siga sendo Galicia e non só un simple
territorio chamado noroeste.
Vós faredes primordialmente
o noso futuro, o saber que a
loita pola lingua é primordial”. Ai, a terrible vixencia
destas palabras! E como estamos no ano Novoneyra, conviría achegarse a el a través do
libro Do A ao Z con…Uxío
Novoneyra (Everest-Galicia),
de Francisco Fdez. Naval.
Atoparemos moitas chaves
da traxectoria, non só poética,
dun home comprometido e
axudaranos a comprender
mellor as esencias vitais deste
enorme poeta do Courel. G

Unha historia do Courel
Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín.
Autor: Uxío Novoneyra
Ilustracións Uxío Novoneyra
Editorial: Tambre. Col. Ala Delta

O gran poeta contemporáneo das
nosas letras Uxío Novoneyra, ao
que este ano 2010 se lle rende homenaxe, achégalles aos máis novos
esta fermosa historia do Courel.
Trátase dunha reedición con novas
ilustracións respecto da primeira
publicación de 1998. A trama argumental desenvólvese nas terras do
Courel, nun castelo onde a moza

protagonista, Ilda, vive confinada
na súa torre por decisión do pai,
despois de que a súa nai morrese
ao nacer ela. Será grazas á súa valentía e xenerosidade xunto coa
axuda do lobo, o corzo e o xabarín,
como logre a súa arelada liberdade
e posterior felicidade. Narrada en
terceira persoa e seguindo a estrutura das lendas tradicionais, o autor
evoca a paisaxe e os diversos habitantes –humanos ou non– desta terra tan presente na súa obra, á vez
que realiza unha lembranza dos
tempos escuros nos que a xente

moza sufriu o illam e n t o
provocado
pola emigración. A
través das
coloridas
ilustracións de
Manuel Uhía cada un dos personaxes cobra vida, constituíndo un
complemento plástico á riqueza léxica do texto narrativo.G
Alba Piñeiro
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Ignacio Vilar, director de Pradolongo

‘A película arrasa en Galiza
pero non se pode estrear no resto do Estado’
M.B.

Alberte Ansede,
Fundación Manuel María

‘O museo albergará
a mellor colección
particular
do libro galego’
M.B.

A pasada fin de semana constituíuse no Museo do Pobo Galego de Santiago Amigos e Amigas da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, unha
iniciativa que traballará para
adquirir a casa natal do poeta
en Outeiro de Rei co fin de convertela en Casa Museo.
En que consiste?
A figura xurídica dunha fundación é a máis acaída para conseguir adquirir o inmóbel e convertelo en museo, pero non queríamos deixalo pechado a un padroado e consideramos que esta
era a mellor opción para conseguir unha maior presenza da sociedade. Pedímoslle á xente que
queira formar parte que achegue o material documental relacionado co poeta que estea nas
súas mans así como contribucións profesionais, xa que moitas destas persoas tiveron un
contacto moi directo coa súa
obra, e achegas económicas.
Que albergará o museo?
Acollerá todo o legado de Manuel María, entre o que destaca
a súa biblioteca, a mellor colección particular do libro galego e
sobre Galiza e fonte de consulta
indispensábel. A casa albergará
ademais a colección de pintura
do poeta, con cadros asinados
por Castelao, Maside, Laxeiro,
Xavier Pousa ou Díaz Pardo. Tamén terán cabida os seus manuscritos e a súa correspondencia así como a súa colección de
navallas e de caxatos.
Conta con apoio institucional?
O proxecto artéllase sobre as
achegas da administración pública, da empresa privada e de
particulares. A resposta da Deputación de Lugo foi inmediata, e
contamos co apoio das Deputacións de Ourense e da Coruña así
como a dos concellos de Outeiro
de Rei e de Monforte de Lemos. G

Tras o seu paso polas salas comerciais galegas e por diferentes festivais do Estado, Pradolongo, a longametraxe dirixida
por Ignacio Vilar, vén de estrearse nos cines portugueses. O
filme, rodado en Valdeorras
con actores da comarca, narra
a historia de tres amigos que
ven deteriorada a súa amizade
a medida que o amor e os intereses económicos entran nas
súas vidas. Pode verse en versión orixinal nos cines Cinemax, do Centro Comercial Bragashopping, de Braga.
Como está a funcionar?
Aínda non dispoñemos de datos oficiais, pero a estrea foi un
éxito de público. Foi moi ben
acollida entre os asistentes,
tanto pola proximidade do
idioma como pola temática
abordada e a interpretación
dos actores protagonistas.
Por que deciden apostar en galego polo mercado portugués?
Despois de pasar por festivais
de todo o mundo, entre eles o
de San Sebastián ou o de Alemaña, comprobamos a conexión que a película xera con
xente que non necesariamente
é galega. Nese sentido, pensamos que en Portugal, compartindo lingua e cunha realidade
moi próxima, tamén tiña que
funcionar. Non entendíamos
como, con tantos aspectos en
común, o noso cine non podía
proxectarse nas salas portuguesas e viceversa. Está claro
que existe un problema político detrás que debe solucionarse. Paréceme unha brutalidade que as salas portuguesas
proxecten case un cento por
cento de factura norteamericana, porque imposibilita que
se pasen as nosas historias, que
non ven reflexo na gran pantalla, e porque se resente a nosa
economía, que deixa de crear
postos de traballo e riqueza. Os
nosos gobernos non son capaces ou non queren crear leis
que protexan o noso cine
como sucede en Francia co
máis do 52% de cota de pantalla. No Estado español a cota
ronda o 12%.
Os produtor es e realizadores
galegos valoran abondo o potencial do mercado portugués?
Ninguén pensa nel porque é
moi complicado entrar nos cines portugueses. As pantallas,

Ignacio Vilarabraza a carballa da Sainza no Concello de Rairiz, Ourense.

como aquí, están controladas
polas multinacionais norteamericanas. Son produtoras,

distribuidoras e moitas veces
donas dos cines. Trátase dun
monopolio que vai contra as liberdades de mercado.
Está prevista a estrea da pelí cula noutros países?
A película aínda non se estreou
noutros puntos do Estado. Resulta paradoxal que unha película que acadou éxito de billeteira en Galiza non tope pantalla para estrear no Estado Español. Agora estamos negociando
a estrea en Catalunya.
En que proxectos traballa
agora?
Preparo unha longametraxe,
Vilamor, que se comeza a rodar
en agosto, en Negueira de Muñiz, na Fonsagrada. Trátase

dunha película de época, en coprodución con Catalunya, inspirada nunha comuna que se
creou na aldea de Foxo por rapaces novos moi cualificados e
con conciencia política que decidiron volver a unha aldea
abandonada. Tiñan que acceder en barca porque a construción do encoro anegara os accesos. Pretendían abolir a propiedade privada e a relación de
parella. A comuna durou do
1976 ao 1982. Moitas das formulacións polas que loitaron
estamos, dalgunha maneira,
gozándoas nós. Entre os actores que forman parte do reparto figuran Rubén Riós, Sara
Casasnovas e María Castro.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Invisible. Paul Auster. Galaxia.
 A rolda nocturna. Sarah Waters. Galaxia.
 Bilbao-New York-Bilbao. Kirmen Uribe. Xerais.
 Dime algo sucio. Diego Ameixeiras. Xerais.
 O mar é noso. Alicia Borrás. Galaxia.

’’

MIÑORANOS
Rexina Vega

U

n pode acabar os estudos,
pendurar o seu título e deixar que os traballos e os días
vaian esluíndo de vagar aquela
curiosidade intelectual. Un pode
ir fruncindo o bico, instalado na
comodidade do seu oficio, ir
acomodándose á tépeda posición do diletante con ínfulas e un
leve resaibo de amargura e decepción. Pero, felizmente, un
pode tamén negarse a que os
anos que veñan o volvan máis
cego, como sentenciaba Ferlosio, e decidirse a actuar, a abrazar
o lado luminoso. Iso foi o que fixeron, hai agora dez anos, un
grupo de mulleres e homes no
Val Miñor. Na mellor das tradicións do asociacionismo cultural, unha tradición entre nós tan
escasa, decidiron poñer a súa
curiosidade intelectual ao servizo do local. O resultado é un pequeno milagre. Entre os froitos,
magníficos, que figuran no haber do Instituto de Estudos Miñoranos está a musealización
dos petroglifos da zona, ata daquela agochados nas silveiras, a
descoberta dunha aldea neolítica, a recolleita dos nomes do
mar, a apertura de foxas da barbarie franquista e a homenaxe
aos represaliados da Volta dos
Nove, a difusión e estudo dunha
figura fundamental do galeguismo republicano como Vitoriano
Taibo, ao que se vencella un importante premio de poesía, e tamén a revista e programa estable
de tertulias, e as visitas guiadas
no verán, e o congreso sobre
Emigración e Educación, e o
Premio de xornalismo Nano
Cambeiro, e, e...
Lembro ben unha noite do
pasado agosto, no alto da serra
da Groba. Logo de percorrer mámoas e foxos do lobo, mentres
caían sobre nós as bágoas de San
Lourenzo e un astrónomo
apuntaba co punteiro laser ás estrelas, reparei nos rostros dos turistas que alí había. Vin abraio,
entusiasmo e respecto. Esta Galicia, dona de seu, é tamén posible. Parabéns miñoranos!!

’’

O resultado do labor de dez
anos do Instituto
de Estudos Miñoranos
é un pequeno
milagre”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 55 mentiras sobre a lingua... X. H. Costas. Laiovento
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia
 Uxío Novoneyra Carmen Blanco. A Nosa Terra.
 Episodios galegos. Manuel Rivas. Xerais.
 Curuxás. Carlos Parrado. A Nosa Terra.

LIBRARÍAS CONSULTADAS:Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);
Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).

TEXTOSDRAMÁTICOS.

Sorpresivo
e convincente

Pressing catch
Autoría: Paula Carballeira.
Edita: Positivas (31 pp.).

O nome de Paula Carballeira é
asociado a actividades para o
público máis miúdo, malia
que con Contatrás (2006)
demostrara
que tamén sabe contar para
adultos. Esta
Pressing catch
tampouco é
unha peza de teatro concibida
para os rapaces, aínda que
presumimos que ha ser un título moi lido entre os escolares, porque dispón de múltiples acenos e áncoras que o
fan apetecíbel, non só na materia Lingua e Literatura, senón en calquera que teña que
ver co civismo ou a natureza
humana.
Estamos a falar do texto do
espectáculo que, baixo o
mesmo título, se presentou,
con éxito, na Sala Nasa de
Santiago, a principios de
marzo, con dirección de Quico Cadaval, autor tamén do
limiar que antecede, un saboroso prólogo que ben se
pode ler a xeito de monólogo.
En si, Pressing catch presenta
unha única acción ou colisión, na que interveñen cinco
personaxes. A Chorona e Lola, dúas mulleres que enfrontan a vida violentamente desde dúas estratexias tan diferentes como a súa maneira
de vestir e vivir. Un Dj que
presenta o espectáculo e introduce a parte musical. O
Árbitro, con función que non
necesitamos aclarar e que
tampouco fica exento á hora

Paula Carballeira.

de exercer violencias. E HellAlén diso, o discurso arremaster, o loitador vencedor cende a poesía, de feito as
por excelencia.
personaxes, ás veces, chegan
Sendo o tema a análise da a confeccionar un texto poéviolencia, un deses temas que, tico desde as súas intervendirecta ou indirectamente, foi cións, velaí o caso de Lola e
abondo tratado ao longo do da Chorona no fragmento
tempo, aínda así non
previo ao seu enfrondeixa de ter interese e,
tamento. A lectura
por suposto, actuali- Trátase
ofrece, neste sentido,
dade.
unha vantaxe sobre a
dunha
A lectura esperta a
representación teaparodia
continua lembranza
tral ao permitir sedo seu referente xené- da vida actual gundas oportunidarico, o entremés, do que,
des de análise. Ascal constitúe unha hipocritapecto importante á
atraente reformula- mente,
hora de considerar a
ción adaptada aos no- fomenta
versión lida como alvos tempos.
go máis que un sucea violencia”
Trátase dunha padáneo da representarodia da vida actual
ción escénica. Grazas
que, hipocritamente,
ao texto podemos,
fomenta a violencia;
por exemplo, illar
como se a violencia a
manifestacións da
levásemos incorporada case violencia sutilmente expresaxeneticamente. Esa expecta- das. Todos imos sentir a viotiva, habilmente creada no lencia que representan os midiscurso, deixará paso ao riso crotextos en lingua alemá
aberto, e ábrelle ao texto a (malia o cal os diálogos son
porta dunha interpretación perfectamente comprensípor riba do anecdótico da ac- beis) aos que o Árbitro tan
ción.
afeccionado resulta, violencia

’’

gratuíta que na escrita se percibe con meirande intensidade desde o momento que permite que nos decatemos da
violentación das normas gramaticais nas concordancias.
A lectura facilita tamén o
acceso á múltiple simboloxía
da que se fai uso. A propia
concepción do espazo escénico (o ring) é variada, pois
tamén é un espazo para a
música e o baile, igual que se
pode dicir que a propia vida
cotiá é un ring.
No texto, claro está, faltan
outras percepcións privativas
da escena (a densidade da
voz, xestualidade, o ton…),
porén, nun texto breve coma
este, breve e poliédrico pois a
simboloxía é moita, a decodificación resulta máis doada
no proceso do acto lector.
Non era tarefa doada a reconversión do clásico entremés nun formato suxestivo e
acorde cos tempos que vivimos, e esta remodelación de
Paula Carballeira resulta tecnicamente convincente.
X.M. Eyré
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Os mellores segundo a AELG. O pasado 17 de abril celebrouse en Compostela a Cea das Letras, un dos actos máis destacados da Asociación de Escritores en Lingua Galega, durante a que se deron a coñecer os premios ás
mellores obras publicadas en 2009. Xesús Alonso Montero fíxose co galardón na categoría de ensaio con Cartas de republicanos galegos condenados a
morte, Agustín Fernández Paz na de literatura infantil e xuvenil porLuz do Senegal, Luz Pozo na de poesía por Deter o día cunha flor, Xosé Cid Cabido na de
narrativa por Unha historia que non vou contar e, Rubén Ruibal na de teatro
por Delimvois. O premio á mellor tradución recaeu en Bartug Aykam e María
Alonso Seisdedos por O museo da inocencia,o de mellor blog literario foi para Manuel Bragado mentres que Manuel Rivas recibiu o galardón a mellor
traxectoria xornalística e o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra o de
mellor institución. No acto entregouse tamén o premio de Escritor Galego
Universal a Juan Gelman.

LIBROSDEFONDO.

X.M. Álvarez
Cáccamo,
alumando
o Norte

A luz dos desnortados
Autoría: Xosé María Álvarez Cáccamo.
Edita: Espiral Maior, 1996 (94 pp.).

Explicar a ninguén quen é,
poeticamente
falando, Xosé
María Álvarez
Cáccamo é angueira que non
procede, tratándose como se trata dunha
das nosas voces máis impor-

tantes dende hai tres décadas.
Ora, o que talvez non fose tan
divulgado e merece lembrarse
é que o escritor vigués ten publicado tamén narrativa de ficción de indubidable interese. A
ese xénero poderían adscribirse –polo menos en parte– as
súas Microtopofanías (1992),
mais, sobre todo, o seu libro de
relatos A luz dos desnortados
(1996), a meu ver a súa máis
destacada achega neste eido.
As sete historias que compuñan aquel libro de hai case
tres lustros evidencian, a partes
iguais, a habelencia para a prosa poética do seu autor e mais a
capacidade para recrear atmosferas e idear personaxes
que se moven nos lindeiros do
posible, seres e situacións desusados, impensables, por veces mesmo estrafalarios. Criaturas que, dunha ou doutra
maneira, perderon o norte nalgunha reviravolta do labirinto
da vida e andan á procura do
sentido, da razón última que
>>>
anima os seus días.
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Juan Gelman, Agustín Fernández Paz,
Manuel Rivas e Luz Pozo.

CONTADELIBROS.
Aprendendo a bailar
Bailabén, de Edith Cotilla
Quintela e Gustavo Couto Rodríguez, é un manual de
aprendizaxe de baile
tradicional
galego, en
formato libro e
formato
dvd. Dun xeito didáctico e moi
sinxelo, os autores explican
como introducirse nunha disciplina artística propia e con
gran seguimento entre a mocidade. Edita Cumio.

Dificultades na escola

Xosé María Álvarez Cáccamo.

PACO VILABARROS

Galaxia publica Por que non
aprendo? As dificultades de
aprendizaxe. Como podo axudar o meu fillo/a, de
Silvia Caride
López. A
autora explícanos a
mellor
maneira para
que os pais interveñan dun xeito máis eficaz no rendemento
escolar dos seus fillos. Búscanse as causas do fracaso e os trucos para fixar na mente dos rapaces os contidos.

Clásico do feminismo
Simone de Beauvoir escribiu o
segundo volume de O
segundo sexo, A experiencia
vivida, no 1949. Agora Xerais
publica este texto en galego,
no proceso
de engadir
ao sistema literario
propio
textos de referencia da
filosofía
mundial
contemporánea. A tradución é
de Mª Dolores Torres París e
quen se achegue ao libro terá
referencias claras sobre a liberación da muller. Edita
Xerais.
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crítica
CONTADELIBROS.
Un crime en Vigo
Cid Cabido presenta a súa última novela, Unha historia que
non vou contar, que publica
Xerais na colección de ‘Narrativa’. O propio autor convértese en personaxe para
contarnos a
pescuda entre
xornalística e
detectivesca
sobre un caso
de asasinato
no Vigo da década do 1970. A cidade actual e
a pasada conviven nun relato
que vai moito máis alá da
novela negra.

Un científico fai literatura
Klásicos, de Marcelino Fernández Mallo, é a segunda novela
do seu autor, un home de ciencias famoso pola divulgación
que tamén se atreve coa ficción
literaria. Nesta obra constrúe
un thriller
psicolóxico no
que o humor e
a crítica social
tamén están
presentes. O relato está
ambientado
nas clases altas, especialmente
nos fillos dos dirixentes económicos e políticos. Edita
Morgante.

Ciencia ficción
Sotelo Blanco publica a novela
Unicrom, de Rosa Enríquez,
unha historia de ciencia ficción
que nos leva non só a outro planeta senón a outra dimensión
onde os xeitos
de pensar, relacionarse e
actuar difiren
moito das tendencias
naturais dos
humanos. A autora constrúe un
universo propio no que novas
criaturas interactúan entre si na
procura da felicidade e da
supervivencia.
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Luz Pozo e Xabier Quiroga, Premios da Crítica.A Asociación Española de
Críticos Literarios vén de recoñecer cos galardóns instituídos para recoñecer
os mellores títulos de poesía e narrativa en todas as linguas do Estado, a Luz
Pozo Garza por Deter o día cunha flore a Xabier Quiroga[na foto] por O cabo do mundo. O crítico Xosé M. Eyré, encargado de facer públicos os premiados en lingua galega, destacou do poemario o “diálogo artístico entre a poesía de Luz Pozo e os gravados de José Valentín Díaz”, e da novela de Quiroga a
combinación entre personaxes da vida cotiá e creacións literarias.

>>> Alternan así, nestas páxi- xustamente nese choque de
nas, a fuxida cara adiante dunha mundos entre o cotián e esperaalumna interna de colexio de ble e o que creba esa lóxica rutimonxas á que sobrevén unha neira. É entón cando comparecrise erótico-relixiosa mistizante ce a lumieira que guía os que
(“Banda verde”) e a
perderon o camiño, os
morte recendente dun
que se decidiron por
veciño solitario ao que Nestas
habitar as marxes, e a
atopan cadáver florido narracións
nosa percepción da or(“O arrecendo”), mais
de establecida se vén
o real e
tamén teñen lugar aquí
abaixo para nos descuas revelacións de heroi- o imaxinario brir unha outra realidacos episodios de infan- danse a man” de que permanecía
cia (“Falcón”), a impacoculta aos nosos ollos
tante vivencia da morte
de animais domésticos.
do ditador Xeneral
Mágoa que Álvarez
Franco (“A noticia”), a
Cáccamo non retornarevisitación dun topos da litera- se á narrativa de ficción nestes
tura de terror como o dos acci- últimos anos. Mais, mentres
dentados aparecidos nas curvas agardamos a que se decida, rede estrada (“Chesterfield”), a es- gresar á lectura deste A luz dos
capada do seu fogar para nunca desnortados ha ser sempre unendexamais volver dun indivi- ha aposta segura.
duo ao que a súa familia tentará
Armando Requeixo
atopar acudindo a un programa
televisivo (“Hostal Península”)
ou a caída na afectación mental DIDÁCTICA.
dun personaxe que, instalado
nun obsesivo infantilismo, concibe a súa vida como un xogo da
oca (“Anser anser”).
Todas estas tramas amosan,
amais, homenaxes ecoicas a
grandes da nosa tradición (seguro que o Bartomeu de Blanco
Amor recoñecería familiar seu o En galego, por que non?
protagonista de “O arrecendo” Autoría: Manuel Núñez Singala.
e a estarrecedora presenza do Edita: Galaxia (93 pp.).
Señor Ninguén diesteano tamén foi vivida polos condutores
de “Chesterfield”) e confirman a
mestría do seu autor na escrita
recreadora de ambientes envol- Galaxia ideou no 2009 unha noventes, que dispoñen as fías da va colección de textos didáctiacción nunha progresión inten- cos pensados tanto para os essional que estoura con efecto en tudantes de enfinais, non por agardables, me- sino obrigatorio
coma para pais
nos emocionantes.
A luz dos desnortados é un e profesores.
territorio de intersección, un es- Son obras enfopazo mestizo no que o real e o cadas a ampliar
imaxinario se dan a man, onde os coñecemeno surreal e o empírico non pre- tos lectivos básentan solución de continuida- sicos e propor novas maneiras
de e todo é posible porque as de achegarse ao coñecemento.
leis que rexen o relato así o deciEn galego, por que non?
den. Á maneira dos grandes do Contra os prexuízos e as simrealismo máxico (Rulfo e García plificacións sobre a lingua galeMárquez, nomeadamente) e ga, de Manuel Núñez Singala,
dos modélicos da literatura do opta polo xogo e o enxeño para
abafo e o terror (Poe de cabeza- explicarlles a grandes e pequeleiro, tamén Kafka, xaora) estas nos canto hai de falso nos tópihistorias adquiren o seu valor cos contra a nosa lingua. O so-

’’

O galego
e a lóxica

Manuel Núñez Singala.

JESSICA BARCALA / A.G.N.

ciolingüista, que xa no pasado mos dogmas sen reparar na
tratara o tema da lingua, en li- súa exactitude, que a todos se
bros como Comedia bífida, fo- nos pode enganar e que a perxe da ideoloxía para explicar a cepción da realidade é o que
situación social do galego e as realmente crea os prexuízos,
posibilidades comunicativas non a propia realidade.
que ten un idioma que o autor
Cando o escritor quere que
sempre define como “algo no- entendamos que fai que unhas
so que non podemos
linguas “soen mal” e
outras ben, alude simpermitirnos o luxo de
perder”.
plemente ao labor que
Oacerto
Os tópicos ao redor
o cinema fixo durante
do libro é
da lingua que desanos para que as falas
optar por
monta son ben coñe“malvadas” fosen o
cidos: non falo galego un discurso
alemán, o ruso e o áraporque non o sei falar, lóxico,
be, “as linguas dos
malos das pelis ameriporque non o fala nin- positivo e
canas”.
guén, porque mo im- moderno
poñen, porque soa para defender Para crebar o mito da
mal, porque non o fala a tradición
idoneidade da lingua
todo o mundo e falalo da lingua
universal, sexa inglés
cando alguén non o galega”
ou esperanto, Singala
fala é de mala educarecorda que a tendención, porque o modercia natural da fala é a
fragmentación. Xa nos
no é falar o inglés... Para combatelos, Núñez
tempos do indoeuropeo (do que xorden as
Singala proponlle ao
lector parar un anaco e cavilar familias lingüísticas europeas:
a partir dun conto, un proble- eslavo, xermano, latín...), de
ma matemático ou lóxico.
Roma (que derivou en francés,
O fundamental que busca o italiano, galego, romanés...) e
sociolingüista é conseguir que incluso do español ou o inglés.
nos fixemos en que asimila- Como ben recorda o autor, os

’’
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sistemas operativos informáticos dan a escoller español de
Honduras ou de Paraguay e inglés de Australia ou dos EE UU.
O acerto do libro de Núñez
Singala é vincular cada preconcepto co reverso desa imaxe e
optar por un discurso lóxico,
positivo e moderno para defender a pervivencia da tradición
da lingua galega. O texto é accesíbel pero non infantil. Moi polo
contrario, non tenta facerlles
“papa” dos conceptos para os
cativos e moitos adultos caen
nos xogos tramposos que propón en cada preconcepto.
Tamén é destacábel que o
escritor fose capaz de vincular
os preconceptos entre si. Lendo este libro un pode chegar a
comprender que formamos o
noso xeito de ver as cousas a
través de pequenos sobreentendidos que moitas veces son
consecuencia da ignorancia,
do medo a pensar distinto, da
falta de crítica e autocrítica. É
coma se o imperio da razón,
que parecía reinar desde hai
tres séculos, aínda estivese por
desenvolver.
C. Lorenzo
Escena de Colgados.

TEATRO.

Parábola
da redención
imposíbel

Colgados
de Gustavo Pernas Cora
Compañía: Ancora Producións.
Dirección: Ánxela G. Abalo.
Elenco: Gustavo Pernas Cora.

Poderíase afirmar, sen medo a
esaxerar moito, que o monólogo é un xénero literario que
ten a súa orixe na crise económica. Asediadas polas cada
vez máis grandes dificultades
monetarias para poñer en pé
espectáculos de maior ambi-

ción escénica, as compañías exercer. O protagonista da hisdeben refuxiarse nas monta- toria é Homesoga, un persoxes que reducen o elenco ao naxe que se ofrece para colgarmínimo necesario. E
se polos demais, un
iso esperta o enxeño e
“colgado profesional”
a vontade de refleque se aforca en lugar
xión. Neste caso, Gus- Oton
dos outros. Un home,
tavo Pernas volve a de comedia
en definitiva, que carmirada cara ás condi- desenvólvese ga coa desesperación
cións que provocan no interior
dos demais e que, xa
aquela crise e as con- dun mundo que logo, defende a
secuencias que ten
súa dignidade de sertráxico,
nas persoas que a sovidor público. Todos
de xeito que apelamos a algunha
fren. Comezando polos propios profesio- a abnegación clase de dignidade
do
nais da escena.
cando non nos queda
O monólogo é mais protagonista outra cousa que reter.
relato que reflexión, acaba
Homesoga, obviamáis externo que ínti- convertida
mente, ten algo de fimo. Foxe do televisivo nun
gura redentora, pero a
e emprega a parábola espectáculo
súa desesperación vén
e o humor como ar- circense que sendo tan opresiva comas para enfrontarse
ma a dos seus clientes.
asume con
a unha situación ridíHai unha ironía que
resignación” desmitifica esa precula: a dos que se ven
obrigados a buscar un
sunta idea de salvaoficio cando case non
ción a través do sacrifiquedan oficios que
cio, especialmente po-

’’
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A TORRE
DA MEMORIA
PACO VILABARROS

Camilo Nogueira gaña o Pedrón de Ouro 2010.O padroado da Fundación Pedrón de Ouro vén de recoñecer a “exemplar traxectoria” de Camilo
Nogueira co galardón Pedrón de Ouro, destacando o seu aspecto máis
“comprometido”, e de outorgar o seu premio de honra ao sociólogo e escritor Fermín Bouza pola “defensa irredutíbel da lingua galega”. Durante a Transición, Camilo Nogueira colaborou na redacción das bases constitucionais
para un Pacto Federal do Consello de Forzas Políticas e foi membro da Comisión dos 16 creada para redactar o primeiro Proxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia. Entre 1981 e 1993 foi deputado do Parlamento galego por Esquerda Galega e entre 1997 e 1999 polo BNG, a quen representou no Parlamento Europeo. É autor ademais dunha abundante obra ensaística, na que
destacan temas relacionados coa economía e a industrialización de Galiza e
sobre o movemento nacionalista.

Xabier López López

X

la excentricidade de considerar que é posíbel algunha defensa do benestar que non
atenda ás inxustizas que nos
abocan ás situacións desesperadas. A solemnidade e a mágoa substitúense polo sarcasmo e a sospeita da inmoralidade dunha sociedade que permite que tanta xente quede
“colgada” vai abríndose paso
entre as chanzas e os xogos de
palabras. O ton de comedia
desenvólvese no interior dun
mundo tráxico, de xeito que a
abnegación do protagonista
acaba convertida nunha frivolidade, nun espectáculo circense que el asume coa resignación de quen coñece a natureza dramática do ser humano. Talvez unha metáfora do
teatro mesmo.
A obra padece o impeitizo
da parsimonia. Tarda en entrar en materia e impacienta
os espectadores, que só despois dun intervalo de tempo
considerábel se ven concernidos polo que ocorre nas táboas. Por ese lado, o espectáculo
perde efectividade, aínda que
o relato mereza máis atención
da que suscita neses momento iniciais. A partir de aí, Gustavo Pernas vai debullando os
recordos do personaxe facendo gala dun humor pouco habitual nos nosos escenarios:
moi dependente dos dobres
sentidos e das referencia requintadas. As suturas non
sempre están ben conseguidas, e alternan os momentos
de fatiga, as escenas con mordente e os logros dunha boa liña histriónica.
A dramaturxia perfila un escenario simple, con poucos
movementos, que procura a
atmosfera dos vellos e pobres
–non podía ser doutro xeito–
espectáculos de feirantes, cunha iluminación mal empregada. O público, que nun principio se mantén tenso, consegue
franquear as distancias e
aplaude a loábel –e non moi
frecuente– intención de dixerir
o que nos está pasando dende
que penduramos da corda da
recesión.
Manuel Xestoso

a o din os neurólogos, os
psicólogos, os psiquiatras
e todos aqueles que por unha o
outra razón adoitan ocuparse
do funcionamento dese inquilino con aspecto de noz que temos gardadiño no cranio: a nosa identidade individual, ese
ben tan prezado, non é baixo
ningún dos conceptos ningunha reliquia inalterable á que debemos, como moito, quitarlle
brillo de cando en vez para que
luza máis aqueladiña. Para desgusto de quen queira ver unha
sorte de núcleo duro do “eu”
nalgún sitio –e talvez para substituír ou complementar o concepto de alma– o ego está construído sobre as lembranzas e
estas, ao tempo, sobre un continuo e incesante proceso de
reconstrución. Polo visto, é coma se nos vísemos na obriga de
sentar na alfombra e construír,
con todas esas pezas de cores
que nos chegan á man, unha e
outra e outra volta unha torre
que se esboroa ao que a cremos
culminada. De aí que, poñamos por caso, as explicacións
máis gráficas dos problemas de
memoria dun doente de alzheimer son a que nolo sitúan na
incapacidade de rematar a súa
torre porque comezan a faltarlle as pezas precisas: aborda o
quefacer sen demasiados
atrancos, poñendo un sobre
outro recordos de hai unha
chea de anos, pero chega un
momento no que non atopa a
peza na que encaixar o que sucedeu mesmo hai unhas poucas horas. E se isto é así falando
de individuos, que podemos
dicir das sociedades! A memoria colectiva –parte á súa vez da
do individuo– ou participa dese
mesmo proceso de reconstrución ou é calquera cousa menos memoria. Coido que, a estas alturas do conto, non hai
necesidade ningunha de ser
máis explícito. Que quede aquí,
no entanto, o apuntamento.

’’

Amemoriacolectiva
ou ten un proceso
de reconstrución
ou non é
memoria”

RESA.
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Sondeseu, algo máis que romanticismo
A orquestra de música folk presenta Barlovento, o seu
terceiro disco, no que consolida un son diferenciado
M.B.

Con máis de corenta integrantes, SonDeSeu érguese como
formación atípica da escena
musical galega. Atípica polo número de músicos. Atípica pola
vinculación que sempre mantivo cunha escola de formación
académica. Pero unha autentica
rareza por ter escollido a música
tradicional como motor do proxecto. Non en van, SonDeSeu é
a única orquestra estábel de folk
de Europa, unha realidade que,
ao ver do seu director, Rodrigo
Romaní, responde tanto ás dificultades técnicas que entraña o
elevado número de compoñentes como ao difícil encaixe que
presentan estas orquestras coa
música tradicional.
Como el mesmo explica, aínda que a orquestra viguesa topou “un punto de entendemento” entre os elementos contemporáneos e os tradicionais”, recoñece que é complicado acadar o equilibrio por ser formacións de nova incorporación na
tradición europea. “Vemos orquestras no mundo da música
culta, na música de baile ou a big
band do jazz pero non existe ese
patrón no folk”. Engade ademais que non se produciu aínda
un suficiente desenrolo nas escolas de música folk e tradicional para levar adiante agrupacións de corenta integrantes.
Agora, esta big band folk, dirixida por Rodrigo Romaní, presenta o seu terceiro traballo discográfico baixo o título Barlovento (Boa Music), no que se
consolida como “gran instrumento” reafirmándose nun estilo e filosofía propios. O seu repertorio consta de once temas
procedentes da tradición oral,
arranxados especialmente por

compoñentes e responsábeis
das distintas seccións de gaitas,
percusión, zanfonas, violíns, requintas e frautas de madeira,
canto, arpas e corda pulsada.
Para Romaní é necesario
“entender o pasado e o patrimonio cultural non só como elementos que nos guían e nos
unen cunha historia senón tamén como un recurso económico para o futuro”. Por iso, Barlovento quere renderlle homenaxe á recuperación da construción tradicional de embarcacións e da antiga navegación,
que despois de anos de esquecemento comezan a rexurdir.
SonDeSeu estabelece así un
paralelismo da posta en valor
desta cultura marítima, susceptíbel de xerar riqueza, coa música. “Hoxe non construímos barcos coas técnicas de antes, existen maquinarias que o facilitan.
O mesmo sucede coa música,
existen ferramentas novas para
facelo”, sinala o director. Ao seu
ver, a recuperación da tradición
non se reduce a unha cuestión
de “romanticismo” senón que

’’

SonDeSeu é a única
orquestra estábel de folk
de Europa”

’’

Vemos orquestras
no mundo da música culta,
na música de baile ou a big
band do jazz pero non
existe ese patrón no folk”
[Rodrigo Romaní]

’’

É necesario entender
o pasado como un recurso
económico para o futuro”
[Rodrigo Romaní]

ten que residir na súa capacidade e na nosa obriga de explotala
e facer dela non só un recurso
cultural, histórico e antropolóxico, senón un valor real, medíbel

na moeda da sociedade actual.
A orquestra SonDeSeu naceu en 2001 no antigo departamento de Música Tradicional
da Escola de Artes e Oficios.
Nestes nove anos publicou tres
traballos discográficos, conseguiu gañar o respecto de público e crítica e, como sinala o seu
director, “pasou de ser un enorme grupo de folk integrado por
25 persoas a converterse nunha
orquestra propiamente, cunha
cor e unha tímbrica determinadas”. Na actualidade, o grupo
realiza as súas actividades en
convenio co Concello de Vigo a
través da Escola Municipal de
Música Folk e Tradiocional, ETrad, unha experiencia singular
que persegue a fusión entre a
formación especializada, a
práctica escena e a música colectiva. A orquestra, en colaboración co concello, lidera ademais o proxecto ENFO (European Network of Folk Orchestras), no que se está a impulsar a
creación de novas orquestras
por toda Europa para consolidar unha rede estábel de participación e de intercambio.
DEFORMACIÓN PERMANENTE. SonDeSeu presenta en Barlovento on-

ce temas encaixábeis nos máis
diversos paus da tradición, moitos deles xa gravados por bandas
como Milladoiro, Leilía ou Berrogüetto. Como explica Romaní, SonDeSeu peneira na tradición, remexe e obtén unha creación nova enchoupada do “espírito do folk”, unha música que se
caracteriza “pola deformación
dos materiais xa existentes e a
creación de novas fórmulas”.
O repertorio deste terceiro
traballo, gravado no Auditorio
Municipal de Cangas e no Conservatorio Superior de Música
de Vigo o pasado mes de febreiro, inclúe a canción O galo de
Leirado, asinado pola vocalista
e violoncellista Rosa Cedrón, artista convidada do disco, así como diversas peza recollidas por
Francisco X. Feixoo Chisco, a
través da Asociación Cultural
Folclórica O Fiadeiro. O álbum
foi e mesturado e masterizado
por Segundo Grandío no estudio Casa de Tolos.G

Vigo sede da Rede Europea de Orquestras Folk
Até 2012 a Escola Municipal de
Música Tradicional de Vigo, E-Trad,
será o modelo de referencia do
proxecto da Rede Europea de Orquestras de Folk (ENFO), que persegue a creación dun circuíto estábel en Europa para músicos e formacións relacionados co folk contemporáneo, e Vigo a súa sede permanente. O proxecto, liderado polo concello, conta con Sibelius Academy, de Helsinqui, e a orquestra
TradAlt de Turín como socios.
Como explica Romaní “expor-

tamos a combinación das orquestras folk contemporáneo con institucións educativas” coa intención
de “estender esta fórmula a máis
países europeos”. As actividades
programadas para conseguir ampliar a rede a dez estados en 2012,
cofinanciadas pola Unión Europea,
consisten na celebración de catro
encontros en Vigo, Helsinqui e Turín e na elaboración de catro documentos, entre os que figura un
plan de negocio e de viabilidade
para avaliar cal é o mecanismo eco-

nómico máis axeitado para a rede,
se o financiamento privado, o público ou unha combinación de ambos. A el súmanse unha guía de orquestras folk en formación de Europa, unha guía para a constitución
de orquestras folk e unha guía para
escolas de música folk e tradicional
para a estruturación curricular.
Para Romaní é “importante”
que Vigo sexa sede e lidere o proxecto porque nela se dá unha
“combinación sorprendente de vida rural e urbana” que facilita que

a “música tradicional se poida integrar coa contemporánea dun xeito peculiar”. “Vivimos nun país pequeno, que presenta dificultades á
hora de traballar, con condicións
económicas complicadas no que a
tradición non está suficientemente valorada, quizais, porque aínda
está demasiado viva como para
botala de menos”. Sinala ademais
que ser sede da ENFO “vai captar a
atención da xente nova e lle vai
aprender que se trata dun recurso
aproveitábel para o futuro”.G

32-33 cultura.qxd

20/4/10

20:42

Página 3

A vida é eterna
en 5 minutos
VÍCTOR JARA
Te recuerdo Amanda

anosaterra.com
diario dixital

Actualización constante os 365 días do ano.

34-35 magazine.qxd

21/4/10

10:54

Página 2

MA G A Z INE.34.

ANOSATERRA
22-28 DE ABRIL DE 2010

A RECUPERACIÓN DA ARTE

O Pórtico á procura de maior glo
Construído entre 1168 e 1188 polo Mestre
Mateo, o Pórtico da Gloria da catedral
compostelá está, desde 2006, sometido a estudo
para a súa restauración. Con algunhas
polémicas entre medio, os traballos semellan
avanzar despois do acordo entre a Igrexa, a
Fundación Barrié e os gobernos galego e español
Xan Carballa

A

índa que o lintel do
Pórtico fala de 1188
como data de remate, a consagración
do templo, en presenza do rei
Afonso IX, non se produciu até
1211. O tempo nun conxunto
arquitectónico Patrimonio da

Humanidade sempre corre
con lentitude e os traballos iniciados en 2008 parece que comezan a despegar agora que se
acordaron finalmente o calendario en que se vai desenvolver, e as responsabilidades de
cada administración, segundo
o acordo asinado o 6 de abril
pasado. Grazas á estada de

obra instalada posibilitouse a
visita guiada en altura de
14.000 persoas. Esa visión privilexiada seguirá producíndose, pero non se acadou a arela
de ter finalizada a intervención
antes do Xacobeo 2010. A crítica a este “atraso” nalgúns foros
non é asumida por técnicos de
patrimonio, que consideran
que calquera intervención debe prolongarse no tempo todo
o que sexa preciso, “mellor
non intervir que facelo a presa
ou por compromisos extraculturais”.
O certo é que, cara os días 24
e 25 de xullo e nas datas de novembro en que veña o papa
Bieito XVI, está previsto alixeirar a estada, de maneira que

’’

O24e25dexulloenasdatas
de novembro en que veña
o papa Bieito XVI, está
previsto alixeirar as estadas
que ocultan o Pórtico”

quede máis visíbel a parte central do Pórtico.

ATRASO ACUMULADO E ACORDO. Aínda que o acordo entre a Igrexa,
o Cabildo Catedralicio e a Fundación Barrié, que pon en exclusiva os 3 millóns de euros

que vai custar a intervención,
foi en 2006, o verdadeiro ponto
de arranque prodúcese coa adxudicación do concurso internacional para a “conservación
preventiva e restauración do
Pórtico, o seu entorno e as pinturas murais da Capela Maior”
no que tamén interviu Concha
Cirujano, directora técnica do
denominado Programa Catedral. A adxudicación foi para a
Fundación Labein, Artelán
Restauración e a Cooperativa
Italiana COO.BE.C. Agora entra formalmente na tutela dos
traballos a Dirección Xeral de
Patrimonio da Xunta, que ten
competencias exclusivas en
materia de patrimonio.
Até abril recolléronse datos
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Nada
das antigas
policromías

Ano 1919.

ARQUIVO MAS

Ano 1992.

J. LATOVA

Ano 2009 .

Ano 1919.

ARQUIVO MAS

Ano 1992.

J. LATOVA

Ano 2009 .

A.G.N.

ior gloria
relativos ás condicións ambientais e xa comezaron as primeiras
intervencións de limpeza de pó
superficial e detección de filtracións. A monitorización e o estudo tanto dos materiais como
as técnicas de construción permitirán coñecer a situación actual e para fins de 2010 está previsto o informe final previo á intervención definitiva.
Segundo informou a Fundación Barrié a análise comparada de fotografías de arquivos
históricos coa documentación
actual permitiu constatar un
deterioro progresivo nalgúns
elementos escultóricos con
parte da pedra esluíndose en
area e o desprendemento de
capas pictóricas.G

A.G.N.

Ecos dunha polémica
As competencias de conservación do patrimonio son exclusivas
do poder autonómico, sen que
haxa excepcións pola importancia de onde se teña que intervir.
Sorprende nese sentido que a
Xunta de Galicia decidise que non
sexa un técnico propio o designado pola Dirección Xeral de Patrimonio. O arquitecto Iago Seara,
moi ben relacionado co cardeal
Rouco Varela, é a persoa elixida e
terá que tomar as decisións últi-

’’

OarquitectoIagoSeara,
moi ben relacionado
co cardeal Rouco Varela,
é a persoa elixida e terá que
tomar as decisións últimas”

mas nun proceso do que a responsabilidade, se houber contratempos, sería da Xunta de Galicia.
Iago Seara foi director xeral de
patrimonio, participou no Plan Director da Catedral de Tui, en obras
no mosteiro de Ferreira de Pantón, na rehabilitación de San Martiño Pinario e nas fachadas do
Convento de San Paio de Antealtares. É membro do Consello da
Cultura Galega e profesor na Escola de Arquitectura.G

Respecto da obra inicial do
século XII retiráronse algunhas das figuras no XVII,
que permanecen no Museo Catedralicio, aínda que
o que máis se modificou co
tempo é o aspecto inicial
polícromo (branco, negro,
vermello, azul e dourado)
da obra do Mestre Mateo,
algo habitual nas imáxenes relixiosas do románico, pero tamén noutros
templos posteriores. Así na
catedral de Amiens (gótico
clásico, 1220) hai un espectáculo de luz e música que
recrea a policromía da fachada e achega o visitante
ao aspecto orixinal destes
edificios.
Da perda case definitiva
das cores do Pórtico da
Gloria tense responsabilizado aos traballos de 1866,
cando Domenico Brucciani, por encargo do Museo
Británico fixo un baleirado
en xeso que acabaría cos
restos, pero a teoría máis
consolidada é a que atribúe
esta perda ao paso de case
oitocentos anos en moi
inestábeis condicións, con
humidade, acumulación
de po e desgaste físico-químico da pedra. Os traballos
actuais non perseguen o
imposíbel dunha restauración do orixinal inicial, senón frear o deterioro, mellorar as condicións e establecer tamén pautas de
conservación para o futuro, o que pode implicar tamén a limitación futura de
acceso ao público.G

’’

Ostraballosactuais
non procuran restaurar
a antiga policromía
do Pórtico”

? UERE SABER MÁIS?

Para acceder ás visitas guiadas
máis información en
www.fundacionbarrie.org
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Naves construídas a partir de antigos grava
Fai trinta e cinco
anos do periplo
náutico da Borna

Xerardo Dasairas

E

stamos moi lonxe
aínda de lle atopar
unha explicación lóxica a todo o chamado “corpus petroglipharum”
de Galiza. Nalgúns casos as interpretacións semellan coherentes con diversos aspectos
da vida daquelas sociedades
que os inscribiron, mais na
maioría, pola diversidade de
formas e figuras, a cuestión
semella moito máis complexa. De entre este abondoso repertorio de gravuras destacan,
pola súa escaseza, as referentes a embarcacións, das que
xa apareceron tres nos montes de Oia, contando coa que
se descubriu hai pouco moi
perto do famoso curro de
Mougás.
Este novo achado é o que
nos deu pé a relembrar a experiencia náutica levada a cabo
hai agora trinta e cinco anos,
motivada polas gravuras de
barcos aparecidas no petroglifo da Borna en Meira (Moaña).
Tras desta aventura, estaban
tamén os periplos marítimos
de Thor Heyerdahl e, sobretodo, o de Tim Severin, que nos
anos setenta navegou desde Irlanda deica América nunha
barca de coiro (curragh) bautizada como “Brandan”.

A estela de Bantry, na que se apoiaron para construir o Sain Efflam[á dereita].

Barco do Alto das Veigas [arriba] e outros petroglifos de Oia e [á dereita] a embarcación Borna, que se conserva no Museo Arqueolóxico da Coruña, no Castelo de Santo Antón.

Petroglifo de Borna en Meira (Moaña).

O Breogánsucando as augas.

AS EXPERIENCIAS GALEGAS. A primeira delas tería lugar en agosto do 1975, incentivada polo
profesor da USC Fernando
Alonso Romero, que mantiña a
idea non só da utilización de
barcas de coiro polos galegos
desde a prehistoria até a Alta
Idade Media, senón tamén do
seu uso para viaxar nelas deica
Irlanda a través do Cantábrico.
As chamadas “barcas de pedra”, as lendas de Breogán ou a
da Pedra do Destino, a expan-

Petroglifo de Tabira, en Durango.

sión do cristianismo e os monxes navegantes irlandeses e
bretóns (Maeloc), as gravuras e
textos medievais e outras
achegas mais ou menos cientí-

ficas, foron e seguen a ser, o
corpus teórico que promoveron e promoven aínda este tipo
de experiencias.
Co apoio de membros do

Grupo de Arqueoloxía do Morrazo (entre eles Nores e Villaverde) comezaron a construción dunha barca de coiro pé
do mar, nunha casa da parroquia de Domaio. Como referencia, os barcos gravurados
na pedra da Borna, da que tomaría o nome, e como materiais o coiro, o vimbio e a graxa,
sen utilizar madeira, nin cravos
nin metal ningún.
Moita xente da comarca
veu colaborar na construción e

incluso chegaron de Noia uns
expertos no curtume do coiro.
Mais con isto, tamén eran moitos os que dubidaban que se
puidese navegar e pescar naquel “enxeño” de pouco mais
de seis metros, feito de coiro
graxento e cosido, e menos
que puidese chegar deica as
illas Cies como se tiña previsto.
Para sorpresa de todos, as
probas de mar e de pesca foron
moi sastisfactorias e a viaxe de
ida e volta ás Cies com- >>>
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s gravados
’’

AlonsoRomeromantiña
a idea non só da utilización
de barcas de coiro desde
a prehistoria até a Alta Idade
Media, senón tamén
do seu uso para viaxar
deica Irlanda”

’’

ABornafoiconstruída
con coiro, vimbio e graxa
sen utilizar madeira, nin
cravos nin metal ningún”

’’

Eranmoitososque
dubidaban que se puidese
navegar e pescar naquel
enxeño de pouco máis
de seis metros”

’’

ABornapasaríalogo
a exhibirse no Museo
Arqueolóxico da Coruña,
onde pode contemplarse
aínda hoxe”

resolvendo o problema do calado cun lastre de pedras. Esta
nave, chamada agora “Breogán”, realizaría as probas de
navegación na ría de Noia e logo partiría para o porto da Coruña onde comezaría o seu
periplo cara Cork. Aquí, despois de dez días de navegación, serían escoltados por un
barco da armada irlandesa até
o porto. O retorno a Galiza faríano en avión, deixando en Irlanda a embarcación para no
ano seguinte facer o camiño
de volta.

O día da partida da Coruña
foi o 24 de marzo do 1978 e a
tripulación estaba formada,
entre outros, polo profesor
Alonso Romero, o capitán da
mercante Ramón Novo, o piloto Xesús Franco, os patróns
de iate Antonio Regueiro,
Franco Covas e Felipe Barreiro, Gustavo Luca de Tena e
varios outros tripulantes bretóns e irlandeses. Mais, ás
poucas horas de navegación e
cando enfrontaban o mar
aberto, a embarcación comezou a desmembrase polas

Velas do Breogán:a de coiro [arriba á esquerda] e a de pano.

costuras e a facer auga moi rapidamente.
Así, o proxecto e máis a ex-

>>> pletada con éxito, a pesar
de que a falta de rixideza da estrutura e do calado non a facían moi estábel. A “Borna” pasaría logo a exhibirse no Museo Arqueolóxico da Coruña
onde pode contemplarse aínda hoxe.

A NAVE BREOGÁN. Nos anos seguintes, o equipo de investigadores continuaría co proxecto,
fabricando en Noia un barco
máis grande con mastro e vela,

Fernando Alonso Romero,profesor da USC e impulsor do Proxecto Breogán.

XAN CARBALLA

pedición ficarían suspendidos
até o día de hoxe, no que a Galiza se refire, pois desde asociacións de recuperación de
barcos tradicionais de Irlanda
e Bretaña, continúan a facerse
periplos marítimos en naves
construídas a partir de antigos
gravados: Tal son os casos do
“Saint Efflam” baseado na
chamada estela de Bantry e do
“Colmcille” que tomou como
base unha estampa que representaba o navío de San
Brendan.
Se isto ocorría cara o 1999,
no ano seguinte foron os vascos da asociación Albaola os
que se sumaron ao proxecto
chamado “Cara Galiza” coa
idea de construír unha embarcación de coiro semellante á
que se mostraba no petroglifo
de Tabira (Durango) tentando
demostrar a presenza destes
barcos de negro coiro polas
costas cántabras. A chegada a
Poio para o Encontro de Embarcacións Tradicionais do
ano 2001 foi un éxito desta pequena nave a pesar do enorme
esforzo realizado.G
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Paderne,
paraíso
entre ríos
No seu slogan tradicional pode
lerse “Paderne, paraíso entre ríos”, aínda que non sempre tivo
o mesmo significado. Antano facía referencia ao grande número de muíños que se levantaban
ás beiras das correntes do Mandeo e o Lambre, que serven de
límite para este concello da comarca de Betanzos. Nos tempos
que corren, a lenda de Paderne
pode entenderse coma referencia a seu extraordinario emprazamento xeográfico e a paraxe

que forma o conxunto no que se
desenvolve, moi propicio para
as actividades acuáticas lixeiras,
entre elas o piragüismo ou os
paseos nas clásicas barcas. Tamén dispón dun couto para a
pesca fluvial moi frecuentado.

Aínda que se por algo destaca
Paderne é pola vexetación e a
flora, propias dun clima no que
non existen grandes oscilacións
térmicas entre o verán e o inverno. Así, á beira das casas máis
antigas é frecuente contemplar

grandes roseiras en primavera e
tamén viñas, que lle dan sona a
un dos mellores caldos do norte
de Galicia, o de Betanzos. Cada
ano, nas súas adegas, celébrase
un día para honrar a este viño.
Pero ademais dos viños e a
natureza, Paderne dispón dunha ruta monumental na que
non só salientan os muíños, pois
tamén se poden ver igrexas e capelas dun carácter moi singular,
entre elas a de San Pantaleón
das Viñas, de estilo románico, e
que se honra cada ano no mes
de maio, facendo o clásico bolo
de San Pantaleón. Tamén é de
interese a que se levanta na capital do concello, en honra a San
Xoán, e que está rodeada polo
cemiterio municipal.
Calquera época do ano é
boa para achegarse ao “Paraíso
entre ríos”, pero é especialmente significativa a actual, na
que se observa unha abondosa
flora de distintas cores. De querer ir en época estival tamén se
pode gozar de dúas praias que
destacan pola súa tranquilidade: as da Xurela e da Abeleira.G
Antonio Cendán

FEIRAS.

Festa
do Xabarín
en Cerdedo
Este último domingo de abril o
Concello de Cerdedo, en plena
comarca de Terra de Montes,
na provincia de Pontevedra,
organiza a quinta edición da
Festa do Xabarín, unha cita gastronómica para
dar a coñecer esta
especialidade
de caza, que
xa tivo a súa
presentación
na última edición de
Fitur, en Madrid.

O Concello de Cerdedo e a
Sociedade de Caza da localidade
organizan esta cita, na que está
previsto preparar entre 5.000 e
6.000 racións de xabarín guisado
con cogomelos e castañas por
un equipo de cociñeiros da vila.
Para evitar sorpresas e aglomeracións, a organización recomenda reservar as racións
con antelación dirixíndose aos
teléfonos de información 986
753 006 e 986 753 054. O prezo
de cada menú, consistente en
prato conmemorativo, ración
de xabarín guisado, pan, viño,
sobremesa e café é de 12 euros.
Como novidade este ano o prezo inclúe a sobremesa e a organización cambiará os cubertos
plásticos por metálicos para facilitar a degustación do xantar.
Paralelamente, o pavillón
polideportivo de Cerdedo acollerá unha nova edición de ExpoCerdedo, mostra de produtos
típicos da zona como a vincha
(doce que se coce na vexiga do
porco), o requeixo, mel, filloas e
galiña ao sal, así como exhibicións ao aire libre de voo en parapente e adestramento canino.
Para os máis pequenos haberá varios obradoiros de entretemento, un rocódromo e
atraccións inchábeis.
Máis información na web
do Concello de Cerdedo e nos
teléfonos 986 753 006 e 986 753
054.G
E.E.
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VIÑOTECA.

fe no futuro dos nosos viños sen
imitar outros modelos.

Algueira Pizarra

COMER.

Lamprea
para celebrar
medio século
Cos pescos aínda montados e
as fisgas afiadas, do 23 ao 25 de
abril celébrase en Arbo a Festa
da Lamprea, unha das citas gastronómicas máis antigas do país, que este ano celebra o seu 50
aniversario. Para festexalo, segundo anunciou o alcalde do
municipio, Manuel Rivera, vanse preparar uns 5.000 exemplares, que se distribuirán en máis
de 20.000 racións preparadas á
bordelesa, seca e en empanada.
O consumo deste animal,

Doade, Ribeira do Sil

parasito doutros peixes e que
mesmo chega a alimentarse do
sangue de mamíferos mariños,
xa se cita na gastronomía da
antiga Roma, onde era moi
apreciada. En Galiza son varias
as festas de exaltación que se
celebran ao longo do ano, pero
a de Arbo, declarada de Interese Turístico dende 2005, é a de
maior sona a nivel popular.
Nesta 50 edición, ademais
das degustacións, desenvolverase un amplo programa de actividades musicais e lúdicas, entre as que destacan os concertos
de Treixadura, na Praza do Mercado o venres, a actuación de
Manu Carrasco na Praza Consistorial o domingo, e os espectáculos de rúa das charangas
Apeles, Air Jalicia e a Banda de
Gaitas da Deputación Provincial
de Pontevedra. Tamén se porá
en marcha a XIX Feira Agroindustrial e Artesanal da Bisbarra
do Condado Paradanta.
Para os que queiran afondar
no coñecemento deste ciclóstomo, o único representante actual dos vertebrados máis primitivos, pode visitarse o Museo
Arabo, un novo espazo divulgativo, situado no concello, no que
se recrea de xeito ameno as orixes e o ciclo vital da lamprea, un
animal que xa poboaba a Terra
100 millóns de anos antes de
que aparecesen os dinosauros.G
M.B.

Hai un mes uns cantos viños
galegos, bercianos, durienses,
toresanos e da ribeira do Duero
castelá foron reunidos na denominada Cata de viños transfronteirizos que se celebrou no
Palácio do Freixo, pousada situada á beira do Douro portuense. As sucesivas incursións
polas diferentes copas que ían
pasando diante nosa foron
dándolle forma á sensación
que, rematada a cata, confirmaba o que desde hai un tempo vimos experimentando: os viños
tintos galegos poden estar, nesta ocasión así foi, ao mesmo ni-

MAGAZINE.39.

Algueira Pizarra 2007
Adega Algueira. Doade (Sober).
Mencía.
D.O. Ribeira Sacra

vel que os de calesquera destas
zonas máis reputadas.
Un deses viños galegos era o
Algueira Pizarra, viño de mencía de viñas estratexicamente
situadas e orientadas nun microclima especial dentro desas
ladeiras que caen até o Sil no
seu paso por Amandi. Fernando González elabora o froito
destas viñas na súa adega de
Doade co asesoramento do afamado Raúl Pérez, apostando
polas nosas castes, recuperando as tradicións seculares e con

Deixando os tons apagados
para outras zonas, o Algueira
ensina limpamente desde á
súa cor viva e brillante os aromas primarios dos seus contornos rebosantes de vida, o
cheiro mineral da súa terriña e
os recordos dos meses de repouso, pasando pola boca con
clase, serio e amplo ao mesmo
tempo que vibrante, dándolle
ledicia ao padal e ao espírito
sen cargalo nin adormecelo.G
Antonio Portela
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1.403 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

A mostra Os mundos de Gonzalo Torrente Ballesterremata
este domingo en Ferrol, vila
natal do xenial escritor.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬EXPO. Camiño de Santiago.
Unha visión dende Oriente .
Exposición do xaponés Tomohiro
Mudaque organiza o Xacobeo. Trátase de imaxes recollidas durante o
camiño polo fotógrafo nipón. Até o
7 de maio, no Pazo da Peregrina.

O Circo do Sol
alumea o
Xacobeo cultural
O Cirque du Soleil, a prestixiosacompañía canadense con base en
Montreal, fundada en 1984 por
dous artistas da rúa, visita Santiago durante cinco días, na primeira actuación de certa sona
dentro deste Xacobeo cultural escaso en actividades.
Cada ano, o espectáculo Saltimbanco visita unhas 40 cidades (a seguinte será Donosti, este mesmo
mes), no show máis antigo da compañía, xa que data do ano 1992.
A trouppedo espectáculo dirixido
por Franco Dragonecontará en escena con 50 artistas de 20 nacionalidades, 140 persoas de produción
local, 180 toneladas de equipos e
2.500 pezas de vestiario.
Con todo, hai que decir que esta
non é senón unha das divisións da
famosa compañía, que nestas mesmas datas está representando os
novos espectáculos Ovo, en Nova
York, e Totem, en Montreal.
De calquera xeito, as entradas
(que ían dos 68 aos 25 euros) están
xa esgotadas, segundo a información proporcionada polo Xacobeo.
Hai quen non se fía moito de que
sexa así, e esperará aos días das representacións por ver se aínda se
sacan á venda algún número delas.
A lenda negra, baseada cando
menos nalgúns feitos reais, conta
que a institución xacobea adoita repartir billetes abondos nos seus espectáculos para garantir unha boa
asistencia e como práctica de boa
diplomacia, entradas que logo poideran reaparecer na billeteira, ou tamén deixar máis dun asento valeiro.
Xa se verá.
Do xoves 22 ao domingo 25, distintos
horarios, no Pavillón Multiusos Fontes do Sar, Santiago.

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 Sargadelos.
¬ EXPO . VIII Bienal de Pintura do Eixo Atlántico. Unha
trintena de obras galegas e portuguesas compoñen o fondo de
pintura do Eixo, que se poderá ver
até o 30 de abril no Centro Comarcal de Valdeorras.
¬MÚSICA. Los Eternos. Actuación este venres 23, ás 00:00, na
sala Baranda.
¬TEATRO. Atra Bile . Espectáculo
do grupo Teatro de Ningures. Este
venres 23, ás 21:00, no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BETANZOS
¬TEATRO. Benito Bienvenido o
Casting. Unha comedia pola compañía Lambríaca Teatro, que poderemos ver o sábado 24, ás 20:00, na
Aula Municipal de Cultura.
BOIRO
¬TEATRO. Os Contracontos de
Talyta e Kumy . Espectáculo de
teatro infantil polo grupo Talitakumy, que o representará este venres 23, ás 11:00 e 20:00, na Casa da
Cultura Ramón Martínez López.
BUEU
¬MÚSICA. Abril Fado Atlántico. Un proxecto musical de fado
e outras músicas relacionadas coa
cultura atlántica galego-portuguesa que experimenta sobre a fusión de diversas influencias . O domingo 25, ás 21:00, entradas a 6
euros, na Sala Aturuxo.
¬TEATRO. Traga Tiérrame. Espectáculo de Roi Borrallas, que
comenza como unha velada de
maxia e diversión e remata nunha
auténtica tolemia interactiva. O xoves 22, ás 21:30, entrada a 4
euros,na Sala Aturuxo
CANGAS
¬MÚSICA. Belöp. Concerto programado para o sábado 24, ás 22:00, na
Salason.
¬MÚSICA. Edu Manazas &
Whiskey Tren. O dúo madrileño
tocará o domingo 25, ás 22:00, na
Salason.

¬ ARTE
Antón Patiño, crónica do
artista adolescente.
A mostra está artellada ao redor
da traxectoria inicial de Antón Patiño (Monforte de Lemos, Lugo,
1957), e de dous acontecementos
concretos: a exposición “Animais,
minerais, vexetais” e o libro de cómic “Esquizoide”, ambos os dous
do ano 1978, en Vigo.
Como unha retrospectiva concentrada nestes cinco anos de
formación, 1974-1979, a mostra
expándese para trazar un percorrido até a orixe. Unha viaxe experimental a un tempo de urxencia que serve de crónica do
artista adolescente. A primeira
etapa da obra de Antón Patiño
contemplada a través da ollada
do comisario Seve Penelas.
No conxunto global da mostra desenvolvida en nove salas e con
case 200 obras e documentos-,
aparece reflectida a censura da
época, pero tamén o tempo de
transformación. Unha mutación
¬TEATRO/MAXIA. A outra realidade. Un percorrido máxico a través da ciencia, da historia e do humor ideado no laboratorio do mago
Martín Camiña, que nos fala de Leonardo Da Vinci, Arquímedes, Einstein, Newton, etc..., meigos que pensaron en imposíbeis para descifrar a
outra realidade. O sábado 24, ás
20:00, no Auditorio Municipal.
CARBALLO
¬TEATRO. Pequeños Paraisos.
Montaxe de danza pola compañía
Aracaladanza. O venres 23, ás
19:30, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO/DANZA. Tres.Espectáculo
de danza a cargo da compañía Pisando Ovos. O sábado 24, ás 21:00,
no Pazo da Cultura.

O pintor Antón Patiño.

social e á vez unha metamorfose
artística. Fotografía, debuxo, pintura, cómic, recortabéis, poesía:
calquera medio é bo para loitar
pola renovación.
Esta é unha mostra que ten algo
paradoxal: unha retrovisión cara
achegarse ao comezo. Un percorrido por diferentes salas -nove en
total-, pero que non establece un
des Officiers de François Dupeyron (Francia , 2001), o xoves 22 e
venres 23. E Monsieur Klein, de Joseph Losey (Francia-Italia, 1976), o
sábado 24. Entradas a 3 e 2 euros,
nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 22
Novos Thrillers. 2030 h. Klute, Alan J.
Pakula, 1971 114´.
Venres 23
Novísimos cineastas italianos.
20:30 h. Saimir, Francesco Munzi,
2004 88´. Subtítulos en castelán.
Presentación a cargo do crítico e
director italiano Simone Saibene.

estrito itinerario cronolóxico, senón unha partitura polifónica na
que salientan acordes como bloques temáticos, xerando así
mesmo unha tensión co presente,
xa que moitas das propostas
manteñen unha resplandecente
vixencia.
Até o 23 de maio, Casa das Artes,
(primeira planta), Vigo.

Entrada gratuíta.
Sábado 24
Novísimos cineastas italianos.1800
h. Giorni, Laura Muscardin, 2001
80´. Subtítulos en castelán.
Novos Thrillers. 20:30 h. Fuga sen fin,
Richard Fleischer, 1971 92´. Subtítulos en castelán.
Luns 26
Novísimos cineastas italianos 20:30
h. Un’ora sola ti vorrei (Alina Marazzi, 2002) Dallo zolfo al carbone
(Luca Vullo, 2008) 108´. Subtítulos
en castelán.
Martes 27
Samuel Fuller. 20:30 h. Arma de

CEE
¬TEATRO. Un Morto Moi Vivo!.
Unha comedia da compañía Produccións Acontrabutaca. O sábado 24, ás 21:00, no Salón de Actos
do Concello.
A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. Todos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF.
¬CINE. Cines Fórum Metropolitano. Esta semana poderemos
ver La belle persone de Christophe Honore (Francia , 2008), do
xoves 22 a sábado 24. Le Chambre

O grupo Abril Fado Atlántico actúa na vila de Bueu.
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O saxofonista John Zorntoca na
Coruña co seu grupo Masada
String Trio, que xa no nome explicita a orixe xudea e a súa mestura de música hebrea e jazz.

¬ MÚSICA

Tributo a Radio Océano
Este xoves 22, un grupo de amigos renderán un tributo á histórica banda coruñesa Radio Océano, unha das pioneiras en empregar o galego, aos poucos, na
música rock. De feito, son Terra
Chá e a versión do grupo portugués Sétima Legião Como o
Vento, dous temas clásicos do repertorio do rock galego.
Entre os artistas apuntados á
homenaxe figuran Marcos
Payno, Leo i Arremecaghoná,
Martiño Wu, Marcos de Rastreros, Fran Amil, Xosé Bocixa,
Xurxo Souto, Antón dos Papaqueixos ou Vituco, e tamén os
máis veteranos Antón Reixa,
Julián Hernández, Miguel
Costas, Uxía Senlle ou Antón
Losada.
Como prato forte do evento,
os integrantes da formación subirán a un escenario xuntos por
primeira vez desde hai 25 anos e
interpretarán algunhas das súas
cancións mais lembradas (Terra
Cha, Como o vento, Narcisismo,
Esto no es Hawai, Aplazamiento,
La Chica de Bens...).
O grupo formáronno os xornalistas coruñeses Xosé Manuel
Pereiro(hoxe decano do Colexio
Profesional de Xornalistas da Galiza), e Santiago Romero en
1981. Pablo Iglesias, Sito Evangelista, Pablo Constenlae Dani
Puntaestiveron zoupando nos
instrumentos con eles. Axiña comezaron tocar cos grupos que
naquel momento comezaban facer rock na Galiza (Siniestro Total, Os Resentidos...). Tamén formaban parte da publicación alternativa La Naval(1986-1987) e
colaboraban co poeta Lois Pereiro. O Concello da Coruña está

a preparar unha exposición tamén comemorativa da saída ao
prelo da revista. Como colofón de
todo isto, está a prepararse un
disco compilatorio que reúna as
cancións de Radio Océano nun
só volume.
Abrirán a noite Os 3 TRebóns e
os Homes Sen Medo (Manu
Payno, Martiño e Olivier).
O xoves 22, ás 21:30, na Sala
NASA, Santiago.

Femi Kuti
Femi naceu en Londres, criouse
en Lagos e con 15 anos foi saxofonista coas bandas do seu pai, o
lexendario nixeriano Fela Kuti:
Africa 70 e Egypt 80. Formou a
súa propia banda, Positive Force,
en 1986. Con ela publicou dous
álbums africanos, No Cause For
Alarm e MYOB, antes de que
Motown os lanzase ao mercado
a mediados dos noventa.
En 1998, un ano despois da
morte do seu pai, Femi publicou Shoki Shoki, onde temas
como Truth Don Die ou Blackman Know Yourself se converteron en himnos, a pesar de
que o goberno nixeriano fixo
todo o que estivo na súas mans
para silencialos.
Ao longo dos últimos anos,
Femi volveu a Nixeria, onde
mantén o club Shrine coa súa
irmá maior, Yeni, e perfeccionou
a súa técnica como multi-instrumentalista. O seu esperado
novo álbum, Day By Day, sacado
despois de 7 anos de silencio, é
máis jazzístico que nada que
Femi teña feito antes.
Sábado 24, 21:00, Auditorio de
Galicia, Santiago.

dous fíos (1969) 92´. Subtítulos en
castelán.
Mércores 28
Fóra de serie 20:30 h. Oficios de preventivos: Vixiante de incendios(Vicente Vázquez e Usue Arrieta, 2006).
Canedo (Vicente Vázquez e Usue
Arrieta, 2010) 61´. Vídeo. Presentación a cargo dos seus autores. Entrada gratuíta.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Atapuerca e a evolución humana. Unha exposición
itinerante coordinada polo paleontólogo Juan Luis Arsuaga, que
amosa os descubrimentos do famoso depósito. Até este domingo
25, na Sala Municipal de Exposicións,
PALEXCO.
¬EXPO. Caiuco, fame e migración.Exposición fotográfica de Xacobe Meléndrez Fassbender, que
podemos ver no museo Casa Domus.
¬EXPO. Esta moda é para sempre.A Concellería de Solidariedade
e entidades de voluntariado amosan a labor destas últimas na cidade.
Até o 10 de xuño a mostra percorrerá diversos lugares da cidade.
¬ EXPO . Rostros de Area.
Mostra audiovisual de Lois Patiño (Vigo, 1983), unha panorámica formada pola longametraxe Rayito, videoinstalacións
de pezas de videoarte e trailers
de filmes. Até o 31 de maio, na
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Miradas cara ao paraíso. Revisión da arte galega en diálogo coas principais vangardas internacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fernand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro, na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mostras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. L.S., a configuración do posible (até o 4 de xullo), e Creando con Luís Seoane, serie de actividades didácticas. Na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Form Matters (a forma
importa). Exposición sobre a traxectoria do arquitecto británico David Chipperfield, unha exposición
do Design Museum, Londres. Até o
30 de maio, na Fundación Barrié de la
Maza.
¬MÚSICA. Masada String Trio.
Dentro do itinerante XV Ciclo de
Jazz da F. Barrié, actúa este trio dirixido polo saxo John Zorn, que
combina jazz con música hebrea.
Este xoves 22, ás 20:30, na Fundación Barrié.
¬MÚSICA. Tregua. Grupo galego
de rock en castelán, que presentan o
seu último disco Nunca es tarde. Ac-

túan este venres 23, ás 22:00, entradas de 12 a 10 euros, no Coliseum.
¬TEATRO. Kvetch (unha comedia americana sobre a ansiedade. Unha comedia sobre as ansiedades do home e muller contemporáneos, pola compañía galega
Teatro do Morcego. Poderemos
vela este xoves 22, ás 20:30, no Teatro Colón.

Dorotea Bárcena na obra Kvetch.

¬TEATRO. Slava’s Snow Show.
Un espectáculo onírico e fascinante
do clown ruso Slava Polunin,
nunha liña similar á do Cirque du Soleil, co que ten colaborado. A primeira función terá lugar o xoves 22,
ás 20:30. Seguirá o venres 23 (19:00
e 22:30), sábado 24 (18:00 e 21:30 ) e
domingo 25 (17:00 e 20:30), despedíndose o luns 26, cunha única función ás 20:30. Entradas de 45 a 25
euros, no Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. VII Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña (FITEUC). Celébrase até o día 30 deste mes. As
obras represéntanse, por grupos
universitarios galegos e doutras latitudes, ás 21:00, no Auditorio do Fórum Metropolitano.

Slava’s Snow Show, na Coruña.

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 actividade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬CINE. Ciclo “Dicimos galego”.
Proxéctase o filme Dáme algo, de
Héctor Carré (1997), dentro deste
ciclo que se prolongará nos martes
de vindeiras semanas. O vindeiro
martes 27, ás 19:00, entrada de
balde, no Ateneo Ferrolán.
¬ CINE . Primavera de cine.
Proxéctanse a curta Deus Ex e a
longametraxe Mulholland drive,
en versión orixinal e entrada de
balde. O mércores 28, ás 20:30, nos
Cines Dúplex.
¬EXPO. Os mundos de Gonzalo Torrente Ballester.Exposición que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través de
máis de 200 pezas (moitas delas inéditas) entre manuscritos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, cadros, debuxos e diversos documentos e obxectos. Até o domingo 25,
na Sede de Caixa Galicia.
¬EXPO. Paisaxe industrial. Exposición de pintura do artista Marco
A. Cendán. Na Fundación Gonzalo
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Susan Santos& The
Papa´s Red Band. A formación
de blues actúa dentro do ciclo Novas Noites, este xoves 22, ás 22:00,
entrada a 5 euros, na Capela do Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Mozartissimo. Unha
gala lírica promovida pola Sociedade Filarmónica Ferrolana, a
cargo dunha formación checa. Este
xoves 22, ás 20:30, entradas de 15 a 7
euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Masada String Trío.
Dentro do itinerante XV Ciclo de
Jazz da F. Barrié, actúa este trio dirixido polo saxo John Zorn, que combina jazz con música hebrea. Este
venres 23, ás 20:30, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Rey Mugre . Actuación
deste grupo que vai ter lugar o venres 23, ás 23:00, no Pub La Reserva.
¬TEATRO. Só. Un espectáculo cómico e satírico, presentado por
Abada Teatro, nome tras do que
atopamos ao actor e presentador
Carlos Blanco e os seus brillantes
monólogos. Actuación o sábado 24,
ás 20:30, no Teatro Jofre.
GONDOMAR
¬EXPO. 30 anos de deseño de
moda galega. Exposición organizada polo IEM da que se encarga a
deseñadora María Moreira. Aberta
a té o 10 de maio, naAula de Cultura
Ponte de Rosas.
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A gaiteira Susana Seivane e o
grupo Quempallou ofrecen un
concerto en Lugo, dentro do ciclo
denominado Xacobeo Raíces.

A GUARDA
¬TEATRO. IV Mostra de Teatro
do Baixo Miño. Ver referencia no
concello de Tomiño.
FOZ
¬TEATRO. Rúa Aire. Obra para nenos, a base de globoflexia, polo
grupo O Retrete de Dorian Gray, o
sábado 24, ás 18:30, na Sala Bahía.
LUGO
¬EXPO. As orixes do home. Exposición de tipo didáctico que trae
La Caixa, e que permanecerá
aberta até o 18 de maio. Nunha
carpa na Praza Horta do Seminario.
¬EXPO. Pérez Porto. Exposición
de cerámica deste artista. Permanecerá 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 cabodano da súa morte, e correspondentes ao período 1936-1950. Permanecerá aberta até o 10 de xullo, na Sala
de Exposicións do Museo Provincial.
¬MÚSICA. Carnaval, Schumann e o piano romántico .
Dentro do Festival de Música Cidade de Lugo, o pianista Andrea
Luchesini interpretará pezas de
Schumann, Schubert, Scarlatti e outros. Este xoves 22, ás 20:30, noCon-

servatorio Prof. de Música.
¬MÚSICA. Ciclo Lubicán. Dentro
deste ciclo que ten lugar o cuarto xoves de cada mes, actúan os galegos
Marcos Teira e Lar Legido, e Aló Irmao. Este xoves 22, ás 20:30, entrada
de balde, na Praza de Santa María.
¬MÚSICA. Edu Manazas &
Whiskey Tren. O dúo madrileño,
en xira por Galiza, toca o sábado 25,
ás 24:00 , no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Os ciclos de cancións
de Britten (3) . Dentro do Festival
de Música Cidade de Lugo, o barítono Ronan Collet e o pianista Roger Vignoles interpretan obras de
Britten, Poulenc e Ives. O martes 27,
ás 20:30, no Conservatorio Prof. de
Música.
¬MÚSICA. Susana Seivane e
Quempallou . Concerto da gaiteira galega máis consolidada e o
grupo folk nado en 1999, dentro do
ciclo Xacobeo Raíces. O sábado 24,
ás 21:00, noAuditorio Municipal Gustavo Freire.
¬TEATRO. Circo Gatülk. A compañía arxentina afincada en Baiona
La Fiesta Escénica trae este colorista espectáculo, pensado para o
público infantil. O venres 23, ás
18:00, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
¬TEATRO. O show de Dani Mateo. O coñecido presentador televisivo presenta o seu show, o do-

mingo 25, ás 20:30, entradas de 18 a
14 euros (servinova.com), no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
MUROS
¬TEATRO. Palabras Encadeadas. Unha reposición desta obra do
prolífico grupo Talía Teatro, que podemos ver o sábado 24, ás 21:00, no
Centro Cultural e Xuvenil.
ORDES
¬ MÚSICA . Edu Manazas &
Whiskey Tren. O dúo madrileño toca este venres 23, ás 23:00,
na sala Badulake.
OURENSE
¬EXPO. Luís Seoane, razón e
compromiso. Esta exposición
ten como obxectivo facer especial
incidencia nas diferentes épocas,
relatos, significacións figurativas,
influencias e compromiso do artista, ao longo da súa traxectoria.
Até o 30 de maio, no Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Gravados. Exposición
de gravados de Isabel Somoza,
Xabier de Sousa e Xosé Poldras,
na Galería Visol.
¬MÚSICA. Acid Proyect. Actuación deste grupo ourensán este venres 23, ás 21:30, entradas a 3 euros,
no Café Cultural Auriense.
O sábado 24, ás 23:00 e entradas a 3

O Ballet da Ópera de Burdeosactúa en Pontevedra e Vigo, dentro da programación cultural de Caixanova.

Toni Zenet fai unha mini-xira galega.

euros, contacontos en colaboración
coa mostra de teatro universitario
MITEU, a cargo da Aula da Universidade de Alacante.
¬ÓPERA. Otello. Otello, militar da
república de Venecia é destinado á
illa de Chipre para loitar contra os
turcos. Debido á súa personalidade
consumida polos ciumes, acaba coa
vida da súa esposa Desdémona.
Con libreto de Verdi baseado na
obra de Shackespeare, a ópera é
presentada pola compañía Concerlírica, con direción de Vladimir Brubeskiy e elenco ruso. O domingo
25, ás 20:30, entradas de 15 a 12 euros, no Teatro Principal.
¬TEATRO. XV MITEU. A Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense celébrase até o vindeiro xoves 29. Con actuacións de
grupos galegos, españois e internacionais, os espectáculos terán lugar
ás 20:30 (19:00 os domingos), no Teatro Principal.
PONTEVEDRA
¬ACTOS. V Encontro de Palilleiras Cidade de Pontevedra
2010. Neste encontro, ademáis
doutras actividades, o público asistente poderá apreciar os traballos e
demostracións de encaixe elaborados tanto por palilleiras e asociacións de Pontevedra e comarca,
coma do contorno de Camariñas. O
domingo 25, de 10:00 a 19:30, no Recinto Feiral.
¬EXPO. 80, A Moda en Galicia.
Singularidades. Unha exposición 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 repaso aos fondos pictóricos da entidade Caixa Galicia, con pezas de Lugrís, Granell, Soutomaiore outros

autores galegos, até a data referida.
Aberta até o domingo 25, na Sede da
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Festa de Santa Catabirra. Festa estudantil na que tocarán The Noisers, Deseqilibrioe outros grupos, o domingo 25, dende
as 17:00, no Campus Universitario.
¬MÚSICA. Maga. Grupo pop sevillano que actúa este xoves 22, ás
22:00, entrada a 10 euros, na Sala
Karma.
O venres 23 estará a madrileña
Conchita, ás 22:00, dentro dos
concertos da Cadena Cien.
¬MÚSICA. Toni Zenet. Tras gañar
o premio ao artista revelación na
pasada edición dos Premios da
Música, o crooner andaluz ven na
súa xira de presentación do seu
primeiro disco en solitario: Los mares de la China. O vindeiro xoves 29,
ás 20:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO/DANZA. Ballet de
l´Opéra National de Bourdeaux . O ballet interpretará catro pezas diferentes dirixidas polos
prestixiosos coreógrafos Vaclav
Kunes, Angelin Preljocaj, Claude
Brumachon e William Forsythe.
Será o luns 26, ás 21:00, no Centro
Social Caixanova.
O PORRIÑO
¬TEATRO. Yoni Mediogramo. O
artista politoxicómano, segun propia
definición, trae os seus delirantes
monólogos nesta actuación deste
venres 23, ás 23:00, entradas a 6 euros, no Café Bar Liceum.
RIBADEO
¬TEATRO. O forno. Unha obra da
compañía Elefante Elegante Teatro que poderemos ver o domingo
25, ás 20:30, no Auditorio Municipal
Hernán Naval.
O ROSAL
¬TEATRO. IV Mostra de Teatro
do Baixo Miño. Ver referencia no
concello de Tomiño.
SADA
¬TEATRO. Palabras Encadeadas. Unha reposición desta obra do
prolífico grupo Talía Teatro, que podemos ver o domingo 25, ás 20:00,
na Casa da Cultura Pintor Lloréns.
SANTIAGO
¬ACTOS. Libro de Xaquín Marín. Presentación do libro As dúas
viaxes de Xaquín Marín, do humorista ferrolán. O venres 23, ás 20:00,
na Libraría Couceiro.
¬ ACTOS . Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha acti-
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A actriz e cantante vasca e de
raíces libanesas Namja Nimri
presenta o seu album El último
primate, primeiro integramente en castelán, na sala santiaguesa Capitol.

vidade de contos dirixida aos nenos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal.
¬CINE. Curtas iraquís. O Cineclube Compostela proxecta Iraqui Short Films (Mauro Andrizzi,
Arxentina, 2008, 94', VO), o vindeiro
mércores 28, ás 21:30, no Centro
Social O Pichel.
¬EXPO. Wildlife photographer
of the year.A magnífica colección
de imaxes desta exposición é o mellor expoñente do esplendor, drama
e diversidade da vida no planeta Terra. Até o 23 de maio, no Centro Cultural Caixanova.
No mesmo recén inaugurado centro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sentido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Xenaro Martínez. Mostra de fotografías deste fotógrafo
santiagués falecido en 2007. A exposición está aberta até o 28 de maio,
no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Gilberto Zorio. Montaxes e exposición deste italiano,
estandarte 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
Moureideou para a Zona "C", na que
insiste nunha das liñas de investigación e interese da artista: o descubrimento do sentido e a transcendencia 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 Artes en Barcelona, onde viviu 12
anos. Aínda que a súa formación é
pictórica, no seu traballo sempre
se manifestou a súa atracción polo
volume e o espazo. Até o 20 de
xuño, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. Espectral. Obras das
coleccións do CGAC. A mostra, 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. Santiago ilustrado.
Unha serie de traballosde cómic
escollidos pola editorial El Patito,
que reflicten distintas versións debuxadas da cidade. No Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Jam session. Nova jam
sessión de blues-rock a cargo da Bakin' Blues Band, proxecto musical
integrado por catro experimentados músicos de Santiago. Este xoves
22, ás 23:00, no Dado Dadá.

¬ MÚSICA . Tributo a Radio
Océano. Tributo a un dos grupos
míticos dos oitenta en Galiza: Radio Océano. Xunto aos membros
da formación orixinal (Joni Rotring, Dani Punta, Sito Evangelista, Pablo Iglesias e Santiago
Romero), estarán no palco Marcos
Payno, Leo i Arremecaghoná, Martin Wu, Xosé Bocixa, Xurxo Souto,
e outros personaxes da movida
dos 80: Antón Reixa, Julián Hernández, Miguel Costas, Antón Losada, Uxía Senlle. Este xoves 22, ás
21:30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Najwa Nimri. A actriz e
cantante vasco-libanesa presenta o
seu último disco El último primate.
Este venres 23, ás 21:30, entrada a
20 euros, na Sala Capitol.
O sábado 24, ás 21:30, estarán os
grupos Narco + Alto Asalto
Crew, con entradas a 14/18 euros.
E o mércores 28 darán un concerto,
tamén ás 21:30, os grupos The Inspectors e Green Fandango,
con entradas a 4 euros.
¬MÚSICA. Femi Kuti. O artista afrobritánico presenta o seu primeiro álbum de estudo en sete anos, Day by
Day.Nel recolle a herdanza do afrobeat, unha música que seu pai Fela
Kuti creou a principios dos 60, e foi
moi popular na África dos anos 70. O
sábado 24, ás 21:00, entradas a 20 euros, no Auditorio de Galicia.

O afro-británico Femi Kuti, fillo do gran músico senegalés Fela Kuti, actúa no Auditorio de Galicia santiagués
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A Mostra de teatro do Baixo
Miño, que acolle a grupos galegos e portugueses, distribue
as representacións entre
Goián, O Rosal e A Guarda.
(Imaxe do filme Bastidores, de
Xurxo González, que se proxecta na mostra)

¬MÚSICA. Ophiusa. O veterano
grupo folk compostelán tocará os
temas do seu disco Sin planeta, dentro do ciclo ST Música Presente. O
martes 27, ás 20:30, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Tony Zenet. O crooner
andaluz vén na súa xira de presentación do seu primeiro disco en solitario: Los mares de la China. O mércores 28, ás 20:30, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Gustavo Almeida &
Brasilian Night. O músico brasileiro afincado en Vigo toca o vindeiro mércores 28, ás 22:45, na Borriquita de Belém.
¬TEATRO/DANZA. Ciclo Redenasa
de danza. Durante o mes de abril
ten lugar este ciclo adicado a producións galegas de danza contemporánea. Esta semana será o turno para
o espectáculo Assemblage, da
compañía de Uxía P. Vaello. O venres 23 e sábado 24, ás 21:30, entradas a 7 euros, na Sala NASA.
¬TEATRO. Saltimbanco. O Cir-

Goián, A Guarda e O Rosal.

que du Soleil chega por primeira
vez a Galiza, na programación do
Xacobeo. 50 artistas de 20 nacionalidades e 140 profesionais representan o espectáculo Saltimbanco,
unha exhibición de acrobacias, maxia luz e son dirixida a todos os públicos. De xoves 22 a domingo 25 (entradas esgotadas), no Multiusos Fontes do Sar.
TOMIÑO
¬TEATRO. IV Mostra de Teatro
do Baixo Miño. A Asociación
Cultural Feixó de Araúxo organiza
esta mostra, en colaboración coa
Xunta , na que se dan cita compañías teatrais galegas e portuguesas.
O xurado eleccionou seis pezas que
serán exhibidas do venres 23 ao
domingo 25. Serán representadas
por Teatro Tarumba (Ourense),
Asociación Teatral Paso de Valverde (A Coruña), Zunzum Associação Cultural (Viseu), Teatrac-

TUI
¬EXPO. Arredores. Mostra de pintura da artista Soledad Pite Sanjurjo, que poderemos ver até o 16
de maio na Galería Trisquel e
Medulio.
¬TEATRO. Kvetch (unha comedia americana sobre a ansiedade. Unha comedia sobre as ansiedades do home e muller contemporáneos, pola compañía galega
Teatro do Morcego. O venres 23, ás
21:30. no Teatro Area Panorámica.

O grupo Ophiusa.

ción (Vigo), Compañía Carrachanacacha (Narón) e Tangatutanga
Teatro (Santiago de Compostela).
Tamén participarán, fóra de concurso, compañías da comarca. As
obras terán lugar nos auditorios de

VIGO
¬ACTOS. Contarte. A Concellaría
de Educación de Vigo e OQO editora, botan a andar até fin de mes a
2ª edición deste mes da arte e a literatura infantil, para achegar a 2.500
escolares de Vigo o mundo da arte, a
través do álbum ilustrado. Exposición e obradoiros no Instituto Muni-

cipal de Educación IME.
¬ACTOS. 15 anos de Ponte nas
ondas. Congreso Internacional
Pontes de cultura, pontes de futuro sobre os 15 anos do proxecto
Ponte…nas ondas!. Un evento de reflexión e debate sobre a iniciativa de
comunicación que nacía nas beiras
do Miño no ano 1995. O venres 23 e
sábado 24, noMuseo Verbum, e domingo 25 en Melgaço.
¬EXPO. Catalá-Roca. Obras
mestras. Unha importante mostra deste fotógrafo catalán, comparado con Cartier-Bresson, un dos
mellores retratistas en branco e negro do século XX, nunha completa
exposición que viaxará logo a Madrid e Barcelona. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié.
¬EXPO. Pano de fondo. Promovida e comisariada polos expertos
en fotografía Manuel Sendón e
Xose Luís Suárez Canal, a mostra
aborda o retrato realizado nos estu-

¬ CONVOCATORIAS
Concurso de Maios
do concello de Pontevedra
A Concellaría de Festas volve a convocar este
ano o Concurso de Maios que se celebrará o
vindeiro 1 de maio, ás 11.00 horas na praza da
Ferraría. Está aberto, como todos os anos, a nenos, mozos, asociacións culturais, veciñais e xuvenís que queiran participar nesta celebración.
As bases do concurso son as seguintes:
Poderán participar todos os grupos, asociacións, centros educativos, etc., que estean inscritos na Casa do Concello de Pontevedra antes das 13:00 horas do día 30
de abril de 2010.
No intre da inscrición deberán presentar 10 copias dos cantares xunto cunha solicitude na
que conste, a lo menos, o nome, DNI e enderezo do solicitante.
Os maios concursantes terán dereito á tradicional rosca e a unha gratificación de 150 €, agás
que o xurado o descualifique por non cumprir
as presentes bases.
O xurado estará integrado por un representante de cada un dos grupos políticos con representación municipal, e un máximo de catro
persoas de recoñecida traxectoria no coñecemento e valoración da Festa dos Maios de Pontevedra.
Os maios participantes deberán presentarse ao
xurado na Praza da Ferraría ás 11:00 da mañá. O
concurso dará comezo ás 11:30 horas coa "Benvida ao maio". As actuacións realizadas polos
maios na Ferraría antes do comezo poderán ser
valoradas polo xurado nas súas puntuacións.
O xurado emitirá o seu veredicto a través da
suma das puntuacións dos seus membros, obtidas polos maios en cada modalidade. O xurado seguirá, para as súas puntuacións, os seguintes criterios:
O maio será tradicional de Pontevedra, de

forma cónica, de entre 1,5 e 2 metros de altura
aproximadamente, adornado con productos
tradicionais (fiúncho, pampillos, margaridas, laranxas e ovos). Tamén se aceptarán, por ser tamén de tradición local, cartuchos (calas, camelias, rosas silvestres e bandeiriñas de papel. Calquera outro elemento de adorno será
penalizado.
Os materiais que compoñen a estructura non
serán visíbeis a non ser os pés de maio e as andas, que serán de madeira.
Serán valorados elementos de tipo técnico
(como a uniformidade do manto de fiúncho, a
elaboración uniforme das coroas de pampillos,
margaridas e laranxas, etc.) e artísticos (a distribución dos adornos no maio, a composición de
formas e cores, etc.).
A coroa, no caso de presentarse, non deixará
ver os materiais da estructura. Podrá presentarse como remate do maio, ou mellor (por ser
tradición en Pontevedra) en estructura á parte
enriba dun pé de madeira.
Valorarase a composición de formas e cores, así
como o motivo que represente.
Nas cantigas valorarase a retranca, a composición, o ritmo e a linguaxe utilizados. Penalizarase o uso de palabras malsoantes e o uso de
coplas copiadas de anos anteriores.
Na interpretación valorarase o emprego do
canto tradicional do maio de Pontevedra, así
como a entoación, ritmo e voz dos actuantes.
Tamén se valorará o uso dos materiais de
acompañamento (paos de man ou estadullos).
Quedarán á interpretación do xurado todos
aqueles aspectos non contidos nos presentes
criterios.
O dictame do xurado será inapelábel.
As letras dos maios premiados poderán ser publicadas polo Concello de Pontevedra, citando
a procedencia e sen que os seus autores teñan

I Premio “Rosalía de Castro”
de Lingua 2010

dereito a percibir ningunha cantidade.
A orde de actuación dos maios será elexía po
sorteo, antes do comezo das interpretación.
Trala entrega dos premios, o maio gañador realizará no palco unha nova actuación.
Os premios serán os seguintes:
Premio ao maio350,00 , 300,00 e 250,00 €.
Premio ás cantigas350,00, 300,00 e 250,00 €
Premio á interpretación 350,00,300,00 e
250,00 €
Premio á coroa350,00 , 300,00 ,e 250,00 €
Premio especialpara centros escolares 400 €
Premio especialpara Maios , figura.
A participación no concurso supón a aceptación das presentes bases

Coa finalidade de manter viva a memoria de
Rosalía de Castro, figura principal da historia da
literatura galega e como medida impulsora de
normalización lingüística a Deputación da Coruña convoca o I Premio “Rosalía de Castro” de
Lingua de acordo coas seguintes:
1.- Obxectivos
- Recoñecer a aquelas persoas, empresas, asociacións ou entidades que, coa súa actuación,
axudan a impulsar a presenza da lingua galega
na provincia da Coruña, en particular, e na sociedade galega, en xeral.
- Manter viva a memoria de Rosalía de Castro.
2.- Destinatarios
Poderase outorgar este premio a calquera persoa, empresa, asociación ou entidade radicada
en Galicia, entendendo como tales aquelas que
teñan a súa sede social ou residencia no territorio da Comunidade Autónoma e aquelas que
teñan unha especial incidencia ou desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña
3.-Premios
a) Un premio que se lle concederá a unha persoa, empresa, asociación ou entidade de ámbito galego, en xeral e na provincia da Coruña,
en particular, que destacase pola súa traxectoria na promoción e normalización da lingua galega ou que destacase por actividades que implicasen o espallamento da lingua galega durante o ano en curso.
O Premio “Rosalía de Castro” de Lingua 2010
non ten dotación económica. O galardoado recibirá unha figura acreditativa que está en posesión desta distinción.
O prazo de presentación de cndidaturas remata o día 30 de abril. Máis información en:
www.dicoruna.es.
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O teatro universitario celebra
este mes as súas mostras. esta
semana tócalle o turno a Vigo, e
a vindeira a Pontevedra.

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.

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, videoinstalacións de pezas de videoarte e os
trailer dos filmes Rostros de Area, Paisaxe Interiore Lembrando as Faces da
Morte. Até o 31 de maio, na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Life in Technicolor. O
pintor Carlos Maciá presenta esta
mostra, onde volta ao uso da cor
nos seus cadros. Até o 15 de maio,
na Galería Bacelos.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en
España, na que os comisarios Doreen Mende e Markus Heinzelmann
ofrecen un percorrido pola obra de
Höfer desde os seus inicios en 1968

até o ano 2008. No Museo de Arte
Contemporánea MARCO.
¬EXPO. Cousas que só un artista pode facer. A mostra forma
parte dunha investigación que estuda 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 persoal e íntimo do mindoniense a través 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 . Stereotipos. Esta
banda coruñesa vai actuar este xoves 22, ás 22:00, na sala La Fábrica
de Chocolate.
O venres 23, á mesma hora, actuarán os tamén galegos Noise Project + Mequetrefe .

O grupo catalán No Way Out.

E o sábado 24, tamén ás 22:00, concerto do grupo Agoraphobia.
¬MÚSICA. No way out. Concerto
deste potente trío catalán, este venres 23, ás 00:00, entradas a 10 euros,
na sala La Iguana Club.

E o sábado 24, ás 00:00 e entradas a
5 euros, concerto do grupo galego
de ska e reggae Dakidarria, presentando o seu disco Realidades
alienantes…
E o mércores 28, a banda estadounidense de punk Left Alone tocará
ás 22:00, con entradas a 7 euros.
¬MÚSICA. Last but One. A voz
rouca, do seu cantante e o sabio
acompañamento do trío base fan
deste grupo un dos máis prometedores proxectos do panorama musical vigués. Tocan este venres 23, ás
23:30, entrada a 3 euros, na salaContrabajo.
¬TEATRO. XII Mostra Internacional de Teatro Universitaria. A universidade de Vigo e Teatro
de Ningures organizan esta mostra
internacional, a celebrarse até o
mércores 28 no Campus de Vigo, e
do día 3 ao 8 de maio no Campus de
Pontevedra. As obras teñen lugar
no Teatro da Cidade Universitaria.

¬TEATRO. A esmorga. Unha visita
á clásica obra do ourensán Blanco
Amor, polos seus paisanos de Sarabela Teatro, ao cumplirse os 50
anos da súa publicación e os 30 da
morte do autor. O venres 23 e sábado 24, ás 20:30, no Centro Cultural
Caixanova.
¬TEATRO/DANZA. Ballet de l’Opéra National de Bourdeaux
. O ballet interpretará catro pezas diferentes dirixidas polos prestixiosos
coreógrafos Vaclav Kunes, Angelin
Preljocaj, Claude Brumachon e William Forsythe. O martes 27, ás 20:30,
no Centro Cultural Caixanova.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Circo Gatülk. A compañía arxentina afincada en
Baiona La Fiesta Escénica pecha
a xira galega deste colorista espectáculo pensado para o público infantil. O domingo 25, ás 18:00, no
Auditorio Municipal.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, Flauta traveseira,
Guitarra eléctrica, Baixo, Piano, Batería, 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 calefacción, duplo ventanal, terraza con
toldo, adega e garaxe. Impecábel.
Mellor ver. Prezo: 90.000 euros. Tel:
690719480
 En Monterroso, alugo apartamento de 1 dormitorio, 1 salón-comedor, cociña con office, baño, trasteiro, 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. Correo: 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. Prometo 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 (ecolóxicos.) Galinhas de crista pinheira e
Mos. E-mail: ovosdacasa.padrom
@gmail.com , e envio-che telf.
 Alugo piso no centro de Pontevedra, rúa Benito Corbal. Dous dormitorios, amueblado, con terraza,
patio de cociña, garaxe e trasteiro.
Aluguer: 575 Euros coa comunidade e o garaxe incluidos.Tel: 689
585 767.
 Vendo móbeis de oficina prácti-

camente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portátiles e pcs clónicos con Windows e Linux. +info: mobeisecomputadores@gmail.com
 Véndese ático en Salceda de Caselas.3dormitorios, 2baños, cociña,
salón, garaxe e bodega. 90 m. 27 millóns ptas. Teléfono 691495571
 Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona Vigo e arredores. Teléfono. 691495571.
 Alúgase piso na Coruña, rúa Belen, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da Opera, dous
dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.
475€ . Tel: 609372341
 Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Preguntar por Carlos. Teléfono 986490688
 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. Zona de Vigo e Valmiñor. Chamar 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 gravba-

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 necesítase para academia. Teléfono:
616 217 619.
 Busco cuarto en casa de familia
ou persoa que busque compañía.
Persoa maior, educada, universitario. Na zona céntrica de Ourense. Tel:
606592217.
 Alúgase piso en Ribadeo. Amoblado e calefacción. Tel: 676727618.
 Alúgase piso en Vegadeo. Amoblado, calefacción. Tel: 676727618.
 Vendo Nissan Almera, diesel, 10
anos, motor en bo estado. 500 €.
Tel.: 679421169.
 Mazda MX5 descapotábel, ano
1993, vermello, 84.000 km, AA, bo
estado e barato. Tel.: 617486436.

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
 Vendo BMW 525 TDS. Ano 93,
bo estado. 140 C.V. Cor granate.
Prezo: 3.800 euros. Teléfono contacto: 981-328304.
 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. Escribir a riasbaixas2007@yahoo.es,
ou chamar ao 687.58.11.37

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

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:

 Vendo óleo sobre táboa de castiñeiro (0,35x0,25), orixinal de Alfredo Souto Cuero. Ten autentificación. Tel.: 617 920934.

Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com

 Compártese casaperto de Samil,
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Xosé Valiñas

terior seguían as migracións
das aves polos ceos de todo o
planeta. Aquí sucan os sete
mares coas súas cámaras de
alta definición para descubriren os segredos do océano nun
documental que traslada o legado de Jacques Cousteau á
era dixital.

DVD.VENDA
Wallander.
Miniserie
Kenneth Brannagh é Wallander.

Intre de Fantastic Mr Fox.

20TH CENTURY FOX

EN CARTEL.
Fantastic Mr Fox
Dirixe: Wes Anderson.
Animación. EE UU, 2010

O mestre da comedia oblicua,
Wes Academia Rushmore,
Viaxe a Darjeeling Anderson,
traslada o seu persoal universo
ao formato da animación stop
motion, a dos bonecos animados fotograma a fotograma,
con animais antropomórficos.
Conta de novo co guión do, tamén realizador, Noah Baumbach –Unha historia de Brooklyn, Margot e a voda– despois de colaborar na conversión de Bill Murray nun bizarro
Cousteau postmoderno en Life
Aquatic. Xuntos adaptan aquí
unha novela orixinal de Roald
Dahl, nunha especie de fábula
infantil para adultos, na que
George Clooney e Meryl Streep
lles poñen as voces na versión

Rachel McAdams e Eric Bana en Máis
alá do tempo.
ALAN MARKFIELD

BBC

seu debut na pantalla grande,
Fóra de carta, aquela comedia
postcostumista ambientada
no barrio madrileño de
Chueca con Javier Cámara,
que máis parecía un capítulo
longo dalgunha das súas teleseries ca outra cousa. Repite
con Cámara como protagonista e suma un nutrido elenco
de reminiscencias catódicas
coa propia Aída in person, Carmen Machi, e o “home de
Paco” Hugo Silva. A comedia
urbana cédelle paso ao humor
rural e Cámara e Machi protagonizan unha farsa romántica
sobre reencontros a medio camiño entre Granxeiro busca
esposa e o novo humor costumista español.

Carmen Machina rodaxe de Que morran os feos.

Océanos
orixinal ao matrimonio de raposos protagonistas.

obrigado a estabelecer unha
nova definición do concepto de
relación a distancia.

Máis alá do tempo
Dirixe: Robert Schwentke.
Intérpretes: Eric Bana, Rachel
McAdams.
Ciencia ficción. EE UU, 2009

Que o guionista de Ghost é
quen de transformar en pasteleo mexeriqueiro calquera argumento é cousa ben sabida, só
hai que ter presente a súa
achega ao xénero da apocalipse
meteorítica coa afectada Deep
Impact, con máis mérito, se temos en conta que competía directamente con Armageddon.
E todo este circunloquio para
entender por onde vai este matrimonio imposíbel entre melodrama romántico e ciencia ficción de viaxeiros no tempo que
ten por director o responsábel
de Plan de voo. Desaparecida,
por aquilo de darlle máis “coherencia” a todo o proxecto. Bana
é o viaxeiro no tempo involuntario e Rachel McAdams –A
sombra do poder, Sherlock
Holmes– a súa sufrida compañeira sentimental coa que se ve

Dirixen: Jacques Perrin
e Jacques Cluzaud.
Documental de natureza. Francia,
2009

Que morran os feos
Dirixe: Nacho G. Velilla.
Intérpretes: Javier Cámara,
Carmen Machi.
Comedia. España, 2010

O creador de 7 vidas e Aída
volve probar sorte co cinema,
cos mesmos ingredientes do

Fotograma de Océanos.

Oito anos despois de revolucionar o mundo dos documentais de natureza coa ambiciosa Nómadas do vento, Perrin e Cluzaud regresan cun
novo recital de técnica ao servizo do espectáculo naturista
en formato IMAX. No filme an-

Dirixen: Philip martin e Niall
MacCormick.
Intérpretes: Kenneth Brannagh,
Sarah Smart.
Thriller. Gran Bretaña, 2008

Antes dos Millenium de Stieg
Larsson, a referencia do noir
escandinavo era o estoico Wallander do sueco Henning
Mankell. O detective da xélida
Escania protagonizou o seu
primeiro asalto audiovisual en
dúas temporadas producidas
para a televisión sueca, antes
de que a BBC decidise explotar
o filón poñéndolle o rostro shakespeariano de Brannagh.
Agora edítase no mercado doméstico estatal a primeira
tanda de tres telefilmes producidos polos británicos, adptación das novelas A falsa pista,
Cortalumes e Pisando os talóns. En xaneiro deste ano a
BBC xa emitiu unha segunda
tanda e hai proxecto –se a
axenda de Brannagh o permite– de acometer unha terceira coas, probabelmente,
obras maiores da saga Wallander: A leoa branca e Os cans de
Riga. Produce, xunto coa BBC,
a empresa do propio Mankell,
Yellow Bird, nome que lles resultará familiar aos fans da
saga Millenium porque tamén
é a responsábel das versións cinematográficas das novelas do
defunto Larsson.G

Pasatempos 1403.qxd

20/4/10

23:27

Página 1

PASATEMPOS.47.

ANOSATERRA
22 - 28 DE ABRIL DE 2010
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Eyjafjalla
O volcán Eyjafjalla entrou na súa cuarta erupción coñecida o 14 de marzo de 2010
creando unha nube de cinza de gran amplitude que interrumpeu a case totalidade
do tráfico aéreo en Europa. A inauguración do campionato do mundo de xadrez,
que enfronta o indio Viswanathan Anand e o Búlgaro Veselin Topalov estaba prevista para o 21 de abril en Sofía pero a práctica paralización das comunicacións fixo
que o vixente campión Anand non lograse chegar a Bulgaria nas datas previstas
polo que pediu un atraso de tres dias para descansar antes do comenzo do match.
Coa súa habitual amabilidade Silvio Danailov como manager e representante dos
intereses de Topalov opúxose frontalmente ao aprazamento argüíndo inconsistencia nos motivos expostos por Anand que viaxaba desde Madrid.
Spassky, Boris 2660
Fischer, Robert 2785
Reikiavik. World Championship 28th (5)
20.07.1972. E41: Ninzoindia Rubinstein.
Á espera de que a FIDE se pronuncie e
mentres Danailov caldea o encontro e o
volcán calma a súa furia, vexamos unha
das partidas celebradas no campionato
do mundo de 1972 entre Fischer e
Spassky, encontro que supuxo en plena
guerra fría un verdadeiro pulso político

entre os bloques soviético e americano e
que se celebrou en Islandia a non moitos
quilómetros do Eyjafjalla. 1.d4 Cf6 2.c4
e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3 c5 5.e3 Cc6 6.Ad3
Axc3+ 7.bxc3 d6 8.e4 e5 9.d5 Ce7
10.Ch4 h6 11.f4 Cg6 12.Cxg6 fxg6
13.fxe5 dxe5 14.Ae3 b6 15.0-0 0-0
16.a4 a5 17.Tb1 Ad7 18.Tb2 Tb8
19.Tbf2 De7 20.Ac2 g5 21.Ad2 De8
22.Ae1 Dg6 23.Dd3 [23.Db1 Ch5≈]
23…Ch5 24.Txf8+ Txf8 25.Txf8+ Rxf8

26.Ad1 Cf4 27.Dc2? había unha estrita
igualdade no taboleiro pois a parella de
bispos non pode mostrar superioridade
nesta posición pechada, sen embargo o
último movemento de Spassky supón
un serio erro táctico que Fischer non perdoa Diagrama 27…Axa4! [Se 28.Dxa4
Dxe4-+ e o mate é inevitábel e se 28.Dd2
Axd1 29.Dxd1 Dxe4-+]0-1.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Número 1 dos romanos. 2- Siglas de Tomografía Axial Computerizada. 3- Extensións amplas de auga salgada. 4- Patria de
Santa Claus e dos seus renos. 5- Perda o equilibrio, veña abaixo.
Allo que só ten un dente. 6- Ponderaremos e teremos en conta
os méritos. 7- Murchar unha planta ou apodrecer unha froita.
Nitróxeno. Virar, dar unha volta. 8- Capital da comarca do Deza.
Roer. 9- Carteleira de grandes proporcións con fins publicitarios
ou informativos. Xofre. Lugar con vexetación e auga, no deserto.
10- Momento cultural posterior á Edade Media, xerado e florecido en Italia e con representantes como Leonardo ou Rafael. 11Figura, debuxo, signo ou sinal en forma de X. Esta cousa. 12Cidade estado da antiga Grecia, caracterizado polo estricto espíritu militar. 13- Persoa que escoita. 14- Burato, zona baleira nun
espazo sólido. 15- Amperio.
Verticais:
1- Número 50 romano. 2- Mapa inglés. 3- Rodear con valado. 4Conxunto de cans. 5- Natural da vila de “8 horizontal”. 6- Máis
grande. Porción ou espazo de tempo que separa dous momentos ou dous feitos. 7- Cubrir ou pechar o que está descuberto ou
aberto. Aro de madeira que se pon no extremo dunha corda
para atar mellor. 8- Antigo pobo amerindio que habitaba na
costa oriental de Uruguai. Ao revés, contracción. Pronome persoal reflexivo. Parte posterior e superior das cabalerías. 9- Facer
xestos ou acenos. Arbusto usado para facer sebes. 10- Variedade de cuarzo utilizada na prehistoria para fabricar diversos tipos
de útiles. Punto cardinal. 11- Nave en que ía o segundo xefe
dunha armada. 12- Forma verbal da conxugación grega que
indica unha acción pasada. 13- Antigo pobo franco que habitaba á beira do río Salia, na Xermania inferior. 14- Ao revés, río que
pasa por Santiago. 15- Símbolo do rotgen.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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César Lorenzo Gil

P

asa así na vida. Podemos
estar anos sen saber de
algo ou de alguén e de socato hai escenarios de permanente actualidade. Eis o caso de
Islandia, o foco de nubes, volcánicas e económicas, máis esta-

ISLANDIA
rrecedor do último tempo. O
bafo do Eyjafjalla mantivo ás escuras o ceo de Europa, demostrando a fraxilidade dun sistema
de transportes no que a socie-

dade cre firmemente. Hai meses, o país boreal converteuse no
primeiro de Europa en entrar en
bancarrota no século XXI, deixando tamén un ronsel de débeda e desconfianza entre os
bancos. Non é que a teoría do
caos acerte, é que debemos con-

vivir coa posibilidade de que
todo saia mal. O problema é que
os custos desas megalomanías
positivistas sempre acaban por
pagalos os consumidores inocentes, non os construtores de
imperios, argallados, nunca mellor dito, no aire.G

Actor e monologuista, preferentemente de humor, Alberte Montes formouse profesionalmente en Catalunya
aínda que con regularidade tamén traballa en Galiza. Na actualidade, desde hai cinco meses,
representa a obra Humor y ya en Barcelona.

1.403
anosaterra
RELIQUIAS
Bieito Iglesias

Alberte Montes, humorista

B

‘Considérome un proxecto de actor’

PACO VILABARROS

H. Vixande

Actor, aquí hai tantos como
poetas!
Comparto esa impresión, o que
non hai é moitos bos actores.
Moitos simplemente apúntanse á moda. Eu considérome
un proxecto de actor. Comecei
por coincidencia e por decisión
nun 50%. Empecei con catorce
anos, foi interesándome máis,
profesionaliceime e estudei.
Hoxe non me pregunto cantos
hai ou que competencia fan.
E ademais monologuista. Que
tal ten ensaiado iso de “Ser ou
non ser?, esa é a pregunta”?
Máis ben fago monólogos de
humor. Hai a quen non lle
gusta a etiqueta de monologuista, eu asúmoa. Teño historias propias, cun punto de esaxeración e extravagancia coas
que a xente se sente reflectida e
que están pegadas á actualidade. O que non son é un actor
de micrófono e banqueta.
Si, humorista... Vostede foi o
que se meteu con Serrat nun
partido do Barça!
Penso que non lle queda bo recordo de min. É moi afeccionado ao Barcelona e tocoume
machacalo pedíndolle autógrafos. Era unha broma para o programa Salvados da Sexta. Tivemos un pequeno enfrontamento, mais ao final accedeu a
posar nunha foto. Foi divertido.
Vostede por aquí asoma o fociño moi de cando en vez.
Acostumo ir tres ou catro veces

ao ano coas miñas historias,
pero gustaríame ir máis e actuar cos meus monólogos ou
con algunha compañía de alí.
Traballar en Galiza é un proxecto de futuro.
Vírono en Quiroga o verán pasado, mais despois non quixeron que fose o pregoeiro da
Feira do Viño.
Terei que seguir rañando! Son
de alí. Vendo o estilo casposo do
pregón da Feira do Viño, que leron xente como Jaime Peñafiel
ou Jimmy Giménez Arnau... fixen unha proposta medio en

broma medio en serio para ser
eu o pregoeiro, mesmo contei
con apoio de siareiros. Ao final
preferiron a Jimmy.
É cuestión de pedigrí, de ser da
familia do Caudillo.
Jimmy foi o seu xenro e, de seguir as cousas así, non teño posibilidades.
Iso de ser actor custa moito. Todos os días dando a nota nun
teatro. Vostede leva cinco meses cunha obra en Barcelona.
Unha hora á semana tampouco
é tanto, aínda que é o período
máis longo que tiven. Repre-

sento a obra “Humor y ya” nun
pequeno teatro alternativo moi
coñecido no que debutaron
Pepe Rubianes e Eugenio. O público catalán é moi agradecido,
conto con durar até o verán.
Aprendería a ser actor en Catalunya, mais hoxe en Galiza tamén temos bos actores.
Eu emigrei con cinco anos e
formeime alí. Aquí daquela xa
había bos actores e hoxe hai
unha escola de arte dramática
en Vigo. Hai canteira, aínda
que actuar é complicado, tanto
en Catalunya coma en Galiza.
Por certo, iso de facer teatro en
galego en Catalunya non lle é
moi comercial.
Pero ten moito público. Estiven desde os 14 anos na compañía Furafollas e non actuei
exclusivamente para galegos,
tamén viñan cataláns. Mesmo
hai integrantes cataláns que
actúan en catalán e en galego.
Vostede vai de tipo normal,
pero tamén asegura que descubriu, aos 16 anos, que os reis
son os pais.
Iso é marketing e non me deixa
moi ben. Son moi inocente,
non foi aos 16, pero si un
pouco antes.
E presume de preguiceiro.
A nai di que dobro máis que as
mantas. As miñas afeccións son
o teatro, ler, a música e durmir.
Para min é unha necesidade.
Os actores, por presumir...
Somos egocéntricos e hai que
presumir do que se ten.G

en sei que as marcas de
automóbiles denigran a
saudade a base de anuncios televisivos protagonizados por
Marilyn Monroe e John Lennon
(“Na nostalxia non hai glamour”, susurra con voz amante
a loura tráxica). Madia levan!,
porque unhos motoristas saudosos que conserven 15 anos o
seu carro arruinarían o negocio
das viaturas. O presentismo
quer embrullarnos nun carpe
diem de supermercado. Axexa
así e todo o perigo do saudosismo sempre que abrimos un
libro, pois é inconcibible unha
literatura esquecediza. Os guitarristas talvez podan desexar
un ceo sen memoria pero
nunca os escritores; nese empíreo folgarase Hendrix e penará
Nabokov. Na páxina 135 d’Um
estranho em Goa, escribe José
Eduardo Agualusa: “À beira da
estrada, camponeses lançavam
o arroz ao vento, com uma
espècie de forquilha, e os grãos
caían já limpos. Ao longe três
búfalos mergulhavam na lama.
Um enorme cartaz completava
o cenário: United Collors of Benetton”. Tal descrición levoume a ceacú endeica unha
malla de antes, coas avoas erguendo no vento da aira o grao
de centeo pra separalo dos coaños. Póñanlle a xugada de bois
barrosos no canto dos búfalos e
terán dúas estampas cuspidas.
O letreiro de Benetton forma
parte do meu nicho ecolóxico
(lese ao pasar polo Toural) pero
ese cadro, digno de Millet, dos
labregos aventando cereal esmorece no acordo. A lembranza consómese como a mumia de San Francisco Xavier, reliquia goenesa moi cultuada.G

’’

Opresentismoquer
embrullarnos nun
carpe diem
de supermercado”

