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tamén hai que ter unha menta-
lidade de país. Só co galego non
imos a ningunha parte, esta-
mos na aldea global que nos 70
describía McLuhan. Galeguizar
Galicia é seguir o discurso de Pi-
ñeiro, o importante non é que
haxa un partido galeguista, se-
nón que Galicia sexa galeguista.
A maioría dos galegos temos
que ter unha conciencia de país
propia, que estamos integrados
nun Estado como España, con-
tribuímos á riqueza desa na-
ción, e temos dende que nace-
mos unha obriga co noso idio-
ma. Temos un autogoberno ini-
maxinábel hai décadas, somos

donos do noso destino, no sen-
tido de que temos claro que dis-
pomos de capacidade para au-
toxestionarnos. Galeguizar Ga-
licia é crer todos os días en Gali-
cia como país integrado en Es-
paña pero cuns obxectivos pro-
pios, porque temos tradicións,
costumes e cultura dabondo
para sustentar un discurso pro-
pio dentro do Estado.
CCoommoo  vvee  ddeennddee  OOuurreennssee  aa  ffuu--
ssiióónn  ddaass  ccaaiixxaass??
Non se trata dun simple enfron-
tamento A Coruña contra Vigo.
Tanto Caixa Galicia como Cai-
xanova son produtos de fusións
anteriores. Por esa razón non
me valen posicións localistas, se
o interese xeral valía para fusio-
nar Caixa Ourense con Caixa Vi-
go e Caixa Pontevedra, o intere-
se xeral de Galicia ten que ser o
mesmo para unir Caixa Galicia e
Caixanova. Para galeguizar Gali-
cia cómpre un instrumento fi-
nanceiro. Non podemos permi-
tirnos o luxo de renunciar á
quinta caixa de España por
cuestións que eu non chamaría
localistas, que non é algo pexo-
rativo, senón personalistas.
DDii  qquuee  oo  llooccaalliissmmoo  nnoonn  éé  mmaalloo......
Se estamos de acordo en que a
poboación non debe ser a cla-
ve para determinar se investi-
mentos de España veñen a Ga-
licia, non podemos dicir o con-
trario cando investimentos de
Galicia van á parte menos po-
boada do país.
FFiicchhaarráá  uunn  iinnddeeppeennddeennttee  ccoo--
mmoo  ccaannddiiddaattoo  ppaarraa  aa  cciiddaaddee  ddee
OOuurreennssee??
Os partidos non son só os afilia-
dos. Estanse valorando varios
nomes, poremos a persoas ca-
paces para incrementar as 61
das 92 alcaldías que temos. A
capital é un obxectivo cla-

Manuel Vilas
Xosé Manuel Baltar, exultante,
ergue os brazos ante o medio
sorriso de Núñez Feixóo. Esta
foto da súa vitoria no polémico
Congreso de Ourense preside o
despacho da secretaría do Vice-
presidente do Parlamento, o
gran referente do ‘sector da boi-
na’. Baltar asume a fondo o dis-
curso galeguista (incluída a can-
didatura de Ourense á Capital
Europea da Cultura por ser ber-
ce da Xeración Nós) pero na
práctica calca o guión de Feixóo,
cando menos polo de agora.
CCoommoo  vvaaii  cceelleebbrraarr  oo  DDííaa  ddaass
LLeettrraass??
Non debe ser un día excepcio-
nal, todos os días do ano deben
ser das Letras. No PP de Ouren-
se vámolo celebrar cun acto
sinxelo na Rúa da Paz, onde
naceron Otero, Risco e Xaquín
Lourenzo. Combinaremos a
lectura dalgún poema de No-
voneyra con parágrafos de
Arredor de Si, que considero a
biografía espiritual da Xeración
Nós. Despois iremos a Raiga-
me, Romaría Popular en Vila-
nova dos Infantes, que sempre
é un éxito de convocatoria polo
seu marcado cariz galeguista.
AA  mmiiúúddoo  ffaallaa  dduunnhhaa  ‘‘XXeerraacciióónn
VVóóss’’  ccoommoo  rreelleevvoo  ddaa  ‘‘XXeerraacciióónn
NNóóss’’......
A Xeración Nós foi o cerne do
galeguismo, un grupo senlleiro
de pensadores; e hoxe é a cida-
danía quen ten a palabra. Os
galegos temos a oportunidade
de realizar aquelas formula-
cións teóricas. Hoxe é posíbel
convertelas en praxe política
porque o autogoberno está
máis consolidado que nunca,
mentres que no tempo de Ris-
co e Losada Diéguez era case
unha utopía.

DDii  qquuee  aa  cciiddaaddaannííaa  tteenn  aa  ppaallaa--
bbrraa..  NNeessttaa  lleexxiissllaattuurraa  ttoommoouunnaa
eenn  vvaarriiaass  mmuullttiittuuddiinnaarriiaass  mmaannii--
ffeessttaacciióónnss  ddee  QQuueerreemmooss  GGaalleeggoo,,
nnaass  qquuee  ppaarrttiicciippaarroonn  mmiilliittaanntteess
ddoo  PPPPddeeGG,,  ccoommoo  RRaaffaaeell  CCuuííññaa..
Non son quen para dicirlle a un
afiliado onde debe ir. É unha
manifestación cun obxectivo,
en principio, loábel, pero tamén
teño claro que vai ser politica-
mente instrumentalizada pola
oposición. Os cidadáns deben
saber que van ser utilizados para
un obxectivo exclusivamente
partidista. Os que van, ou non
lles importa ser utilizados ou
descoñecen que hai esa utiliza-
ción. Como galego, antes que
como afiliado do PPdeG, non
asistirei por ese uso partidario.
MMooiittaass  iinnssttiittuucciióónnss  nnoonn  ppaarrttii--
ddiissttaass,,  ccoommoo  aa  RReeaall  AAccaaddeemmiiaa
oouu  oo  CCoonnsseelllloo  ddaa  CCuullttuurraa,,  ttaa--
mméénn  ccrriittiiccaann  oo  bboorrrraaddoorr  ddoo  ddee--
ccrreettoo  ddoo  ggaalleeggoo..
Aí falaches, non é un decreto, é
un borrador. O PP, con maioría
absoluta en gran medida grazas
á política lingüística do biparti-
to, dixo que ía derrogar o decre-
to. Podería ter feito un decreta-
zo puro e duro, sen as consultas
aos país, etc. O PP nunca irá
contra o galego, o maior tesou-
ro do noso país. O ditame do
Consello Consultivo será un
elemento máis para que o Go-
berno tome a determinación
adecuada. Antes do bipartito
existía unha paz lingüística.
Chegou o BNG ao poder e
usouse a lingua como arma,
cun decreto de imposición, sen
as consultas deste borrador.
VVoosstteeddee  ddeeffeennddee  aa  nneecceessiiddaaddee
ddee  ““ggaalleegguuiizzaarr  GGaalliicciiaa””..  CCoommoo
ssee  ppooddee  ffaacceerr  rreebbaaiixxaannddoo  aa  ppoorr--
cceennttaaxxee  ddee  ggaalleeggoo  nnaass  aauullaass??
A lingua é fundamental, pero

Xosé Manuel Baltar, Presidente do PP de Ourense e Vicepresid

‘A protesta de Queremos Galego é lo
pero hai quen a utiliza politicament

’’O autogoberno
está consolidado,
mentres que no tempo
de Risco e Losada Diéguez
era case unha utopía”
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’’Tanto Caixa Galicia como
Caixanova son produtos
de fusións anteriores,
por esa razón non me valen
posicións localistas”

’’Se a poboación non é
determinante para que
investimentos do goberno
central veñan a Galicia, o
mesmo vale para Ourense
dentro da comunidade”

>>>
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CCuurraarroonn  aass  ffeerriiddaass  ccoo  ‘‘sseeccttoorr  ddoo
bbiirrrreettee’’  ddee  FFeeiixxóóoo??
Son o presidente de todos. Non
percibo en absoluto feridas, re-
únome con todos, máis de 800
persoas xa pasaron polo meu
despacho e temos unha media
de 15 afiliados novos cada día.
A tensión, que houbo no Con-
greso hai que convertela en

forza para as municipais.
EE  eesseess  nnoovvooss  aaffiilliiaaddooss  ppooddeerráánn
pprreessuummiirr  dduunn  nnoovvoo  ccaarrnnéé  ddoo
PPPP  ddee  OOuurreennssee??
Tardase moito en recibir o carné
nacional e autonómico, quen
vaia á sede para afiliarse debe re-
cibir xa no momento un docu-
mento. Porase en práctica en
cuestións de semanas.�

ve. Na candidatura haberá
xente con experiencia en xes-
tión política e significado rele-
vante dentro da cidade, que se-
xan referentes e con autoridade
moral. Cunha división de fun-
cións previa, que cada un saiba
que área gobernará.
NNoonn  rreeccuuppeerraarr  oo  CCoonncceelllloo  ddee
OOuurreennssee  sseerrííaa  uunn  ffrraaccaassoo??
O fracaso sería ter a alcaldía e
perdela. Fomos ás últimas mu-
nicipais dende a Alcaldía [ocu-
pada daquela por Poly Nóvoa,
deputado que cambiou de
bando contra o baltarismo no
último congreso provincial] e
saímos do Goberno. A expe-
riencia do bipartito local é case
unha copia do bipartito na
Xunta, unha lea entre dúas for-
zas, mesmo entre faccións das
dúas forzas e, ao final, duplí-
canse os gastos e complícase a
organización. O bipartito aínda
non foi quen de darlle unha so-
lución á entrada do AVE en Ou-
rense, tendo en conta que Fo-
mento tamén é socialista.
QQuuee  ccaammbbiiooss  pprrooppóónn  ppaarraa  aa
ccaappiittaall??
Seguir apostando polo termalis-
mo e crear un parque empresa-
rial propio, o de Santa Mariña.
Tamén a solicitude á UNESCO
para que Ourense sexa capital
europea en 2020, coincidindo
cos 100 anos da revista Nós.É o
intre adecuado para reivindicar
o seu papel e o de Ourense, cha-
mado a Atenas de Galicia, pola
aparición de tantos persoeiros
nun espazo tan reducido. É un-
ha iniciativa do Círculo Poético
Ourensán, que asumo e que
presentará en breve Atlántida, o
Instituto Ourensán de Estudios
Sociais e Políticos, que puxen en
marcha con galeguistas, por riba
do partidismo.

e Vicepresidente do Parlamento

ego é loábel
camente’

LIBERDADE
DE EXPRESIÓN

O3 de maiocelebrouse o
Día Mundial da Liber-

dade de Expresión. Con tal
motivo, Reporteiros sen
Fronteiras deu a coñecer un
informe no que culpa a Irán,
Cuba, Hamas e a ETA, entre
outros, de ameazar este de-
reito. Por moi perniciosa que
resulte a actitude deses paí-
ses para a liberdade de pren-
sa e por moi lamentábeis que
sexan as ameazas a informa-
dores por parte de grupos te-
rroristas, non deixa de resul-
tar sorprendente a valora-
ción do mencionado estudo.

A influencia de tales paí-
ses, e dos demais que se ci-
tan, sobre o fluxo mundial
de información non pode
cualificarse máis que de mí-
nimo. Sabido é, en cambio,
que a maioría da informa-
ción que chega a nós proce-
de de corporacións, boa par-
te delas norteamericanas,
cuxo capital se concentra en
poucas mans e que, por en-
de, acostuma a seguir as di-
rectrices do goberno, res-
pectando os seus intereses,
aínda que estes non coinci-
dan cos da maioría da pobo-
ación mundial.  

Buscar e difundir infor-
mación resulta moi caro, so-
bre todo se o que se preten-
de é acadar unha audiencia
significativa e que a voz pro-
pia non fique sumida no ruí-
do mediático. O mercado
non facilita que a informa-
ción que chega aos cidadáns
sexa plural. No Estado espa-
ñol, por exemplo, amplos
colectivos, con millóns de
afiliados, como os sindica-
tos, carecen de canles coas
que  identificarse, mentres a
dereita extrema disfruta de
catro cabeceiras de prensa,
así como de varias radios e
cadeas de televisión.

En Galiza, os medios que
empregan o galego, incluí-
dos os públicos, viven un
momento duro desde que o
novo goberno está no poder.

A abundancia de informa-
ción non é garantía de máis li-
berdade. O problema non só
está en Libia e Corea do Norte,
outros dos países menciona-
dos no informe.�

anosaterra

’’editorial

PEPE FERRÍN / A.G.N.

>>>

X.M. Baltardefendeu, o pasado

7 de maio no Forum Europa,

un “pacto pola lingua”.  
PEPE FERRÍN / A.G.N.
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da vai supoñer “un custe cero”.
“Non estamos a falar dunha
iniciativa novidosa, porque no
Senado xa se usan as linguas de

ESTRUTURA PERIFÉRICA

O PSDEG DENUNCIA A ‘INEFICA-
CIA’ DOS SUPERDELEGADOS

O deputado socialista Xosé
Manuel Laxe Tuñas presentou
unha interpelación no Parla-
mento para que o Goberno
galego faga balance da crea-
ción da nova estrutura perifé-
rica da Xunta. O PSdeG consi-
dera un “fracaso” o papel dos
“superdelegados”, polo que
lle solicitará ao Executivo que
os suprima. “Un ano despois
desta ocorrencia que tivo o
conselleiro da Presidencia
–Alfonso Rueda–, queda de-
mostrado que nin houbo máis
eficacia nin mellores servizos
para os cidadáns”, apuntou
Laxe. O socialista engadiu que
os superdelegados “son uns
comisarios políticos que Rue-
da utiliza para intentar con-

ESTUDO DA USC

O ALUMNADO REMATA A ESO
SEN DOMINAR O GALEGO

A competencia lingüística do
alumnado ao finalizar a Educa-
ción Secundaria Obrigatoria
(ESO) en Galiza é maior en cas-
telán que en galego, aínda que
o coñecemento de ambas as
linguas é máis homoxéneo en
estudantes galego falantes que
en castelán falantes. Así o con-
clúe un estudo elaborado pola
Universidade de Santiago
(USC) e o Instituto de Ciencias
da Educación (ICE). A investi-
gación sinala que os estudan-
tes que falan galego habitual-
mente teñen mellor dominio
que os castelanofalantes en
ambas as linguas cooficiais. 

Ademais, a media de com-
petencia oral en galego, do mes-
mo xeito que en castelán, sitúa-
se entre “aceptábel” e “bastante
satisfactoria”, ao alcanzar un
3,66 e un 3,77 respectivamente
nunha escala de 1 a 5. 

Pola contra, a competencia
escrita en galego (2,77) non al-
canza o nivel de “aceptábel”,
mentres que as capacidades es-
critas en castelán (3,04) superan
levemente este indicador.

Doutra banda, os estudan-
tes de contorna rural adquiren
“mellores resultados en gale-
go” e, nas cidades, “mellores
resultados en castelán”.�

NON SUPORÁCUSTO EXTRA

FEIXÓO VE ‘ABSURDO’
O USO DO GALEGO NO SENADO

O presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, criticou a deci-
sión de que as linguas cooficiais
poidan utilizarse no Senado. O
xefe de filas do PPdeG recorreu
ao paro para desviar a atención
sobre o emprego dos idiomas,
“é absurdo non debater como
reducir o paro ou o gasto públi-
co, senón que idiomas se utili-
zan”. Feixóo tamén considerou
“absurdo” que “un deputado
de orixe catalá ou vasca utiliza-
se esta lingua no Parlamento
galego”. Aos argumentos de
Feixóo tamén se sumou o sena-
dor lucense Xosé Manuel Ba-
rreiro, proposto portavoz do
grupo de senadores galegos do
PP que se constituíu o 7 de
maio. Por outra parte, a porta-
voz socialista no Senado, Car-
mela Silva, denunciou a exis-
tencia dun “falso debate” ao re-
dor do gasto que podería supor
a xeneralización do uso das lin-
guas oficiais na Cámara Alta.
Segundo asegurou, esta medi-

todas as comunidades autóno-
mas. O que formulamos é unha
ampliación racional que non
supoña custes”, sinalou.�

trolar o partido dende a Xun-
ta”. Ademais de cualificar de
“ineficaz” a xestión destas fi-
guras políticas, Laxe Tuñas
advertiu de que “están supo-
ñéndolles aos cidadáns un
custe de case dous millóns de
euros ao ano”. Por último,
acusou o PP de “facer un lif-
ting cambiándolles de nomes
aos delegados provinciais e
pasando a chamarlle xefes te-
rritoriais, como quedou de-
mostrado no Diario Oficial de
Galicia. E a maiores nomeou
cinco comisarios políticos co-
mo superdelegados territo-
riais, pero o seu primeiro ano
foi un absoluto fracaso”.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
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>>>

ASEMANA María Obelleiro

MEDIDA DA XUNTA

O CONSORCIO INTÉGRASE NA
AXENCIA DE SERVIZOS SOCIAIS

De Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar a Axen-
cia Galega de Servizos Sociais.
A conselleira de Traballo, Be-
atriz Mato, anunciou a crea-
ción deste novo ente público,
“sen perder os actuais postos
de emprego nin desaparecerá
tampouco ningún servizo”. A
medida foi contestada pola
oposición. A deputada socia-

lista Beatriz Sestayo criticou a
“falta de respecto cara aos
concellos”, ao “anunciar de
xeito unilateral a destrución
dun órgano no que estaba in-
tegrada a práctica totalidade
dos municipios”. O portavoz
parlamentar do BNG, Carlos
Aymerich, advertiu de que
“se elimina un ente que insti-
tucionalizaba a cooperación
entre os concellos e a Xunta e
agora os municipios terán
que volverlle pedir esmola á
Administración”.�

A conselleira de Traballo e Benestar,

Beatriz Mato.          JESSICA BARCALA / A.G.N.

CARNE VACÚA

OS GANDEIROS MANIFÉS-
TANSE CONTRA O RECORTE
DAS AXUDAS

Máis de 3.000 produtores de
carne vacúa participaron nun-
ha mobilización convocada
por Unións Agrarias (UU AA)
en Santiago o sábado, 8 de
maio. O obxectivo, denunciar
a crise do sector e o risco de pe-
che de explotacións a raíz, se-
gundo o sindicato, do recorte
nun 30% das axudas públicas
e dos baixos prezos en orixe. O
secretario xeral de UU AA, Ro-
berto García, advertiu de que
está “en xogo” producir carne
de calidade, ao soster que se-
guirá importándose materia
prima do Brasil ou da Arxenti-
na “a baixo prezo”. García ase-
gurou que os produtores de
vacún viron “minguar de for-
ma permanente os seus ingre-
sos” nos últimos 25 anos, algo

que contrastou coas marxes
comerciais dos intermediarios
desde o cortello ao matadoiro
e o punto de venda. “O prezo

da carne subiu un 25% desde
1985, mentres que o IPC au-
mentou un 265%. Só nos últi-
mos tres anos, os custos de

produción creceron un 30%,
aínda que o prezo da carne no
supermercado se encareceu
un 4%”, concluíu.�

Manifestación de Unións Agrarias en Compostela.   A.G.N.

Alberte Núñez Feixoono acto de constitucion do grupo territorial de senadores ga-

legos do PP.                                                                                                                                                                   PEPE FERRÍN / A.G.N.

O deputado socialista Xosé Manuel La-
xe Tuñas. A.G.N.
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volta. A aritmética, con todo,
dálle unha pequena marxe a
Fernández Prieto.

Os Comités Abertos, a princi-
pal organización estudantil, pe-
diron o voto en branco nas elec-
cións a reitor, aínda que un dos
seus representantes, Xabier Vi-
llares, do Consello de Campus
de Compostela, matizou que
“non todos son igual de malos”.
Tal vez sexa por esta razón que o
nacionalista Lourenzo Fernán-
dez Prieto conseguise o 23,4%
dos votos válidos emitidos polos
estudantes de primeiro e segun-
do ciclo, sector no que se alzou
como gañador e onde predomi-
naron os Comités.�

nifica que estea derrotado.

COMPLEXIDADE. En principio, si é
posíbel que boa parte dos
apoios conseguidos por Pilar

H. Vixande
Os catedráticos de Enxeñería
Química, Xoán Casares, e de
Historia Contemporánea, Lou-
renzo Fernández Prieto, dispú-
tanse o reitorado da Universi-
dade de Santiago. Todo depen-
de da segunda volta das elec-
cións, que se celebra o próximo
24 de maio, despois de queda-
ren como os dous candidatos
máis votados. Nas eleccións ao
Claustro, celebradas como a
primeira volta o 5 de maio, o na-
cionalistas dos Comités Abertos
alcanzaron un terzo dos repre-
sentantes de estudantes.

Co 26,38% do sufraxio pon-
derado, o catedrático de Enxe-
ñería Química, Xoán Casares,
resultou o candidato máis vo-
tado nas eleccións a reitor da
Universidade de Santiago cele-
bradas o 5 de maio. O catedrá-
tico de Historia Contemporá-
nea, Lourenzo Fernández Prie-
to, alcanzou o 20,77% do voto
ponderado e, en tanto que nin-
guén conseguiu a maioría ab-
soluta dos apoios, disputará a
Casares o reitorado na segun-
da volta dos comicios, que terá
lugar o 24 de maio. Un conser-
vador contra un nacionalista.

Aínda que os dous candida-
tos conservadores, Xoán Casa-
res e Xoán Varela (que alcan-
zou o 3,71% dos apoios), só su-
man o 30% do voto pondera-
do, este resultado non pode
trasladarse á segunda volta das
eleccións debido a que na uni-
versidade a filiación ideolóxica
non é o factor que mobiliza o
sufraxio, senón os modelos
persoais e de departamento.

Por outra banda, Casares,
que xa se enfrontara ao reitor
saínte Senén Barro, contaba
con superar o 30% dos votos na
primeira volta e conservar par-
te importante dos apoios con-
seguidos na anterior convoca-
toria. Non foi así, mais non sig-

Bermejo na primeira volta
vaian a Fernández Prieto. Ber-
mejo, vinculada historicamen-
te a Universidade Aberta de
Lourenzo F. Prieto, conseguiu
o 13,21% dos votos. O 14,25%
dos sufraxios ponderados con-
seguidos pola progresista Mer-
cedes Brea poderían repartirse
a partes iguais entre os dous
candidatos, polo que a elec-
ción dependería do comporta-
mento dos sectores que apoia-
ron as outras dúas listas pro-
gresistas: a encabezada por
Laura Sánchez Piñón e a de
Xaime Gómez, que consegui-
ron respectivamente o 13,08 e
o 8,60% dos votos na primeira

Un nacionalista e un conservador
dispútanse a Universidade de Santiago
Lourenzo F. Prieto
enfróntase a Xoán
Casares na segunda
volta a reitor.
Os Comités Abertos
alcanzan un terzo
dos representantes
de alumnos no Claustro

>>>

POLITICAMENTE
CORRECTO
’’

Damián Villalaín

O “políticamente correcto”
(PC) nace co loable fin de

transformar certos usos lin-
güísticos que non servirían tan-
to para describir a realidade co-
mo para perpetuar prexuízos e
discriminacións das que son
vítimas mulleres, minorías ét-
nicas e persoas que non se
axustan aos estándares da
“normalidade” estatística. O
PC conseguiu algúns éxitos in-
negables en campos como a
igualdade entre homes e mu-
lleres, na medida en que os no-
vos usos lingüísticos axudaron
a desmontar mitos misóxinos e
foron da man de importantes
cambios nas prácticas políticas
e mesmo sociais. Tamén no
uso denigrante dos estereoti-
pos étnicos houbo novidades.
Hoxe non queda ben descuali-
ficar a un cidadán por “xitano”,
menosprezalo por “negro” ou
sinalalo co dedo por ser “gale-
go”, como arestora xa debería
saber Rosa Díez.

Isto non quita que detrás do
PC latexe sempre a pantasma
da distorsión e dun puritanis-
mo sempre hipócrita. Nos Es-
tados Unidos, o PC, xa sociali-
zado e xestionado polos me-
dios, serve para converter en
asunto nacional as infidelida-
des dun golfista medio parvo
que se arrastra polas televisións
pedíndolle perdón a medio
mundo por frecuentar camas
alleas. A mesma pulsión purita-
na enxérgase agora na polémi-
ca pola campaña de Salustiano
Mato ao reitorado vigués. Din,
moi serios, os seus opositores
que “coa igualdade non se xo-
ga”, como se a igualdade se vise
lesionada por unha amante fic-
ticia que declara sentirse “satis-
feita”, circunstancia que, de
seu, debería facer superflua
calquera crítica. Mala cousa se
o PC se nos volve un instru-
mento tartufesco de presión
social en mans de doutrinarios,
puritanos e sexófobos.�

A pulsión puritana
enxérgase na polémica
pola campaña de
Salustiano Mato
ao reitorado”

’’

Lourenzo FernándezPrietoe Xoán Casares. P. FERRÍN / A.G.N.

A organización estudantil na-
cionalista Comités Abertos
conseguiu 24 representantes
de alumnos no Claustro, cando
até agora dispuña de 15. O
avance de 9 claustrais implica o
aumento do 60% dos postos
respecto á situación anterior.

Na Facultade de Ciencias
Económicas e Empresariais de
Santiago os Comités Abertos
conseguiron os seis primeiros
representantes dos oitos pos-
tos que lle corresponden aos
estudantes deste centro no
Claustro da Universidade. Os
CA non só coparon as prazas,
ademais conseguiron un 50%
mais de votos que os seus rivais
nunha das circunscricións con
máis afluencia ás urnas.

Outro dos centros con
máis matrícula na Universi-
dade compostelá, Ciencias da
Educación, onde se disputa-
ban sete representantes ao
Claustro, os CA conseguiron
tres postos nesta institución,
entre eles o primeiro.

Este resultado en Econó-
micas e Ciencias da Educa-

ción converteu os Comités na
primeira forza electoral entre
o alumnado, 20 representan-
tes dun total de 72, o que re-
presenta o 27,7% do total. A
porcentaxe ascende deica o
33% ao sumarse outros catro
claustrais que ían nas listas
dos Comités Abertos en cali-
dade de independentes.

Os Comités conseguiron
representación en todos os
centros importantes agás en
Dereito e en Farmacia. Tam-
pouco alcanzaron ningún
posto en titulacións con moi
pouco alumnado, nas que só
se elixía un ou dous claustrais,
como Enfermería, Dirección
de Empresas, Políticas, Física,
Química e Matemáticas.�

Os Comités Abertos aumentan
un 60% a súa representación

Os mellores resultados
obtivéronos en Económicas,
onde coparon seis dos oito
postos en liza”

’’

O total do voto conservador
só alcanzou o 30%
na primeira volta,
mais non significa
que automaticamente
Fernández Prieto
vaia impoñerse a Casares”

’’
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las en galego?”, preguntou Car-
los Callón en nome de Quere-
mos galego, a organización
que recolleu as sinaturas entre
os ensinantes.

IMPOSÍBLE APLICACIÓN. Para o se-
cretario xeral da federación de
ensino da CIG, Anxo Louzao,
“non vai ser posíbel abrir expe-
dientes; pode haber algunha
denuncia de organizacións co-
mo Galicia Bilingüe e veremos
como reacciona a Administra-
ción, mais cun número tan ele-
vado de ensinantes que conti-
nuarán a empregar o galego
non resulta viábel a prohibi-
ción que establece o Decreto”.

En calquera caso, tanto a
CIG como Queremos galego
resaltaron a implicación dos
ensinantes na recollida de si-
naturas do documento e indi-
caron que “o profesorado que
máis se implicou nesta campa-
ña é precisamente o que tivo
que procurar a súa formación
para poder impartir as mate-
rias científico-técnicas en gale-
go e que agora vai sufrir en pro-
pia carne as consecuencias
deste Decreto porque se ve
obrigado a impartir a súa ma-
teria en lingua castelá”.

A CIG e Queremos galego
lembraron que “Galiza pode
ser a única Comunidade do Es-
tado onde se poderá expedien-

H. Vixande
Retorna o franquismo, cando se
sancionaba os profesores por
empregar o galego nas aulas?
4.530 ensinantes pensan que a
Xunta non se atreverá a abrir ex-
pedientes e asinaron un docu-
mento no que certifican a súa
intención de continuar a em-
pregar a lingua propia nas súas
materias aínda que o prohiba o
Decreto de plurilingüismo que
prepara a Administración.

O Decreto de plurilingüismo
prevé que as materias científi-
co-técnicas se impartan en cas-
telán e as letras en galego. A pla-
taforma Queremos galego in-
terpreta que, coa decisión, “pre-
téndese trasladar a imaxe de
que o noso é un idioma de se-
gunda, que non pode ser vehí-
culo normal para impartir nas
aulas materias relacionadas co
mundo da ciencia, aumentan-
do así os prexuízos, os comple-
xos e o autoodio cara o noso
idioma”. Ante esta situación, os
profesores están a declararse in-
submisos e 4.530 asinaron un
documento asegurando que
seguirán a usar o galego.

“En que punto [do progra-
ma electoral] dixo [o PP] que ía
prohibir que se poidan impar-
tir aulas no noso idioma, en
que punto lle dixo aos electores
que se gobernaba ía expedien-
tar o profesorado por dar as au-

tar o profesorado por impartir
as aulas no idioma propio, algo
que non acontece en ningun-

ha outra, nin tan sequera nas
gobernadas polo PP, como Va-
lencia”.�

Sancionará a Xunta 4.500 profesores
por daren a materia en galego?

Carlos Aymerich

S emella que xa temos a
fusión. Paritaria e equili-

brada. Semella que xa conta-
mos cunha nova caixa para o
conxunto do país. Non foi
sen tempo mais, ao cabo, ga-
ñamos a primeira batalla.
Porque, é bon non esquece-
lo, hai escasos meses tanto
Caixanova como Caixa Gali-
cia barallaban como opción
preferente a alianza ou fu-
sión con entidades foráneas.

Mais a guerra non rema-
tou ainda. A fusión non é un
fin, apenas un instrumento
para acadar unha caixa gale-
ga, comprometida realmen-
te coa creación de emprego e
a economía produtiva e que
manteña, lonxe de calquera
tentación privatizadora, o
seu carácter de entidade so-
cial. E á vista do novo pacto
da Moncloa entre PSOE e PP
que a nova caixa fusionada
remate, ao cabo, en mans de
Cajamadrid ou do Banco de
Santander é algo máis que
unha especulación. Se a no-
va LORCA elimina a capaci-
dade do Goberno galego pa-
ra vetar a fusión con entida-
des de fóra, se se rebaixa a re-
presentación das institu-
cións públicas nos órganos
das caixas ou se se lles confi-
ren dereitos políticos ás cuo-
tas participativas a ameaza
está servida.

Aínda ben que contamos
cunha Lei de Caixas, a pro-
movida polo BNG, que visa
precisamente garantir que
os nosos aforros sexan inves-
tidos en Galiza e non en Le-
vante, que a obra social sexa
algo distinto da construción
de edificios suntuarios e que
as caixas galegas teñan unha
estrutura e xestión democrá-
ticas, afastada de autocracias
pretéritas. Resta que Alberte
Núñez Feixóo queira aplicar
a lei e que o PSOE retire o re-
curso que a mantén, en boa
parte, en suspenso.�

A FUSIÓN E A LEI’’

’’Aínda ben que temos unha 
Lei de Caixas que visa que
os nosos aforros se
invistan en Galiza e non
no Levante”

SANIDADE

Se cadra é por casualidade e es-
tou paranoica. Pode ser que as
causas do que vou contar non
teñan nada que ver co feito de
que teñamos unha conselleira
de Sanidade hooliganda saúde
privada.

O caso é que desde o verán do
2009 a miña relación cos médi-
cos do seguro cambiou radical-
mente. E non por que eu teña
novos hábitos de vida nin por-
que (desafortunadamente) ato-
pase unha cura máxica a todos
os meus males.

Primeiro, o meu especialista
en Alerxia, a quen visitaba

anualmente, deume a alta usan-
do as mesmas explicacións que
utilizara anos antes para obri-
garme a visitalo regularmente.
Logo, o meu dermatólogo pe-
diume por favor que non pedise
cita para el nos seguintes seis
meses porque estaba o servizo
colapsado. E este mes, cháman-
me do Sergas para dicirme que
me anulan unha cita coa oftal-
móloga e que xa me avisarán
para cando ma cambian. A carta
xa chegou, en castelán e con to-
pónimos deturpados. Sinto di-
cir que iso non foi o peor. Dan-
me vez para agosto!�

Carme Fernández
(A Ramallosa-Nigrán)

O galego, o noso existir, lema da manifestación que, apoiada por 700 organizacións polí-

ticas, sindicais, sociais e culturais, Queremos galego convoca o 17 de maio en Santiago.

Os ensinantes asinaron un documento no que
aseguran que continuarán a usar a lingua propia
nas aulas, ao tempo que pensan que Feixóo
non se atreverá a impedir o seu uso

CARTAS

’’En que punto do programa
electoral dixo o PP que ía
prohibir que se impartan
aulas no noso idioma?”

[Carlos Callón]
Queremos Galego.

’’Con tantos ensinantes
que continuarán a utilizar
o galego non é viábel
a prohibición do Decreto”

[Anxo Louzao]
CIG Ensino.

XO
SÉ

 L
O
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GALIZA.7.

OS MERCADOS 
MMaannuueell  CCiiddrrááss

S e algo fai difícil de xestionar esta crise é que son
moitas crises. Inflacionaria primeiro, logo foi de-

flacionaria. Comezou como crise financiera, vencella-
da aos riscos desmedidos do endebedamento priva-
do (as hipotecas subprime que se detectaron no mer-
cado estadounidense, lembran? Si, aquelas hipotecas
que se lles concendían a persoas de dubidosa solven-
cia porque o beneficio non estaba en cobrar a cuota
hipotecaria senón en asinar novos empréstimos), pe-
ro axiña se transladou á economía real en forma de re-
cesión. Agora que a economía real dá síntomas de re-
cuperación e até España parece saír da recesión e en-
trar nunha situación de crecemento, recrudécese ou-
travolta como crise financiera, vencellada desta vez ao
endebedamento público provocado polas políticas
anticrise das fases anteriores (Plan E de mantemento
do emprego, Plan 2000E para subvencionar a renova-
ción das flotas de coches e sobre todo os plans de res-
cate bancario que se seguiron en todos os países).
Rescatados do colapso, os mercados fan caixa á conta
do erario público salvador e dos que non sabemos
ben qué cousa son os mercados.

No espazo etéreo do demiúrxico, sabiamos do
mercado, deus ex machinada economía. Agora topa-
mos cos mercados, en plural, que nos traen a morrer
cos seus ataques organizados aos fondos soberanos, é
dicir, aqueles nos que se deposita a débeda pública de
cada Estado como medio complementario de finan-
ciamento ao lado dos ingresos por impostos. Nunha

topografía imaxinaria do capitalismo financeiro, seica
nós estamos detrás dos fondos soberanos e debaixo
da bota dos mercados, que non coñecen máis sobera-
nía que a do espolio. Esa é a idea que eu teño, polo
menos, atento como estou ás tertulias dos economis-
tas nos medios de comunicación.

A famosa crise do 1929 foi a proba do 9 das ideas
keynesianas da insuficiencia do mercado como orga-
nismo regulador, necesitado de intervención pública
para evitar o colapso económico. Esta crise que sufri-
mos pon sobre o tapete a necesidade de regular os

mercados, en plural, para evitar que se comporten co-
mo hordas de devastación. Para iso non abondan as
fórmúlas keynesianas: son necesarias intervencións
máis radicais nos fluxos de capital.�

’’

Esta crise
son moitas crises”
’’

Corredores de bolsa en Madrid, o 5 de maio. SUSANA VERA / REUTERS
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PERIODISMO
DE GARITA...

AAnnttóónn  BBaaaammoonnddee critica en El
País un “xornalismo de garita”
moi habitual sobre todo en
Madrid. “Se en España existise
auténtica conciencia histórica
habería que volver ler os escri-
tores fascistas, ou o que queira
que fosen aqueles dandis con
mentalidade exquisita que
tanto contribuíron á confor-
mación da retórica imperial e
nacionalista propia do fran-
quismo. Non, por certo, por
motivos arqueolóxicos, senón
para comprobar até que punto
esa retórica e o seu transfundo
ideolóxico sobrevive no noso
presente. En primeiro lugar as
Memorias. O meu medio sé-
culo confésase a medias de Cé-
sar González Ruano, e, por su-
posto, Madrid, de Corte a
Cheka, a novela de Agustín de
Foxá. O curioso podería atopar
aí un estilo literario de navalla
prateada, unha prosa de chula-
pón castizo pagado de si
mesmo, e poderá, con bo ollo
clínico, facer a xenealoxía dun
xornalismo de garita que ato-
pou en Umbral o seu mellor
herdeiro e que se prodiga hoxe
por todas as partes, nunha
operación de revisionismo es-
tético e político que vai de An-
són a Raúl del Pozo, pasando
por tantos outros que se apun-
tan á moda, como o ínclito
Juan Manuel de Prada.” O au-
tor sinala que “é un xornalismo
de augas turbias, que fai ace-
nos e o desorbita todo no con-
vencemento de que é o tre-
mendismo o que lle pode dar a
súa oportunidade. O irmán
maior da fraternidade é, desde
tempos inmemoriais, Jiménez
Losantos, co seu xesto, co seu
verborrea brillante e de rifa,
dous adxectivos que definen a
ética e a estética desa confraría
de columnistas macarras.”�

OU DE SUMIDOIRO?

Como exemplo do anterior,
nada mellor que un dos últi-
mos apuntes de FFeeddeerriiccoo  JJiimméé--
nneezz  LLoossaannttooss  no seu blog de Li-
bertad Digital: “En materia
económica, todo o cúmulo de
erros, sandeces, atropelos e
disparates enfiados polo Go-
berno de Zapatero nos tres últi-
mos anos resumíronse na
rolda de prensa protagonizada
pola Vicepresidenta Primeira
ou política e co-protagonizada
pola Vicepresidenta econó-

mica cando xa se estaba a mar-
char todo o mundo. Agora que
La Razón deu en interpretar os
comportamentos institucio-
nais pola linguaxe corporal, su-
xírolle que se fixe na autosatis-
facción relambida pero inne-
gábel de ambas nese mo-
mento orgásmico en que deci-
diron convencernos de que, ta-
chán, a recesión rematou.
Desde “Emmanuelle en Bang-
kok” non viamos unha produ-
ción de serie B onde as feromo-
nas de dúas mulleres maduras

e desinhibidas actuasen con
tanto entusiasmo. Gustavo
Adolfo Bécquer adiviñouno ao
escribir: “os invisíbeis átomos
do aire / en derredor axítanse e
inflámanse”. Remedios Mora-
les, que nos debe unha explica-
ción sobre o papel do amor na
evolución sexual humana, des-
deñaría o becqueriano fin de
estrofa: “é o amor que pasa”.
Por manter a rima, constataría:
“A feromona pasa”. Pasaba e
traspasaba, na rolda de prensa
do venres. Pero transixía sen
transixir e sosegaba sen
acougo, cun desfeito facer fati-
gado. Non, non estaba satis-
feita Emmanuelle, a que for,
nin a súa amiga política, de
selo. O que o corpo afirmaba, o
verbo negaba. E como!”.�

DÚAS FORMAS DE
ENTENDER A CRISE

A treboada financeira abor-
douna o diario económico Ex-
pansión en primeira páxina in-
dicando no titular principal
que “España perde  a con-
fianza dos investidores” e sina-
lando no subtítulo que “O Ibex
cae de novo mentres o risco do
país sobe a máximos”. Outro
dos destacados da portada si-
nala un culpábel: “Zapatero
elevou un 60% o gasto a longo
prazo desde que chegou ao po-
der”. Nesa edición, pasaba
máis desapercibida a noticia
de que “Wall Street viviu onte
momentos de pánico”, aínda
que figuraba en portada. Sen
dúbida, a elección de titulares é
unha cuestión de punto de
vista. Con todo, non se mantén

nas páxinas interiores da edi-
ción dese mesmo día, cando
non se trata de informar sobre
a situación económica do Es-
tado, senón dunha empresa
privada. “Marsans nada entre
«tiburóns»”, titula unha noticia
das páxinas interiores que
aborda as negociacións para a
venda da axencia de viaxes
Marsans, entre cuxos propieta-
rios figura o presidente da pa-
tronal española Gerardo Díaz
Ferrán. “A medida que pasan
as horas, xorden máis e máis
dúbidas sobre a operación de
venda de Viaxes Marsans.
Pouco se sabe dos intermedia-
rios que negocian para un su-
posto comprador e dos investi-
dores que están detrás, pero os
nomes que foron saíndo debu-
xan un futuro escuro para a
axencia decana do mercado
español”, sinala o primeiro pa-
rágrafo dun texto que non fai
referencia a que a venda é difí-
cil debido á delicada situación
na que a deixou a xestión de
xefe dos empresarios.�
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O PROGRE NON
SEMPRE É 
PROGRESISTA

María Xosé Queizán

Porei algúns exemplos: A to-
lerancia (perigosamente

asociada ao posmodernismo)
no uso do veo nas nenas e mu-
lleres árabes crúzase cos derei-
tos das humanas. Non se pode
tolerar a imposición de que se
cubran as mulleres, porque sería
noxento mostralo, o que os ho-
mes da súa cultura levan ao aire,
desafogada e libremente. Outro
tema: a “liberdade sexual” tan
encomiada na Transición polí-
tica, favoreceu especialmente os
homes. Comprobámolo na
adolescencia actual. Os rapaces
reafirman a súa identidade se-
xual, con seguridade e comodi-
dade (refírome tamén á súa in-
dumentaria), mentres as rapa-
zas, algunhas medio espidas e
con altos tacóns, sométense a
coitos e outras penetracións, cos
perigos de embarazo, enfermi-
dades de transmisión sexual e
cancro de útero, polo que deben
vacinarse antes dos 14 anos. A li-
berdade, sexual e de confort,
non é a mesma en ambos os se-
xos. Os “consellos” liberais, as
consignas dos media, o medo a
quedar fóra da roda, leva as ra-
pazas a toleralo e mesmo recla-
malo. Outro: Está tendo un
grande éxito o libro dunha ira-
niana residente nos EE UU, titu-
lado Ler Lolita en Teheráncomo
paradigma do progresismo na-
quel país, onde, só poden lelo,
pobriños!, ás agachadas e foto-
copiado, como en tempos facía
o proletariado co Manifesto de
Marx. A diferenza é que Lolitaé
un libro intolerable e pornográ-
fico, mesmo se pertence a un
grande escritor. A pornografía
provoca a sexualización das ne-
nas para que entren canto antes
no comercio sexual. Así, xa fabri-
can e venden roupa interior eró-
tica e bikinis con recheo no su-
xeitador para nenas de sete
anos.�

’’

’’Non se pode tolerar a
imposición de que
se cubran
as mulleres”

ENPOLEIROALLEO

Juan Manuel de Prada [segundo pola dereita] na Feira do Libro de Cartagena, na Rexión de Murcia.

’’España é vista como un
problema en Europa”

[Mariano Raxoi]

Federico Jiménez Losantosás portas

do xulgado tras declarar no caso de in-

xurias no que fora denunciado polo al-

calde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

O presidente da CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán durante a súa recente estadía en

Santiago. A.G.N.
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positor Iván Rodríguez e inter-
pretada pola banda de música
da vila do Ortegal.

Tamén recentemente, foi
homenaxeado o ex alcalde da
Estrada, Ramón Campos. Ao
acto acudiron os concelleiros
socialistas e nacionalistas con
responsabilidades de goberno
na actualidade. Xantares de
despedida desenvolvéronse
igualmente en diversos países
sudamericanos, onde hai ve-
ciños da Estrada, e en Vene-
zuela tivo lugar este ano a sex-
ta edición do campionato de
tute “Ramón Campos”, crea-
do no 2004.

Este tipo de actos non só te-
ñen lugar entre membros do
mesmo partido. O popular
Xavier Caínzos, alcalde de
Curtis, decidiu adicarlle unha
rúa da localidade a Sánchez
Bugallo, alcalde socialista
compostelán, por ser de nace-
mento teixeirán. O curioso é
que en todos estes casos o be-
neficiado non tivo o golpe de
humildade necesario para re-
nunciar ao acto.�

A.R.
Catro alcaldes galegos, cando
menos, decidiron, impulsaron
ou aceptaron, dende o seu car-
go, que unha rúa da vila que go-
bernaban levase o seu nome.

No Vicedo, Isaac Prado Vi-
llapol, considerou  oportuno,
hai dezanove anos, que a prin-
cipal vía de comunicación des-
ta localidade luguesa levase o
seu nome. Para que o acordo
da corporación fose válido –o
procedemento é semellante en
todos os casos– o alcalde aban-
dona o pleno e non vota. 

Tras o seu encarceramento,
por malversación de fondos
públicos, hai catro anos, o no-
vo alcalde do Partido Popular
decidiu trocar o nome da rúa,
de quilómetro e medio de lon-
go, por “travesía da Mariña”.

No 2002, no concello ou-
rensán de Lobeira, aconteceu
algo semellante. Emilio Higue-
ro Cardoso, alcalde da locali-
dade, abandonaba o pleno
que abordaba a denomina-
ción da principal rúa da pobo-
ación montañosa como “Tra-
vesía Higuero Cardoso”.

Aínda que a oposición mu-
nicipal votou en contra do acor-
do, dende hai oito anos, tres
placas lémbranlle aos veciños
que esta rúa leva o nome do al-
calde que a data de hoxe conti-
núa gobernando en Lobeira.

Esta febre de vaidade non é
propia só de concellos peque-
nos. En Teo, a carón de Com-
postela, no ano 2005, Armando
Blanco, alcalde da localidade,
seguía o mesmo protocolo:
abandonar o pleno para que os
seus compañeiros de partido,
apoiasen a decisión de nomear
unha rúa como “Travesía Al-
calde Blanco Martínez”. Neste
caso, foi necesario o voto de ca-
lidade do alcalde accidental,
para sacar adiante a proposta.

Unha das afeccións preferi-
das de Blanco, alcalde até 2007,
é acumular títulos e condeco-
racións. Ademais de ser nome-
ado “lexionario de honra”, me-
dalla de ouro polo concello to-
ledán de San Martín de Pusi e
de recibir todas as “capas” con
que son agasallados os distin-

tos cabaleiros das festas gastro-
nómicas galegas, tamén dis-
pón do título de “comendador
da graza maxistral da soberana
orden ministerial bizantina de
San Constantino o grande”,
longo título para un presunto
vencellamento real.

Pero, sen lugar a dúbidas, o
nomeamento máis curioso do
que resultou beneficiario Ar-
mando Blanco, foi o de doutor
Honoris Causapola “Interame-
rican University”. Acto que se
desenvolveu en San Martiño Pi-
nario, patrocinado por esta
“empresa universidade” que,
entre outras facetas tan pouco
académicas, adícase a teletenda
para vender coitelas de barbear.

Con placa tamén, a carón da
casa do concello de Pontedeva,
o ex alcalde da localidade Gon-
zález Marquina, decidiu que
constase no seu último manda-
to todas as obras realizadas nos
anos que gobernou este peque-
no concello ourensán. Fixo ade-
mais que se resaltase que nin el
nin ningún concelleiro cobrara
nunca das arcas municipais.

Outra modalidade elixida de
autoagradecerse o traballo con-
siste na concesión dunha me-
dalla. No concello de Portoma-
rín, en marzo de 2004, Eloi Ro-
dríguez, sendo alcalde, recibiu a
medalla de ouro da vila. O acor-
do plenario contou só cos votos
do grupo de goberno.

HOMENAXES DE ‘GRATITUDE’. Ser al-
calde máis de unha década e
deixar o cargo, leva normal-
mente intrínseco un xantar
multitudinario de despedida.

Pero hai casos, nos que o
xantar non precisa deixar a al-
caldía, como aconteceu en Ne-
greira. Sendo rexedor, Xosé
Blanco, oitocentas persoas
acudiron a un xantar no ano
2004, que segundo os socialis-
tas nicrairenses fora impulsa-
do polos concelleiros máis pró-
ximos a este singular alcalde.

Hai menos de un mes, un
millar de comensais reuníanse
en Ortigueira nun xantar de
despedida do ex alcalde Anto-
nio Campo. A maiores de todo
tipo de agasallos materiais, o ex

rexedor puido escoitar a com-
posición musical “Don Anto-
nio Campo”, creada polo com-

Rúas co nome de alcaldes que gobernan no
concello, condecoracións, doctores honoris
causa, medallas de ouro, pasodobres adicados e
innumerábeis xantares de exaltación, adornan a
traxectoria de rexedores galegos cunha altísima
consideración de si mesmos

Políticos vanidosos

O daquela alcalde do Vicedo, Prado Villapol [á dereita], co seu avogado á entrada da

Audiencia provincial o 10 de abril de 2000.                                                                                                   X. MARRA

MAREA NEGRA

Rosa Aneiros

Unha marea negra e tóxica
avanza, rápida e veleno-

sa, por estas profundidades
mariñas. As ameazas dos go-
bernos non parecen amedren-
tar as decisións das empresas
culpables do desastre ecolóxi-
co. Alba bufa, arrepiada pola
morte que choe os ecosistemas
da costa americana a causa dun
accidente nunha plataforma
petrolífera. Tamén eu bufo,
cansa de que a democracia e os
gobernos vallan menos na par-
tida de xadrez da vida que as
grandes compañías. Como é
posible, pregúntolle, que os
causantes da grave crise econó-
mica en que nos atopamos se-
xan os mesmos que agora lles
tiran das orellas aos gobernos
polo “grande endebedamento
público”? Por que as bolsas so-
ben e baixan ao ritmo marcado
por esas estrañas empresas que
nunca perden –e moito menos
os seus mandatarios– e que os
laios só proveñan das adminis-
tracións públicas? Quen son as
axencias que ditaminan índices
mercantís e que usan eses ruxe-
rruxes para mercar accións po-
lo baixo e logo vendelas a prezo
de ouro? A evidencia de cada
día, sexa para cuestións de me-
dio ambiente ou economía,
querida Alba, vén demostrar-
nos que os gobernos que esco-
llemos non gobernan senón
que se deixan arrolar polos can-
tos das grandes compañías.
Nin sequera agora, cando o te-
rror da crise económica brama
con máis forza, as autoridades
públicas son quen de lles poñer
freo aos intereses privados. Se
tan dramática é a crise, como é
posible que medre o número
de millonarios no mundo? E, se
os Estados non protexen a cida-
danía das mareas especulati-
vas, para que nos valen? Na-
mentres a marea negra avanza,
todos fican estupefactos agar-
dando un milagre que nunca
chega.�

’’

’’Os nosos gobernantes
déixanse arrolar
polos cantos
das grandes
compañías”

O concello ourensán de Lobeira “disfruta” dunha rúa adicada ao actual calcalde.          A.R.

’’Cando era alcalde de Teo,
Armando Blanco recibiu
o honoris causadunha
‘universidade americana’
que vendía coitelas de barbear”

Placa diante do concello de Pontedeva.
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O rei non ten seguridade social.A Generalitat catalá cobraralle á Casa Re-

al o importe da estancia e os protocolos de seguranza do rei Juan Carlos I de

Borbón, que se operou dun tumor benigno nun pulmón o 8 de maio. O im-

porte da intervención –que  se realizou nunha clínica privada pero con pre-

suposto público– non se coñece se o asume o orzamento do xefe do Esta-

do ou o erario público. o Hospital Clínic de Barcelona habilitou por comple-

to a área privada para o rei.�

COMUNICACIÓNXesús Veiga

Adecisión de permitir o uso
do galego, catalán, éuscaro

e valenciano nos plenos e nas
comisións do Senado abriu un-
ha ampla polémica entre políti-
cos, comentaristas e académi-
cos. Hai quen apela á literalidade
do texto constitucional para rei-
terar aquilo de que “o que non
pode ser non pode ser e ademais
é imposíbel”. Xa que as linguas
diferentes ao castelán só teñen o
status de idioma cooficial nos
seus ámbitos territoriais de refe-
rencia, non aceptan que teña en-
caixe legal o acordo tomado re-
centemente pola maioría desa
cámara. Por se non abondase es-
te argumento, os dirixentes do
PP –incluído o verbalmente hi-
peractivo Alberto Núñez Fei-
xóo– descualificaron o custo
económico que orixinará.

No canto de contemplar un
marco legal inclusivo de todos os
idiomas que habitan no ámbito
estatal, a legalidade instaurada a
partir do 1978 optou por consa-
grar a hexemonía do castelán e a
secundarización dos demais. E
as maiorías políticas posteriores
desconsideraron a pertinencia
de tomar iniciativas como a que
agora esperta o desprezo ou a
xenreira dos habituais gardiáns
da ortodoxia centralista. Se o Se-
nado adoptase esta medida no
1993 ou no 1996, cando Felipe
González e José María Aznar
non posuían maioría absoluta,
non se rexistraría, seguramente,
a reacción que agora coñece-
mos. Daquela, CiU e PNV tiñan
fixadas outras prioridades políti-
cas para negociar con PSOE e
PP. O Senado xa era, entón, un
despropósito mais a súa reforma
suscitaba o vello dilema de que o
posíbel non era desexábel e o de-
sexábel non era posíbel. Os na-
cionalismos periféricos mais in-
fluentes optaron por acadar
mais poder económico e finan-
ceiro para os seus territorios no
canto de conseguir un maior re-
coñecemento simbólico da plu-
rinacionalidade do Estado.�

SENADO
PLURILINGÜE

’’

’’A Constitución do 1978 
optou por considerar
hexemónico
o castelán ”

Ultimamente as nevadas du-
ran uns nove meses ao ano e
iso que vivimos nun país de cli-
ma relativamente cálido. Non
sei o que sucederá en Noruega,
quizais alí se fale de ondas de
tórrida calor. Unha boa parte
dos días, a conversa entre veci-
ños comeza coa seguinte frase:
“viches que nevada?”. 

Probabelmente, as folerpas
abundantes caeron sobre os
Picos de Europa, os Pireneos
ou a serra granadina, pero alí
estaba oportunamente un cá-
mara da televisión –mellor di-
to, unha ducia de cámaras de
cada un dos canais, para dar
mostra de aforro e contención
económica– que entrevistará
o primeiro que pase, o auto-
mobilista atascado. Ás veces
–iso non se di, pero os xorna-
listas sabémolo– o propio in-
formador pídelle ao suxeito
correspondente que esaxere
ou mesmo que minta, total
pouco importa, pois non hai
terceiros afectados, só se trata
de proporcionarlle algo de es-
pectacularidade á noticia. Así,
unha ringleira de automóbiles
parados nun porto de monta-
ña de primeira categoría con-

vértese en apenas un teledia-
rio nunha onda de frío que
percorre toda a península, en
atascos xeneralizados e nunha
chamada de atención antes de
coller a estrada, aínda que no
lugar onde vivimos o termó-
metro marque dezaoito graos.

Se soa a frauta e alguén mo-
rre de frío, por exemplo un ve-
llo de noventa e cinco anos,
que non superou un catarro
mal curado, entón o salto de
alegría é inevitábel. Pasamos
do nivel de noticia ao de catás-
trofe. O titular cae de caixón:
“Vaga de mortes polo frío”. Os
hospitais deben prestar aten-
ción e prepararse, os cidadáns
mellor que non saian de casa e
o ministro... que fai o ministro,
sobre todo se é socialista, que
aínda non se pronunciou? O
pobre ministro, aínda sendo
consciente de que está rodea-
do dunha irremediábel estu-
pidez social, e de que ten sobre
a súa mesa problemas máis
graves e urxentes, deberá ofre-
cer unha rolda de prensa en
hora de máxima audiencia pa-
ra falar do frío e para ofrecer
unhas cantas recomenda-
cións de puro sentido común. 

A secuencia pódese trasla-
dar, seguindo uns pasos simi-
lares, a unha intoxicación “es-
traña”, a unha suposta epide-
mia, á caída dunha liña eléctri-
ca de alta tensión, a unha
ameaza de bomba (pronto
desmentida) nun avión que
partía de Atlantic City, motivo
polo cal haberá que incre-
mentar a vixilancia no aero-
porto de Vigo, no de Tarrago-
na e no de Sebastopol. 

Nos días malos, eses nos
que non hai noticias, as redac-
cións escanean os medios de
todo o mundo, agora que é
doado, através da internet, e
malo será que non descubran
un neno falecido nun incen-
dio en Asia, por posíbel negli-
xencia do pai, ou que non se

poida dicir algo sobre unha
nova especie de lagarto urba-
no que podería transmitir o ti-
fo, segundo un experto do que
non se ofrece o nome ou, se se
ofrece, non se dá garantía nin-
gunha da súa seriedade. Can-
do o suceso ocorreu moi lon-
xe, o que provoca que o oínte
ou lector perda interese por el,
ese dato da procedencia non
se menciona até o bloque final
da noticia ou se menciona rá-
pido, en medio doutros deta-
lles máis escabrosos, a fin de
que pase desapercibido.

Así conseguen que vivamos
cada día no sobresalto ou ben
que nos fagamos indiferentes
ás ondas de terremotos, tem-
porais, ciclóns, violencia infan-
til, animal e ecolóxica e, en fin, a
todos eses titulares  espectacu-
lares que nos entran polos ollos
e oídos obturando a nosa sen-
sibilidade e creándonos unha
confusión tal que quizais nos
faga preferir a conexión cun te-
lepredicador de ideas claras,
precisas e contundentes, deses
que arranxan os problemas en
cinco minutos, é dicir dun co-
mentarista ou tertuliano de ex-
trema dereita. �

QUE ALGUÉN NOS LIBRE DAS NEVADAS!

TRIBUNA �Manuel Veiga.

’’A abundancia de noticias
espectaculares
e ameazantes acaba
por confundirnos e
pode facer que prefiramos
alguén coas ideas claras”

Traballadores dos camiños de ferro limpan a neve en Busdongo, provincia de León, o  pasado 4 de maio. ELOY ALONSO / REUTERS

ALBERT GEA/REUTERS
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MUNDO.13.
A ONU dá as cifras dos réditos da biodiversidade. Protexer a biodiversi-

dade é rendíbel. Segundo un informe da ONU, contra o tópico, investir en

protexer a natureza aforra gastos e produce beneficios, incluso no curto pra-

zo. Entre os exemplos que ofreceu o organismo internacional encóntrase o

dato de que as algas dos océanos poderían absorber a metade do dióxido

de carbono emitido polo transporte. A ONU critica que as axudas á conser-

vación do ambiente sexan moito menores que ásoutorgadas á industria.� G
R
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Ramón Lugrís
Membro do Consello Reitor do IGADI

(www.igadi.org)

A maioría dos comentaristas bri-
tánicos non adscritos ás dereitas
coinciden en que os resultados
das eleccións celebradas o 6 de
maio representaron un fracaso
dos conservadores de David Ca-
meron. Fracasou tamén Nick
Clegg, a grande estrela do pri-
meiro debate televisivo, fracaso
que non se debe exclusivamente
ao inxusto sistema electoral bri-
tánico pois que o Partido Liberal
Demócrata tamén está sufrindo
unha forte derrota nas eleccións
locais que tamén tiveron lugar
coincidindo coas xerais. Os re-
sultados coñecidos cando esta-
mos escribindo este comentario
indican que na gran maioría dos
166 concellos que participaban
nos comicios estaban triunfan-
do os laboristas e os conservado-
res. Un exemplo: no Concello de
Camden, en Londres, os liberal
demócratas perden dez conce-
lleiros que pasan aos laboristas,
que agora teñen 30 concelleiros
(maioría absoluta), frente a dez
conservadores (que perden
dous) e dez liberal demócratas.

Con todo, o gran fracaso é o
dos conservadores. Hai que ter
en conta que o partido de Ca-
meron enfrontábase a un go-
berno laborista moi impopular
polos escándalos financeiros e
pola crise máis grave que o Rei-
no Unido sofre desde a Gran
Depresión, despois de 13 anos
de estar no poder.  A esmagante
maioría da prensa de dereitas
(principalmente os voceiros de
Rupert Murdoch) e o financia-
mento xeneroso do multimillo-
nario Lord Ashcroft, vicepresi-
dente do partido conservador,
prognosticaban un cómodo
triunfo. Houbo un momento,
hai ano e medio, en que Came-

ron lle levaba 20 puntos de van-
taxe a Gordon Brown. Mais a
dianteira conservadora foi di-
minuíndo até acadar só un por-
centaxe do 36% do voto popular
nas eleccións.  Non semella que
exista entusiasmo polos con-
servadores. 

Por iso chama moito a aten-
ción o feito de que en España os
voceiros do PP, a comezar pola
presidenta da Comunidade de
Madrid, Esperanza Aguirre, ce-
lebren o resultado das eleccións
británicas como un triunfo sen-
sacional, como dicía hai poucos
días nun debate radiofónico o
deputado popular José María
Lasalle, quen, por certo, tamén
falou de que o triunfo de Came-
ron representaba a supremacía
dos “conservadores vermellos”,
quer dicir, dos conservadores
que, ao seu xuízo, son máis pro-
gresistas do que os laboristas. 

Os comentaristas liberais e
laboristas xa hai algún tempo
falaban do perigo dun novo
thatcherismo liderado por Ca-
meron, tendo en conta a ideolo-
xía de quen, con certeza, será o
Ministro da Facenda se os con-
servadores forman goberno).

PACTO ANTINATURA. A minoritaria
prensa “liberal” ou progresista
británica mostrouse partidaria
de Clegg, a comezar por The
Guardianque, máis ou menos,
levaba unha longa traxectoria
de apoio aos laboristas moito
máis longa, desde os anos 30 do
século XIX, como campión de
reformas constitucionais. E re-
forma constitucional sería – nun
país que non tén unha Constitu-
ción – a reforma da lei electoral.
Desta vez, o xornal coidaba que
chegara o momento dos libe-
rais. E comentaba nun editorial
que, canta máis xente lles dese
seu voto aos liberais demócra-
tas, maior sería a posibilidade

dunha reforma electoral que re-
mediase a inxusta situación do
bipartidismo presente.

No longo editorial en favor de
Clegg, The Guardiancomentaba
polo miúdo o que os liberais de-
mócratas poderían levar á go-
bernanza do país. Mais non esta-
ba todo.  Faltaba unha mención,
por pequena que fose, a Europa.
Non obstante, Europa é un dos
eixos do pensamento do Partido
Liberal Demócrata e Clegg, que
fixo boa parte da sua carreira po-
lítica en Bruxelas, sempre se ma-
nifestou como partidario da
construción dunha Europa uni-
da e mesmo partidario de que a
Gran Bretaña entrase a formar
parte da “Zona euro”.  É moi pro-

bábel que o “europeísmo” que
Clegg demostrou nas suas inter-
vencións nos debates pre electo-
rais teña sido un factor negativo
para os votantes británicos. A UE
nunca foi un tema popular no
Reino Unido, e principalmente
no momento actual de crise das
institucións europeas e de debi-
lidade do euro.

Desde unha perspectiva
europeísta, o laborismo repre-
senta a política tradicional bri-
tánica de participar en Europa
mais, ao mesmo tempo, de re-
frear no posíbel o progreso ca-
ra a unha maior supranacio-
nalidade europea. E, polo que
toca ao Partido Conservador,
son moitísimos os seus mem-
bros e simpatizantes partida-
rios de “menos Europa”. O fei-
to de se ter afastado do Grupo
Popular no Parlamento Euro-
peo para formar outro grupo
con anti-europeístas da Euro-
pa oriental demostra o talante
do partido de Cameron. Por
iso é pouco menos que contra
natura unha coalición liderada
por Cameron e Clegg, e tamén
por iso nas recentes eleccións
británicas Europa foi un espa-
zo baleiro.�

Se os liberais de Clegg pactan cos conservadores
de Cameron, traizoarán o europeísmo que o seu
líder defendeu na campaña 

Londres, máis lonxe
ou máis preto de Europa?

CONSECUENCIAS DAS ELECCIÓNS BRITÁNICAS

Manifestación a prol da reforma electoral en Londres, o 8 de maio. As pancartas pí-

denlle ao líder dos liberaldemócratas, Nick Clegg, que non pacte cos conservadores.    

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

O resultado das eleccións
inglesas, para cubrir 640

escanos, non clarifica moito a
situación: 306, ou o 36 por cen-
to, para os conservadores; 258,
o 29 por cento, para os laboris-
tas, e 57, o 23 por cento, para os
liberal demócratas. Hai aínda
28 escanos, ou sexa un 12 por
cento, para “outros partidos”.

Ningunha cousa impide
que Gordon Brown siga no seu
posto. Só necesitaría acollerse a
unha destas dúas opcións: ou
gobernar en minoría –cousa
que parece fóra de toda posibi-
lidade real– ou chegar a concer-
tos de goberno con outros par-
tidos, en especial cos liberais de
Nick Clegg, tamén con certas
dificultades.

Un concerto moi probable
podería ser David Cameron e
Clegg, pero non podemos es-
quecer que o primeiro é euro
escéptico e o segundo europe-
ísta. Este esixiría a reforma da
lei electoral –foi un tema da súa
campaña electoral–, pero o
conservador negaríase polos
bos resultados que ten dado o
bipartidismo.

Tampouco é fácil o acordo
entre laboristas e liberal demó-
cratas, por máis que eminentes
analistas sinalen que os dous
xuntos acadaron o 60 por cento
dos votos, o que, en realidade,
significa que representan o cri-
terio maioritario do electorado
da Gran Bretaña. Pero, claro é,
pactar é o que mellor saben fa-
cer os ingleses.

O pacto é a máxima expre-
sión da democracia. E, por difí-
cil que sexa –que xa o está sen-
do–, todo indica que a máxima
estabilidade política virá dun
pacto –difícil, reiteramos– entre
laboristas e liberal demócratas.
Outro calquera, entre as varias
opcións posibles, parécenos,
salvo erro, afastado do expresa-
do polos votantes.�

LATEXOS

ELECCIÓNS NA
GRAN BRETAÑA

’’

A máxima estabilidade
política virá dun pacto
entre laboristas e liberal
demócratas”

’’

’’Os resultados, diga
o que se diga, son un fracaso
para os conservadores”

Faias e teixos na Devesa da Rogueira

(O Courel). 
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seu último bico a cada membro
da familia. Un policía, un racista,
un patrón poden interpoñerse
no seu retorno diario, demoran-
do a chegada á casa ou impedín-
doa para sempre, nun estado no
que todo se percibe en branco
ou negro, sen medias tintas”.

Á caza de inmigrantes dedí-
canse paramilitares como os
Minutemen de Arizona, seme-
llantes a outros grupos como os
Ranch Rescue, American Patrol
ou os Barnett Brothers, peitean
a fronteira, co visto e prace dos
gobernadores, satisfeitos por-
que o número de detidos na raia
descendese dende os 1,2 mi-
llóns no 2000 até os 600.000 no
2008, nun estado polo que entra
a metade dos ilegais dos EE UU.

A eficacia e terror das patru-
llas Minutemen empurrou os
ilegais a fuxir cara a zonas máis
duras do deserto. Os esqueletes
ao vento dan testemuño das
consecuencias.

O verdadeiro problema de
Arizona radica en que o 64%
dos cidadáns apoia a nova lei.
Preocupante é que case a meta-
de da poboación norteamerica-
na sexa partidaria de tapar os
ollos con tal de ver reducida a
chegada de inmigrantes. O nu-
mero de novos inmigrantes in-
documentados aproxímase aos
11 millóns de persoas, dos que o
81% son de América latina, e
particularmente de México que
achega o 57%.

Acreditan en métodos de
persecución nazi como solu-
ción para deter a onda de crimi-
nalidade que os envolve, ligada
ao tráfego ilegal de persoas ou
drogas, ligando xenérica e in-
xustamente migración con deli-
to e violencia.

Obama prometera una nova
Lei de Inmigración. Hoxe non
se atreve a promovela, nin ten
apoios para aprobala, nin atalla
os problemas de violencia aso-
ciada, deixando o camiño expe-
dito para o radicalismo dos
máis intransixentes.

A tensión aumenta, a socie-
dade  polarízase. Os hispanos,
que xa representan hoxe o 15%
da poboación (no 2050 serán o
30%), séntense desprotexidos e
ameazados. O Latin Power da
Liga de Béisbol xa ameaza con
folga se prosegue a escalada de
leis xenófobas.�

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Denunciar anonimamente co-
mercios nos que traballen inmi-
grantes,  multar persoas que
transporten indocumentados,
ou a posibilidade de arrestar e
interrogar calquera persoa que a
xuízo da policía sexa sospeitosa,
xa é posíbel en Arizona (EE UU).

Antes de entrar en vigor a Lei
1070, para que un policía solici-
tase documentación identifica-
tiva precisábase dispor de base
xustificativa. Agora, unha sim-
ple sospeita serve de pretexto
para deter inmigrantes.

Arizona nunca se caracteri-
zou por ter vocación de univer-
salidade. Foi o único estado ao
oeste de Texas que cambiou de
bando para pasarse á confede-
ración escravista durante a
Guerra Civil. Hoxe, con medio
millón de “sen papeis” entre os
6,6 millóns de habitantes, pode
considerarse o estado máis ra-
cista dos EE UU. A terra de quen
leva sendo senador dende hai
máis dun cuarto de século, John
McCain, ten a triste honra de ter
recollido o facho racista que na
década do 1960 portaban Ala-
bama ou Mississipi.

A finais do 1998 o xornal ar-
xentino Clarínpublicaba unha
reportaxe na que ilustraba o ri-
tual do latino ilegal: “Pola mañá
sempre  ao saír de casa dáballe o

Un home intenta gatuñar polo valado fronteirizo que separa Nogales Sonora (México) de Nogales Arizona (EE UU), o 1 de maio. ALONSO CASTILLO / REUTERS

MÁIS?

’’As actuacións
dos paramilitares
reduciron a poboación
inmigrante de 1,2 millóns
a 600.000 en oito anos”

A nova dereita estadounidense e o gabinete de
Barack Obama observan as consecuencias da
dura lei do Estado sureño contra a inmigración,
que conta co apoio do 64% da poboación

Arizona, laboratorio do odio racialArizona, laboratorio do odio racial
A nova dereita estadounidense e o gabinete de
Barack Obama observan as consecuencias da
dura lei do Estado sureño contra a inmigración,
que conta co apoio do 64% da poboación
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Perigosas oscilacións na Bolsa española. O principal indicador, o IBEX 35,

caeu do 3 ao 7 de maio o 13,7%, o que supuxo o maior descenso do ano. A

seguinte semana comezou cunha subida de preto do 14%, mentres que o

martes 11 caeu un 5%. Os analistas atribúenlles as oscilacións ás dificultades

que está a pasar Grecia e ao macrorrescate programado pola UE. As varia-

cións non se corresponden coa tendencia ascendente da economía real.�

1º ACORDO DE FUSIÓN

Entre acordos e desacordes,
que persisten, a fusión das cai-
xas está a provocar un conflito
que, en certa medida, lembra o
que xerou, nos comezos da au-
tonomía, a designación da ca-
pitalidade. O chamado “coru-
ñesismo” desatara daquelas
unha confrontación da que
aínda estamos a pagar o prezo,
visíbel por exemplo na incapa-
cidade do PSdeG-PSOE para
definir o seu proxecto galego.
Os protagonistas dunha e ou-
tra historia son en parte os
mesmos; outros difiren pero
interpretan o mesmo papel. 

Se trinta anos despois, aínda
permanecen sen estiñar as feri-
das daquela loita capitalina,
cabe pensar que algúns non
calculan, a día de hoxe, as con-
secuencias deste novo conflito.

En primeiro lugar, o debate
Coruña-Vigo é a todas luces
irreal. Velaí os consellos de ad-
ministración de ambas entida-
des ou os negociadores que
presenta cada unha. Mesmo
hai persoas de vontade gale-
guista en ambas partes. O im-
portante é contar cunha caixa
galega e solvente. Sobre iso xa
existe consenso en toda Galiza,
consenso que permitiu que se
chegase ao punto actual,
mesmo superando as presións
–abonda con ler a prensa de
Madrid– dos que preferían
unha fusión-absorción madri-
leña (por parte dunha caixa
que curiosamente tamén se
encontra en números baixos).

O problema agora é esta-
blecer que modelo de caixa se
quere, cuestión que non com-
pete só aos técnicos, senón ta-
mén aos políticos e que re-
quire un amplo consenso so-
cial. Ese consenso sobre o mo-
delo é o que pode facilitar que
a caixa resulte operativa, moito
máis que a localización das se-
des.  O que está en xogo non
son as persoas, senón a esen-
cia mesma das caixas, se van ir
transformándose pouco a
pouco en bancos ou se conti-
nuarán a cumprir un papel so-
cial. Na axenda negociadora

debería incluírse xa o debate
sobre a obra social: vai conti-
nuar? Que necesidades  aten-
dería? Todas elas son pregun-
tas importantes para a socie-
dade. Para os impositores, em-
presas (pequenas e medianas)
e familias resulta igualmente
decisivo saber a que investi-
mentos e a que apoios daría
prioridade a nova caixa. 

Se se fala de cotas partici-
pativas e de reparto de benefi-
cios, haberá que preguntar
que papel terán nese es-
quema os sectores produtivos
e en que medida a xestión vai
xirar en torno aos accionistas.

É coñecido o adaxio de que,

ás veces, coa auga sucia da ba-
ñeira pode marchar tamén o
neno. Os negociadores non de-
berían esquecer que as caixas
galegas, como algúns bancos
–caso do Pastor– gozan dunha
importante cota de mercado
grazas precisamente ao seu
apego ao territorio e á súa fide-
lidade aos seus cidadáns em-
prendedores e familias. ¿De
apostar agora por un modelo
que pense preferentemente no
reparto de beneficios, que mo-
tivo terán os impositores para
permanecer nesa nova enti-
dade e non trasladar as súas
contas e operacións directa-
mente a un banco?

Neste sentido, adquire
moita importancia a lei ga-
lega. Mais, aí están os intentos
do goberno central (rexeita-
dos polos galegos e tamén por
vascos e cataláns) de elaborar
unha nova lei, pactada entre
os aparatos centrais de PP e
PSOE, que lle quitaría ás co-
munidades autónomas cal-
quera papel sobre as caixas.

Esta estratexia obedece,
por unha parte, ao afán recen-
tralizador que se está a vivir no
Estado e, por outra, á presión
da banca que considera que
hoxe en día as caixas exercen
unha competencia desleal ao
non ter que repartir benefi-

cios e poder aplicar unha xes-
tión diferente.

A reestruturación das cai-
xas, que parece estar che-
gando ao seu punto final, des-
pois do acordo entre Raxoi e
Zapatero, tampouco é conse-
cuencia exclusiva da crise,
como de continúo se afirma,
senón de conversas e acordos
anteriores –un dos principais
tivo lugar xa no 2006– nos que
participaron os dous grandes
partidos estatais, así como re-
presentantes de diversas enti-
dades, entre elas Caixa Gali-
cia. Naquelas negociacións xa
se falaba do deseño actual, co-
tas participativas, etc.�

PREGUNTAS IMPORTANTES
PARA A MESA NEGOCIADORA DAS CAIXAS

TRIBUNA �Afonso Eiré.

’’O problema non é Norte-Sur,
nin Coruña-Vigo, senón
que modelo de caixa
quere a sociedade”

’’O consenso sobre o modelo
é o que facilitará que a caixa
resulte operativa, máis que
a localización das sedes”

’’Hai debates importantes
que a mesa negociadora
non debe ocultarlle
á sociedade”

’’Se as caixas se bancarizan,
para que seguir nelas?,
poden preguntarse os
impositores”

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se reúne con el director general de Supervisión y el director de Inspección del Banco de España y con los

presidentes de Caixa Galicia y Caixanova.                                                                                                                                                                                                                                                            JESSICA BARCALA / AGN
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X.G.
Houbo finalmente fumata
branca en Montepío. A resi-
dencia oficial do presidente da
Xunta, que domina a capital de
Galiza, foi testemuña das últi-
mas negociacións entre os res-
ponsábeis de Caixanova e
Caixa Galicia. Alberte Núñez
Feixóo puido ao fin anunciar
unha fusión que presentou
como “equilibrada e paritaria”.
Todos os órganos da nova
caixa, da cal aínda non trans-
cendeu a marca, estarán com-
postos nunha metade por per-
soal designado por Caixanova
e na outra por Caixa Galicia.

A pesar da énfase no as-
pecto paritario, dúas das cla-
ves da negociación, que non se
dilucidaron até as derradeiras
horas son determinantes para
facer unha primeira aproxi-
mación ao equilibrio de forzas
entre ambas caixas e entre es-
tas e o Goberno da Xunta. En
primeiro lugar, Caixanova pi-
lotará o proceso. Xosé Luís
Pego ocupará a dirección xe-
ral, secundado por un adxunto
nomeado por Caixa Galicia.
Xulio Fernández Gaioso será o
primeiro presidente da caixa,
cargo que ocupará ano e me-
dio até ser substituído por al-
guén provinte da entidade co-

ruñesa. O período transitorio
será finalmente de tres anos,
dous menos dos que pedía
Caixanova.

VOTO DE CALIDADE PARA A PRESIDEN-

CIA. A presidencia constitúe un
cargo de especial relevancia,
xa que inclúe o voto de cali-
dade, que desfai desempates.
Este aspecto cobra importan-
cia nun consello de adminis-
tración con vinte postos, dez
para Caixa Galicia e dez para
Caixanova.

Gaioso, aos 78 anos, foi quen
de saír vitorioso da dura cam-
paña á que foi sometido por
varios medios. Tampouco as
duras críticas expresadas por
Feixóo ou Marta Fernández
Currás, conselleira de Fa-
cenda, conseguiron desalo-
xalo dun cargo do que sairá
con oitenta anos.

SANTIAGO NON SERÁ SEDE. Pese a ter
aparecido como posíbel sede
ou cosede da nova caixa, a ca-
pital de Galiza non terá prota-
gonismo no novo proceso. As
sedes repartiranse entre A Co-
ruña (social e fiscal) e Vigo (ins-
titucional e dirección de nego-
cio). Xa houbo quen adiantou
que a executiva, o consello de
dirección e a asemblea se reu-
nirán na cidade olívica, polo
que adiantaría en protago-
nismo á herculina.

ZAPATERO E RAXOI BENDICIRON A FU-

SIÓN. O encontro que Zapatero e
Raxoi mantiveron o 5 de maio
supuxo un punto de inflexión
nas políticas desenvolvidas po-
los principais partidos en rela-
ción ás caixas. O cambio máis
evidente foi o apoio á fusión
cando até hai poucas semanas
insistían en que se acollesen a
Sistemas Institucionais de Pro-
tección (SIPs, fusións light) ou
se integrasen con caixas dou-
tras comunidades. As que máis
soaron foron Caja Madrid, Caja
de Ahorros del Mediterráneo e
o SIP constituído en torno a
Caja Cantabria.

Feixóo e o BNG conseguen
así que unha parte moi impor-

Manuel Cao

Apasada semana a economía europea estivo some-
tida a fortes e contraditorias presións dos axentes

económicos, sociais e políticos globais con actuacións
que poñían sobre a mesa a propia capacidade do euro
para sosterse como moeda de referencia a medio prazo.
A posíbel expulsión dalgúns países da área euro xa che-
gou a considerarse seriamente no debate político en lu-
gares como Alemaña é existe un perigo certo de desafec-
ción sobre a moeda única nos axentes clave que poden
darlle consistencia.

A crise económica puxo de manifesto con crueza as
enormes diferenzas de desenvolvemento materializado
nos indicadores económicos e sociais pero, sobre todo,
no modelo institucional e de gobernanza imperante nos
países europeos. A falsificación das contas gregas é a
punta do iceberg dunha estrutura e unha elite de go-
berno máis orientada á busca do interese particular que
ao bon goberno da cousa pública e está nos antípodas de
sociedades máis avanzadas e democráticas nas que –ta-
mén con dificultades como revela o caso de Islandia–
tende a haber unha maior conexión entre a realidade so-
cioeconómica e os discursos e modelos de goberno dos
asuntos colectivos.

Cando a sociedade española considera que a clase
política é o terceiro problema importante do país e sitúa
a valoración dos líderes en niveis mínimos estase no ca-
miño do definitivo divorcio entre o discurso político e
os problemas e intereses sociais achegando un grao
máis de incerteza na estabilidade institucional pois pá-
sase xa a desconfíar directamente nos xestores públi-
cos. As consecuencias desta situación son coñecidas en
moitos países de América Latina acudindo a líderes po-
pulistas que só enguedellan e agravan aínda máis os
conflitos.

Non vai ser fácil que en tempos de crise as diferentes
realidades socioeconómicas e de valores existentes en
Europa acepten un modelo de gobernanza común pero
será imprescindíbel se se quere manter o euro e a esta-
bilidade do sistema de benestar. O modelo do Bundes-
bank  foi aplicado á unión económica e monetaria e
non se albisca outro alternativo para a construción eu-
ropea e é necesario para avanzar na integración asumir
por parte da UE competencias en política fiscal e que os
países membros acepten unhas regras de de gober-
nanza e sistemas de organización institucional moi se-
mellantes.

As asimetrías na economía real europea son grandes e
entre a capacidade exportadora e tecnolóxica de Europa
Central e os déficits comerciais do sur hai un abismo en
incentivos, estrutura empresarial, nivel de corrupción,
economía somerxida, etc. O inevitábel axuste ten que
producirse con rapidez pois os mercados de débeda son
implacábeis e a estabilidade só se acadará con medidas
inmediatas de reequilibrio orzamentario e coa completa
reformulación do modelo de crecemento español. A in-
tervención concertada de axuda a Grecia pode ser a úl-
tima oportunidade para a área euro e o seu fracaso terá
consecuencias imprevisíbeis.�

O inevitábel axuste
ten que producirse
con rapidez pois
os mercados de débeda
son implacábeis”

’’

’’
ELEVADA INCERTEZA

’’Xosé Blanco, Cristóbal
Montoro, e Mariano
Raxoi, aceptan agora
unha fusión que criticaron
durante meses”

’’O consello será paritario
e o presidente
desempatará as votacións”

1º ACORDO DE FUSIÓN

A sede de Vigo será a responsábel da dirección
de negocio. O 5 de maio Zapatero e Raxoi
cambiaron o seu discurso e apoiaron a fusión
de Caixa Galicia e Caixanova

ECONOMÍA.16.
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Caixanova gaña a prime

Abel Caballero, alcalde de Vigo,

tivo protagonismo até o último

momento. O 11 de maio, poucas

horas antes das derradeiras ne-

gociacións, convocou un pleno

extraordinario para pedir que

Gaioso presida a entidade resul-

tante, que a solvencia da enti-

dade se basee na venda de ofici-

nas de Caixa Galicia, que a sede

estea en Vigo e que a fusión non

sexa ‘paritaria’, senón que Caixa-

nova teña maioría no consello

de Administración. BNG e PP re-

xeitaron a proposta e votaron

outra na que pedían unha fusión

paritaria.

Manuel Vázquez, secretario

xeral do PSdeG, non desautori-

zou expresamente a Caballero.

Moitos interpretan que esta

toma de postura se explica pola

proximidade das eleccións mu-

nicipais de 2011.�

Caballero mantén a presión
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riano Raxoi, teñen que aceptar
unha operación que durante
meses criticaron.�

tante da postura que mantive-
ron desde un comezo se im-
poña. En cambio, Xosé Blanco,

ministro de Fomento, Cristó-
bal Montoro, portavoz de eco-
nomía do PP, e o propio Ma-

ECONOMÍA.17.
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Folga estatal de estibadores contra a lei de Portos. Os de Vigo,

Vilagarcía de Arousa e Marín acordaron, en asemblea, secundar o

paro estatal do 11 de maio. O obxectivo é expresar o seu rexeita-

mento á modificación da Lei de Portos, xa que consideran que supón

a privatización do servizo, e polo tanto unha ameaza para os seus

postos de traballo. En Vigo traballan 150 estibadores. �

Melchor Roel
Secretario de Comunicación do S.N. de CC OO.

N este mesmo espazo xa falamos de dúas das tres pers-
pectivas do principio de equidade que rexe (?) a redis-

tribución da riqueza no Estado español: da equidade vertical
-que achegue máis quen máis ten –e da horizontal– que se
traten igual os tributos do traballo e do capital. Toca agora fa-
lar da equidade desde a perspectiva territorial. Esta debe en-
tenderse como o dereito de todos os cidadáns, sen diferenza
na súa residencia, a recibiren a mesma cantidade de bens
públicos cando realizan o mesmo esforzo fiscal.

É importante aclarar –para que a niguén lle entren ganas
de invadir Polonia– que o concepto non se debe considerar
como a cantidade achegada en euros por un territorio, senón
como o resultado de pagar os mesmos impostos con igual
base impoñíbel, tarifa e deducións. Correspóndese coa suma
das actuacións dos tres niveis de goberno –estatal, autonó-
mica e local–, pero atópase especialmente afectada polas in-
cluídas no nivel autonómico, onde o sistema de financia-
mento admite melloras na autonomía fiscal, pero mostra de-
ficiencias na distribución territorial dos recursos globais ou ao
medila en termos de financiamento por habitante axustado. 

Estas deficiencias inclúen a posición favorábel de País
Vasco e Navarra, que reciben o dobre de financiación por
habitante que a media das comunidades do réxime común,
e a de Catalunya, que inclúe no seu Estatuto a obriga de per-
cibir investimentos do Estado durante sete anos por valor do
seu PIB.

Esta situación móstranos que os territorios non reciben
un trato equitativo na financiación dos bens e servizos auto-
nómicos, o cal fai imposíbel que os cidadáns poidan acceder
a un nivel de servizos semellante a pesar de realizar o
mesmo esforzo fiscal, co que a equidade esvaece. É verdade
que cómpre non prexudicar, por falta de infraestruturas, as
posibilidades de crecemento dos territorios máis desenvol-
vidos, pero a procura dunha solución para esta eiva  non
pode pasar por un drástico cambio nos investimentos do
Estado que lle impida a este o exercicio das súas funcións re-
distribuidoras e de cohesión económica territorial.

Os agrios debates sobre as balanzas fiscais encobren o in-
tento de certas elites económicas afincadas no territorio “X”
de cuestionar o criterio de equidade e a aposta por outro,
onde a maior capacidade económica lles xere privilexios aos
seus residentes en detrimento do resto. Por certo, como de-
sagregamos a riqueza xerada por unha traballadora galega
nunha sucursal de Lugo dunha empresa que cotiza en Cata-
luña? Porque iso é riqueza nosa, non? Este sensentido vai en
contra da xustiza social. As prestacións públicas veñen de-
terminadas polo seu caracter universal, non pola capaci-
dade económica da persoa, e moito menos do territorio.
Porque de non manter este criterio, son máis eficientes os
sistemas privados. É isto o que se procura? Veremos.�

As prestacións públicas están 
condicionadas polo seu
carácter universal, non pola
capacidade económica
da persoa ou do territorio”

’’

’’
IMPOSTOS (e III)

Saúdos entre os principais rectores das caixas en presenza de Feixóo. RAFAEL PASADAS

primeira presidencia

O día 5 Zapatero e Raxoi apoia-

ron a creación dunha gran caixa

galega, pero tamén avanzaron

na modificación da Lei de Órga-

nos Reitores das Caixas de Afo-

rros (LORCA) co obxectivo de di-

ficultar moito a fusión de caixas

da mesma comunidade. A prin-

cipal novidade que se prevé é a

dotación de dereitos políticos ás

cotas participativas, ou o o que

é o mesmo, o inicio da privatiza-

ción das caixas.

As cotas participativas sitú-

anse a medio camiño entre as

accións e a débeda a renta fixa.

As caixas en España son entida-

des semipúblicas, polo que este

tipo de instrumentos non confi-

ren dereito a participar nas súas

decisións, como si fan as accións

nos bancos, que son entidades

privadas. Facer que os investido-

res que compren cotas partici-

pativas se convertan en “accio-

nistas” supón, de feito, privatizar

as caixas.

Varios dirixentes do BNG cri-

ticaron o acordo entre PSOE e

PP. Guillerme Vázquez lamentou

que “temos un nubarrón moi

claro no horizonte, o cambio na

lei estatal de caixas que avan-

zará polo camiño da privatiza-

ción e deslocalización das mes-

mas”. Fernando Blanco, porta-

voz de economía dos naciona-

listas, afirmou que “a reforma vai

en contra do modelo formulado

na Lei de Caixas galega de de-

cembro de 2009”.

ATAQUE ÁS COMPETENCIAS AUTONÓ-

MICAS. Feixóo aínda non se pro-

nunciou sobre a pactada modi-

ficación da LORCA. A dirección

estatal do PP vén defendendo

desde hai meses medidas que

supoñen a diminución ou elimi-

nación das competencias auto-

nómicas sobre caixas, en espe-

cial o veto sobre as fusións. Un

dos dirixentes autonómicos que

máis protestou contra o acordo

entre Zapatero e Raxoi foi Juan

Vicente Herrera, presidente po-

pular de Castela e León. O diri-

xente conservador considerou

“disparatado” o recorte de com-

petencias proposto.�

O BNG advirte da ameaza da privatización

’’A reforma da LORCA
vai en contra do modelo
formulado na Lei de Caixas
galega de decembro
de 2009”

[Fernando Blanco]
BNG.
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dos os partidos que lle restaban
para, polo menos, intentar estar
a vindeira campaña na catego-
ría de prata, na que non milita
desde hai cinco tempadas.

No último encontro, os gale-
gos víanse as caras co Alavés en
Vitoria onde acadaba unha vito-
ria histórica (0-1) sendo este o
único resultado que lles valía, xa
que ao seu rival chegáballe co
empate para manterse en postos
de privilexio. Agora, aos da Boa
Vila agárdalles outro histórico do
fútbol estatal, o Real Oviedo, un
equipo que en 2001 militaba na

División de Honra e que a pasa-
da campaña ascendera á catego-
ría de bronce. Agardemos que o
Pontevedra rompa a súa racha.

DA IRREGULARIDADE DO LUGO A REVELA-

CIÓN DO MONTAÑEIROS. Tanto o CD
Lugo coma o Celta B selaron dú-
as irregulares campañas, o que
resulta moito máis sorprenden-
te para o equipo que xoga á bei-
ra do Miño que no filial celeste.
Os branco e vermellos da capital
luguesa comezaron a tempada
perdendo na casa o que gaña-
ban fora, pero a medida que
transcorría a primeira parte do
campionato o conxunto que
adestra Quique Setién parecía
afianzarse entre os grandes.
Non embargantes, na segunda
volta, o combinado lugués pre-
cipitouse dun xeito calamitoso,
sendo un dos peores da catego-
ría. O seu campo serviu para fa-
cer rexurdir a equipos que se en-

Emparellamentos dos equipos
galegos na fase de ascenso a
Segunda B. O filial deportivista

enfrontarase ao Burgos CF na fase

de ascenso a Segunda División B.

De gañar esta eliminatoria o De-

portivo B subiría á categoría de

bronce. O resto dos emparella-

mentos dos equipos galegos de

Terceira é o seguinte: Costa Cálida

de Murcia-Cerceda; Coruxo-Parla

e Ourense-Constancia de Inca.�

FERROL E COMPOSTELA: UNHA CAMPA-

ÑA PARA ESQUECER. Aínda que os
obxectivos de Caneda e Isidro
Silveira eran outros, ambos vi-
ron coma os seus equipos se
esnafraban e caían no pozo da
Terceira. O cadro compostelán
retornaba despois de sete tem-
padas á categoría de bronce
coa ilusión posta en facer un
papel digno, tras dous ascensos
consecutivos, pero non conse-
guiu máis que ser o eterno pe-
chacancelas.

Pola súa banda, o cadro de-
partamental, que hai tan só
dous anos militaba na división
de prata, comezouse a se des-
bocar no primeiro treito liguei-
ro e afundiuse nos últimos en-
contros. A vindeira campaña
non sairá xogar fora de Galicia e
estará en Terceira División,
despois de alternar 18 tempa-
das consecutivas a Segunda Di-
visión A coa B.�

Antonio Cendán
Despois duns comezos titube-
antes, o Pontevedra clasifícase
para a fase de ascenso a Segunda
División A. Salva así unha tem-
pada que se pode cualificar de
irregular tirando a pobre. A clasi-
ficación dos granates é o único
positivo nunha campaña na que
dous equipos galegos, a SD
Compostela e o Rácing de Fe-
rrol, descendían a Terceira Divi-
sión. Pola súa banda, o CD Lugo
naufragaba no último treito do
campionato, cando parecía un
claro candidato a xogar o torneo
de ascenso á división de prata.

REXORDE O PONTEVEDRA. O comezo
foi dubidoso e logo veu o cam-
bio de adestrador. Pablo Alfaro
foi elixido para substituír a
Aguirre no primeiro treito da li-
ga. Ao rematar a primeira volta,
ninguén apostaba porque o
equipo se metese na fase de as-
censo a Segunda A, xa que o ca-
dro da cidade do Lérez rema-
tou en undécima posición con
tan so 26 puntos. 

A segunda volta do Ponteve-
dra foi extraordinaria, conver-
téndose no segundo mellor cla-
sificado da mesma tan só supe-
rado pola Ponferradina, que re-
mataría a campaña como cam-
pión de grupo. O conxunto gra-
nate devolveulle a goleada que
lle infrinxira o Lugo na ida, ga-
ñando (2-4) na beira do Miño.
O conxunto de Pasarón encon-
trouse consigo mesmo, espe-
cialmente mediada a segunda
parte do torneo, na que se me-
tía por vez primeira entre os lu-
gares de privilexio. Nas tres últi-
mas xornadas o Pontevedra fixo
o máis difícil, que era gañar to-

Ferrol e Compostela
descenden a Terceira

contraban en pésimas condi-
cións deportivas e tampouco
puntuaba fora. Ao remate da
campaña, un agridoce sétimo
posto que lle sabe a pouco.

O Montañeiros, ascendido
nos despachos, foi a agradábel
sorpresa do fútbol galego este
ano. Un equipo ao que seguen
menos de 500 afeccionados e
que utiliza distintos escenarios
para disputar os seus encon-
tros, acomodouse ben a cate-
goría e chegou incluso a estar
en postos de promoción de as-
censo, aínda que ese non fose o
seu obxectivo. Ao final, unha
honrosa novena praza que fai
xustiza á campaña desenvolvi-
da polos antigos “boy scouts”. 

Pola súa banda, o Celta B fixo
tamén unha campaña moi irre-
gular na que predominaron os
altibaixos e máis centrada en
descubrir novos valores que en
acadar grandes obxectivos.

O Pontevedra salva a tempada
dos galegos na Segunda B

FÚTBOL

Plantel do Pontevedra ao comenzo da tempada.

’’O Montañeiros, ascendido
nos despachos,
foi a agradábel sorpresa
do fútbol galego este ano”
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Antonio Cendán
Chegar a unha final continental
é un dos máximos logros dun
club. Non embargantes, para al-
gúns equipos xogar o partido
cumio é un suplicio. Son os cha-
mados “segundóns”, arredor
dos cales se tecen curiosas len-
das. Estes equipos teñen o méri-
to de ser habituais en competi-
cións europeas e de pasar todas
as eliminatorias, pero algo oco-
rre cando chegan a final. Este
ano hai dous clásicos exemplos
de clubs finalistas aos que se lle
resiste o gran partido. Son o In-
ter de Milán, na Copa de Euro-
pa, e o Atlético de Madrid, na
Europa League (antiga UEFA).

INTER DE MILÁN. O equipo italiano
pasou de ser un clásico dos se-
senta a un desaparecido dende
1972, ano no que xogou a últi-
ma final europea contra o Ajax
de Amsterdam, de Johan Cruyff
e que acabou perdendo 2-0. Pe-
ro, con anterioridade, en 1967, o
conxunto no que xogaba Luís
Suárez, perdera contra o Celtic
de Glasgow. O seu último triun-
fo na máxima competición
continental remóntase a 1965.
Logo gañaría tres copas da UE-
FA, pero non pasou de ser un al-
ma en pena. Na liga de Cam-
pións, no seu moderno forma-
to, foi un equipo co que até esta
tempada non se contaba. Con-
vertérase nun clásico perdedor,
ao igual que o Benfica, que non
volveu conquistar o torneo
dende 1962, perdendo até cin-
co finais. Do mesmo xeito, a Ju-
ventus foi derrotada noutras
tantas ocasións no partido cu-
mio, mentres que o equipo
francés do Stade de Reims per-
dera dúas co Madrid ou o Va-
lencia, que a comezos desta dé-
cada, perdeu tamén dúas.

Pero, o actual Inter de Milán
é distinto. Baixo a batuta do

DEPORTES.19.ANOSATERRA
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provocador José Mourinho, re-
presenta a faciana do “antifút-
bol”. Non só é rañetas ou ultra-
defensivo, cando ten o marca-
dor ao seu favor, senón que ta-
mén, chegado o momento, bó-
talle un ápice de violencia co
ánimo de desconcertar e gañar
a calquera prezo. Enfronte terá
un clásico da Copa de Europa, o
Bayern Münich, un combinado
que fai un xogo moi distinto ao
dos italianos, aínda que nalgún
instante a súa historia seme-
llouse a dos milaneses, xa que o
cadro xermano pasou un cuar-
to de século sen conquistar a
máxima competición europea,
malia que nese intervalo de
tempo (1976-2001) chegou a
tres finais, perdéndoas todas.

Se algo caracteriza o fútbol é
a paixón e os goles. Á hora da
verdade non entende de estatís-
ticas nin de maleficios, nin se-
quera de deportividade. Iso é
outra historia.

A LONGA ESPERA DO ATLÉTICO DE MA-

DRID. Tan só os máis vellos lem-
bran a única vitoria do Atlético
de Madrid nunha competición
europea, concretamente na Re-

copa, en 1962. Daquela, os “col-
choeiros” venceran na final a
Fiorentina, pero dende entón
sucedéronse as derrotas, algun-
ha tan amarga coma a de 1974.
O equipo do Manzanares non
soubera reter o 1-0 de Luís Ara-
gonés a escasos segundos do fi-
nal. No desempate, o Bayern dé-
ralle un baño de fútbol e goles,
gañándolle 4-0. Logo, en 1986,
na súa última final continental,
dera boa conta del o Dinamo

Kiev, que lle endosara un 3-0 na
súa terceira final da Recopa. 

Despois de case cuarto de
século, no que a historia dos
vermello e brancos da capital
de España estivo marcada pola
figura do desaparecido Jesús
Gil, ten unha ocasión para re-
conciliarse consigo mesmo e
coa súa afección, que hai xa 14
anos que non saborea un título,
o período máis longo nos seus
107 anos de existencia.

Ao igual que o Celta, o Atléti-
co de Madrid é dos poucos
equipos que conta cun himno
extraoficial de tipo derrotista.
Mentres, entre a afección celes-
te se popularizou a finais dos se-
tenta e oitenta a súa Foliada,
composta pola Roda, entre os
que van ao Calderón acadou
unha gran sona nos últimos
tempos unha composición de
Joaquín Sabina, que ten un cer-
to ton irónico, o dun equipo
que ao longo dos anos ganouse
o apelativo de “El Pupas”.

Na final da primeira edición
da Europa League, o cadro que
adestra Quique Flores enfrón-
tase a un gran descoñecido da
afección europea, o Fullham in-
glés. O seu único mérito reco-
ñecido foi plantarse nunha final
de Copa inglesa, pero, ao igual
que no caso do conxunto ma-
drileño, hai que remontarse a
tempos que comezan ser re-
motos, concretamente a 1975.

Non cabe ningunha dúbida
de que é unha final inédita, dun
torneo teoricamente novo, e de
que a levará un equipo ao que se
lle atragoan as grandes compe-
ticións. A historia non mente.�

Carlos Pérez Rial, prata na Copa
do Mundo. O padexeiro galego

Carlos Pérez Rial, xunto a Saúl Cra-

viotto, fíxose coa medalla de prata

na Copa do Mundo de Piragüismo,

na modalidade de K-2 200 metros,

que se celebrou na localidade

francesa de Vichy. A especialidade

na que Pérez Rial vén de acadar o

segundo posto será olímpica nos

Xogos de Londres, en 2012.�

Inter de Milán e Atlético de Madrid chegan a finais
europeas despois dunha longa noite de pedra

’’O Inter pasou de ser
un clásico dos sesenta a un
desaparecido dende 1972”

’’Tan só os máis vellos
lembran a única vitoria
do Atlético nunha
competición europea”

Xogadores do Atlético de Madrid celebran o pase á final da Liga Europa en Liverpool o  29 de abril. DYLAN MARTINEZ / REUTERS

O plantel do Inter celebra un gol. PAOLO BONA / REUTERS

O renacer dos históricos
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Xan Carballa

Opasamento de Per-
fecto A. Estévez
(Ourense, 1955),
serve para resgatar

na memoria un tempo no que
as ideas de arte e intervención
social camiñaban da man. O
artista ourensán, que residía na
Coruña, é un exemplo redondo
do compromiso natural dunha
xeración que viviu e protagoni-
zou o final da Ditadura. Aínda
que algún dos seus amigos, co-
mo Fiz Valcárcel ou Iñaki Basa-
llo, poderían dar un retrato
máis cabal da súa traxectoria
artística, se consultamos a co-
lección de A Nosa Terra, desde
a reaparición no nadal de 1977,
atoparemos salferidas as súas
colaboracións gráficas, e de
percorrer unha colección do

cartelismo político e cultural da
época, sorprenderá a forza e o
criterio coa que un home novo
era quen de erguer unha sólida
traxectoria gráfica que se había
consolidar co tempo.

Nado en Ourense en 1955,
Perfecto Antonio Estévez xun-
tou a esas facetas reseñadas un
labor profesional en axencias
de publicidade –foi xefe do es-
tudo gráfico da axencia de pu-
blicidade AHA–, director de arte
do grupo Córcega e tamén de-
señador da editora Espiral
Maior ou colaborador de Baía
Edicións, pero tamén realizou
traballos gráficos para a Univer-
sidade da Coruña, a Xunta ou
os concellos da Coruña e Sada.
Foi ilustrador de libros e revis-
tas, escenógrafo e tamén grava-
dor, e é ben coñecida a súa obra
no ámbito da cultura galega, a

cuxa restauración contribuiu
decididamente, moitas veces
con entrega militante. 

No eido da pintura e do gra-
vado, a súa era unha obra perto
da abstracción e do grafismo
xestual, presente en traballos
como as catro láminas que rea-
lizou en 1992 para A Nosa Te-
rra.Entre outras colaboracións
cos escritores realizou os gra-
vados do poemario As ortigas
da memoria de Cesáreo Sán-
chez Iglesias, ilustrou traballos
da Escola Dramática Galega,
realizou ilustracións para dife-
rentes editorais galegas e, al-
gunhas, das súas ultimas crea-
cións foron para a Asociación
de Escritores en Lingua Galega.

Afectado desde hai tempo
dunha grave enfermidade, fale-
ceu o pasado 5 de maio. O seu
corpo, abrazado pola bandeira
galega, foi incinerado na Coru-
ña, logo dun acto poético e mu-
sical, no que interviñeron ami-
gos seus como Miguel Anxo Fer-
nán Vello, Manuel Lourenzo,
Xulio Valcárcel, Cesáreo Sán-
chez Iglesias e Xavier Seoane.�

Perfecto Estévez, deseño e arte en transi
Deseñador gráfico e pintor formado
nos anos nos que agromaba a esperanza
democrática, morreu o 5 de maio na Coruña

IN MEMORIAM

Non me é fácil falar dun ami-
go con tantos proxectos aín-
da por facer, para celebrar o
futuro no que sempre estará.
Desde os tempos de Ourense
en que nos coñecemos, nos
comezos dos anos setenta, a
súa obra foi tecéndose dende
a tenrura e dende o amor á
nosa nación. Moitos dos car-
taces que ollastes naqueles
anos, convocando a feitos
culturais, sociais e políticos,
viñan da súa man. El era a voz
a nos convocar á liberdade

para os homes e mulleres
desta terra, para que a Galiza
renacera dun xeito novo.

O seu compromiso con es-
ta Terra ven de moi lonxe. Ho-
xe vimos a abrazar ao amigo
que parte coma andoriña, pa-
ra permanecer. Na súa obra e
no recordo da amizade as sú-
as obras viven, vivirán nas no-
sas casas a ollar o mundo cos
ollos das mulleres da Galiza,
que son os ollos de Iolanda.

Dos libros dos poetas que
el ilustrou fixo, aínda mais, o

territorio da poesía. Todo nel
será memoria colectiva da
nosa cultura nacional. Hoxe
vimos a acompañar o seu
longo camiño para formar
parte dos bos e xenerosos
que falan no Pórtico da Gloria
d´A Nosa Terra.

Con Perfecto, hoxe todos
partimos tamén un pouco e
ficamos a abrazar o fértil re-
cordo da súa amizade, de
Home Bo e Xeneroso e lé-
moslle poemas, a el que tanto
amou aos poetas.�

NO CORAZÓN DOS POETAS

TRIBUNA �Cesáreo Sánchez Iglesias.
Presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega.

Cartaz das Xornadas do Cine de Ourense e portada de ANT do Día da Patria de 1978.
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Marga Romero

V elaí un nome que envolve
unha palabra marabillosa:

volcán. Ser todopoderoso que
pode durmir máis de cen anos
coma unha bela dormente e es-
pertar un día, sen bicos. Cor ver-
mellavolcán que arde no ceo, rí-
olume, carmín. Volcán illa
Strómboli ollos de Ingrid Berg-
man. Volcán Sabinyo terra dos
gorilas. Pompeia vida muda no
Vesubio. Imaxes que se evocan
mentres agardamos para factu-
rar maletas, agora que a cinza
que percorre coma unha fantas-
ma contra o capital Europa nos
permite voar. Aeroporto de
Compostela. Un peregrino gaba
o queixo de Arzúa, mentres tres
peregrinas comentan animadas
a sorte que tiveron en Fisterra, xa
que parou a chuvia ao solpor.
Outro que escribe as “mellores
guías” sobre os Camiños, fala do
do Norte. Corríxolle os topóni-
mos e explícolle a lección sobre a
lingua, a literatura e o país. Aten-
den. Comentan da necesidade
de información en Galiza que fa-
le desta realidade, se o Xacobeo
non explica o país quén o vai fa-
cer. Unha agradece ter que ficar
tres días máis por causa do vol-
cán, quen fai o Camiño moitas
veces non vai máis alá dos seus
pasos, Compostela non é a meta
e polo volcán chegou a Fisterra, e
é na volta onde cómpre a descu-
berta, Galiza non é España, com-
prendeu máis alá da frase que ti-
ña lido o que había. Schade, o
Pórtico da Gloria, nese estado. A
Ana que volvía para Francfurt e a
min matounos a humidade de
Compostela, mais tivemos tem-
po de gozar das amizades. Gra-
zas a ese señor que detén a présa
hai quen levaba unha mochila
chea de latas de conserva, algún
albariño e un paraugas de Novas
da Galizado mercado da rúa de
San Pedro. A natureza é sabia e
non somos nada, sentencia, Ma-
ximino. Ponnos no seu sitio.�

EYJAFJALLAJÖKULL

’’

’’Ser todopoderoso
que pode durmir cen anos
e espertar sen bico”

Dous logotipos e os catro gravados realizados para A Nosa Terra en  1992.
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obra é unha viaxe literaria a
Santiago. É por iso que pode-
mos encontrar contos (coma
o de Darío Xohán Cabana),
lendas (coma as de Leandro
Carré Alvarellos), historia (da
man de Manuel Murguía, en-
tre outros) e incluso un frag-
mento dun guión de cinema
de Luis Buñuel. "Quixen
abranguer diferentes temas
do camiño: a vida dos peregri-
nos, a importancia da visión
francesa e galega da ruta e a
colisión dos mitos de Santiago
e Prisciliano".

Libro ideal para quen quei-
ra mergullarse na historia dun
dos vieiros de peregrinaxe
máis remotos e cheos de som-
bras. Miranda recorda que o
camiño é un invento francés.
"Non se entende a expansión
dos mosteiros cluniacenses
sen esta ruta, que se expande
mercé ao pacto entre o papa
Calixto II e os seus parentes os
condes borgoñóns de Galiza e
Portugal a finais do século XI".

O proxecto está pensado
para achegar os lectores forá-
neos á nosa tradición. "Esco-
llín moitos textos galegos para
dar a nosa visión e difundir os
seus achados. Por exemplo, a
relación entre os Dióscuros e
o Apóstolo descubriuna Mur-
guía antes ca ninguén".�

Sinfonía
de alboradas
Autor: X. Luís Muñoz Portabales.
Edita: LibrosEnRed.

Da experiencia como peregri-
no a Santiago xorde esta nove-
la cuxo autor é un veterano
xornalista da TVG. "É a histo-
ria dun profesor corentón de
Compostela que usa o camiño
como unha oportunidde para

para o culto xacobeo e a que
se considera primeira guía tu-
rística do camiño.�

A cripta
do apóstolo
Autor: Pere Tobaruela.
Edita: Xerais.

Novela publi-
cada na colec-
ción 'Fóra de
xogo', pensada
para lectores
mozos, conta
unha historia
de peregrina-
ción con mis-
terio incluído. O catalán Toba-
ruela mora en Galiza desde o
2005 e aínda que escribe en ca-
talán (a tradución desta novela
é de Ana Boullón), a nosa cul-
tura respira nos seus libros.�

CULTURA.22. ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

recompoñerse
por dentro. Pe-
ro cando pen-
sa que vai go-
zar da soidade,
goza do amor
dunha estu-
dante de Ar-
quitectura coa
que comparte ruta a partir de
Roncesvalles".

Muñoz fixo o camiño seis
veces e considérao escenario
proclive á imaxinación. "É un-
ha ruta única na que conviven
a forza da paisaxe e a influen-
cia da historia. Na novela
aproveitei todo iso para facer-
lles vivir aos personaxes en-
contros anacrónicos con per-
sonaxes do pasado. Así pre-
sencian a batalla de Clavijo ou
o xuramento de Santa Gadea
de Afonso VI".

O libro escribiuse orixinal-
mente en galego pero as difi-
cultades de acomodalo nun-
ha editorial galega obrigaron á
tradución. "Non me movín
moito no mercado de aquí pe-
ro esta nova editorial ofreceu-
me a posibilidade de sacalo
adiante".�

Códice
Calixtino
Edita: A Nosa Terra
Edita:Xunta de Galicia.

Aínda sendo
un dos textos
máis coñeci-
dos da Idade
Media, até
agora nunca
aparecera por
completo en
galego. O papa
Calixto II patrocinou a obra. A
tradución é do profesor Xosé
López Díaz e inclúe ilustra-
cións de Paco Leiro.

A obra é un compendio de
libros con gran sona entre os
camiñantes a Santiago desde
o século XII. Os volumes reco-
llen milagres do Apóstolo, li-
turxia propiamente creada

César Lorenzo Gil

Camiñar a
Santiago cun libro
na man
Autor: Antón Pombo.
Edita: Xerais.

Concibido co-
mo un manual
para viaxeiros,
este libro traza
a ruta a Santia-
go desde o
Bierzo e tamén
inclúe infor-
mación sobre
as etapas que enlazan a Com-
postela con Fisterra. O autor,
Antón Pombo, fixo o camiño
nove veces e non só consigna
cada albergue, cada monu-
mento e cada perigo para o
viaxeiro senón que tamén dá
conta de como evolucionou a
vía compostelá desde o rena-
cemento xacobeo de primei-
ros da década do 1990. Critica
determinadas actuacións pú-
blicas que danaron o camiño
e analiza os diferentes estabe-
lecementos hostaleiros. Ade-
mais inclúe mapas indepen-
dentes de toda a ruta.�

Libro del Camino
de Santiago
Autor: Xosé Miranda Ruíz.
Edita: 451.

O escritor Xosé
Miranda con-
vértese neste
proxecto en
editor de tex-
tos alleos. Nas
palabras do
autor de Mor-
ning Star, esta

Alexandre Mínguez,
xornalista
‘Os países celtas
téñenlle fobia
aos cogomelos’

M.B.
O xornalista e especialista en
micoloxía Alexandre Mínguez
(Ourense, 1974), vén de recibir o
segundo premio Xosé Aurelio
Carracedo de Xornalismo, con-
vocado pola Deputación de
Ourense, pola colección de arti-
gos publicados no semanario A
Nosa Terra centrados mono-
graficamente na divulgación
micolóxica.
CCoommoo  rreecciibbee  oo  pprreemmiioo??
Presentei a colección con reser-
vas polo carácter específico que
ten. A serie incluía descricións
de cogomelos e tres reportaxes
sobre gastronomía, cogomelos
de verán e propiedades medici-
nais dos fungos. 
CCaannddoo  ccoommeezzoouu  nneessttee  mmuunnddoo??
Meu pai, técnico de medio ru-
ral, foi dos primeiros que se in-
teresou por este campo nos 70.
Na miña casa houbo cogome-
los sempre. 
QQuuee  ppeerrsseegguuííaa  ccoonn  eessaa  sseerriiee??
Na micoloxía quedámonos co
superficial e esquécense outros
aspectos interesantes, como
que aquí hai medio milleiro de
cogomelos que se empregan na
industria farmacéutica. 
CCoommoo  aaccoollllee  ttooddaass  eessttaass  ppoossiibbii--
lliiddaaddeess  uunn  ppaaííss  mmiiccóóffoobboo  ccoommoo
oo  nnoossoo??
Existe unha teoría que defende
que os países celtas teñen fobia
aos cogomelos. Nese medo in-
fluíu a Igrexa posteriormente,
gran inimiga dos fungos polas
súas propiedades medicinais e
porque os empregaban as mei-
gas. Doutra banda, os romanos
foron grandes consumidores de
cogomelos. De feito, nas zonas
galegas nas que tiveron maior
presenza existe hoxe un maior
interese pola micoloxía. Pero
cómpre recoñecer que Galiza
non lle ten cariño aos cogome-
los, aínda que vaian cambiando
as tornas.�

O Xacobeo 2010 revitaliza as viaxes a Compostela
e aumenta o interese polos mitos e lendas
santiagueses. Velaquí unha biblioteca esencial
do Camiño

Camiñar a Santiago cun libro na man

Xa fóra do andel de novi-
dades pero con fresco in-
terese, para quen queira
adentrarse no mundo do
camiño de Santiago é re-
comendábel recuperar a
colección de guías de via-
xe publicadas por Do Cu-
mio. Títulos de interese
son tamén Viaxe de Ná-
poles a Santiago de Gali-
cia, de Nicola Albani, His-
toria arredor do Camiño
Meridional de Santiago
en Galicia, de Elixio Rivas,
ambas publicadas por A
Nosa Terra. Para coñecer
retrincos da historia xa-
cobea cómpre recuperar
Pedras de Compostela,
de Aldonza de Praterías
(Mercedes Pintos), que
apareceu en Xerais.�

Outras
lecturas
de interese
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UXÍO NOVONEYRA,
o corazón do Courel.

GALICIA, será a miña xeneración quen te salve?
Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas?

Non, a forza do noso amor non pode ser inútil!
(UXÍONOVONEYRA, 1957)

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

SON das augas! Doado vir do lonxe!  XOSÉ MANUEL ALBÁN, da exposición A Voz da Terra.
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M.V.

Aactual polémica sobre a
lingua está a provocar o
efecto paradoxal de que,

case cada semana, vexa a luz
unha nova obra en defensa do
galego, de carácter divulgativo.
É este último un aspecto novi-
doso que busca trasladar o co-
ñecemento do idioma máis alá
dos ámbitos académicos, nos
que tradicionalmente atopou
refuxio, na procura dun pú-
blico máis amplo, tanto escolar
coma non escolar.

A Historia da Lingua Galega
de Pepe Carreiro, que agora dá
a coñecer Edicións A Nosa Te-
rra, mostra esta intención di-
vulgativa ao presentar dúas
versións, unha “para xente ma-
dura” baixo o subtítulo “Do la-
tín ao galego cordial” e outra
para “xente nova”, coa lenda
“Do latín ao acento de Burgos”. 

O formato escollido en am-
bos casos, manexábel e a cor,
alberga unha narración, sinté-
tica e amena, de Pepe Carreiro,
asesorada no tocante aos datos
históricos pola profesora aso-
ciada da Universidade da Co-
ruña, Mercedes Queixas.

A carón do texto, aparece ta-
mén unha panoplia de ilustra-
cións, no estilo Carreiro, que ás
veces lembran, non polo trazo,
senón por ese sorriso que pro-
vocan e que trae detrás un forte

dramatismo, o Castelao do ál-
bume Nós. 

A ‘FANTASÍA’ DO DESCOÑECIDO. Pepe

Carreiro é un autor que habi-
tualmente se distingue pola
súa proximidade ao cotián,
afastada da fantasía. En obras
coma esta, de carácter histó-
rico, o realismo é obrigado,
máis xorde aquí un paradoxo. 

Dado que a historia galega,
neste caso a historia da lingua, é
en gran medida ignorada pola
maioría dos galegos, o texto rea-
lista admite, de modo sorpren-
dente, unha lectura imaxinativa.
Non é un aspecto que literaria-
mente se deba desaproveitar e
Pepe Carreiro, un creador de in-
tuición, non o fai, de modo que
sabe fixarse nos aspectos non
por reais e decisivos menos sor-
prendentes e de grande atrac-
tivo para o lector medio.

Ambos textos abranguen a

Pepe Carreiro asina exemplares durante a presentación da mostra sobre a

historia da lingua, patrocinada polo Concello de Pontevedra.                        D. FREIRE

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

Pepe Carreiro presenta dous textos
sobre o pasado e presente da lingua
galega dedicados a un público amplo

A descoñecida historia da nosa lingua, para n

? UERE SABER MÁIS?
Os concellos que desexen exhibir
a mostra Historia da Lingua Galega
poden solicitalo no teléfono 986
433 830 de Edicións A Nosa Terra
que produce a exposición. Tamén
a dispor dos interesados, a mostra
Historia de Galiza,en paneis
escritos e debuxados igualmente
por Pepe Carreiro.

’’A historia da nosa lingua
non é agradábel pero 
a lectura destes libros si”
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historia da lingua falada no noso
territorio, desde as falas (apenas
coñecidas polos propios investi-
gadores) anteriores á chegada
dos romanos, até as contradi-
cións, tan absurdas nalgúns as-
pectos, da actual realidade.

O resultado é un libro, en

dúas versións como dicimos,
con rigor histórico, que se le de
corrido e suscita de cote o noso
sorriso. Unha maneira de ache-
garse a unha historia non moi
agradábel, con boa cara e que lo-
gra que saiamos da lectura con
máis ánimo e ganas de contalo.�

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

a nenos e grandes

Pepe Carreiro, ilustrador,
debuxante, humorista e ta-
mén narrador, é nesta altura
un dos creadores máis co-
ñecidos entre os escolares
galegos. O seu éxito, a través
sobre todo dos seus perso-
naxes Os Bolechas, rompeu
hai tempo barreiras lingüís-
ticas e prexuízos sociais. 

Agora, a súa Historia da
Lingua Galega, publicada
por Edicións A Nosa Terra,
volve mostrarnos a capaci-
dade do autor para sintetizar
asuntos complexos, para
conseguir que leamos con
interese até chegar ao final
historias que doutro modo
apenas folleariamos e para
provocar o noso sorriso
aberto ante acontecementos
escabrosos, polémicos e

mesmo dramáticos.
Carreiro é un humorista e

de aí provén a súa agudeza
para encontrarlle a volta a
calquera asunto, sintetizán-
doo en apenas uns poucos
trazos. Ás veces o seu boca-
dillo pode bater en nós con
dureza pero a ferida aparece
sempre compensada polo
aspecto entrañábel e risoño
do debuxo. Esta clave, ca-
racterística de Carreiro, non
é só consecuencia da súa
arte ou do seu oficio, senón
que é o resultado dun carác-
ter innato para criticar sen
rancor. Este equilibrio fai
que Carreiro, como todos os
bos humoristas, resulten
tan difíciles de imitar.

Con todo, cómpre recal-
car outra das súas capacida-

des: a narrativa. Pepe Ca-
rreiro é escritor en tanto que
produce textos recoñecí-
beis, de autor. É escritor ta-
mén, en tanto que constrúe
historias dotadas de auto-
nomía, mesmo cando se di-
rixe ao público máis novo,
aquel que apenas sabe ler,
historias transmitidas de
maneira moi atraente. 

A súa capacidade comu-
nicativa provén quizais, en
parte, de que ao non ter co-
mezado como escritor ao
uso non sente sobre el o peso
da retórica nin a necesidade
de mostrarse solemne. Os
seus textos resultan así fres-
cos e contemporáneos. Tan-
tos rapaces e rapazas, coa
súa fidelidade, non poden
enganarse.�

O ‘BEST-SELLER’ FEITO A PULSO

TRIBUNA �M. Veiga

Axuda
a profesores

A Historia da Lingua Galega,

versión para xente nova, que

leva por subtítulo “Do latín ao

acento de Burgos” conta

cunha unidade didáctica ela-

borada pola profesora Merce-

des Queixas. Este cuestionario

de axuda aos profesores foi

pensado para os últimos cur-

sos da primaria e primeiros da

secundaria.�

A biblioteca pública de Pon-
tevedra está a ser o escenario
da exposición sobre a histo-
ria da lingua, que corre para-
lela á edición dos libros men-
cionados. A mostra consta
de vinte paneis, realizados
por Pepe Carreiro, que se len

de corrido e que facilitan a
risa irónica e tamén a apren-
dizaxe dunha historia tan
próxima como só a medias
coñecida.

Inaugurada o 3 de maio,
polo alcalde Miguel F. Lores,
estará aberta até final de

mes. Calquera colectivo, so-
bre todo os colexios, ten a
oportunidade de gozar
dunha visita guiada, cha-
mando previamente á con-
cellaría de normalización
lingüística, que é organiza-
dora da exposición.�

A xira de exposicións iníciase
en Pontevedra
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Luísa Villalta
Galicia, será a miña xeneración 

quen te salve?

N acín no ano en que Uxío
Novoneyra perguntaba
isto (quen sabe se no

mesmo instante?) a todos nós,
aos que xa eramos e aos que
aínda seremos, porque a todos,
é verdade, “chamaránnos Gali-
cia” ou non nos chamarán
nada. E a min gustaríame dar
aquí eventual resposta afirma-
tiva pois, o que eu son e como
son, naceu á súa vez en min
desa mesma incógnita e nela se
produciu e desenvolveu.

A túa xeración, Uxío, máis
que unha xeración, unha ir-
mandade, soubo e aínda sabe
ser o círculo de xustos, a trabe
que sostén o difícil equilibrio do
país. Mais como ti mesmo dixe-
ches, “ningún vento ven do fu-
turo”. Houbo con certeza un
chamado involuntario, talvez,
da mesma terra que se resolvía
en sí carregada de derrota e hu-
millación, pero con forza aínda

viva e incansabelmente reno-
vada. Foi ela entón quen vos
chamou por voz de Otero no
nome de todos os demais, mor-
tos e vivos, para convocarvos?

Erades os discípulos apren-
dendo a serdes mestres, her-
dando trans/misións que sabía-
des non ser ningunha gloria o
paradóxico destino da liberdade
e por iso mesmo libremente
aceitado: xa ves que os que non
tiveron o valor agora nin nome
teñen e por iso non imos xa nin a
lembralos.

E de entre todos ti, a voz de
Uxío, o ben nacido, apostouse a
esperar con máis paciencia, “cal
se agarda no Courel”, para facer
da espera un suceder de poema
tras poema, os máis deles quiza-
ves nin escritos. “Eu escrebo tan
só o que me sobra”, dixécheme
un día paseando, e a frase soou a
inscrita en pedra, a runa ou pe-
troglifo, igual que a túa propia
voz, a túa voz que paraliza,
como detería aquela outra vez o
brazo de Abraham dun policia,
dun autómata represor de ma-

nifestacións, batendo a súa co-
vardía nun neno que ben podía
ser eu mesma, que eramos to-
dos nós, os nacentes á concien-
cia sen excusa.

Portanto perguntache:Irei
un día do Courel a Compostela
por terras libradas?

E continúoche hoxe esa
mesma pregunta na diagonal
azul cara a esta esquina do mar
en que eu habito, onde non rei-
nan as montañas nin a imensí-
sima verdade do silencio, onde o
soño constantemente se des-
perta sobresaltado de tanto es-
quecemento, onde A Cidade,
esta que tamén eu son e é Galiza,
oculta nalgún predio aínda sub-
terráneo aquel momento no que
ti e máis Lugrís, segundo me ten
dito Avilés, de tan tenra memo-
ria, enterrastes todos tres as pe-
dras angulares de calquera edifi-
cación digna e humana que ha
de ser remisión na nosa lingua,
que ha de ser por nós e para nós
a forza efectiva da arte e da pala-
bra: esa solemnidade, ese es-
pazo tan enorme e que tan inter-

minabelmente andas pola pá-
xina, a mente, os ares e a nación.

Andas ti, que nin parece que
te moves, e anda o mundo. E
agora son eu a que pergunta:
estaremos nós, os que nace-
mos, a dar o seguinte círculo da
espiral que consagrastes? Unha
vontade de seguir afirmando e
reafirmando apontóame as dú-
bidas. Unha necesidade de país
enteiro sen fisuras quere conti-
nuar en min a converter os eter-
nos andaimos das teorías en
demostración. Pero de onde
xorden esta vontade e esta ne-
cesidade? Máis unha vez creo
que actúa o poder da terra e do
estraño destino que nos leva
obrigados a sermos libres.

“Os que así nos tein só tein

noso os nosos nomes no censo”
é verdade. E agora que xa podo
ver algunhas cousas con histo-
ria, e a pesar do temor de que afi-
nal o censo vaia gañando
mesmo sobre os que facemos
da lingua e da letra a alma do
país, unha cousa segue sendo
certa: pervivirá nada máis o que
faga de nós unha soa voz conti-
nuada, cada vez máis forte, máis
fraterna e indestrutíbel como a
vosa. Tamén ti o soubeche no
teu verso: “Todo o que eu amo é
eterno” dixeche. E contigo non
podemos máis que concluir:
Non a forza de tanto amor non
pode ser inutle.�

Luísa Villalta (1957-2004), escritora.

Artigo publicado en A Nosa Terra(nº  907),

cando a morte de Uxío Novoneyra.

Galiza ou nada

Uxío Novoneyra.

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010
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Redacción/ilustracións:

Gonzalo Vilas

Dende o ano 1963, os mellores

autores da literatura galega foron

tendo o seu Día das Letras Gale-

gas. Como celebración deste día

especial para o noso idioma e litera-

tura, ofrecémosche un gran poster

coa imaxe de todos eles e elas.
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An Alfaya 

FFaise difícil dar respostas
atinadas a un neno, que

por curiosidade pasa as pá-
xinas dun xornal, e atopa co
titular “Os dramas das mu-
lleres asasinadas polas súas
parellas”. A xeito de metra-
lleta, cos ollos redondos, aín-
da inocentes, solta ao desai-
re: ¿por que algúns homes
matan ás mulleres?, ¿fixeron
algo malo e por iso as casti-
gan?  E cando, despois de dar
a explicación que considera-
mos menos salvaxe, tentan-
do deixar claro que ninguén
é quen de matar a ninguén,
agás en defensa propia, e
que se alguén “se porta mal”
(adecuando a nosa linguaxe
á súa), nunca sería a vítima,
senón o seu asasino, con-
vencidos de que xa o deixa-
mos tranquilo e respiramos
aliviados polo mal trago,  de
súpeto sinálanos outro arti-
go que abonda sobre a posi-
ción de inferioridade das
mulleres con respecto aos
homes: “A primeira muller
marroquí que conseguiu di-
vorciarse malia a oposición
do seu home”. O neno, tei-
mudo, continúa co seu inte-
rrogatorio, ¿e que as mulle-
res teñen que pedir permiso
aos papás?, ¿e se ese home
de Marrocos quere divor-
ciarse desa muller ten que
pedirlle permiso a ela? Logo,
lendo impotencia nos nosos
ollos, di amolado: a min dá-
me un chisco de medo me-
drar e converterme nun
malvado deses. Porén, é ta-
refa da comunidade educa-
tiva, da familia (en todas as
súas variantes), e do entor-
no, que nenos e nenas me-
dren respectándose, apor-
tarlles  seguridade e confian-
za, e facerlles entender e
sentir que o mundo está
cheo de persoas á marxe do
xénero, e que este non é
máis ca un concepto cultu-
ral a desbotar.�

ASASINOS
E VITIMAS

O mundo está
cheo 
de persoas 
á marxe 
do xénero”

’’

Cando non atopas a túa casa.

Autora:  Paloma Sánchez Ibarzábal 

ilustradora:  Joanna Concejo 

Editorial: OQO. Col. O

Novo álbum ilustrado publicado pola
editora Oqo para achegarlles aos pri-
meiros lectores unha fantástica ma-
neira de afrontar os medos nocturnos
na primeira etapa e, talvez, a máis vul-
nerable do ser humano, a infancia. Tra-
dición e modernidade van da man da
coñecida escritora de literatura infanto-
xuvenil, Paloma Sánchez e mais da ilus-
tradora polaca Joanna Concejo, para

amosarlle ao público infantil unha ver-
tixinosa viaxe a través do mundo oní-
rico onde tanto as referencias reais
coma imaxinarias teñen cabida. Aínda
que a temática desenvolvida forma
parte da tradición (perderse nun bos-
que pola noite), o que resulta novidoso
é a maneira de transmitila. Para isto a
autora emprega a segunda persoa
coma voz narradora das estrañas expe-
riencias vividas polo protagonista, que
representa deste xeito, a calquera lec-
tor. A través dunha prosa rítmica, pobo-
ada de recursos poéticos, o lector é
quen de mergullarse na irrealidade dos

medos e desacougos do descoñecido,
logrando saír grazas a diferentes ele-
mentos familiares que conforman a
contorna máis inmediata. As imaxes
surrealistas trazadas a base de lapis de
cores e pequenas colaxes, potencian a
carga onírica e lírica do texto. �

Alba Piñeiro

Medos nocturnos

Atopa neste barullo de letras os nomes de sete razas de

cans.

A ver si acertas a porlle a cada unha destas dez

bandeiras o nome do país que representa, e

que tes, desordenados, na parte de abaixo....

ANOSATERRA
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pensar que tería estado
mellor se fose a do Uxío.
Cecil B. De Mille non sei o
que pensaría, pero non
creo que vise mal que a
primeira vez que Deus
tiña o aquel de falar galego
publicamente, o fíxese
coa voz dun dos nosos po-
etas cimeiros. Un dos
poucos que ademais de
ser dono da palabra, éo da
emoción e do dicir. Hai
uns anos, preparando
“anxeliños”, unha versión
rilloteira do mito de
Fausto, que logo estrearía
Teatro do Aquí, botei de
conta que Mefistófenes
non podía falar coma o
común da xente, que a

súa voz debía vir coma doutro
mundo, e volvín pensar no do
Courel. Pero nunca lle cheguei
falar do conto. Non me atrevín.
Non me pareceu xusto que sen
lle ter podido emprestar a voz a
Deus, como eu quixera e era
debido, por quedar ben cun
amigo, fose e lla emprestase ao
demo.�

Texto do escritor, actor e director

de teatro Roberto Vidal Bolaño

(1950-2002), publicado en A Nosa Terra

(Nº 907 - novembro de 1999).

Roberto Vidal Bolaño

Eu nunca lle oín a voz a
Deus, ese que din que hai.
Nin sequera no íntimo. Así

que non sei que voz ten, se é que
ten algunha. Sei, iso si, da que
puña na escola un irmán dos
Lasalles cando quería meternos
medo e xogaba a imitar, nun
discutíbel español burgalés, en-
golando ridiculamente aquela
súa voz de pito seco. ¡Y el Señor
dijo, hágase la luz, y la luz fue he-
cha! E sei tamén da que lle pu-
ñan nas películas. O cinemató-
grafo naceu atrevido. Aínda ben
non adeprendeu a agatuñar xa
lle meteu un balazo nun ollo á
mesmísima lúa. E hoxe hai pelí-
culas de todas as cousas, ou de
case que todas. Háinas de amor
e de riso, de tiros e de medo, de
vaqueiros e de gansters. Dun
xeito ou doutro en todas acaban
por falar de Deus. Pero son moi
raras as películas nas que é el o
que fai persoalmente, ou o que
se nos mostra encarnado no pe-
lexo de alguén. Pasou con
Cristo, ao que lle tardamos en

saber que tiña ollos de Jéfrey
Hunter ou a fasquía de Max von
Sydow. Sempre houbo un certo
reparo en concretar a imaxe
dese Deus de hoxe, no que uns
cren e outros non. Polo menos a
súa linguaxe en movemento.
Como se, malia estar todos fei-
tos a semellanza del, ninguén se
lle imitase abondo. Sabémoslle
a voz, pero non a cara. Ou eu
non lla lembro. De común, non
pasa de ser un trebón fuxidío,
unha luz ao outro lado dos nu-
beiros, un lóstrego fendedor, ou
unha voz acochada tras das faís-
cas dunha xesta ardente, como
en Os dez Mandamentos. É a
película na que fala Deus que
máis me ten impresionado de
neno. Creo que a voz que lle pu-
ñeran en español era a do vello
Dicenta, pero tampouco o sei de
certo. O que si sei é que, en máis
dunha ocasión, cando andaba
metido niso da dobraxe, té-
ñome preguntado a min
mesmo quen debería ser a voz
de Deus se algunha vez Deus se
dignaba falar en galego. E a res-

posta era sempre a
mesma: O Lobo, Uxío No-
voneyra, o grande poeta
do Courel. Pero non foi
posíbel, como tantas ou-
tras cousas entre el e eu,
polo momento. Como
non o foi o ensoño, moitas
veces compartido, dunha
versión teatral do Viet-
nam Canto. Tal que
aquela que os do Entroido
fixeramos nos oitenta co
Percival e outras historias
de Méndez Ferrín. (El non
o sabe, pero aquel ensoño
perseguiume durante anos,
perségueme hoxe mesmo). Ou
como tampouco o foi que lle
prestase a súa voz a aquel Cun-
queiro de ficción que saía en
Novo de Parmuide, o piloto
dunha serie para televisión que
eu dirixín arredor dos “enveses”
do de Mondoñedo. Cando os
“Dez mandamentos” foi do-
brada ao galego, eu xa non man-
daba nada no conto, e toda a
miña culpabilidade naquilo re-
duciuse a prestarlle a voz a Cecil

B. De Mille, quen como é sa-
bido, púxose a si mesmo de na-
rrador enfático e grandilo-
cuente para castigo de quen ou-
sase ser a súa voz noutras
linguas. Cousa que non lle teño
en conta, porque sei que non
pensaba en min cando o fixo. A
de aquel Deus volto xesta que
ardía sen consumirse, foille ou-
torgada a unha das voces sen-
lleiras do oficio. A unha das mo-
délicas entre as posíbeis. O que
non impediu que eu seguise a

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

A voz de Deus
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Rosa Cal
Profesora de Historia da Comunicación

na Universidade Complutense.

A Igrexa no 1963 (estaba na
segunda etapa do Conci-
lio Vaticano II) permitiu o

emprego das linguas vernácu-
las na Liturxia. Ese acordo, en-
tendérono os máis avanzados,
de aplicación ás linguas mino-
ritarias, mais tamén vernáculas
das nacionalidades españolas.
Cataláns, vascos e galegos, re-
cuperaron a loita polo renacer
nacionalista, formulado moito
máis no cultural e económico
que no político, mais o poder
ditatorial franquista, que rexía o
país, con man dura aínda nos
anos sesenta, esixía o “pensa-
mento único” en calquera dos
enfoques, e trabucou axiña o
socio-cultural co político. A
loita pola lingua entendeu-se
como un acto separatista, polo
tanto condenábel e suxeito a
represión. Mesmo na esfera do
Vaticano se enfrontaran ao
mesmo Papa, xa Paulo VI, os
conservadores que queren
manter o latín, e aí temos, por
exemplo, aos lefevristas.  

En Ferrol contabamos no
1975 cun bispo que chegara en
setembro do 1970, nado en Ou-
rense e galego até o miolo. Era
Miguel Anxo Araúxo Iglesias. A
partires dese ano a loita tan
dura levada a cabo polos cregos
de Ferrol, pasou do tema
obreiro ao nacionalista, emi-
nentemente cultural. Contará
Araúxo para pelexar polo tema,
cun importante filólogo: José
Martinho Montero Santalha, e
moitos cregos nacidos na zona
rural como Xaquín Campo,
Meiriño, Ramón Raña,  Anxo
Currás, Xavier Méndez (autor
dos Salmos en galego) ou
mesmo os “urbanitas” Cuco
Ruíz de Cortázar e Chao Rego.

Araujo realiza un duro ataque a
los Reyes Católicos, a España
por su supuesta política de des-
personalización comunitaria
de Galicia, restricción y coloni-
zación de sus valores culturales
y por la privación de sus diri-
gentes políticos y eclesiásticos y
su sustitución por funcionarios
de lengua castellana. Señala el
Obispo que en el momento ac-

tual, quienes se muestran más
sensibilizados ante la situación
de alienación cultural a que ha
sido sometida Galicia son los
intelectuales, estudiantes y los
comprometidos en movimien-
tos políticos, incluso clandesti-
nos, que procuran integrar la
reivindicación de la lengua ga-
llega de manera acorde a su
ideología. Agrega Monseñor

Araujo, que hay que denunciar
como injusto el estado de des-
favorecer socialmente  a que se
tiene relegada la lengua gallega
y afirma que considera abe-
rrante el exclusivismo del caste-
llano en todos los ámbitos de la
vida social de Galicia. Por ello,
invita a exigir en los diversos
sectores de la vida pública una
estructuración bilingüe.

Respecto a la actuación de
la iglesia, el Obispo de Mondo-
ñedo el Ferrol, estima que
“Contribuyó a intensificar el
proceso de  alienación cultural
y a veces  se resignó a actuar
como instrumento de coloni-
zación del pueblo gallego”.

La citada pastoral recibió un
cálido elogio del periodista José
Antonio GACIÑO BARRAL, fi-
lomarxista, quien destacando
los aspectos más conflictivos de
la pastoral y en base a los mis-
mos, afirmó en el citado diario,
que Isabel de Castilla (omite la
denominación generalizada de
Isabel la Católica), tuvo razones
personales de lucha dinástica
con Juana la Beltraneja para
aplastar a Galicia y que ello
trajo consigo una unidad de Es-
paña concebida siempre, ex-
cepto los períodos republica-
nos, como uniformidad.”

A interpretación da policía era
tendenciosa, como se

A carta pastoral mandouna
publicar o bispo para celebrar
o día de Pentecostés de 1975,
que coincidía co Día das Letras
Galegas. Era un importante
traballo, de estilo academi-
cista, ben estruturado, cun en-
foque social-histórico, que se
publicou primeiro no Boletín
Oficial do Bispado, e despois
La Voz de Galiciatranscribiuna
íntegra (son 15 folios), un re-
sumo saíu no Ferrol Diario e
outro no El Ideal Gallego. O
texto comeza deste xeito con-
ciliador e en parte temeroso:

“Benqueridos irmáns:
Desde fai tempo veño mati-
nando en escribirvos algo en-
col da nosa língua galega. Hei
de confesarvos humildemente
que tiven as miñas dúbidas e o
meu medo en facelo. Supoñía
que as miñas palabras podían
ser mal entendidas por uns e
instrumentadas por outros.
Por unha banda, habería que-
nes entendesen o que eu escri-
bira en favor da nosa língua
como unha acción non pasto-
ral senón política partidista, da
que eu quería estar ceibe; por
outra banda, non faltaría que-
nes aproveitasen estas mes-
mas palabras en favor das suas
ideoloxías políticas concretas,
nas que eu, como bispo, non
podo nin debo entrar...”

Os receos e temores do bispo
cumpríronse en parte, pois, ato-
pei uns informes da policía so-
bre o tema, nos que consideran,
máis unha vez, que Araúxo non
era un bispo ortodoxo, e nada
afecto ao réxime, cando só falla-
ban cinco meses para que finase
Franco. A polémica reflectiuse
nos medios xornalísticos da ci-
dade. O informe da policía di: 

“En su pastoral Monseñor

A carta pastoral ‘A fe cristiá ante a cuestión da
lingua galega’ lanzada no 1975 polo bispo de
Mondoñedo-Ferrol, provocou un movemento
de repulsa en Ferrol, con enfrontamento entre
as forzas urbanas e militares da cidade, entón,
departamental. Só aqueles que hoxe teñen
máis de cincuenta anos lembran algo que
agora imos recordar

>>>
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As Letras Galegas hai 35 anos

Enfrontamento socio-relixioso máis alá de 

Miguel Anxo Araúxo en dúas imaxes retrospectivas. 
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pode comprobar compa-
rándoa co texto de Araúxo. O
debate estaba servido, uns de-
fensores e outros detractores.
O xornal local Ferrol Diario, foi
o primeiro en publicar, o día 28
de Maio, baixo o pseudónimo
“Alfoz” (falouse dun oficial de
infantería) unha carta ao direc-
tor,  censurando a pastoral.

“Sorprendido por la publica-
ción en la prensa regional de la
carta pastoral del Reverendí-
simo... advertiré que tengo un
gran respecto (?) a las lenguas
vernáculas… Las aldeas, los
pueblos, las ciudades, las co-
marcas y las regiones forman la
Nación y ésta debe permane-
cer unida por encima de los
plurales planteamientos que
en defensa más o menos recta
de la lengua vernácula atenta
demagógicamente contra la
unidad.

Sea como pastor de su dió-
cesis el Sr. Obispo debe cuidar
de todo su rebaño ¿por qué no
ha redactado la carta en espa-
ñol, idioma oficial y entendido
por toda su grey?…”

Ao día seguinte La Voz de Gali-
cia, daba a coñecer unha réplica
á pastoral, feita pola Herman-
dade Provincial de Alféreces
Provisionales de Lugo na que
manifestaba a súa dor polo ton
da carta e afirmaba que contiña
inexactitudes históricas fronte
ao proceso da unidade nacio-
nal, tamén consideraban que
trataba despectivamente os
Reis Católicos e que se falsea-
ban datos estadísticos.

O día 30, apareceu na sec-
ción Cartas al Director de El
Ideal Gallegooutro escrito titu-
lado “Aproximación a la ver-
dad” no que fan referencia a
historiadores como Sánchez
Albornoz, Américo Castro, e
outros, para  discrepar da aná-
lise histórica exposta na pasto-
ral episcopal.

Este mesmo día 30 replicou
o entón crego, Montero San-
talha(1),  en Ferrol Diarioá carta

“He leído en ‘El Alcázar’ del 30
de mayo la contestación de los
Alféreces Provisionales de
Lugo a su Pastoral publicada
en ‘La Voz de Galicia’ del 24 del
mismo mes.

Independientemente de
que el hecho de escribir la pas-
toral en gallego lleva implícito el
supuesto de que la va a leer
poca gente (puesto que la ma-
yoría de los gallegos no sabe-
mos gallego), resulta que los co-
nocimientos históricos de los
que Vd. hace gala son inexactos,
bien porque su cultura sea defi-
ciente (lo cual es posible), bien

porque haya retorcido los he-
chos intencionadamente...

La impresión que recibe el
católico de filas es que el Obispo
de Mondoñedo no tiene pro-
blemas importantes que resol-
ver, como son Sacerdotes que
se casan, dejando unos el sacer-
docio y continuando otros ad-
ministrando sacramentos;
otros que profesan el comu-
nismo, condenado por todos
los Papas desde Pio X y definido
por Pio XI como “intrinseca-
mente perverso”, otros que pro-
fesan el modernismo, conde-
nado por San Pio X, en su ver-
sión actual del progresismo; el
lamentable estado de indisci-
plina del clero en general, la in-
tromisión de éste en los asuntos
reservados a la Autoridad civil.

La consecuencia es que los
seglares hemos perdido pri-
mero la confianza en ciertos
Obispos (entre los cuales lo
cuento a Vd.(2)) y luego el res-
peto, cosa que no podría sospe-
char hace quince años; pero
ahora, por desgracia, me me-
rece más crédito una tribu de
gitanos que ciertos obispos o
ciertas comisiones episcopales.

... si quieren ser Pastores a
los cuales deben obedecer las
ovejas, dedíquense a lo suyo,
que no gobiernan o gobiernan
desastrosamente, y no se me-
tan en negocios temporales
que tratan con una ignorancia,
una osadía, y una parcialidad
que nos indigna y confirma la
verdad del refrán: “A palabras
necias, oídos sordos”. (4 de ju-
nio 1975, Op. Cit. pp. 53-54)

Non recolle Miguel Anxo máis
reaccións negativas no libro. As
favorábeis son moitas:  editorial

SEPT, no nome de Alfonso Zu-
lueta e da editorial pídelle per-
miso para facer un folleto expli-
cativo, pouco despois así se fixo;
o sociólogo de Santiago Ce-
brián Franco, Pere Riutort de
Valencia que leu a noticia en
Vida Nueva, Lois Rodríguez e
Lois Caeiro dende Madrid,
Isaac Alonso Estravís tamén de
Madrid, Luis Taboada de Ou-
rense, Francisco Carballo de
Vigo, Andrés Torres Queiruga
de Santiago, O Clube Cultural
Valle Inclán de Lugo, Agrupa-
ción Cultural Auriense, Agrupa-
ción Cultural Sementeira de Vi-
veiro,  mestres da Poboa do Ca-
ramiñal, Grupo de Mestres
Ourensáns, A comisión de Lin-
gua e Cultura Galegas do Cole-
xio de Doutores e Licenciados
de Ourense, Consello Parro-
quial de San Bartolomé de Pon-
tevedra, Beiras Torrado, Cons-
tantino Mariño de Foz, Paz An-
drade de Vigo, Agustín Sixto
Seco (Presidente do Patronato
Rosalía de Castro), de Marín,
Ribadeo, de O Facho, da Co-
ruña, un colectivo de galegos
desprazados polo seu traballo
en Ceuta, varios fieis da diocese
de Girona, o crego Ángel Mi-
randa de Vic, o médico Míguez
Redondo de Burgos, etc. Todos
felicitan ao Bispo polo atreve-
mento, valentía e rectitude coa
que actuou, e para facer-lle sa-
ber que non está só.

Rematamos aclarando o
que xa se sabe: o Bispo non es-
cribiu a carta pastoral, foi José
Martinho Montero Santalha.
Iso xa o sospeitaba a policía no
informe citado máis arriba:

“Según informes confidencia-
les, el autor de la pastoral es
este sacerdote (Martiño Mon-
tero), quien actualmente man-
tiene contactos con dirigentes
del nuevo régimen portugués”. 

E así era efectivamente, pois o
mesmo bispo confésao no seu
libro: “Quero ter una memoria
agradecida para Martiño Mon-
tero, que foi quen redactou,
pola miña suxestión, o primeiro
borrador da carta pastoral so-
bre a lingua galega e a Igrexa”
(Memoria de vida, p. 226).

É penosa a situación actual,
con decretos que pouco favo-
recen a pervivencia dunha lin-
gua con obras poéticas, líricas,
narrativa, cine ou investiga-
ción, coñecidas internacional-
mente; e cunha igrexa e xerar-
quía que, non só non avanzou
máis, senón que tentan recuar
un século en 35 anos. Aqueles
loitadores, hoxe de máis de se-
tenta anos, coa dor de corazón,
senten, ¡tempo perdido!�

de Alfoz, marcando tres pun-
tos: primeiro, que a prensa é un
medio eficaz e importante; se-
gundo, as estadísticas oficiais
non se ocupan de estudar a
porcentaxe de galegofalantes e
que as privadas sinalan entre o
80 e o 85 por cento; e terceiro,
defender a lingua e cultura ga-
lega non equivale a ser anties-
pañol.

Até aquí o que transcendeu
aquel mes de maio á diocese
Mondoñedo-Ferrol, pero o se-
ñor Bispo recibía algunha carta
máis de reproche e moitas de
felicitación, apoio e adhesións
á defensa. Grazas a que Araúxo
decidiu contar, case todo, e
deixalo escrito, sabemos polo
libro Escritos cristians sobre
problemas, personaxes e con-
flictos de Galicia, que foron
máis de trinta as cartas a favor,
pero algunha dura en contra
tamén recibiu, da que da conta
nas páxinas 51 e seguintes. Co-
mezando polas que se mani-
festan desaprobando o con-
tido do escrito, ademais das xa
citadas están: 

Comandante Director da Es-
cola Naval Militar: 

“... Mas lo que ello pueda signi-
ficar de apertura, comunica-
ción, entendimiento, progreso
y desarrollo, lo vamos a entor-
pecer poniendo una barrera
artificial a base de resucitar, a
un nivel contraproducente, la
preciosa, bella y musical len-
gua vernácula, que desgracia-
damente no es apta para la
moderna tecnología.

...Finalmente, y volviendo al
hilo del comienzo del artículo
que le envío, creo que Jesu-
cristo Nuestro Señor para faci-
litar y hacer posible la predica-
ción del Evangelio hizo, por
una sola vez, el milagro de con-
ceder a los Apóstoles el don de
lenguas, venciendo así la mal-
dición bíblica.

Mas no podemos pedir a
Dios que renueve ese milagro.
Mucho me temo que, en su in-
finita bondad, se limitaría a
sonreir y nos diría:” Os he dado
un idioma universal, como
premio a vuestra labor evange-
lizadora ¿qué más queréis?” (2
de junio 1975) op. Cit. pp.52-53

Capitán Xeneral da zona marí-
tima do Mediterráneo:
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José Martinho Montero Santalha.
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’’A carta pastoral mandouna
publicar o bispo
para celebrar o día
de Pentecostés de 1975,
que coincidía co
Día das Letras Galegas”

’’La preciosa, bella y musical
lengua vernácula,
desgraciadamente
no es apta para la moderna
tecnología”

[Comandante Director
da Esola Naval Militar]

’’Me merece más crédito
una tribu de gitanos que
ciertos obispos o ciertas
comisiones episcopales”

[Capitán Xeneral da zona
Marítjma do Mediterráneo]

e Ferrol

(1) Martinho foi ordeado presbítero no 1971 e foi a primeira cerimonia que se fixo en

galego. Estivo varios anos estudando en Roma, fixo filoloxía románica, estudou inglés,

alemán, italiano e árabe. No 1974, estando en Roma, xunto con outros compañeiros

publicaron o “Manifesto para a supervivencia da cultura galega” no que expoñen a

súa opción reintegracionista. Foi membro fundador da Associaçóm Galega da Lingua

(AGAL), da súa revista Agalia,a que dirixe actualmente. Dende o 2009 Preside a Acade-

mia Galega da Lingua Portuguesa .

(2) Lembremos que o Bispo Araúxo foi

comentado pola prensa española e in-

ternacional pola Homilía sobre os feitos

do 10 de marzo do 1972.

>>>
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Xosé Manuel Albán foi, nos anos
80, un dos nosos máis relevantes
fotoxornalistas. Comezou a ca-
rreira profesional en A Nosa Te-
rra,e na longa traxectoria perco-
rreu axencias e publicacións
editadas en Madrid, regresando
despois á prensa galega. Desde
hai un tempo alternando outros
retos profisionais, vive na súa te-
rra de orixe, Fornelos de Mon-
tes, no corazón do que el chama
“o Courel atlántico”. A contem-
plación da Serra do Suído e a
lectura dos poemas de Novo-
neyra foron sintetizados nunha
mostra gráfica que víu a luz o 11
de maio no museo Verbum,
Casa das Palabras de Vigo.�

O fotógrafo da Serra do Suído interpreta
o poeta do Courel no museo Verbum

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

Os ollos de Albán
e a voz de Novoneyra

BAILAS e faisme libre

O sol que locía
i eu vía
i ouvía
cantar o día

CAIN as follas...
Sinto unha cousa

que se apousa en min e non me toca...

Inmensidade da terra i o ceo!
Cai a neve a plomo
como
nun ámeto pechado
cai a neve fóra.

Eu a ollar pro lume
i o lume a ollarme.
O lume sin queimarme
fai de min fume...
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O Brindonon pode ser explica-
do cabalmente sen Eduardo
Pondal; sen o bardo de Pontece-
so os nomes das personaxes se-
rían moi diferentes nun mundo
no que teñen unha grande
transcendencia (as Xidas son
gardiás dos nomes). 

Tampouco se esquece que os
lugares tamén son a xe-
ografía humana que os
habita/habitou, do
mesmo xeito que nós,
lectores, non podemos
ser explicados obvian-
do as paisaxes interio-
res dos nosos soños. E
fica aínda por comentar
o recurso/recordato-
rio/símbolo que supón
o emprego de vocabu-
lario da xiria dos arxi-
nas, da misteriosa/míti-

ca lingua dos canteiros, que tan
ben lle acae a historias como es-
ta, onde o misterio habita detrás
da sombra de cada letra.

Agradeceríanse, por último,
mapas ou algunha sorte de
dramatis personaeque axuda-
sen a saber por onde se move a
historia ou simplemente as re-
lacións que se establecen entre
os personaxes, pois resulta do-
ado perderse nunha fabula-
ción tan rica.�

X.M. Eyré

crítica

CULTURA.28.

loitan, o amor e a fidelidade
contra a traizón e a cobiza. Que
inclusive se pode ler á luz dos
acontecementos que no últi-
mo ano cercaron a cultura ga-
legas desde os ataques á lingua.
Non hai que forzar nada a lec-
tura para iso, pois o xogo de
símbolos é outra das caracte-
rísticas xenéricas des-
ta obra. Sinálese a este
efecto, que a simbolo-
xía que adoita atopar-
se neste tipo de discur-
sos refírese a unha
pouco concreta xeo-
grafía, ao plano irreal
dos desexos e aspira-
cións humanas.

Esta prosa, conti-
nuando a da entrega
anterior, non renuncia
senón que enraíza
conscientemente na dimensión
puramente fonética da palabra
empregada, tal e como na anti-
ga épica era propio. Deste xeito,
calquera das dúas novelas da
serie acepta sen receo unha lec-
tura en voz alta, xogando co re-
pertorio de sonoridades que a
lingua fornece, na súa xusta
proporción, sen abuso. Mais é
tamén desde a lingua que  nos
remite a referentes inexcusá-
beis, aínda moito máis inexcu-
sábeis que Tolkien. O mundo de

ou Sebald –salvando as, case
interestelares, distancias. 

Neste caso, a memoria que
se reclama é a do mundo de
pescadores e mariñeiros do
que procede a familia do au-
tor, aínda que as historias que
se contan ao longo do libro
non agochan a finalidade im-
plícita de amosar que, en Eus-
kadi, a transición dende ese
universo tradicional á socieda-
de moderna se desenvolveu
dun xeito terribelmente distor-
sionado por culpa da guerra ci-
vil. Dende ese punto de vista,
hai unha frase, mediada a no-
vela, que resume a posición do
autor ante aquel momento
fundamental: “a guerra civil ta-
mén foi unha guerra entre vas-
cos”. A partir desa premisa, ex-
plícase o discurso politica-
mente conciliador que tinxe o
relato e que o lastra á hora de
escavar nos episodios do pasa-
do cunha perspectiva histórica
concreta. 

A indagación memorística
envurúllase nunha néboa
nostálxica que incapacita a
novela para chegar até as últi-
mas consecuencias nos
asuntos que trata. Os vesti-
xios da guerra son tratados
como ambiguos me- >>>

A pluralidade nacional do es-
tado segue a ser unha realida-
de non asumida –cando non
combatida– e esa deficiencia
política, como
non, ten o seu
reflexo na lite-
ratura. Se fala-
mos de Euska-
di, por exem-
plo, constata-
mos que son
tantos os autores esenciais dos
que o ignoramos todo que
compoñer o mapa da súa lite-
ratura resulta pouco menos
que imposíbel. Non podemos,
xa que logo, determinar se é
certo que este libro, como din
as notas editoriais que acom-
pañan o seu lanzamento, “su-
pón unha mudanza de canon
na literatura vasca”. O que si
podemos confirmar é que, coa
axuda do Premio Nacional de
Narrativa, Kirmen Uribe é un
dos contados escritores que lo-
grou que a súa primeira novela
para adultos fose traducida ao
resto das linguas do estado. 

Tamén podemos supoñer
que o presunto cambio no pa-
radigma literario fundamén-
tase na asunción, por parte do
autor, dun tratamento do xé-
nero novelístico onde se mes-
turan ficción e realidade. O re-
lato de Uribe constrúese coma
un tecido de materiais da máis
diversa procedencia: autobio-
grafía, ensaio, historia, ficción,
documentos… Trátase dunha
tendencia da narrativa dos no-
sos días que ambiciona opo-
ñer a ineludíbel esixencia da
memoria á contemporánea
obstinación polo esquece-
mento, cultivada por autores
tan eminentes como Magrís

’’Unha historia
na que se
contrapoñen
o amor e
a fidelidade
contra
a traizón e 
a cobiza”

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

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

Xesús Manuel Marcos. PACO VILABARROS

Kirmen Uribe.

O universo ficcional construído
por Xesús Manuel Marcos na
saga de O Brindo de ouro, ini-
ciada con O
Brindo de ouro
I. A chamada
do Brindo(Pre-
mio Merlín de
2004) e conti-
nuada neste O
brindo de ouro
II. A táboa da hospitalidade, é
de tal envergadura, tanto no
plano do contido, como no for-
mal ou no estritamente verbal,
que dificilmente se deixa cap-
turar no limitado espazo dun-
ha crónica. 

Se xa non houbo nunca ra-
zón para dubidar das calidades
da escrita literaria para os máis
novos, Xesús Manuel Marcos
demostra aquí até que punto
sería errada semellante crenza.
Para lograr tan complexidade
recorreuse, con todo, ao uso
dunhas personaxes das cha-
madas de configuración plana,
desas que contan mínima evo-
lución interior; agás, e só un
pouco, no caso de Martul, a
personaxes máis complexa.

En canto á historia relatada,
é outra desas que, desde hai
tempo, se vén explicando á
sombra de Tolkien. É dicir, es-
tamos diante dunha trama que
acontece nunha atmosfera
fantástica; non faltan poderes
malignos e outros positivos,
bruxas, talismáns, seres miste-
riosos con raros poderes, en-
frontamentos armados, mulle-
res en perigo, homes valoro-
sos…Todo ese tipo de adubos
compoñen unha historia na
que se contrapoñen, na que

NARRATIVA.

Fantasía
no Courel

O Brindo de ouro II. A táboa
da hospitalidade
AAuuttoorrííaa::  Xesús Manuel Marcos.

EEddiittaa::Xerais.

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

� BBiillbbaaoo--NNeeww  YYoorrkk--BBiillbbaaoo.. Kirmen Uribe. Xerais.

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

� SSeetttteecceennttoo..  Marcos Calveiro. Xerais. 

� NNooccttuurrnnooss..  Kazuo Ishiguro. Galaxia.

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

� IInnssttrruummeennttooss  ttrraaddiicciioonnaaiiss  ......  S. Carpintero. Difusora.

� UUxxííoo  NNoovvoonneeyyrraa  Carmen Blanco. A Nosa Terra.

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� EEppiissooddiiooss  ggaalleeggooss..  Manuel Rivas. Xerais.

Expectativas
frustradas

Bilbao-New York-Bilbao
AAuuttoorrííaa::  Kirmen Uribe.

TTrraadduucciióónn::  Isaac Xubín.

EEddiittaa::Xerais (205 pp.).
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nun nivel puramente epite-
lial. 

Uribe é un narrador com-
petente que une os seus hete-
roxéneos materiais con habe-
lencia e iso propicia que a pri-
meira metade da no-
vela se lea con intere-
se. En certo sentido,
pódese dicir que non
lle faltan talento nin
ambición, pero si un-
ha mirada máis pene-
trante sobre o seu te-
ma. Os sucesos que
escolle son significati-
vos e as historias que
se narran, atraentes.
Pero acaba por agra-
dar máis a conforma-
ción teórica da obra
que o relato en si. Durante un
bo treito, logra manter as ex-
pectativas até que, a partir
dun certo punto, a carencia de
profundidade o obriga a botar
man dunha serie de recursos
que pretenden –infrutuosa-
mente– prorrogar a solicitude
do lector. 

CULTURA.29.

mentos persoais e non
como ruínas que testifican a
barbarie e, daquela, a inter-

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

CONTADELIBROS.
Novoneyra, letra a letra

‘Dicionario’ Uxío Novoneyra,
de Esperanza Mariño Davila
únese á colección ‘Letras Dous

Mil...’ que
TresCtres vai
construíndo
maio tras
maio. Nesta
ocasión, a
autora repa-
ra na biogra-

fía, as obras, as imaxes e o uni-
verso creativo do homenaxea-
do neste ano nas Letras.
Ademais o libro tamén engade
material didáctico para poder
atender a figura do escritor nas
aulas.

Libro de cabeceira

Xerais publica a que pasa por
ser a obra máis sonada de Uxío
Novoneyra, Os Eidos. O libro

do Courel,
nunha
edición que
pasa por ser a
novena deste
libro, escrito
orixinalmen-
te no 1955 e
ao que o poe-

ta engadiu unha segunda parte
no 1974. Nestas páxinas
contense a maneira de ver a li-
teratura e a paisaxe do escritor,
que deixou unha pegada inde-
lébel nos seus coetáneos. 

Flores escollidas

Arturo Casas é o encargado da
edición da Antoloxía poética,
de Uxío Novoneyra, que agora

publica Gala-
xia. O editor
pescuda en
nove poema-
rios do coure-
lao para ofre-
cernos o que
el considera

obra principal que non debe
ser esquecida nin ignorada po-
las novas xeracións. Conxunto
de versos que xa hoxe son clá-
sicos populares en moitos
casos. �

pelación directa a esa moder-
nidade inacabada que se nos
presenta permanece sempre

Así, comezan a cobrar pro-
tagonismo elementos meta-
ficcionais que nos presentan a
un autor que explica innece-
sariamente o proceso de ela-
boración do seu texto, as ine-

vitábeis alusións ao
mundo de novas tec-
noloxías, a actualida-
de literaria máis pre-
suntamente moderna
–David Foster Walla-
ce–… Todo un cúmu-
lo de alusións a cues-
tións externas á cerna
do relato que teñen
unha función auto-
xustificatoria e que
dispersan a atención
en múltiples direc-
cións. A forma nove-

lística remata por se converter
nun fin en si mesma e levan o
libro ao fracaso: toda colaxe,
por fragmentaria que sexa, de-
be responder a unha visión
ampla que permita facer unha
lectura de conxunto.

Non obstante, é de xustiza
advertir que esa impostu-

Miro Villar, premio de poesía do Concello de Carral.O poemario As cre-

bas, asinado por Miro Villar, resultou gañador do XIII Concurso de Poesía que

convoca o concello coruñés. O xurado valorou “a mestura que presenta de

clasicismo, culturalismo e compromiso social” así como “o acerto co que in-

tegra as alusións mitolóxicas no discurso poético”. A entrega do premio, cun-

ha dotación económica de 2.000 euros e a publicación da obra na colección

de poesía de Edicións Espiral Maior, terá lugar o 28 de maio na Casa da Cultu-

ra de Carral. Pola súa banda, Alberto Gómez fíxose co premio ‘Ánxel Fole’ de

relato curto na modalidade de galego por Encontros e desencontros.�

’’A Uribenon lle
faltan talento
nin ambición,
pero si unha
mirada máis
penetrante
sobre
o tema”

>>>

>>>
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Latinoamérica na III Bienal da Literatura.Compostela será escenario do 2

ao 6 de xuño da III Bienal de Literatura, organizada polo PEN Club, que ache-

gará a literatura galega a Iberoamérica coa posta en marcha de dúas activida-

des simultáneas. Dunha banda, celebrarase a IV Conferencia da Fundación

Iberoamericana do PEN, na que está previsto se incorporen outros países e

na que se considerará a situación das literaturas aborixes. A parte literaria da

cita enmárcase no encontro Libera a Palabra, auspiciado polo PEN Internatio-

nal. Entre os asistentes confirmados figuran Sergio Ramírez, Óscar Hahn, Luís

Sepúlveda, RX.L. Méndez Ferrín, Manuel Rivas, Luz Pozo Garza, Chus Pato,

Luísa Castro, Camiño Noia, Anxos Sumai e Xosé Miranda, entre outros.�

Ceo sobre Berlín. O realiza-
dor alemán non é a única
fonte da na que o artista be-
be. Tamén o son Peter Hand-
ke ou W. G. Sebald, como
confesa no texto que abre o
volume, onde alén de expor
algunhas reflexións estéticas,
fixa os termos do diálogo.

As contribucións dos tres
poetas son desiguais no refe-
rido á fórmula empregada.
Celso Fernández Sanmartín
recorre ao diálogo explícito
en títulos como “Sobre Xes-
tos tomando o sol” ou “Sobre
Canción de infancia”, onde
nos revela ademais o título
dalgunha das imaxes de Álva-
ro Negro. O escritor desen-
volve a partir da fotografía a
súa coñecida poética da ma-
rabilla cotiá, botando man
nalgún caso do comentario
da imaxe e da recreación o
diálogo a partir desta. A escri-
tura fragmentaria de Chus
Pato sae ao paso dalgunhas
das reflexións estéticas for-
muladas polo artista no seu
texto –“dun poeta só é rele-
vante a súa desaparición”–,
sen esquecer a dimensión
metaliteraria nin o corazón
político que vertebran desde
hai anos a súa produción. Po-
la súa banda, Carlos Negro si-
túase na perspectiva do “ollo
do anxo [que] axexa entre os
rostros da multitude” para
reflexionar sobre a paisaxe, o
(non-)lugar ou os espazos
que conforman a cidade e
que achegan esa “enerxía do
cotián [que] non precisa nin-
gún verso extraordinario”.

A enerxía do cotiáncaptura-
da polo obxectivo de Álvaro
Negro dá lugar a un volume
singular que explora, con ima-
xes e palabras, espazos do co-
mún. O libro rompe ademais
algunhas inercias editoriais e
lémbranos a existencia de fór-
mulas poéticas que incorpo-
ran a fotografía ou a ilustra-
ción, e que, agás excepcións
ben contadas, non atopan un
tratamento digno fóra do libro
de artista, custeado con fondos
propios ou, de haber sorte, cos
dalgunha institución.�

María Xesús Nogueira

–que corresponde ao artista
Álvaro Negro–, a propia casa
editora e a falta de informa-
ción sobre a natureza e o con-
tido do produto que
se ten entre as mans,
pode xerar un lixeiro
desconcerto. Tal sen-
sación deriva da súa
rareza, unha condi-
ción que sempre é
benvida na literatura
e, especialmente, na
poesía.

O libro ten a súa
orixe nunha exposi-
ción do artista reali-
zada grazas a unha
bolsa de estudo con-
cedida por Gas Natu-
ral-Unión Fenosa. Ao
contrario do que se podería
pensar, non estamos diante
dun catálogo ao uso, senón
dun proxecto de seu onde as
imaxes e o texto de Álvaro Ne-
gro estabelecen un diálogo

ra da forma non apaga de
todo os xenuínos tons das vi-
vencias de que se nutre a no-
vela. Uribe cae, por veces, na
sentimentalidade pero coñece
as claves para dotar de lirismo
os incidentes cotiáns; incorre,
en ocasións, na obviedade,
mais sabe elixir as peripecias
que invisten de eficacia unha
prosa sinxela. En fin, a súa in-
tención vai máis alá do anec-
dótico pero o seu desexo de
seducir o lector embarcándoo
nunha aparencia de novidade
e renovación o limitan a unha
corrección política que inha-
bilita uns achádegos que, sen
dúbida, poden dar mellores
froitos.�

Manuel Xestoso

Nun panorama tirando a gris
no que se refi-
re ao aspecto
plástico e pa-
ratextual da
edición de li-
bros de poesía,
onde unha
boa parte dos
textos se aca-
ban pregando ás calidades e
estreiteces do deseño das co-
leccións existentes no merca-
do, sorprende atopar entre as
novidades dos últimos meses
o volume Abro a xanela e res-
piro o aire fresco da fin do
mundo, nunha coidada e fer-
mosa edición patrocinada
polo Museo de Arte Contem-
poránea Gas Natural-Unión
Fenosa. A autoría do libro

coa poesía de tres escritores
de estéticas abondo diver-
xentes, como son Celso Fer-
nández Sanmartín, Chus Pa-

to e Carlos Negro. O
libro é polo tanto o
resultado dunha ex-
periencia estética na
que os catro creado-
res entrecruzan as sú-
as miradas, botando
man de linguaxes
propias.
Os textos incluídos
no volume xiran arre-
dor dun conxunto de
imaxes espidas de
calquera rótulo ou in-
dicación que permita
identificalas. Son to-
das elas retallos do

cotián, dotados por veces de
narratividade. Nelas o autor
adopta a mirada do anxo que
observa desapercibido entre
a xente, representado no mí-
tico filme de Wim Wenders

crítica

CONTADELIBROS.
Amigo do autor

Xosé Lois García publica dous
libros ao redor do seu amigo
Uxío Novoneyra, poeta que

tratou e sobre
o que escribiu
varios textos
críticos. O po-
eta galego, ex-
perto na
Lusofonía e
residente en
Catalunya

presenta Uxío Novoneyra. Ho-
me e terra,con prólogo de
Uxío Novoneyra Rei, publica-
do por Toxosoutos, e Uxío No-
voneyra. Revisitado,
publicado por Xerais.

Presentándollelo aos novos

Fran Alonso é autor de
Folerpas de Novoneyra.
Biografía e antoloxía,que apa-

rece na
colección
‘Merlín’, de
Xerais. Tráta-
se dun ache-
gamento á fi-
gura do
escritor do

Courel desde un punto de vis-
ta menos académico e máis
próximo aos intereses dos lec-
tores novos. Hai lugar para as
anécdotas da vida do escritor e
tamén para comprender os
seus poemas na cultura popu-
lar do seu tempo. 

En primeira persoa

A distancia do lobo. Biografía de
Uxío Novoneyra,de Antón
Lopo, é un percorrido sincero
pola vida do escritor. O autor,

para
conseguir
maior proxi-
midade co
seu biografa-
do, emprega
a primeira
persoa e vai

construíndo un discurso no que
as vivencias persoais e o pouso
da poesía axudan a edificar o
personaxe. Edita Galaxia.�

’’O libro
lémbranos
a existencia
de fórmulas
poéticas que
incorporan
a fotografía
ou a
ilustración”

POESÍA.

Libro
de artista(s)

Abro a xanela e respiro o aire
fresco da fin do mundo
AAuuttoorrííaa::  Álvaro Negro.

EEddiittaa:: Gas Natural-Unión Fenosa. Mu-

seo de Arte Contemporánea, 2009.

Álvaro Negro.

>>>

Xosé L. González Tosar,
presidente do PEN Clube de Galicia.
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plícitos son mozos e mozas aos
que se pretende iniciar nos
‘misterios do sexo’, pe-
ro son as chiscadelas
aos espectadores adul-
tos as que lle outorgan
o mellor humor á fun-
ción. O máis difícil
cando se fala de sexo é
manterse afastado do
chiste fácil, da comici-
dade tópica que ase-
gura a gargallada do
público a cambio de
incorrer na trivialidade
e no mal gusto. A natu-
reza dobre desta lec-
ción, o xogo entre a
desmitificación seria e
o humor ácido, permítelle non
traspasar a liña da banalidade e

combinar con acerto diversión
e intelixencia. 

Nada diso sería posí-
bel sen o traballo de
Mercedes Castro, que
é quen provoca que o
teatro abrolle dun tex-
to multiforme e difícil
que esixe unha entre-
ga considerábel. Os
permanentes cambios
de rexistro, a saída sor-
prendente, o xiro que
lle outorga ambigüi-
dade a unha palabra, o
xesto que inviste dun
dobre sentido a fra-
se… son mérito exclu-
sivo dela. Igual que as

múltiples improvisacións que
permite o guión. Fala durante

máis dunha hora engaiolando
o público, conquistando a súa
complicidade dende o inicio
da función. Até o punto de que,
nalgunha ocasión, se contaxia
da mesma hilaridade que pro-
voca. Esa conivencia resalta a
esencia irónica do teatro de Fo
e Rame, un teatro que preten-
de tratar os espectadores como
partícipes, que ten como ob-
xectivo ser entretido sen re-
nunciar á reflexión. 

Quizais pola atracción previa
que sempre estimula o tema, o
teatro énchese cun público he-
teroxéneo que aplaude sen res-
tricións, polo que non parece di-
fícil asegurarlle un gran éxito a
esta divertida función.�

Manuel Xestoso

Falar de sexo outra vez? A pri-
meira vista, semella un tanto
manido, pero a actriz protago-
nista encárgase de lembrarnos
a pertinencia dunha montaxe
coma esta cando menciona a
reacción –nunca mellor dito–
de certos sectores da sociedade
ante o recente proxecto de Lei
do Aborto. A nova –valla o pa-
radoxo– vaga de puritanismo
que acumula titulares xornalís-
ticos e discursos pseudopolíti-
cos serviría en por si como xus-
tificación dun texto que aborda
os tópicos sobre o sexo cos
mesmos obxectivos que aque-
les manuais educativos xurdi-
dos á sombra da revolución se-
xual da década de 1960: supe-
rar complexos e culpabilida-
des. Mais engadíndolle a di-
mensión social de crítica que é
–ou debería ser– condición in-
dispensábel do teatro.

A outra coartada da obra
entra dentro do xogo dramáti-
co. O texto preséntase como
unha especie de conferencia
dirixida ao público para co-
mentar temas como a primeira
experiencia sexual, a virxinda-
de, a menstruación, o orgas-
mo… Faise evidente axiña que
detrás de todas estas cuestións

subxacen a inseguridade e os
prexuízos que as transforman
en tabús: crebalos permite cre-
ar un monólogo que –como
adoita ser habitual nos textos
de Darío Fo e Franca Rame–
contén unha copiosa e salutífe-
ra dose de irreverencia. 

Sexo, por que non?é o resul-
tado da adaptación para as tá-
boas que os autores fixeron
dun libro con vocación educa-
tiva do seu fillo Jacopo, Zen e a
arte de foder, subitamente
convertido nun inesperado
éxito editorial. A partir das súas
ensinanzas, Fo e Rame articu-
lan o discurso nunha dupla di-
rección: a obra é, ao mesmo
tempo, pedagoxía e sátira. En
principio, os destinatarios im-
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Preséntase en San Simón ‘Cores do Atlántico’. Coa reivindicación das

cantigas de amigo como parte esencial do patrimonio galego portugués ce-

lebrase na illa de San Simón o concerto ‘Cores do Atlántico’, o 14 de maio, no

que actuarán Socorro Lira [na foto], Margareth Menezes, João Afonso, Tere-

sa Paiva, Eneida Marta e Uxía. O recital, que será retransmitido en tempo real

a través da páxina www.coresdoatlantico.com, é o eixo central dun proxecto

máis amplo que abrangue a edición dun libro disco do mesmo título, unha

exposición específica do artista Quique Bordell e catro showcasespromocio-

nais que se desenvolverán en vilas do sur do país e do norte de Portugal.�

TEATRO.

Sexo divertido
e irreverente

Sexo, por que non?
De Darío Fo e Franca Rame
DDiirreecccciióónn::  Álvaro Lavín.

EElleennccoo::Mercedes Castro.

Un intre de Sexo, por que non?

’’O xogo
entre a
desmitificación
seria e o
humor ácido,
permite
combinar
con acerto
diversión e
intelixencia”
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RESA.

mo Anubía, Diade, Brath ou A
Quenlla, máis en 2006 Ramón
Feáns, Paco Nogueiras e Anto-
nio Presedo decidiron reflotar
Ophiusa, con saiba renovada e
cun proxecto novo artellado so-
bre as posibilidades que as no-
vas tecnoloxías lle brindan á
música folk.

Con esa concepción, en 2008
Ophiusa entrou no estudio de
gravación para rexistrar o seu
primeiro traballo, Paos, un dis-
co autoproducido que home-
naxeaba o cotiá nun repertorio
que xa aventuraba a combina-
ción entre as influencias rítmi-
cas da world music, os ritmos
propios do noso país e a electró-
nica que marca o estilo persoal
da banda. Ben acollido pola crí-
tica, Paos conseguiu procla-
marse finalista nos Premios da
Música 2008, na categoría de
mellor canción en galego.�

M.B.
Fuxindo de etiquetas e coa má-
xima da liberdade estética como
guía creativa, Ophiusa presenta
o seu segundo traballo discográ-
fico de estudio Sen planeta. Nel,
a banda reafirmase na procura
dun son ecléctico e contempo-
ráneo que singularice a banda
dentro da escena folk galega, ex-
perimentando unha evolución
cara a parte máis eléctrica.

Optar pola vía da autoedi-
ción e dispoñer de estudio pro-
pio permitiulle á banda “experi-
mentar sen présa, probar, xogar
coa música e coas posibilidades
que ofrecen aparatos como os
sintetizadores analóxicos ou os
secuenciadores”. Ramón Feáns
define o disco como “a música
que nos enche”, no que traba-
llaron cun “son libre e sen eti-
quetas”, que vai máis alá da es-
cena folk e tradicional. 

Da man dos artistas recoñe-
cidos que figuran entre as cola-
boracións deste disco, Ophiusa
transita por un camiño pouco
explotado polas bandas galegas
no que a música electrónica se
funde con naturalidade con es-
truturas e ritmos moi galegos. 

25 ANOS INTERROMPIDOS.Aínda que
este é o segundo disco, detrás de
Ophiusa non se agacha un pro-
xecto de recente creación, inte-
grado por novos valores dentro
da música folk. En realidade, o
grupo deu os seus primeiros pa-
sos a finais da década de 1980,
tras o encontro de varios músi-
cos adolescentes con ganas de
desenvolver un proxecto propio
dentro do boomdas gaitas que
se estaba a producir por aquel
entón. Neses primeiros anos
Ophiusa protagonizou unha xi-
ra polas Illas Británicas e nas sú-
as filas foron entrando e saíndo
músicos até que a mediados de
1990 se produciu un parón que
semellaba definitivo. 

Todos os integrantes que na-
quel momento daban vida á
banda proseguiron as súas ca-
rreiras musicais en grupos co-

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Xosé Lois García

OPortugal do século XVIII, na época do Marqués de
Pombal, os espectáculos de música e danza nos ma-

xestosos salóns e teatros, visitados pola nobreza e pola
burguesía pombalina, víronse interrompidos pola modin-
ha e o lundún que introduciu Domingos Caldas Barbosa,
nado nun navío de escravos entre Bahia e Rio de Janeiro
en 1738, falecendo en Lisboa en 1800. Era fillo dunha es-
crava e dun fidalgo portugués dedicado á trata de escravos
angolanos que enviaba ao Brasil. Seu pai fíxose cargo del e
estudouno nos xesuítas. Caldas Barbosa está considerado
un dos grandes poetas da fase colonial brasileira. Foi un
deses mestizos máis populares de Rio e as súas cantigas
proceden do repentismo satírico. Un dos seus estudosos,
Luís da Cámara Cascudo, dixo de Barbosa: “Aqui e ali, para
exemplificar, viola ao peito e modinha langue com voz
quente de mulato romântico, vos máscula de sereneiro
malandro, com as tristezas e venenos da mata salvagem, a
saudade indizível, a nostálgia que a própria  raça empresta
aos acentos dolentes na melodía capitosa”.

Eses acentos angolanos e brasileiros da modinha e do
lundum entronizáronse  nos salóns da corte lisboeta e da
ilustrada Coimbra, trocando o clásico por este tipo de mu-
sica e danza afrobrasileira. O lord inglés William Beckford,
residente en Lisboa a finais do século XVIII, dixo da mo-
dinha: “Quen non teña escoitado nunca esta música tan
orixinal, non coñecerá as melodías máis encantadoras
que se teñan composto desde a época dos sibaritas. Cons-
tan de tempos longos, interrompidos, como se no exceso
do éxtase se cortase o alento e a alma intentase atoparse
coa alma amiga de calquera ser querido”.

A presenza de Caldas Barbosa no reino de Portugal e a
introdución das modinhas permitiu un cambio enorme
nas ríxidas regras da música e da danza portuguesas. As
súas cantigas, froito da improvisación e da espontaneida-
de, tiveron grande aceptación nos ambientes intelectuais
e populares de Coimbra. Viola en man, interpretaba polas
rúas a “meiguice brasileira”, como dicían os portugueses.
A súa celebridade foi admirada por fidalgos e homes de le-
tras. A pesar disto tivo críticas do mesmísimo poeta Barbo-
sa du Bocage, celoso das vellas maneiras da poética, da
música e da danza portuguesa. Caldas Barbosa publicou
varias obras poéticas, a mais famosa Viola de Lereno.

No lundum apreciáronse eses acentos angolanos e aín-
da que non coñeceu a súa mai escrava, tivo a Angola moi
presente nas súas composicións e utilizou palabras quim-
bundas e conceptos do son angolano. Angola, o Brasil e
Portugal connotaron eses acentos dos negros africanos,
dos mulatos brasileiros e da emoción portuguesa. Caldas
Barbosa representa na lusofonía o espírito  de confraterni-
dade híbrida.�

MODINHA E LUNDUM 
DE DOMINGOS
CALDAS BARBOSA

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’A súa celebridade
foi admirada por fidalgos
e homes de letras”

A banda folk
compostelá explora
en Sen planetaa súa
face máis eléctrica
sen perder
a identidade musical
da súa traxectoria

A cara máis eléctrica
de Ophiusa

? UERE SABER MÁIS?
www.ophiusa.org
www.myspace.com/ophiusafolk

O sexteto, integrado por Paulo

Gacio (frautas e saxo soprano),

Antonio Presedo (mandola),

Ramón Feáns (bouzouki acús-

tico e eléctrico), Paco Noguei-

ras (acordeón cromático de

botóns), Antonio Bello (baixo

eléctrico) e Dani Rivero (bate-

ría e percusións), gravou o re-

pertorio, asinado por Ramón

Feáns e Paco Nogueira, no seu

propio estudio Pink (no que ta-

mén se están a materializar di-

ferentes traballos relacionados

coa música orixinal de proxec-

tos multimedia). 

O novo traballo contou coa

colaboración de recoñecidos

intérpretes, entre os que figu-

ran Bieito Romero (Luar na Lu-

b r e ) ,  Ó s c a r  F e r n á n d e z

(bOnOvO), Benxamín Otero

(Linho do Cuco) e o guitarrista

Valentín Caamaño.�

Feito na casa

Ames, 18 de xuño,
Milladoiro Folk
Porto do Son, 24 de xullo,
no porto�

En xira
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M.B.
O director do Festival interna-
cional de Clown de Galicia Festi-
clowne un dos fundadores do
colectivo Pallasos sen Frontei-
ras, Iván Prado (Lugo, 1974), foi
detido e expulsado de Israel o
pasado 26 de abril por presun-
tos “motivos de seguridade”,
cando tentaba desprazarse xun-
to a súa intérprete até os territo-
rios palestinos para proseguir
cos preparativos do Festiclown
Palestina 2010. O festival, que se
converterá na primeira cita in-
ternacional de clown que teña
lugar en Cisxordania, ten previs-
to celebrarse a finais de outubro. 
SSeemmeellllaa  ddiiffíícciill  sseerr  ppaallllaassoo  ccooss
tteemmppooss  qquuee  ccoorrrreenn..  DDáá  mmeeddoo  aa
rriissaa??
Aos poderosos moito, porque a
risa é revolucionaria. Empeza
por mobilizar trescentos mús-
culos do corpo e acaba por de-
rrubar gobernos. A risa convér-
tese nunha arma, especialmen-
te en réximes que viven de im-
poñer verdades absolutas a par-
tir do medo. Polo tanto a risa é
ese escudo antimísiles que per-
mite que a xente teña soños, es-
peranza e que nos levantemos
cada mañá dispostos a enfron-
tarnos a un sistema inxusto. 
QQuuee  ssuucceeddeeuu??
Acompañía de voo israelí co-
mezou xa en Barajas atacando
os nosos dereitos con interroga-
torios, revisándonos e obrigán-
donos a espirnos, unha actitude
que proseguiu ao chegar ao ae-
roporto internacional de Ben
Gurion, en Tel Aviv. Ao ver que
Laila [a súa intérprete] tiña ape-
lido árabe leváronnos ao cubí-
culo no que xa permanecera-
mos durante seis horas o ano
pasado. A mesma funcionaria
da outra vez iniciou cun “do you
remember me?” [“acórdaste de
min?”] un interrogatorio que se
alongou durante máis de media
hora. Cando me neguei a abrir a
miña conta de correo electróni-
co ameazaron con expulsarnos
do país. Pedín un tradutor e ex-
plicacións que non me foron
dadas. Semellaba unha sorte de
combinación entre unha pelí-
cula de Fernando Esteso e un
conto de Kafka. Conducíronnos
posteriormente a outro habitá-
culo, co cacheo e interrogatorio
correspondente, onde nos tive-
mos que espir novamente. Ao
final metéronnos nunha furgo-
neta blindada da policía e levá-

versas ocasións. Por diferencias
con Pallasos Sen Fronteiras de-
cidimos crear en 2004 o noso
propio colectivo, de orixe gale-
ga, aínda que na actualidade in-
tegra xente de Catalunya, Tene-
rife e Ibiza. Trátase dun colecti-
vo que traballa a risa dende o
compromiso social, entenden-
do que é unha ferramenta de
transformación capaz de derri-
bar sistemas que cometen xe-
nocidios como o de Gaza. Den-
de o 2004 estamos desenvol-
vendo actividades en Chiapas e
paralelamente dende hai dous
anos en Palestina. O Festiclown
é a casa nai de onde saen os re-
cursos, onde proxectamos o
que facemos e onde collemos
forzas para afrontalo.
DDeessppooiiss  ddee  ttaannttooss  aannooss  cceellee--
bbrraannddoo  ffeessttiivvaaiiss  ddee  cclloowwnn  nnaass  ccii--
ddaaddeess  ggaalleeggaass,,  ccuurrssooss,,  eessppeeccttáá--
ccuullooss  ee  ccoonnffeerreenncciiaass,,  ccoonnssiiddeerraa
qquuee  ssee  ccrreeoouu  eessccoollaa  eenn  GGaalliizzaa??
Sen o Festiclown non sería
pensábel todo o movemento
de clown de Galiza. A partir del
nacen outros festivais, espectá-
culos de rúa e moitas compañí-
as. Nestes dez anos trouxemos-
bos profesionais que foron dei-
xando a súa semente aquí. O
discurso radical do festival xe-
rou outras fórmulas artísticas
comprometidas.�

cien coa súa presenza a ocupa-
ción militar.
CCaall  ee  oo  pprrooxxeeccttoo  ddee  PPaallllaassooss  eenn
RReebbeellddííaa  eenn  PPaalleessttiinnaa??
Até agora realizamos actuacións
en campos de refuxiados, es-
pectáculos para familiares de
presos, cursos de risoterapia pa-
ra mulleres maltratadas e para
persoal sanitario e o pasado mes
de abril levamos a cabo unha ca-
ravana de pallasos nas cidades
de Ramala e Nablús, da que saíu
o documental Mashi: Trasi que
Trasi!. Nesta viaxe pretendía-
mos ir avanzando o de levar o
Festiclown, que leva dez anos
desenvolvéndose en Galiza, a
Palestina contando coa presen-
za de nomes recoñecidos mun-
dialmente, como Leo Bassi. 
VVee  ffaaccttííbbeell  aa  cceelleebbrraacciióónn  ddeessttee
ffeessttiivvaall  ddee  cclloowwnn  eenn  PPaalleessttiinnaa??
Se o circo foi capaz de sobrevi-
vir a Inquisición, dúas guerras
mundiais, a Franco ou a Mus-
solini, como non imos sobrevi-
vir a estas vítimas do holocaus-
to que hoxe se converteron en
verdugos? Aos pallasos e a xen-
te do circo non nos paran nin
os muros nin as avionetas. 
ÉÉ  ppoossííbbeell  ffaacceerr  hhuummoorr  eenn  lluuggaa--
rreess  ddee  gguueerrrraa??  
É imprescindíbel. Sen o humor
e sen a risa o ser humano entra
na depresión. Por iso é tan re-

ronnos a un centro de deten-
ción para inmigrantes, onde
nos tiveron toda a noite argu-
mentando exclusivamente que
se trataba dunha cuestión de
“seguridade nacional”. Ás cinco
da mañá metéronnos nun
avión con destino Madrid. Xa
na comisaría de Barajas me in-
forman de que non podía inter-
poñer unha denuncia polo se-
cuestro, a detención ilegal e a
expulsión, xa que Israel é sobe-
rana e pode facer o que consi-
dere oportuno no seu territorio.
QQuuee  lleeccttuurraa  ffaaii  ddee  ttooddoo  iissttoo??
Que o Festiclown en Palestina
dá moito medo. Temen que os
artistas e os intelectuais que
sempre foron un sector ao que
os israelitas tiveron acceso, se
volva na súa contra despois de
ver a situación na que vive o
pobo palestino e que denun-

volucionario o pallaso nestes
momentos. 
AAddeemmaaiiss  ddee  PPaalleessttiinnaa,,  ttaamméénn
eessttáánn  ddeesseennvvoollvveennddoo  pprrooxxeecc--
ttooss  nnoouuttrraass  llaattiittuuddeess..
Levamos dende o 1995 traba-
llando en Chiapas e, baixo as si-
glas de Pallasos en Rebeldía,
dende o 2004. O Festiclown fi-
nanciou a posta en marcha dun-
ha radio zapatista e nos últimos
anos, a través de moitos cursos
de formación, naceu a primeira
compañía indixezapatista da
historia. Palestina e Chiapas son
os nosos principais focos de ac-
tuación, pero temos en mente
traballar en Chile cos mapuches,
aniquilados polas multinacio-
nais españolas, estamos reali-
zando investigacións en Bolivia
e hai un proxecto previsto para o
Sáhara. Pero neste momento to-
dos fican nun segundo lugar
porque temos concentradas to-
das as forzas na organización do
festival en Palestina.
QQuuee  ppeerrsseegguuee  aa  ppoossttaa  eenn  mmaarr--
cchhaa  ddee  PPaallllaassooss  eenn  RReebbeellddííaa??
Pallasos en Rebeldía concíbese
como un proxecto dentro do
traballo de Coperactiva Cultural
e do Festiclown. Nace na pri-
meira misión que financiamos
a Palestina en 2003, na que fo-
mos bombardeados e persegui-
dos polo exército israelí en di-

Iván Prado, clown

‘Israel tenlle medo aos pallasos’

Iván Prado[a dereita] nunha actuación.

’’Temen que os artistas
e os intelectuais denuncien
coa súa presenza
a ocupación militar” 
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Carlos Herrera

AAfinais de novembro
de 1923 atracaba no
porto de Vigo un
cruceiro proceden-

te de Bos Aires. Entre os viaxei-
ros que desembarcan do bu-
que está o gran Carlitos Gar-
del, acompañado de Razzano,
con quen fai dúo. Foi deste
xeito como Vigo se converteu
na primeira cidade do vello
continente que coñecían. Aín-
da que non hai constancia de
actuación oficial ningunha,
sabemos que se agasallaron
cunha xenerosa mariscada e
que algúns galegos tiveron o
privilexio de escoitalos. Conti-
nuaron cara a Madrid por es-
trada –onde debutaron o 10 de
decembro– e, posteriormente,
a Barcelona.

Máis tarde, Carlos Gardel
chegou a converterse nunha
estrela mediática mundial. El
trouxo o tango a España e
abriu o camiño para outros
compatriotas, deixando a se-
mente na nosa terra.

Irusta, Fugazot e Demare
debutaron coa súa Orquesta
Típica Argentina en 1928 en
Barcelona. O trío seguiu moito
tempo por España, chegando
a tocar en Vigo no teatro ‘Gar-
cía Barbón’. Naquel tempo
non existía a televisión e os gra-
mófonos eran cousa de ricos. A
radio e o cine eran os medios
máis axeitados para a divulga-
ción de, entre outras cousas, a
música. E, deste xeito, Irusta,
Fugazot e Demare rodaron dú-
as películas en España: Aves
sin rumboe Boliche,con gran-
de éxito de público.

O mesmo éxito que as pro-
tagonizadas por Carlos Gardel
–case unha ducia– que viñan
precedidas polo clamor aca-

dado en Latinoamérica. A pe-
sares da febleza e inocencia
dos argumentos, o carisma de
Gardel enchía as salas de pro-
xección e, cando el cantaba, o
público facía volver a fita cara
atrás para escoitar o tema de
novo.

Raúl, Miguel e Pepe, El Trío
Calaveras, actúan en Vigo en
1948, parece ser que con un
éxito rotundo e deixando entre

os afeccionados da época un-
ha forte pegada, de xeito que
eran moitos os que tentaban
arremedar a súa calidade ins-
trumentística e vocal.

A partir de 1948, outro gru-
po marcou época e comezou
a coller fama mundial: o trío
Los Panchos. Aínda que a Es-
paña non viñeron até 1955, os

seus discos escoitábanse na
radio e causaron grande im-
pacto na mocidade.�

carlosfrancisco.herreraoya@telefonica.es

MA A INE.34.ZG

A semente galega de Carlos Gard
A música sudamericana tivo unha grande
influencia en Galiza, sobre todo a partir
dos anos corenta. Tangos, rancheiras e
boleiros comezaron a ser interpretados
por tríos e grupos autóctonos
até case converter esta música en algo propio

Brisas Porteñas: Arturo Álvarez, Antonio Álvarez e Manuel Pazos.

Ecos del Plata: Manuel Sabugueiro, Conchita Costas, Secundino e Xesús Portela.

RITMOS POPULARES

’’As películas de Gardel
enchían as salas e a xente
obrigaba o proxecionista
a que repetise as cancións”

’’Na década dos 50, a música
de Los Panchosescoitábase
na radio e causou grande
impacto na mocidade”

’’Daquela había radio e cine,
pero non televisión
e os gramófonos
eran cousa de ricos”

’’El Trío Calaveras actuou
en Vigo en 1948
cun éxito rotundo”

Carlos Gardel chegou a Europa,

por primeira vez, polo porto de Vigo.
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s Gardel Moita
afección
en toda Galiza
Na Galiza sempre houbo
moita afección por esta
música. Non estamos aín-
da en condicións de elabo-
rar un listado dos grupos
existentes, pero, na década
dos 50-60, cabe destacar os
tríos ferroláns Los Zafiros,
con gravacións de gran ca-
lidade; Los 3 Solitarios,
máis actuais e tamén con
gravacións; así como Los
Bardosou o Trío Sombras.

LOS TRES SOLITARIOS. Apare-
cen en 1958-59, debutando
na radio –a gran revolución
do momento– naquel gran
programa ‘Desfile de Estre-
las’ de RNE, presentado por
Emilio Díaz e Marina de la
Peña na cidade herculina.
Non tiñan aínda nome e,
contan que foi Manuel Pé-
rez de Arévalo, impulsor de
tantas iniciativas en Ferrol,
o que lles puxo Los 3 Solita-
rios.Estaba composto por
Antonio Seoane (1ª voz e
guitarra), Salvador Pereira
(2ª voz e percusión) e Ma-
nuel Amor (3ª voz, requinto
e arranxos). Tres testemu-
ñas dunha grande época da
música.�

O trío Los Panchos
acadaron grande éxito.

Tangos, folclore, rancheiras,
boleiros… con esta mestura de
estilos comezaron a escoitarse
grupos en Galiza e a organizar-
se os primeiros concertos e se-
renatas. Tiveron repercusión
na cidade olívica, aínda que só
por un ano, aproximadamen-
te, Los Isleños, composto por
Ramiro Serrano, Paco Montes,
Pepe, Varela, Suso Portela, Sa-
bugueiro e Secundino.

Tamén en Vigo, en 1948, un
programa chamado ‘Cóctel
Radiofónico’ convoca un con-
curso para amadores, do que
resulta gañador o grupo Brisas
Porteñas,ficando Ecos del Pla-
ta no segundo posto. O éxito
anímaos a continuar ensaian-
do e así, afinando voces e guita-
rras, chegaron a ser semiprofe-
sionais, de tal xeito que foron
requiridos noutras cidades e
até no estranxeiro. Destes ani-
madores da farándula, duran-
te moitos anos, na cidade vi-
guesa destacamos:

BRISAS PORTEÑAS.Nado en 1944,
pasaría logo a denominarse
Brisas.Estaba formado por Ar-
turo Álvarez (2ª voz e guitarra);
Manuel Pazos,Magaldi,(1ª voz

e guitarra); e Antonio Álvarez,
Noda,(3ª voz e 1ª guitarra). En
1949, Paco Bouzón substitúe a
Arturo, en tanto cumpre o ser-
vizo militar. Debemos aclarar
que os alcumes de Manuel e
Antonio se deben a que, da-
quelas, en Bos Aires, o dúo
máis famoso era Magaldi-No-
da, cos que ademais compar-
ten algún parecido físico.
Adaptaban cancións de moda
ao seu estilo, pero tamén can-
taban composicións propias
–Antonio chegou a compoñer
máis de duascentas pezas–.
Podemos destacar deste trío as
actuacións en Madrid e Barce-

lona, en 1952, ou as de Porto e a
Televisión Portuguesa, en
1960, ano no que Secundino
substitúe a Arturo. Chegado
1970, o grupo desfaise.

ECOS DEL PLATA. Nace no barrio
de Casablanca, tamén en 1944,

integrado por Manuel Sabu-
gueiro (1ª voz e guitarra); Se-
cundino (2ª voz e guitarra.
Despois requinto); e Xesús
Portela (3ª voz e guitarra). Co-
mezan interpretando música
arxentina –tangos, valses e fol-
clore– pero, en 1947, recén aca-
bados de cumprir o servizo mi-
litar, comezan a arremedar,
con grande acerto, o estilo de
Los Panchos.Polo ano 1962, a
medio de Luciano Rodríguez,
da emisora La Voz de Vigo,in-
corpórase ao trío Conchita
Costas, e así continuaron até o
pasamento desta. O grupo
desfaríase en 1985. Chama a
atención que Xesús Portela,
ademais, tocaba a gaita no gru-
po Irmáns Portela, xunto co
seu irmán, o famoso Ricardo,
ou nos Cruceiros(fundado en
1955), a carón de Enrique Ote-
ro o Gaiteiro de Fragoso,Wen-
ceslao Cabezas Polo, Carlos
Conde e Manuel Solla.

Posteriormente aparecen
máis grupos, como Arpegio,
de Longueira; Los Olívicos;ou
o Trío Cíes. Todos grandes
amigos. E non debemos es-
quecer a Los Tony’s, na ac-
tualidade.�

Grupos vigueses ao estilo porteño

Ecos del Plata.
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OO30 de abril de
1975, hai 35 anos,
a guerrilla do Viet-
cong entraban en

Saigón, expulsando definiti-
vamente do país as tropas
norteamericanas. A de Viet-
nam foi a guerra por excelen-
cia da segunda metade do sé-
culo XX, non xa pola gran
mortaldade que causou
–houbo quizais outras que
poderían competir con ela
nese sentido, varias delas en
África–, senón pola influencia
que tivo sobre a política inter-
nacional e sobre a conciencia
de toda unha xeración.

Desde o Norman Mailer que
en 1968 escribía Os exércitos da
noite, unha crónica xornalísti-
ca de grande altura literaria, re-
ferida á Marcha sobre o Pentá-
gono, convocada por toda a
“nova esquerda” dos Estados
Unidos o ano anterior, e que lle
deu un pulo definitivo á cam-
paña contra a intervención, ao
Uxío Novoneyra que no mes-
mo ano publicaba os poemas
caligráficos de Vietnam Canto,
poucos intelectuais e estudan-
tes do planeta se situaron á
marxe desta guerra.

O poemario de Novoneyra
non pode ser considerado de
ningún modo unha boutade
ou un xesto excéntrico. Hai
que lembrar que a informa-
ción permitida baixo o réxime
franquista era, sobre todo nos
seus últimos anos, moito máis
aberta para os temas interna-
cionais que nos de política in-
terior. Polo tanto, era fácil que
a cidadanía e sobre todo a
mocidade universitaria esti-
vese moito máis ao tanto do
que ocorría, case diariamente,
en Indochina que de calquera

ras da prensa internacional
que non conseguiran filmala a
primeira vez.

A ESQUERDA OPTIMISTA. Daquela a
esquerda, cos seus variados
matices, parecía avanzar im-

parábel en todo o mundo
fronte a un capitalismo que se
sentía superado polos aconte-
cementos. A actriz Jane Fonda
visitara, por exemplo, Viet-
nam do Norte e deixárase fo-
tografar a carón da artillaría

comunista, un xesto que non
lle perdoou, aínda hoxe, a de-
reita do seu país. 

Henry Kissinger, xudeu na-
cido en Alemaña, intelectual e
grande afeccionado ao fútbol,
deixara estabelecida, co- >>>

acontecemento do seu redor,
por importante que fose. A pe-
sar da distancia xeográfica,
Vietnam era así un tema que
xeraba máis interese que a
propia ditadura na que se vi-
vía.   

PERO, PORQUE FOI TAN IMPORTANTE
AQUELA GUERRA? Hai que lem-
brar que en 1975, nas conver-
sas de París que selaron a paz
e nas que se reuniron os re-
presentantes dos dous países
confrontados, un delegado
estadounidense soltou sobre
a mesa de reunións a seguinte
frase: “Vostedes non nos ga-
ñaron nin unha soa batalla”.
O xeneral vietnamita, Nguyen
Giap, non o negou, mais en-
gadiu: “Si, pero gañamos a
guerra”. 

O que quería dicir o mítico
militar, que xa contribuíra a
derrotar anos antes os france-
ses, era que a política significa-
ba máis que os propios feitos
militares. Vietnam, ben é certo
que co custo de varios millóns
de vidas propias, triunfara na
esfera da propaganda, conse-
guira presentarse ante o mun-
do como o David fronte ao Go-
liat representado polos Esta-
dos Unidos, e iso pese a que a
súa ideoloxía era, ademais de
patriótica, claramente comu-
nista e a que gozaba do apoio
da Unión Soviética, en plena
vixencia da guerra fría.

Os campesiños vietnamitas
triunfaron fronte ao exército
máis poderoso do mundo que
deixou 53 mil mortos sobre o
terreo. A entrada dos tanques
do Vietcong, cargados de mo-
zos guerrilleiros coa bandeira
arrebolada, no gran xardín da
embaixada de Norteamérica
tivo que ser repetida, ante a in-
sistencia de fotógrafos e cáma-

O Vietnam ao que lle cantou Novoneyr

Uxío Novoneyra escribiu Vietnam Canto,
libro simbólico dunha época marcada
pola guerra asiática que rematou
precisamente hai agora 35 anos

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010
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Grafismo de Uxío Novoneyra para a primeira edición do seu poema Vietnam Cantoen 1968.

DE SAIGÓN A SANTIAGO
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mo secretario de Estado
norteamericano, a chamada
teoría do dominó que afirma-
ba que se un país caía na órbi-
ta comunista, todos os demais
da rexión ían sucedelo inevi-
tabelmente, igual que as pe-
zas dun dominó. 

Seguindo esta premisa, a
caída de Vietnam traería con-
sigo a de Tailandia, Laos,
Camboxa e, despois, quizais, a
da India, o Xapón e mesmo
Australia. En consecuencia, os
Estados Unidos debían em-
pregarse con dureza cos cam-
pesiños vietnamitas, sen se
preocupar demasiado da súa
militancia ou non na resisten-
cia, lanzando defoliantes e na-

palm sobre os arrozais, ao
tempo que a infantería dispa-
raba non só contra os aldeáns,
senón mesmo contra os patos
e as ocas, como na aldea de
My Lai, o que levaría a xuízo
varios dos militares responsá-
beis, grazas a que algúns xor-
nalistas tiveron a posibilidade
e a decisión de contalo.

Hai trinta e cinco anos, o
mundo encontrábase clara-
mente escorado á esquerda,

cos Estados Unidos conmo-
cionados pola derrota e os
seus servizos públicos, como

o ensino e a sanidade, baixo
mínimos debido aos gastos da
guerra.�

voneyra

MA A INE.37.ZG

’’Vietnam xeraba máis
interese que a propia
ditadura na que se vivía”

’’Hai trinta e cinco anos,
o mundo encontrábase
claramente escorado
á esquerda”

Pintada nunha fachada lateral da Facultade de Ciencias en Santiago, nos anos 60.   V.A. ARECES

>>>
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VIAXAR.

Frades,
no camiño
do Tambre
O concello de Frades divide a
súa poboación en 12 parro-
quias, sen un centro urbano
moi concreto, a uns 30 quiló-
metros ao nordés de Santiago
de Compostela. Na súa oro-
grafía, na que salientan algun-
has ondulacións, está moi
presente o discorrer do río
Tambre, que se fai especial-
mente patente á altura da
Ponte Carreira, principal nú-
cleo de poboación. É este un
dos lugares máis idóneos para

VISITAR.

O Mercado
Gaxate

Baixo o lema ‘ven a pasar un
día diferente’ o Mercado Ga-
xate, no concello pontevedrés
de A Lama, preséntase como
unha opción alternativa e san
dos modernos centros comer-
ciais das vilas e cidades. Obras
de arte, libros e obxectos cu-
riosos son o engado deste lu-
gar no que ademais da venda,
intercambio e exposición de
obxectos e obras de arte, ta-
mén se organizan rotas de
sendeirismo e actuacións mu-
sicais en vivo. 

Situado nunha antiga esco-
la unitaria, en plena natureza,
este mercado ofrécese como
tenda cun funcionamento es-
pecial a medio camiño entre
estabelecemento rural e mu-
seo. Unha das peculiaridades
é que vende libros ao peso,
cunha tarifa de 6 euros por
quilo. Tamén dispón dun
apartado para bibliófilos con
edicións especiais e adicados
a todo tipo de temáticas en va-
rios idiomas, a prezos que po-
den oscilar entre 1 e 700 euros. 

O Mercado Gaxate vende
obras pictóricas e escultóricas
de artistas contemporáneos
galegos e dispón dunha zona
na que os novos valores po-
den expoñer as súas crea-
cións.

Unha ecotenda, na que to-
dos os obxectos á venda están
feitos con materiais recicla-
dos, e unha minicafetería cun
recanto para nenos, forman

ANOSATERRA
13-19 DE MAIO DE 2010

MAGAZINE. 38.

do histórico Tamara xunto
aos antigos muíños que se le-
vantan ao seu carón. Tamén

nesta parroquia, coñecida
orixinariamente por Gafoi,
destaca o campo da Feira, on-
de se celebran concorridos
mercados. No mesmo lugar
álzase un monumento á mu-
ller traballadora.

Pero se algo non se debe
deixar de ver nunha visita a
Frades é o seu museo etno-
gráfico, que se empraza a ca-
rón do concello, no lugar de
Cimadevila. Neste centro
pódense observar elementos
e útiles de labranza empre-
gados na Galicia interior até
hai escasamente tres déca-
das. O museo fradense só é
comparábel co existente na
Fonsagrada, que retrata a
montaña.

Tamén é rico o patrimonio
artístico histórico; estamos
nunha zona onde abondan os
cruceiros e os pazos, salien-
tando o de Galegos. No tocan-
te á arquitectura relixiosa des-
tacan as igrexas de Céltigos,
Papucín e a ermida de Moar,
edificada nunha pintoresca
fraga. Na arquitectura civil
non se pode esquecer a ponte
sobre o Tambre en Gafoi, que
fai coñecida a localidade co-
mo Ponte Carreira e que serve
para unir os concellos de Fra-
des e o Pino.

A localidade viviu tradicio-
nalmente a carón da estrada,
o que fixo proliferar os peque-
nos negocios hostaleiros de-
dicados a viaxeiros. Así, en
calquera lugar se poden de-
gustar os pratos típicos da zo-
na, entre os que están presen-
tes a troita e as carnes de be-
cerro e porco. Un sitio ideal
para comer é o restaurante o
Cadaval, a menos de cen me-
tros das estrada vella que con-
duce a Ponte Carreira.�

Antonio Cendán

os amantes da pesca e do
mundo dos ríos, xa que dende
a ponte vella divísase o paso

viaxar.comer.mercar

Pazo de Galegos e [á dereita] escultura en homenaxe á muller do campo en Gafoi.

Un recanto do Mercado de Gaxate.
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suavemente co meu paso ofre-
cendo todo o seu instinto pri-
mario. 

Tacto untuoso, densa sen-
sación no meu padal, guloso
pracer que fica en amargoso
deleite final. 

Alvarinho de rasgos ale-
máns pero con alma minhota e
aires orientais: cálido,  cargado
de especias, flor, froita e de-
mais fanfarria envolvente.�

Antonio Portela

seguindo procesos antigos
adaptando coñecementos an-
cestrais ás novas tecnoloxías de
produción de viño. Deste xeito
os bagos despalilláronse, pasa-
ron pola prensa vertical e de-
cantáronse 48 horas. Desegui-
do a fermentación foi en pe-
quenas cubas inoxidábeis a ve-
locidade constante durante 15
días e despois dela unha esta-
día de catro meses sobre as bo-
rras finas con remexido sema-
nal. Todo isto en Melgaço (Su-
brexión de Monção) por Ansel-
mo Mendes, un dos máis res-
pectados consultores enolóxi-
cos de Portugal, combinando
pragmatismo, arte e práctica
científica. Así elabora os seus
viños e asesora un número
considerábel de adegas desde
a rexión dos Vinhos Verdes até
o Alentejo. Custa 10 euros no
Wine O´Clock de Aveiro.

Somerxerse na madreselva,
no verde da eira, na horta, ca-
er nun prado enchido de
plantas, verdes unhas, aro-
máticas outras, secas algun-
has. Espertarse nun campo
acabado no verán alumeado
polo sol atlántico. 

A flor perdida nun mar de
silvas, a ortiga e a froita delica-
damente amarela. 

A pastelería cremosa, máis
galega que portuguesa. Os res-
tos dun pastel de Belem na túa
cariña, despois de limpalos o
perfume guloso de teu nos
meus beizos. 

O roce dunha pel que vibra

parte deste espazo reservado á
cultura e o lecer no que, entre
as curiosidades, os ollos po-
den descubrir dende un mol-
de para fabricar supositorios a
unha caixa de pólvora usada
na Segunda Guerra Mundial.  

Esta tenda singular abre to-
dos os sábados e domingos
dende o 1 de maio ao 12 de  de
10h30 a 21h00 e acolle cada 15
días a partir de xullo obradoi-
ros e actividades varias para o
todos os públicos. Nos meses
de verán organiza todos os sá-
bados actuacións musicais es-
pontáneas. 

Máis información no telé-
fono 686 48 48 12 (Nieves Lo-
perena).�

E. Estévez

VIÑOTECA.

Alvarinho
Contacto

O seu nome fai referencia ao
“contacto” da película do bago
co mosto. Este viño produciuse

Antiga escola unitaria que alberga o Mercado Gaxate.

Alvarinho Contacto 2008
Paço do Alvarinho.

Associação de Produtores

de Alvarinho. Praça Deu-la-Deu

Martins 4950 - Monção.

Telf. 251 653 215

D.O. Vinhos Verdes

(Subrexión de Monção).

e.
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A maioría dos concellos, agrupa-
cións culturais e outras institu-
cións celebran o Día das Letras
Galegas durante esta fin de se-
mana, con diversos actos, con-
certos e actividades. Algunhas
feitas dende a rutina, moitas ou-
tras dende unha maior ou total
convicción.
E como corolario, a cita en San-
tiago, na convocatoria multitu-
dinaria na defensa do idioma,
para este luns 17.

GUIEIRO
1.406 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
13- 19 DE MAIO DE 2010

Baixo este subtítulo, que poidera

lembrar o dalgún filme de serie B ou

o dun cómic de super herois, se pre-

senta o XVII Festival de Músicada

vila coruñesa, a celebrarse o vin-

deiro sábado 22 deste mes.

Nun momento no que a ministra

de Cultura, Ángeles González Sinde,

e a Sociedade Xeral de Autores e

Editores non deixan de xerar polé-

micas ao redor da maneira de fun-

cionamento e xestión dos dereitos

de autor, a asociación Lucernapre-

tende aproveitar o Festival deste

ano para converter Cerceda no pri-

meiro pobo galego que se declare,

simbolicamente, 100 por 100 libre

da SGAE, alo menos por un día.

Con este obxectivo, o Festival

arrincará o sábado 22 de maio

cunha mesa redonda sobre os de-

nominados bens culturais de uso

común que non posúen restricións

legais en relación o dereito de uso,

redistribución e creación de ver-

sións modificadas ou derivadas de

terceiros, na que participarána co-

municadora María Yañez,  Fran-

cisco Alvarellos e Joaquin Riera,

socios da Casa de Música; Uxio

Broullón, creador da plataforma

commonsbaby. com; Samuel Paris,

autor do libro creative commons

Manual da destrución, o Leo i Arre-

mecághona, cantautor que distri-

búe o seu traballo con licenza libre,

e Martín Loureiro, membro do

grupo cercedense Machina.

Proxectaranse curtametraxes non

suxeitas a SGAE, e os bares da zona

non pincharán música  libre. Logo

virán os concertos de Desertores

do Arado, Zenzar, Machina, Osi-

ris, Nasser, Sensacha, Shangrila,

Presencia Zero, 12 Labirinto, Gen-

debeat, Selecta in Helicopta,  Leo i

Arremecaghona, Fracasados de

Antemanoe Nao. Todo de balde.

Cerceda, sábado 22 de maio.

Coordenado por Gonzalo Vilas

talacións de pezas de videoarte e
trailers de filmes. Até o 31 de maio,
na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Miradas cara ao para-
íso. Revisión da arte galega en diá-
logo coas principais vangardas in-
ternacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fer-
nand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro, na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mos-
tras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. L.S., a confi-
guración do posible (até o 4 de xu-
llo), e  Creando con Luis Seoane, se-
rie de actividades didácticas. Na Fun-
dación Luís Seoane.
¬EXPO. Form Matters (a forma
importa). Exposición sobre o ar-
quitecto británico David Chipper-
field, unha exposición do Design
Museum, Londres. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Outras miradas de
Carlos Saura. Montaxe de foto-
grafías do cineasta, tiradas nos
anos 50, e que responden á outra
interesante faceta do creador ara-
gonés. Até o 30 deste mes, na Sala
Municipal de Exposicións Salvador
de Madariaga.
¬MÚSICA. Festival Mozart. No
marco do Festival Mozart, Ludwig
Dürichen, Francisco Regozo, David
Ethève e Alicia González Permuy, do
grupo O Cuarteto das Nacións, in-
terpretan as creacións do xenio para
violín, viola, violoncello e piano. Este
xoves 13, ás 20:30, na Real Academia
Galega de Belas Artes.

CARBALLO
¬TEATRO. Historias tricolores
ou de como aqueles animali-
ños proclamaron a Repú-
blica. Un espectáculo a través da
palabra de Cándido Pazó. O venres
14, ás 21:00, no Pazo da Cultura.

CEE
¬TEATRO. A Verdadeira Histo-
ria dos Tres Porquiños e o
Lobo Feroz. Unha obra dirixida
ao público infantil, pola compañía
Teatro do Andamio. Poderemoa
vela o sábado 15, ás 20:00, no Salón
de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos.To-
dos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano. Esta semana poderemos
ver E 50 homes mortos , de Kari
Skogland (Reino Unido, 2008), e o
documental Vinte anos non é
nada, de Joaquín Jorda (España,
2005). Do xoves 13 ao sábado 15,
entradas a 3 e 2 euros, nos cines Fo-
rum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 13 
Vimukthi Jayasundara. 20:30 h. Bet-
ween Two Worlds (2009) 86 .́ Subtí-
tulos en galego.
Venres 14
Samuel Fuller. 18:00 h. White dog
(1982) 90 .́ Subtítulos en castelán.
Novos Thrillers. 20:30 h. Serpico,
Sidney Lumet, 1973 130 .́ Subtítulos
en galego.
Sábado 15
CGAI Júnior. 18:00 h. Ponyo no can-

til, Hayao Miyazaki, 2008, 103´. Ve-
sión castelá. Entrada gratuíta. 
Novos Thrillers. 20:30 h. Serpico,
Sidney Lumet, 1973 130 .́ Subtítulos
en galego.
Martes 18
Premios Mestre Mateo. 20:30 h. Cela
211, Daniel Monzón, 2009, 110 .́ Pre-
sentación a cargo dos produtores
Emma Lustres e Borja Pena. Entrada
gratuíta.
Mércores 19
Samuel Fuller. 20:30 h. Rúa sen re-
torno, (1989) 93 .́ Versión dobrada.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Reencontro con Lo-
deiro. Unha exposición desbor-
dante de cor e forza nas gradacions,
características  que fixeron que a
obra de José Lodeiro fose recoñe-
cida  internacionalmente. Na galería
Atlántica Centro de Arte.
¬EXPO. Unha ollada á árbore
da vida.Exposición na que se mos-
tran un total de 68 obras do artista
César Otero, un dos autores máis in-
novadores da plástica galega do úl-
timo terzo do século vinte. Até o 6
de xuño, no Pazo de Exposicións
Kiosco Alfonso.
¬EXPO. Postgraffiti, xeometría
e abstracción.A exposición cen-
tra a ollada na abstracción e a xeo-
metría presentes no actual postgraf-
fiti, unha forma de arte urbana que
abrangue novos conceptos e que
gañou numerosos adeptos nos últi-
mos anos. Até o 27 de xuño, no Mu-
seo Urbano de Arte Urbana,  M.U.A.U.
¬EXPO. Rostros de Area.Mostra
audiovisual de Lois Patiño (Vigo,
1983), unha panorámica formada
pola longametraxe Rayito, videoins-

ARZÚA
¬EXPO. Crónicas da Represión
Lingüística . Unha mostra gráfica
e audiovisual, comisariada polo ci-
neasta Xan Leira, en colaboración
coa Deputación da Coruña, co ob-
xectivo de divulgar a memoria histó-
rica ao redor da represión lingüística
desatada contra a lingua galega
dende 1936. Inaugúrase este venres
14, naCapela da Madanela.

BAIONA
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. Este
cantautor e guitarrista alemán afin-
cado na nosa terra va actuar o sá-
bado 15, ás 23:30,na sala Marrucho.

O BARCO
¬MÚSICA. Bëlop. Actuación do
grupo galego este venres 14, ás
00:00, na sala Baranda.

BERGONDO
¬MÚSICA. Mamá Cabra. Un
grupo de música infantil que mes-
tura poesía, pezas do folclore e te-
mas propios, cun enfoque lúdico,
participativo e didáctico. Tocan
este luns 17, ás 18:00, no Edificio
Cultural a Senra.

BUEU
¬MÚSICA. Leite de Nai e Dinero.
Os primeiros son un grupo rock ou-
rensán que cantan en galego, Di-
nero ven dende Madrid. Concerto o
domingo 16, ás 21:00, entrada a 6
euros,na Sala  Aturuxo.

CALDAS
¬MÚSICA. Aid.Actuación da rapeira
viguesa este venres 14, ás 00:00, na
Zona Zero.

CANGAS
¬MÚSICA. Jugoplastika. Con-
certo da formación galega para este
sábado 15, ás 22:00, na Salason.
¬TEATRO. Os Patios da Memo-
ria. Unha produción da compa-
ñía galega Teatro do Morcego.  O
venres 14, ás 11:00, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. Shakespeare para
Ignorantes. Unha obra do grupo
Producións Teatráis Excéntricas
(Quico Cadaval e os comopoñen-
tes de Mofa&Befa), que parodia va-
rias claves do mundo shackespe-
riano. O sábado 15, ás 22:30, no Au-
ditorio Municipal.

O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Palabras encadea-
das. Nesta obra de Talía Teatro, un
psicópata e a súa vítima, secuestra-
das nun espazo sen posibilidade de
fuxida aparente, van descubrindo a
súa historia, onde o que é certo e
falso prende sempre dun fío. O ven-
res 14, ás 22:30, no Teatro Principal.

Cerceda 
contra a SGAE

¬ ARTE/FOTO
A voz da terra

No ano e mes de Uxío Novo-

neyra como protagonista do Día

das Letras galegas, o fotoxornalista

galego Xosé Manuel Albán,

nome de dilatada e polifacética

produción fotográfica, presenta

unha mostra donde interpreta di-

versos poemas do poeta do Cou-

rel. A selección abrangue as princi-

pais obras de Novoneyra, nomea-

damente Os Eidos, Do Courel a

Compostelae Os Poemas da doada

certeza. 

A exposición, inaugurada o pa-

sado día 11 coa actuación do

grupo musical Ouriol e a poetisa

Eva Veiga, é unha interpretación

visual da obra poética do poeta de

Parada do Courel, unha mirada es-

tética e plástica que pon luz ás ver-

bas máxicas da terra que o poeta,

mellor que ninguén, soubo captar

e transmitirnos.

Nas verbas do autor, “a colección

de fotografías que compoñen esta

exposición non é descritiva, senón

interpretativa. Partindo das impre-

sións que suxiren os poemas de

Uxío, recréase nesta obra un uni-

verso que, a modo de pintura, vai

dende modelos clásicos até outros

impresionistas e surrealistas”.
Até o 13 de xuño, no Museo Verbum,

Casa das Palabras, en Vigo.

Unha das interpretacións fotográficas de Albán sobre un verso de Novoneyra.

Cartel do festival.
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coruñés que vai axctuar o domingo 16
, ás20:30, na Sala Jazz Vides.
¬MÚSICA.Cool Beat. Actuación do
conxunto galego de jazz, o mércores
12, ás 22:30, na sala Jazz Filloa.
¬TEATRO. Comisaría especial
para mulleres . Comedia rei-
vindicativa dos dereitos e dificulta-
des que a muller ten ante esta so-
ciedade, interpretada pola compa-
ñía Sal-Monela Teatro. O venres
14 e sábado 15, ás 20:30, no Tea-
troForum Metropolitano.
¬TEATRO. Anxeliños. Versión da
obra do dramaturgo Roberto Vidal
Bolaño a cargo do grupo Espello
Cóncavo. O sábado 15, ás 20:30, no
Teatro Rosalía Castro.
¬TEATRO. Nas Nubes. Espéctaculo
de novo circo polo grupo Almaca-
bra, no que se combinan acrobacias
aéreas, malabares, zancos e manipu-
lación de obxectos. Unha proposta
visual e poética dirixida a nenos e ne-
nas a partir dos 0 anos. O domingo 16
e luns 17, ás 17:30, entradas de 25 a
12 euros, no Teatro Rosalía.

CULLEREDO
¬MÚSICA. 7 Puertas. Actuación
deste grupopara este xoves 13, ás
22:30, no Forum Celticum.
¬TEATRO. Anxeliños. Versión da
obra de Vidal Bolaño a cargo do
grupo Espello Cóncavo. Este venres
14, ás 20:30, no Edificio de Servizos
Múltiples.

A ESTRADA
¬TEATRO. Palabras encadea-
das. Un psicópata e a súa vítima,
secuestradas nun espazo sen po-
sibilidade de fuxida aparente, van
descubrindo a súa historia, onde
o que é certo e falso prende sem-
pre dun fío. Polo grupo Talía Tea-
tro, o venres 7, sábado 8 e do-
mingo 9, no Teatro Principal.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil.
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A activi-
dade está dirixida a rapaces de ca-
tro a dez anos, gratuíta.
¬CINE. Primavera de cine.
Proxéctanse a curta Crisálida e a
longametraxe Nadie sabe, en ver-
sión orixinal subtitulada. O mérco-
res 19, ás 20:30, entrada gratuíta,
nos Cines Dúplex.
¬EXPO. Cristo da Tahona. Ex-
posición dunha peza propiedade
do concello de Ferrol cuxa orixe se
remonta ao século XIV e que for-
mou parte dunha vivenda particu-
lar no barrio de Canido até o ano
1850. Na Sala Máximo Ramos.  A
Sala de Proxectos 

rock étnico Zá!, de Barcelona, os
post-pop canarios Pumuky, e os
poppies galegos Franc3s. Este
venres 14, ás 19:30, entrada a  8
ou 6 euros, no Coliseum.
¬MÚSICA. 3azoteas. Actuación
para este venres 7, ás 23:00, noPub
Garufa.
O día seguinte, sábado 8, á
mesma hora, concerto do grupo
Monkillos.
¬MÚSICA. James Yuill. O artista
británico, metido de cheo na escena
folktrónica,que gañou o ceo no seu
país natal co disco Turning Down
Water For Air, polo que foi nomeado
Mellor Artista Revelación 2008, ac-
tuará dentro do ciclo MUAU, o sá-
bado 15, ás 21:00, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
de Fockink Brothers. Conxunto

O domingo 16,ás 13:45, o Quin-
teto de solistas de vento da Or-
questra Sinfónica de Galicia  inter-
pretará o Divertimento nº 8 en fa
maior. K213 ,  o Divertimento nº 9
en si bemol maior, K240 de Mozart,
e o Quinteto de Claude-Paul Taffa-
nel. O concerto realizarase na
Praza das Bárbaras. 
E tamén o domingo 16 , ás 21:00,
un recital do recoñecido grupo de
instrumentos orixinais Tafelmu-
sik, dirigido polo alemán Bruno
Weil. Na actuación destacará cun
solo o pianista Ronald Brauti-
gam.  No Teatro Colón.
¬MÚSICA. Campus Rock
2010. Evento musical cos se-
guintes grupos:  The Field, dende
Suecia, Gardini di Miró, unha for-
mación italiana de rock experi-
mental e post-rock, o grupo de
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A obra de Roberto Vidal Bo-
laño, Anxeliños, adaptada polo
grupo Espello Cóncavo, estará
esta semana nos escenarios da
Coruña e Culleredo.

Festival de Cans

Paralelamente ao seu irmán
maior de Cannes (Francia), o fes-
tival de cine que naceu arredor
dun nome e dunha broma parti-
cular duns cantos afeccionados
chega este ano á súa  séptima
edición, consolidado como
unha das referencias dos even-
tos cinematográficos galegos.

Cunha variada programación
que inclúe mostras de creacións
portuguesas e diversas estreas, o
festival segue a ampliar activida-
des e os seus particulares esce-
narios, divididos en jalpónse jali-
ñeiros, lugares cedidos polos ve-
ciños, e adaptados á súa nova
función durante o evento. Os
desprazamentos en chimpín
xon xa unha clásica icona deste
festival.

Na edición deste ano amplí-
anse as actuacións musicais,

donde destaca a actuación de
The Elas, o grupo do consagrado
actor galego Luís Tosar, que polo
tanto será unha das estrelas invi-
tadas e de maior glamour deste
festival anti-glamour.

Neste ano os veciños de Cans
(os grandes artífices do invento,
xa que a fin de contas foi creado
por xente que non era da aldea
senón de Porriño ou Mos) in-
crenmentan o seu protago-
nismo, ademáis da súa tradicio-
nal e xenerosa colaboración coa
intendencia xeral, ao votar en di-
versos apartados de distintos
premios.

O festival comeza o vindeiro
mércores 19, prolongándose até
o sábado 22, día forte musical-
mente e donde se concederán
os premios.

Do 19 ao 22 de maio, aldea de

Cans, O Porriño.

¬ CINE

O tradicional desprazamento en chimpín, nunha edición anterior
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GUIEIRO.42. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

tada e Rodeiro. Este venres 14, ás
21:30, no Café Cultural Auriense. 
¬MÚSICA. Dr. Gringo. Trío com-
postelán de claras influencias rocka-
billies, e que actúa este venres 14, ás
01:00, no Disco-club Capital.
¬TEATRO. E ti quen ves sendo?.
Que pasaría se, de súpeto, alguén
ocupase o teu lugar na vida? Unha
obra da compañía Talía Teatro.  Este
xoves 13, ás 20:30, no Auditorio Mu-
nicipal.

¬TEATRO. Rosalía, a pulga que
escribía. Unha obra dirixida ao
público infantil, pola compañía Gali-
toon. O domingo 16, ás19:00, no Au-
ditorio Municipal.
¬TEATRO. Palabras encadea-
das. Nesta obra do grupo galego
Talía Teatro, un psicópata e a súa ví-
tima, secuestradas nun espazo sen
posibilidade de fuxida aparente, van
descubrindo a súa historia, onde o
que é certo e falso prende sempre
dun fío. O domingo 16, ás 19:00, no
Teatro Principal.

OZA DOS RÍOS
¬MÚSICA. Asdúas . Dúo de dúas
mociñas galegas  virtuosas do acor-
deón, que interpretan folk galego
ou hits do folklore internacional. O
sábado 15, ás 16:00, no Polideportivo
Municipal.

PONTEVEDRA
¬ACTOS. Maio mes da Língua.
Un mes de actividade culturais pro-
gramadas pola concellaría de Cul-
tura, en torno á língua, e que cubre
todas as actividades culturais en dis-
tintos escenarios e lugaresda ci-
dade.
¬ACTOS. Bookcrossing. Activi-
dade a desenvolver nas sedes de
Caixa Galicia entre o 17 e o 23 de
maio, na que os usuarios poderán

pazo saudábel. O sábado 15, de
18:00 a 22:00 , entrada a 3 euros, na
discoteca BOE.
¬EXPO. As orixes do home.  Ex-
posición de tipo didáctico que trae a
Fundación La Caixa, e que perma-
necerá  aberta até o 18 de maio.
Nunha carpa na Praza Horta do Se-
minario.
¬EXPO. Galicia innovadora.
Esta mostra recolle as nove imaxes
galardoadas e seleccionadas no
concurso fotográfico Galicia innova-
dora e creativa convocado pola Fun-
dación Galicia Europa e a Xunta. No
Museo Provincial.
¬EXPO. Castelao. A derradeira
lección do mestre.  Exposición
de obras, obxectos persoais e libros
de Castelao, no 60 cabodano da súa
morte, e correspondentes ao perí-
odo 1936-1950. Permanecerá
aberta até o 10 de xullo, na Sala de
Exposicións do Museo Provincial.
¬MÚSICA. Aniversario Chopin.
Dentro do Festival de Música Ci-
dade de Lugo, a influencia do bel
canto en Chopin, coa soprano Ma-
ría Espada,e o pianista Kennedy
Moretti, interpretando repertorio
de Bellini, Donizetti, Rossini e Cho-
pin. O mércores 19, ás 20:30, noCír-
culo das Artes.
¬TEATRO. Noites de retranca.
Baixo este título chegarán a cidade
parte dos mellores actores galegos

da actualidade como Sergio Pazos,
Luís Zahera, Víctor Mosqueira,
Evaristo Calvo ou Manuel Man-
quiñaentre outros.  O sábado 15, ás
20:30, entradas de 17 a 15 euros, no
Auditorio Gustavo Freire.

MARÍN
¬MÚSICA. Concerto festa . Con-
certo organizado pola compañía
Central Folque, a cargo dos cuba-
nos Alejandro Vargas e Marcelo
González, que se realiza a bordo
dun pailebote, no peirao. O venres
14,as 22:00 e 00:00. O sábado 15
ofrécese unha viaxe musical no
barco, para nenos de 6 a 12 anos.

MELIDE
¬MÚSICA. Sergio Makaroff. O
rockeiro arxentino afincado no
estado español dá un concerto
este venres 14, ás 23:00, na sala A
Fundación.
¬MÚSICA. Zënzar. Actuación do
veterano grupo rock de Cerceda,
este venres 14, ás 01:00, na sala
Pub Gatos.

NARÓN
¬TEATRO. Adulterios. Baseada no
texto de Woody Allen, esta obra
protagonizada por María Barranco
e Miriam Díaz Aroca, con dirección
de Verónica Forqué, arrinca cun
feito serio e dramático para unha fa-
mosa psiquiatra neoiorquina, cando
descobre que o seu marido lle é in-
fiel. O domingo 16,  ás 19:00, no Pazo
da Cultura.

OURENSE    
¬EXPO. Luís Seoane, razón e
compromiso. Esta exposición
ten como obxectivo facer especial
incidencia nas diferentes épocas, re-
latos, significacións figurativas, in-
fluencias e compromiso do artista,
ao longo da súa traxectoria.   Até o
30 de maio, no Centro Social Caixa-
nova.
¬EXPO. Dau al Set. Exposición
(Dado ao sete) coa que Ibercajacon-
memora o 60 aniversario do grupo
formado en 1948 por artistas e inte-
lectuais cataláns, como Tápies,
Brossa, Cuixart, Joan Pons, Arnau
Puig, Cirlot eTarrats, entre outros.
Até este domingo 16, no Centro Cul-
tural da Deputación.
¬EXPO. Gravados. Exposición de
gravados de Isabel Somoza, Xabier
de Sousae Xosé Poldras, na Galería
Visol.
¬EXPO. O soño da materia. Ex-
posición da artista Flor Fernández,
no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Alén. Actuación deste
cuarteto de procedente de Chan-

12 a 7 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Neodans. A com-
pañía Neodans realiza a estrea ab-
soluta do espectáculode danza ho-
mónimo, dirixido por Maruxa Salas
e Erick Jiménez. Un espectáculo
composto por diferentes pezas de
danza independentes. Este xoves
13, ás 20:30, entradas a 5 euros, no
Teatro Jofre.
¬MÚSICA/DANZA. A edade de
ouro. Espectáculo de flamenco
presenta o bailarín Israel Galván,
Premio Nacional de Danza 2005 na
modalidade de Creación. O do-
mingo16, ás 19:00, entradaa 7 euros,
no Teatro Jofre.

GONDOMAR
¬TEATRO. E ti quen ves sendo?.
Que pasaría se, de súpeto, alguén
ocupase o teu lugar na vida? Unha
obra da compañía Talía Teatro. O
sábado 15, ás 22:00, noAuditorio Mu-
nicipal Lois Tobío.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Coanhadeira. Con-
certo deste grupo de folk galego, o
domingo 16, ás 23:55, no Con do
Moucho.

LUGO
¬ACTO. Sábados +XTI -Máis
por ti. Actividades que resultan
atractivas para os mozos, nun es-

ofrece a video proxección Ocaso, da
artistaMarina Núñez, mentres que
na parte antiga e nova do centro es-
tará aberta a exposición Seguro?, de
Suso Basterrechea. Todas, no Cen-
tro Torrente Ballester.
¬EXPO. Cáceres 2016, olladas.
O Ateneo de Cáceres organiza esta
exposición itinerante, composta por
22 obras entre pinturas e fotografías
nas que se mostran distintos encla-
ves desta cidade elaboradas por 22
autores seleccionados nun certame
público. Até este venres 14, no Ate-
neo Ferolán.
¬MÚSICA. Aialo Laia. Dentro do ci-
clo Novas Noites, a formación Aialo
Laia presenta o espectáculo ¿Quie-
res que te cuente un cuento?, no que
se mestura a poesía e o teatro coa
música, desde o rock ao bossa nova
pasando polo reagge ou o blues e
ata o tango.Este xoves 13, ás 22:00,
entrada a 5 euros, na Capela do Cen-
tro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Actuación do ve-
terano grupo lucense, o sábado 15,
ás 23:00, na sala Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Berrogüeto. A banda
de folk presenta o seu último tra-
ballo Kosmogonías. A recaudación
irá destinada á Fundación Ma-
nuel María para a conversión da
casa familiar do poeta nun mu-
seo.O luns 16, ás 20:30, entrada de

ANOSATERRA
13- 19 DE MAIO DE 2010

O grupo de Cee Talía Teatro du-
plica funcións esta semana, con
dúas obras en cartel. Na foto, es-
cena de E ti quen ves sendo?.

O rockeiro Sergio Makaroff.

Miriam Díaz Arocae María Barranco interpretan Adulterios, unha versión do texto de Woody Allen que dirixe Verónica Forqué.

Guieiro 1406.qxd  11/5/10  23:17  Página 4



mación multinacional afincada no
noso país. Este xoves 13, ás 22:00, na
sala  Dr.Livingstone Supongo?, Rua
Alta nº 4.
¬MÚSICA. Concerto do Día das
Letras Galegas. Concerto da
Banda de Música de Pontevedra en
homenaxe a Eugenio Pazose José
Oro Val. O venres 13, ás 21:00, no
Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Ilustrísimo Sr.
Fiuza. Actuación deste DJ, o xoves
13 de madrugada, na Sala Karma.
O sábado 15, ás 22:00, actuación
do grupo pop compostelán Os
Chavales.

A RÚA
¬MÚSICA. Moon Cresta. Con-
certo deste grupo galego de pop-
rock, este venres 14,  ás 00:00, nasala
Catro Camiños.

REDONDELA
¬MÚSICA. Cores do Atlántico.O
programa Creativa, que promoven
conxuntamente a Agadic e a Re-
xión Norte de Portugal, promove
este evento eminentemente musi-
cal e multimedia no que actuarán os
artistas Socorro Lira, Margareth
Menezes, João Afonso, Teresa
Paiva, Eneida Martae Uxía. O aforo
está restrinxido a150 pasaxeiros dun
barco, mais o concerto poderá verse
en directo por internet. O venres 14,
ás 20:15, na illa de San Simón.

SALVATERRA DO MIÑO
¬MÚSICA. Bastards On Parade.
Actuación deste grupo para o sá-
bado 15, ás 20.30, no Vagalume Café
Concerto.

SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Contos Mariñeiros.
Un especáculo para os máis novos,
representado polo grupo Ghazafel-
hos. O venres 14, ás 20:15, no Centro
Sociocultural.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado, a biblioteca compos-
telá acolle unha actividade de con-
tos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal. 
¬ACTOS. Festas da Ascensión.
As tradicionais festas composteláns
comezaron o pasado mércores, e
chegarán até o sábado 15, con di-
versas atraccións e actuacións musi-
cais.
¬ACTOS. Festa hortera. Esta des-
madrada festa organizada por Ra-
dio Kalimera chega á súa XV edi-
ción. O domingo 15, ás 21:30, na
Sala NASA.
¬CINE. Ciclo cinema e traba-
llo. Dentro deste novo ciclo, pro-
xéctase A entrevista de traballo
(Die Bewerbung, Harun Farocki, Ale-
maña, 1996, VOSG, 59'). No Cine-
clube Compostela, o mércores 19,
ás 21:30, no Centro Social A Gentalha.

GUIEIRO.43.

colaborar co programa deixando
outros libros a disposición dos lecto-
res nos espazos acondicionados
para esta iniciativa.
¬EXPO. Brais Pinto, o afiador
revolucionario. Exposición so-
bre o artista que deu nome a unha
importante xeración artística e lite-
raria na historia galega. Até o mar-
tes18, no sexto edificio do Museo de
Pontevedra.
¬EXPO. 80, A Moda en Galicia.
Singularidades. Unha exposi-
ción sobre a moda galega nos anos
80, que permanecerá aberta até o 4
de xullo, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Historia da Língua. A
mostra, consistente en paneis debu-
xados por Pepe Carreiro, combina
o rigor histórico co humor e está
promovida pola Concellaría de Nor-
malización Lingüística dentro do
programa Maio, mes da lingua. Até
o 31 de maio, na Biblioteca Pública .
¬EXPO. A imaxe solidaria. A ex-
posición de fotos, a medio camiño
entre as motivacións sociais e os fins
artísticos, preséntase como unha
forma de divulgar que é o Rotary In-
ternational, unha organización de
servizo humanitario fundada en
1905 e con presenza en máis de 170
países de todo o mundo. Até o 4 de
xuño, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Szabo-Silvera. Tan-
go. Concerto de tango contempo-
ráneo arxentino a cargo desta for-
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Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Na Illa de San Simón actuarán artistas galegos e portugueses, como Margareth Menezes ou Joao Afonso.

A productora A Central Folqueor-
ganiza un concerto lúidico a bordo
dun buque, no peirao deMarín,
cunha actuación galego-cubana.
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¬EXPO. Wildlife photograp-
her of the year. A magnífica co-
lección de imaxes desta exposición
é o mellor expoñente do esplendor,
drama e diversidade da vida no pla-
neta Terra. Até o 23 de maio, no
Centro Cultural Caixanova .
No mesmo recén inaugurado cen-
tro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e
sentido, ilustrando os estudos de
Felix Carbó con imaxes de gran ta-
maño e senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Xenaro Martínez. Mos-
tra de fotografías deste fotógrafo
santiagués falecido en 2007. A ex-
posición está aberta até o 28 de
maio, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Gilberto Zorio.Montaxes
e obras deste italiano, estandarte nos
anos 60 da chamada Arte Povera.
Até o 27 de xuño, noMuseo de Arte
Contemporánea-CGAC.
¬EXPO. Grandes batallas. A
mostra, organizada pola concella-

ría de Cultura e Centros Sociocultu-
rais, presenta a intervención que
Antía Moure ideou 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 lu-
gares. Até o 21 de maio, na Zona C.
¬EXPO. María Xosé Díaz,
1980-2010. Nada en Catoira en
1949, cursou estudos de Belas Ar-
tes en Barcelona, onde viviu 12
anos. Aínda que a súa formación é
pictórica, no seu traballo sempre se
manifestou a súa atracción polo vo-
lume 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, punto de
encontro.   A mostra reúne un to-
tal de 58 obras de arte en distintos
formatos, chegadas dos fondos da
Catedral de Santiago de Compos-
tela e da Colección Caixa Galicia.
Até o 7 de novembro, na Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Bakin’ Blues Band.
Nova jam sessión de blues-rock a
cargo deste proxecto musical inte-
grado por catro experimentados
músicos de Santiago. Este xoves 13,
ás 23:30, no pub Dado Dadá.
¬MÚSICA. IV Compostela
Organum Festival. O festival
acollerá até outubro un total de
13 concertos de órgano, que te-
rán lugar nas diferentes igrexas
da capital galega, co fin de inci-
dir na revalorización do patrimo-
nio relixioso e da tradición musi-
cal deses templos, no marco do
Ano Santo 2010. O sábado 15,
actuación de Carlos Guerra, ás

20:30, na Igrexa de San Miguel
dos Agros.
¬MÚSICA. SFDK, The Louk. Co-
ñecido pola súa carreira en solitario
e tamén como vocalista de Screa-
ming Trees, unha banda de grunge
de Seattle. Agora preséntase en for-
mato acústico, con Duke Garwood
como convidado especial. O mar-
tes 18, ás 20:30, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Galiza en Punk:
Caos en Santiago DC. Dúas
noites de punk, a primeira o venres
14 cos vascos Golpe de Estado e
os lalinenses Tiro na Testa e Skar-
mento. O sábado cos composte-
láns Post Morten, os vascos Afonía
e os cataláns Vondäniken. Ás
21:30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Sondeseu. Neste con-
certo, titulado Letras Galegas 2010.
Homenaxe a Uxío Novoneyra, a or-
questra presentará o seu novo tra-
ballo, Barlovento. O luns 17, ás
21:00, no Auditorio de Galicia.

TUI
¬EXPO. Arredores. Mostra de pin-
tura da artista Soledad Pite San-
jurjo, que poderemos ver até este
domingo 16  na Galería Trisquel e
Medulio. 
¬EXPO. Doble exposición. Dous
artistas tudenses de diltada traxec-
toria: o pintor Xosé Luís Méndez Lis
que presenta a súa mostra A cor da
música e maternidades, e o escultor
Raimundo Martínez Rai, que ex-
hibe as súas obras baixo o titulo de O
andar da pedra. Na sala de exposi-
cións doConcello.
¬TEATRO. Cósima. Obra dirixida
ao público infantil, polo grupo Sara-
bela Teatro. A cita é este venres 14,
ás 20:00,  no Teatro Municipal- Edifi-
cio Área Panorámica.

VIGO
¬ACTOS. Contarte. A Concellaría
de Educación de Vigo e OQO edi-
tora, botan a andar até fin demes a
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O grupo punk de Lalín Tiro na
Testa é un dos varios que prota-
gonizarán dúas xornadas arre-
dor deste estilo, na sala NASA
santiaguesa.

Premio Máximo Sar 
de Memoria Popular
Concello de Caldas de Reis (Pontevedra)
convoca o Premio Máximo Sar de Memoria
Popular.
1. Poden participar todas as persoas maiores
de idade e de calquera nacionalidade.
2. O obxectivo deste premio é reflexar as expe-
riencias e os proxectos vitais das persoas que
formaban parte dos sectores sociais maiori-
tarios,aínda que tiveron unha escasa pre-
senza nos libros de historia. Os testemuños
das mulleres, os inmigrantes, os obreiros e
os labregos, ou as lembranzas da infancia, a
guerra e a emigración son fundamentais
para elaborar unha visión máis humana do
pasado colectivo dende a Antropoloxía, a
Socioloxía ou a Historia.
3. Os traballos presentados deben ser relatos
biográficos, non novelados, referidos ás expe-
riencias sociais, laborais e vitais do autor, da súa
familia ou achegados, que fagan referencia a
Galicia, preferentemente; prestándolle unha
atención especial ás características da familia
de orixe (número de membros e relacións de
convivencia interxeracional, recursos materiais,
actividades laborais e tradición migratoria de-
les), a infancia (escola, xogos, axuda laboral á fa-
milia e servidume en casa allea), a mocidade
(aprendizaxe dun oficio, festas e escolla de pa-
rella para casar, o servizo militar, etc...), os traba-
llos na vida adulta e, especialmente, etc...
4. Os textos, orixinais e inéditos, presentaranse
manuscritos, mecanografados, ou escritos en
ordenador e impresos en papel, cunha exten-
sión mínima de 25 páxinas, en língua galega ou
castelán, e poden estar acompañados de ilus-
tracións, debuxos, fotografías, cartas ou docu-
mentos anexos, que se valorarán positiva-
mente.

5. O prazo de admisión dos orixinais rema-
tará o 5 de xuño (data de entrega en correos
ou rexistro de entrada do Concello) e o dic-
tame do xurado farase público antes do 25
de xuño de 2010.
Máis información: Boletín Oficial da Provincia
(BOP), núm.69, do mércores 14 de abril de
2010. www.depontevedra.es

Festival Internacional 
Curtametraxes Bueu 2010
O Concello de Bueu (Pontevedra) convoca o
Festival Internacional Curtametraxes Bueu
2010.
A participación está aberta a todas as obras rea-
lizadas a partir do 01 de xaneiro de 2007, po-
dendo concorrer creadores de calquer nacio-
nalidade.
Poderán presentarse obras de calquera xénero,
exceptuando o documental a causa da posibili-
dade de facer unha valoración competitiva coa
ficción.
As obras terán unha duración máxima de 30
minutos. Aquelas co idioma non sexa o galego
ou o castelán deberán deberán estar subtitula-
das a algún deles.
A película poderá en calquera formato, sendo a

única exisencia o posuir unha copía en DVD
para a súa proxección.
Cada participante poderá presentar tantas
obras como desexe.
Non serán admitidas as curtametraxes que se
presentaron en edicións anteriores.
As obras poderánse enviar dende o 1 de fe-
breiro ata o 15 de xullode 2010.
Na terceira edición do FIC establécense os se-
guintes premios:
- Primeiro premio 2000 eurose trofeo.
- Segundo premio 1000 euros e trofeo.
- Premio do público 500 euros e trofeo.
- Mellor curtametraxe galega 500 euros e trofeo
entre outros. Os demáis premios non terán do-
tación económica pero si diploma acreditativo.
O prazo de presentación dos traballos finaliza o
15 de xuño de 2010.
Para calquera dúbida ou información:
669830773 ou info@ficbueu.com

V Premio Internacional 
de Arte Gráfico Jesús Núñez
Poderán optar ó premio todas as persoas maio-
res de idade, de calquera nacionalidade que
non teñan gañado o premio nas últimas edi-
cións anteriores, con obras que non teñan sido
presentadas noutros certames anteriormente.
Se establecen os seguintes premios:
1. Un primeiro premio indivisible de 6.500 eu-
ros e unha exposición na Fundación CIEC.
2. Dous accésit para bolsa nun módulo do Más-
ter de Obra Gráfica impartido pola Fundación
CIEC.
Cada artísta só poderá presentar unha única
obra en calquera das disciplinas de grabado
calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e os
seus derivados.
O prazo de admisión das obras é dende o 3 até
o 30 de xuñode 2010.

As obras deberán enviarse á Fundación CIEC,
Rúa do Castro 2, 15300 Betanzos, A Coruña-Es-
paña), indicando no sobre "V Premio Interna-
cional de arte grafico "Jesús Núñez.

Premios Novos Valores 2010
A promoción de actividades culturais, en xeral,
e a das manifestacións artísticas, en particular, é
un dos trazos que máis e mellor significan ao
longo da súa historia á Deputación de Ponteve-
dra. En consonancia con esta tradición, que ten
na concesión de axudas a novos creadores un
dos seus capítulos de máis éxito, a Deputación
convoca o Certame de Artes Plásticas Niovos
valores 2010.
1. Poderán participar neste certame, sen límite
de idade, todos os artistas (pintores, escultores,
debuxantes, deseñadores, gravadores, fotógra-
fos, ceramistas, videocreadores, etc.) suscepti-
bles de seren considerados novos valores, na-
turais ou residentes na Comunidade Autó-
noma de Galicia, debendo, no último caso,
acreditar documentalmente esa circunstancia. 
2. As obras presentadas deberán ser orixinais,
non admitíndose as que xa fosen expostas
noutras mostras, individuais ou colectivas, ou fi-
gurasen noutros concursos. Só se aceptará
unha obra por artista en cada especialidade..
No apartado de Audiovisuais, admitiranse
obras unicamente en soporte CD ou DVD e en
formato vídeo, non podendo exceder a dura-
ción da proxección de catro minutos.
As obras deben presentarse no Sexto edificio
do Museo Provincial de Pontevedra
(Padre Amoedo s/n)(36002-Pontevedra) , ben
persoalmente, ben a través dun medio de
transporte que garanta a súa entrega. O prazo
de recollida estenderase desde o día 3 ao 11
de xuñoambos inclusive do ano en curso e en-
tre as 09:00 e as 14:00 horas.

¬ CONVOCATORIAS

Guieiro 1406.qxd  11/5/10  23:17  Página 6



da compañía sevillana Atalaya Tea-
tro. Trátase dun das montaxes máis
celebrados da agrupación teatral,
coa que percorreron maís de 30 paí-
ses de todo o mundo.  Este veres 13,
ás 20:30, no Centro Cultural Caixa-
nova.
¬TEATRO. Iliria. Un espectáculo de
teatro, música e movemento a partir
da Noite de reis de W. Shakespeare, a
cargo deElefante Elegante Teatro.
O venres 14 e sábado 15, ás 22:00, e
domingo 16, ás 21:00, no Teatro Arte
Livre.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬MÚSICA. Treixadura e Faltri-
queira. Os primeiros, xunto ao seu
Orfeón, xunguen a tradición do folc
galego cun son moi traballado e ex-
quisito, as segundas son un dos me-
llores grupos de pandereteiras. Ac-
túan dentro da programación Xaco-
beo Raíces, o sábado 15, ás 21:00,
no Auditorio Municipal.

trailer dos filmes Rostros de Area, Pai-
saxe Interiore Lembrando as Faces da
Morte. Até o 31 de maio, na Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Life in Technicolor. O
pintor Carlos Maciá presenta esta
mostra, donde volta  ao uso da cor
nos seus cadros. Até este sábado 15,
na Galería Bacelos.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en Es-
paña, na que  os comisarios Doreen
Mende e Markus Heinzelmann ofre-
cen un percorrido pola obra de Höfer
desde os seus inicios en 1968 até o
ano 2008. No Museo de Arte Contem-
poránea MARCO.
¬EXPO. Álvaro Cunqueiro. A
mostra achéganos o lado máis per-
soal e íntimo do mindoniense a tra-
vés dunha selección de obxectos
persoais, fotografías do seu álbum
familiar e o son da súa propia voz. Até
o luns 17, no Verbum, museo das pa-
labras.

¬MÚSICA. Los Fortunas. Banda
de rock viguesa criada este mesmo
ano con moitos nomes coñecidos
do rcok vigués de sempre. Este ven-
res 14, ás 00:00, entrada de balde, na
sala La Iguana Club. 
O sábado 15, Sergio Makaroff , o
arxentino afincado en España hai
ben anos, ofrecerá un concerto coa
presentación do seu disco Número
1.
¬MÚSICA. The Soul  Jacket.
Banda de rock de Nigrán fundada
no 2003 e que vai tocar este xoves
13, ás22:00, na Fábrica de Chocolate.
O venres 14, á mesma hora,  será o
turno dos vigueses Munich, acom-
pañados do grupo Sally Said so e
de IglooDjs.
E o sábado 15, actuación da banda
de garaxe-rock The Rumblin’ Rose,
acompañados do grupo de grunge
Thee Possums.  
¬TEATRO. Divinas palabras. Ver-
sión da obra de Valle-Inclána cargo

2ºedición deste mes da arte e a lite-
ratura infantil, para achegar a 2.500
escolares de Vigo o mundo da arte, a
través do álbum ilustrado. Exposi-
ción e obradoiros no Instituto Muni-
cipal de Educación IME.
¬EXPO. O futbolín. Exposición de
todo tipo de modelos de todas as
épocas deste popular xogo. No Cen-
tro Comercial Gran Vía.
¬EXPO. Expedición do buque
Alberto I de Mónaco. Pode con-
templarse o litoral galego de finais
do século XIX onde, a  diferenza das
costas francesas, aínda se pescaba
sardiña en abundancia. Está com-
posta por 34 fotografías en diferen-
tes formatos e permanecerá aberta
ata o 11 de xullo. No Museo do Mar.
¬EXPO. Cándido Pazos. Primeira
exposición en Galiza deste artista,
coñecido por ser o autor de impor-
tantes esculturas urbanas en dife-
rentes cidades do país, así como fóra
das nosas fronteiras. Até o 20 de

maio, no Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Catalá-Roca.Obras
mestras.  Unha importante mos-
tra deste fotógrafo catalán, compa-
rado con Cartier-Bresson, un dos
mellores retratistas en branco e ne-
gro do século XX, nunha completa
exposición que viaxará logo a Ma-
drid e Barcelona. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié.
¬EXPO. Pano de fondo. Promo-
vida e comisariada polos expertos
en fotografía Manuel Sendón e
Xose Luís Suárez Canal, a mostra
aborda o retrato realizado nos estu-
dos galegos, centrándose dunha
forma especial na primeira metade
do século XX, dada a extraordinaria
riqueza dese período. Até o 23 de
maio, no Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Rostros de Area.Mostra
audiovisual de Lois Patiño (Vigo,
1983), unha panorámica formada
pola longametraxe Rayito, videoins-
talacións de pezas de videoarte e os

GUIEIRO.45.Queres saber máis?                                     anosaterra.com

Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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� Vendo varios debuxos orixinais
de Laxeiro. Chamar ao teléfono 986
589026 de 20 a 22 h.

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

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

�  Vendo colecciónsde 100 pins, 80
películas VHS, más de 150 revistas
de coches de anos 80-90. Prezo: 90 €
cada colección.  Tel: 650793685.

� Compro libros, revistas, fotos,
carteis, mapas, documentos,  etique-
tas, discos, etc..., preferentemente re-
feridos a Galiza. Tlf.  678911804.

� Vendo balconada e portas do
século XIX, por reforma, en Ber-
gondo. En perfecto estado. Tel:
628901393.

� Véndese porta de garaxede 3’15
x 2’15 metros. Vigo. Bo estado. Ba-
rato. Tel:   617486436

� Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Pro-
meto honestidade e sinceridade.

Correo : pedrolopez_35@yahoo.es

� 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 pisono centro de Ponteve-
dra, rua Benito Corbal. Dous dormi-
torios, amueblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e trasteiro. Alu-
guer: 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: portáti-
les e pcs clónicos con Windows e Li-
nux. +info: mobeisecomputado-
res@gmail.com

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

�  Ofrecese asistenta por horas,

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

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

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

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

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

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

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

�  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. Amo-
blado e calefacción. Tel: 676727618.

� Alúgase piso en Vegadeo. Amo-

blado, calefacción. Tel: 676727618.

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

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

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

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

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

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

� Vendo BMW 525 TDS. Ano 93, bo
estado. 140 C.V. Cor granate. Prezo:
3.800 euros. Telf: 981-328304.

� Vendo ciclomotor Peugeot Tre-

ker vermello de 50 cc. Perfecto es-
tado. Vigo. Prezo: 250 Euros. Telé-
fono de contacto: 653388693.

� Véndese en Ribeira embarca-
ción de fibra 3,60X1,60 marca
RAIDER do ano 2007 e remolque de
5 m. homologados. 2000 €. Tlfno.
618 156 964

� Véndese   BMW  325 i Aut , ano
90, azul metal , bo  estado  , sempre
en garaxe , bo prezo. Tel. 689313701.

� Carnota, Lira, a carón da praia.
Alúgase apartamento completa-
mente equipado para 4 persoas, con
terraza e vistas ao mar. Primeira
quincena de xullo 550 euros, 1º e 2º
quincena de agosto 600 euros quin-
cena e setembro 550 euros quin-
cena. Tel: 981 76 11 44 / 666 84 39 97

�  Alugo casa en Salvaterra de
Miño por temporadas, fins de se-
mana, etc., consta de duas habita-
cións, baño, salón cociña integrado,
todo amoblado. Telf.: 609867359.

� Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

A banda de rock de Nigrán Soul Jac-
ket, que levan xa 7 anos en activo,
actúa esta semana na Fábrica de
Chocolate viguesa.
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Mikhail Tyuron, na Estación
Espacial Internacional.

Rosa e negro
Dirixe: Gerard Jugnot.
Intérpretes: Gérard Jugnot,
Bernard Le Coq.
Drama. Francia, 2009

Jugnot –Monsieur Batignole, Os
mozos do Coro– adéntrase na
farsa histórica na súa nova pro-
posta como director-protago-
nista. Unha crónica de despro-
pósitos ambientada na Europa
das guerras de relixións entre ca-
tólicos e protestantes, na que lle
dá vida a un modisto de presti-
xio desvalorizado e orientación
homosexual, que recibe o  en-
cargo diplomático do rei de
Francia de viaxar a España para
coñecer a prometida do seu so-
briño e deseñarlle o traxe de
voda. A España da época, bas-
tión defensor da ortodoxia cató-
lica, apostólica e romana, non
cadra nada ben co multiétnico
equipo de colaboradores que
emprende viaxe co xastre: un
perfumista xudeu, un axudante
musulmán de pel escura, un se-
cretario protestante con ansias
de vinganza, e un perruqueiro
predecesor da revolución Drag
Queen. A farsa complícase
cando no destino descobren
que o pai da noiva exerce o
cargo de grande inquisidor.�
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EN CARTEL.

Aurora Boreal
Dirixe: Leif Lindblom.
Intérpretes: Izabella Scorupco,
Jakob Eklund.
Thriller. Suecia, 2007

O boomdo thrillerescandinavo
posibilita a recuperación da
versión cinematográfica da Au-
rora Borealde Åsa Larsson –ma-
lia a coincidencia sen ningún
parentesco co omnipresente
Stieg Larsson. Unha proposta
que se achega máis á tradición
de Henning Mankell con pers-
pectiva feminina ca á do crea-
dor de “Millenium”. O director,
Leif Lindblom, xa levou ás pan-
tallas a versión sueca das aven-
turas do inspector Wallander
antes de que os británicos lle
metesen o dente con Kenneth
Brannagh. Disque o defunto
Larsson, Stieg, pasou unha
noite en vela absorbido pola in-
triga ideada pola outra Larsson,
Åsa. Interpreta a polaca Izabella
Scorupco, “moza Bond” en
Goldeneye. A intriga: a investi-
gación da morte violenta dun
famoso predicador nunha re-
mota vila sueca mergullada na
case eterna noite polar, como

senza obrigada de toda fita eu-
ropea de éxito. Pero o que non
todo o mundo sabe é que
Huerga, antes incluso da cu-
riosa Antártida, xa probara
sorte no terreo do documental.
Alá polo 1989 foi o encargado
de abrir as emisión regulares
de Canal 33, a segunda canle
da televisión catalá, cunha pre-
miada ficción documental en
branco e negro sobre Antoni
Gaudí. Agora regresa ás súas
orixes cunha nova bocada de
realidade, na que o protago-
nista é o astronauta hispano-
estadounidense Michael E. Ló-
pez Alegría e o seu diario de a
bordo durante os seis meses de
estadía, xunto co cosmonauta

pano de fondo unha comuni-
dade pechada aparentemente
anódina pero na que os segre-
dos non tardan en agromar.

Robin Hood
Dirixe: Ridley Scott.
Intérpretes: Russell Crowe,
Cate Blanchett.
Aventuras. EE UU, 2010 

Novo punto de vista sobre a
historia do bandoleiro do bos-
que de Sherwood, desta volta
con Scott e Crowe traballando
man a man –por enésima vez–
coa intención de superar dun
só golpe a Errol Flynn, Kevin
Costner e, até se me apuran, o
raposo da Disney e crepuscu-
lar Sean Connery, que até
agora foron referencia nas dis-
tintas achegas ao mito. O she-
riff de Nottingham, Lady Ma-
rian, Ricardo, Corazón de León
ou Xoán Sen Terra volven to-
mar corpo nunha versión
acorde coa retórica visual do
director de Gladiator. O Scott
de Blade Runner, Alien e Os
duelistas, cada ano que pasa
está máis claro, debía de ser un
dobre chegado do futuro.
Adapta o libreto, nesta oca-
sión, Brian Helgeland, guio-
nista de carreira errática que xa

Xosé Valiñas

nos deleitou co seu dominio do
thriller en LA Confidential ou
Mystic River e debuta con Rid-
ley despois de colaborar co seu
irmán Tony no refrito de Asalto
ao tren Pelham 123.

Dous amantes
Dirixe: John Gray.
Intérpretes: Joaquin Phoenix,
Gwyneth Paltrow.
Drama. EE UU, 2008

Por fin chega á carteleira penin-
sular a nova colaboración de
Gray e Phoenix tras a estupenda
A noite é nosa e a correcta A ou-
tra cara do crime. Gray xa non
ten nada que demostrar sobre o
seu dominio das regras do thri-
llercon elemento étnico despois
de debutar alá pola década do
1990 coa maxistral Little Odessa.
Cuestión de sangue,probabel-
mente o “Padriño” da mafia
rusa. Desta volta deixa de lado os
elementos criminais, pero non
os familiares, para narrar o
drama tribal e vital dun indeciso
Phoenix que, no pequeno mi-
crocosmos do Brooklyn xudeu,
se debate entre o amor por ne-
gocios, que lle impón a tradición
familiar, e o amor romántico,
que representa unha sensual e
misteriosa veciña coa que trata
de se evadir dun destino deses-
perantemente gris. Con Cop-
pola dando paus de cego proba-
belmente haxa que confiar na
definitiva confirmación de Gray
como o seu máis firme herdeiro.

Diario dun astronauta
Dirixe: Manuel Huerga.
Documental. España, 2010

O director barcelonés Manuel
Huerga meteuse na primeira
plana de popularidade a con-
secuencia do fenómeno Salva-
dor(Puig Antich), en parte aco-
lleuse á repercusión do fenó-
meno Daniel Brühl –xa saben,
hai un par de anos era a pre-

Izabella Scorupco, protagonista de Aurora Boreal. MARIO ANZUONI / REUTERS Gwyneth Paltrowe Joaquin Phoenixen Dous amantes.

Russell Crowe e Cate Blanchetten Robin Hood. DAVID APPLEBY Michael López-Alegría e  Mikhail Tyuron,protagonistas de Diario dun astronauta.

Gerard Jugnotdurante a rodaxe de Rosa e negro. A. BORREL
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Do 29 de abril ao 2 de maio celebrouse en Tossa de Mar (Girona) o quinto campio-
nato de España de Seleccións Autonómicas. Como nas catro edicións anteriores
Cataluña non dou opción a ningunha das nove seleccións participantes e impú-
xose en todos os enfrontamentos. En segundo lugar quedou Madrid, Euskadi no
terceiro posto e Aragón na cuarta praza. A selección galega, que estaba com-
posta por Iván Salgado (Marcote), Manuel Pena (Univ. Vigo), Xacobo Caselas
(Marcote), Diego Suárez (USC), Samuel Villar (Univ. Vigo), Graciela Redondo (USC)
e os actuais campións galegos Edda Beltrán (USC) e Fernando Sánchez (Ou-
rense), clasificouse na quinta posición, por riba das seleccións autonómicas de
Navarra, Asturias, Cantabria e Baleares.

Beltran Ortiz, Edda 1900
Gallardo Pina, Neus 1808

5. España Ch. Autonomías [Galicia-Balea-
res]. (5.46) 01.05.2010. B00: Defensa
Owen.

Tossa de Mar é unha fermosísima vila de
orixe mariñeiro enclavado na Costa
Brava e que hoxe reconvirteu as súas ac-
tividades cara o sector turístico. Foi a pri-
meira poboación de España que se de-

clarou cidade antitaurina, en 1989. 1.e4
c5 2.Cf3 b6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Ab7
5.Cc3 e6 6.Ad3 Cc6 7.Cxc6 dxc6 8.0-0
Cf6 9.Ag5 Ae7 10.Df3 c5 [10...Dc7!?=] as
negras co rei aínda no centro non debe-
rían abrir liñas de ataque ó adversario an-
tes de enrocar o seu rei Diagrama
11.Ab5+± Cd7? isto empeora as cousas,
mellor era 11…Rf8, 12.Tad1+- Ac8
13.Af4 [mellor era 13.e5 Tb8 14.Txd7
Axd7 15.Td1 Axg5 16.Txd7+-] 13…a6

14.Ac6 Ta7 15.Dg3 0-0 16.Ab8 Tb7?
[16...Ah4 17.Dh3 Cxb8 18.Txd8 Axd8 e as
negras poden aguantar] 17.Axb7 Axb7
18.Af4 Dc8 19.Ad6 Axd6 20.Dxd6 Ac6
21.Td2 Db7 22.f3 Cf6 23.Tfd1 Tc8
24.Dg3 h6 25.Td8+ Txd8? 26.Txd8+
Rh7 27.Db8 De7 28.Dd6 Db7 29.Tb8
Da7 30.Tc8 Ae8 31.e5 e as negras aban-
donan ante [31.e5 Dd7 32.Dxd7 Cxd7
33.Txe8+-] 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Símbolo do Fósforo. 2- Realizas. 3- Pleitos. 4- Dan sen pedir

nada a cambio. 5- Navalla ou coitelo. Elegante chaqueta coa que

é mellor que ninguén te siga pola rúa con ela posta. 6- Deixar libre

o que está atrancado ou tupido. 7- Mandatario eclesiástico, nun

alto grao. Existe. Que está ou viaxa por riba da superficie, da terra.

8- Tradicional tenda de peles dos mongois. Falando de minerais,

agregado de dous ou máis cristais asociados simetricamente

segundo certas regras. 9- Molusco lamelibranquio que se carac-

teriza por ter as valvas de forma transversa e algo desiguais. Nitró-

xeno. “........(s) de”, moi próximo ou pegado a algo. 10- Elevación

nunha superficie. 11- Fotografía dos alumnos dunha mesma pro-

moción cos seus profesores, que se fai cando se acaba a carreira.

Rexistro escrito do sucedido, tratado ou acordado nunha reu-

nión. 12- Forma verbal da conxugación grega que indica unha

acción pasada. 13- Estado da Polinesia que comprende unha

serie de illas. 14- A bebida alcólica dos piratas. 15- Xofre.

Verticais:

1- Número 1 en Latín. 2- Onomatopea dunha explosión. 3-

Pequena porción de material que se quita ao rañar unha superfi-

cie. 4- Dise dos días feirados ou sen traballo.  5- De aspecto robus-

to, limpo e brillante. 6- Pronunciación, por defecto na pronuncia

ou variante da zona, do “s” como “z”. Cando estes non ven, o cora-

zón non sinte. 7- Leves a termo, realices. Determinar o peso

dunha tara. 8- Non participa en política, non vota: “........”. Bebida

que trouxera Marco Polo. Sodio. Desprazámonos, movémonos.

9- Sistema de signos para a notación musical. A liña, din, máis

curta entre dous puntos. 10- Orixe da vida de cada quen. 11-

Careta ou carauta, que tamén se dí así. 12- Falando dun home,

dise así do carácter honrado e firme. 13- Interxección usada para

animar e aplaudir, mormente noutras latitudes. 14- Expresar ledi-

cia.  15- A primeira.

Campionato de España de Seleccións Autonómicas.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
NNoonn  llllee  ttaarrddaa  qquuee  cchheegguuee  oo  2299
ddee  mmaaiioo,,  ffiinnaall  ddoo  ffeessttiivvaall  ddee  EEuu--
rroovviissiióónn??
Antes tardábame máis porque
facía menos cousas e tiña máis
tempo libre; agora ando liado,
por sorte. Pero, cando se achega
o festival, póñome pesado, os
amigos teñen que deixar de
chamarme. Despois, cando re-
mata, penso: agora agardar un
ano por Eurovisión...
AAddmmiittaa  qquuee  tteenn  uunn  bbiilllleettee  ddee
aavviióónn  ppaarraa  OOsslloo..
Gustaríame telo, se a alguén lle
sobra...
NNoonn  mmee  ddeeaa  aa  ssúúaa  ooppiinniióónn
aacceerrccaa  ddee  DDaanniieell  DDiiggeess..
Non lla dou, pero ten un pelo
precioso.
CCllaarroo  qquuee  mmeelllloorr  qquuee  CChhiikkiillii--
ccuuaattrree  éé......
Mellor ca el son eu na ducha.
Tiña detrás un programa de
televisión e unha cadea. Dis
que había amizade entre os
que levaban o festival en Es-
paña e Buenafuente. Despois,
ao non haber unha criba e va-
ler só o voto da xente, gustou
que fose un pallaso.
NNoonn  bboottaa  ddee  mmeennooss  ooss  vveellllooss
tteemmppooss,,  ccoonn  AAbbbbaa  ccaannttaannddoo
WWaatteerrlloooo??
Non son tan vello! O que boto
de menos é unha canción es-
pañola que me guste.
NNoonn  ddiiggaa  qquuee  nnoonn  éé  aallggoo  qquuee
nnooss  uunnee  aa  ttooddooss  ooss  eeuurrooppeeooss!!
Polo menos, ese día todos ve-
mos a televisión. Todo o mundo

Belén Regueira

Chega o Día das Letras máis
esperado en anos: vaise po-

der facer ponte. É o gran servizo
que lles fai a festividade a boa
parte dos galegos, e madia levan:
ter unha lingua propia serve
cando menos para dispoñer
dun día (do) santo para entre-
garse ás actividades profanas, ig-
norando os recitais poéticos e as
misas cantadas.

Dous dos ritos tradicionais
do mes de maio consisten en
pedir a reconversión das feiras
do libro e da celebración do 17.
Admítese que habería que dar-
lles unha volta, pero ninguén
sabe como meterlles o dente.
Este ano o retrouso do cambio
escoitouse menos, pola situa-
ción de emerxencia: a invasión
aérea islandesa, a irrupción do
grupo terrorista de financiación
pública "Os Especuladores" e o
primeiro ano de bilingüismo
cordial. E, porén, as circunstan-
cias especiais non aconsellan
adiar os cambios senón abor-
dalos con urxencia, empe-
zando por facer por fin as parti-
llas entre lingua e literatura. Nin
podemos ser só un país de fic-
ción, nin o alfabeto é propie-
dade exclusiva dos poucos gale-
gos lectores. Por iso non parece
razoable que o activismo lin-
güístico non se independice do
canon literario nin que os escri-
tores deban facer horas extras
como grandes temoeiros.

Tras décadas de traballos es-
colares sobre autores finados, o
grande éxito deste maio é a ines-
perada alianza de profes de ga-
lego e Lady Gaga consumada
nun instituto de Silleda. Desde o
youtube os seus alumnos pare-
cen dicirnos: menos letras e
máis traballar. Bo retrouso para
este luns.�
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Xan Carballa

Oex director de ABC,
José Antonio Zarzale-
jos, vén de editar La

destitución, un libro no que
narra a súa decapitación á
fronte do diario por man de
Esperanza Aguirre. El, sen pre-

xuízos, proclámase publica-
mente do PP, pero anda asus-
tado coa deriva do seu partido.

“Queren gobernar España co
punto de vista do barrio de Sa-
lamanca. Iso non vende unha
moto máis alá do Escorial”. 

Pero Raxoi, asombrado
polas predicións do CIS,
lanza a Esteban González
Pons ao ataque "Zapatero é

o presidente rojo que repre-
senta os non crentes". E para
completar a xogada bótase a
trabar o pescozo de Bono
que anuncia "atácanme por
cristián e socialista". Ten ra-
zón Zarzalejos, retórica para
barrio fachilla. �
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critica o festival, tamén é moi
deostado en España, mais ese
día racha coa audiencia en toda
Europa. Agora converteuse
máis en competición que en
festival e volveuse máis comer-
cial; perdeuse a orixinalidade e o
sabor local das cancións, non
sabes se son turcas ou portu-
guesas; todo é en inglés, cando é
un erro, porque en 2007 gañou
unha balada en serbio.
QQuuee  tteemmppooss,,  aass  ffaammiilliiaass  rreeuunnii--
ddaass  aarrrreeddoorr  ddoo  tteelleevviissoorr,,  RRoo--
yyaauummee--UUnnii,,  ddeeuuxx  ppooiinnttss......
Eu sigo reuníndome. Son euro-
fán por herdanza materna.

Meus pais xa o deixaron, pero o
meu irmán máis eu seguimos;
comemos algo, bebemos, pero
non lembramos de España pre-
sentar unha boa canción!
AAss  eesscceennooggrraaffííaass,,  aa  mmúússiiccaa,,  aass
ccaanncciióónnss......  HHaaii  ttrraazzooss  ccoommúúnnss
nnooss  tteemmaass  ddoo  ccoonnccuurrssoo??
Eu mataba o que acuñou o
termo canción eurovisiva, por-
que non a hai. Iso si, ten que ser
un bo tema e un bo artista.
PPeerroo  uunn  rreeffrráánn  ccoonn  ppeeggaaddaa  éé
ccaassee  nnoorrmmaa,,  ccoommoo  aa  ccaanncciióónn
PPoouuppééee  ddee  cciirree,,  ppoouuppééee  ddee  ssoonn..
Iso pasa con todas as cancións.
Norturne, dos noruegueses Se-

cret Garden, gañou no 95 e
practicamente non tiña letra.
EE  nnoonn  ffaalleemmooss  ddooss  ccaammbbiiooss  ddee
ccllaavvee  mmuussiiccaall..  HHaalllleelluujjaahh  eerraa
ddeelliicciioossaa..
Téñolle manía aos israelitas
Milk and Honey porque ese
ano gañáronlle a Betty Misiego
no último minuto!
EE  aass  lleettrraass  oonnoommaattooppeeiiccaass??
NNiissoo  MMaassssiieell  ffooii  aa  rraaííññaa..
Eran moi recorridas. Antes,
como non cantaban tanto en
inglés, buscaban palabras e
sons reproducíbeis por todos.
Tras dúas veces en Eurovisión,
Raphael rexeitou ir nunha ter-
ceira ocasión porque dixo que
para gañar había que cantar un
nananá. Poucos anos despois
Massiel gañou co La, la, la.
DDaannaa,,  uunnhhaa  iirrllaannddeessaa  qquuee  ggaa--
ññoouu  eenn  AAmmsstteerrddaamm  eenn  11997700  ttiiññaa
oouuttrraa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa,,  sseerr  eettéérreeaa..
E a sueca Nocturne, ou Sanomi,
dos belgas Urban Trad, que ga-
ñaron no 2003 e onde a can-
tante era galega. O misticismo
ten enganche en Eurovisión.
PPoorr  úúllttiimmoo,,  ppaarraa  ccaannddoo  uunnhhaa
AAnnaa  KKiirroo  eenn  EEuurroovviissiióónn??
Pois ten relación. Participou
no concurso previo para inter-
pretar Vivo cantando, que des-
pois lle permitiu a Salomé ga-
ñar o festival no 69. Joan Ma-
nuel Serrat quería cantar o La,
la, la en catalán e non o deixa-
ron. Eran outros tempos, pero
hoxe tamén é difícil ao elixir a
xente. O localismo do público
español non o facilita.�

Iván Rodríguez, humorista
‘O misticismo ten enganche en Eurovisión’

’’O grande éxito destemaio
é a alianza de profes
de galego e
Lady Gaga” 
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Humorista, habitual no Luarcos Irmáns Llorente e membro do grupo cómico Cada Día Peor
(www.cadadiapeor.com), confésase eurofán e afirma que segue con paixón o festival da canción europea. 
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