48 contra e portada 2.qxd

19/5/10

01:14

Página 3

MA G A z INE. O XACOBEO VISTO POLOS ÁRABES.. 34-35.
ECONOMÍA. DOS GROMOS VERDES AO FUTURO NEGRO. 17.
GALIZA. DESCORTESÍA DA XUNTA CO CONSELLO CONSULTIVO. 6.

Periódico semanal
Fundado en 1907
Nº1.407

2 EUROS
20. MAIO.10

anosaterra
Que espera o PP
para rectificar?
Cumprido un ano de goberno,
e a punto de publicarse o novo
decreto sobre a lingua
no ensino, o PP non conseguiu
apoios ao seu recorte
do galego. Todas
as institucións culturais
e organismos consultivos
se pronunciaron
en contra. Esta semana,
a mobilización social
volveu ser exemplo
de civismo e de defensa
da lingua propia

RO
PACO VILABAR

S

A SUPRESIÓN DAS DEPUTACIÓNS
e dos ministerios coas competencias
transferidas suporía un aforro maior que
o dos recortes anunciados por Zapatero
12-13.
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Milleiros de cidadáns de todas as ideoloxías
rexeitaron pacificamente en Santiago o
Decreto do Plurilinguismo dos conservadores,
que tentan radicalizar o debate
M.Vilas

Hai cifras de asistencia para todos os gustos. Dende os
100.000 que presume Queremos Galego até os 8.000 que di
o PPdeG, pasando polos 20.000
que estima a Policía Local. Sexa
como for, o certo é que a manifestación deste domingo supón un novo éxito dos críticos

do polémico “decreto do plurilingüismo” da Xunta. Tanto
pola asistencia, evidentemente
multitudinaria, como polo
pluralismo ideolóxico. Por
Compostela non só camiñaron nacionalistas, senón tamén militantes de, entre outros, Esquerda Unida, PSdeG,

UGT, Comisións Obreiras,
CNT, STEG, FPG ou mesmo o
propio PP. A cuarta vez en menos dun ano que o PP fica só na
súa teima de reducir o mínimo
de aulas no idioma propio.
Conscientes do seu illamento, os conservadores buscaron desacreditar e radicalizar a protesta dende o primeiro
momento. Na véspera do Día
das Letras, o conselleiro de Presidencia Alfonso Rueda aseguraba que quen se manifestase
defendería unha “ditadura”,
en referencia a suposta imposición do galego co bipartito.

Porén, na marcha non houbo
ningún incidente que lle servise aos populares para presentarse como vítimas e únicos
defensores da moderación.
Desta volta a prensa conservadora de Madrid non puido reproducir na portada a queima
de algunha bandeira española.
Nun ambiente pacífico, festivo e desfrutando do bo tempo, a multitude andou con paciencia entre a Alameda e o
Obradoiro. A praza nunca se
encheu por completo, pero tamén é certo que moita xente
deu media volta pola lentitude
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editorial

BAILANDO
CON LOBOS

Información diaria en
www. anosaterra.com

O

aos manifestantes.

PACO VILABARROS

, na defensa do recorte do galego
O decreto
’’
‘aos tribunais’
Temosunpresidente
da Xunta que non
nos merecemos’,
ironizou Callón”

da marcha. A organización tivo
que ler dúas veces o manifesto.
Tras as intervencións de Iria
Taibo, Uxía Senlle, Isabel Risco e
Carlos Blanco –que realizou o
seu discurso en inglés e en galego– ante un Obradoiro repleto,
tomou a palabra Carlos Callón
para lembrar que a defensa do

idioma é algo “máis profundo
que as ideoloxías políticas”.
“Temos un presidente da
Xunta que non nos merecemos”, ironizou Callón, ao considerar que “só loitou contra o
seu pobo”. Posteriormente,
reiterou a petición de “dimisión” do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez, por “non
retirar” un decreto do idioma
que tachou de “anticonstitucional” e que “só conta co
apoio do PP” e “dunha asociación vinculada” a ese partido,
en alusión a Galicia Bilingüe.G

Manuel Vázquez, secretario
xeral do PSdeG-PSOE advertiulle a Feixóo que podería levar o decreto aos tribunais
ante as críticas lanzadas polo
Consello Consultivo. Vázquez estivo arroupado pola
práctica totalidade da cúpula
do PSdeG, que fixo un esforzo
por gañar máis visibilidade
dentro da protesta de Quere-

mos Galego, malia que non é
un dos socios da plataforma.
O voceiro nacional do
BNG, Guillerme Vázquez,
asegurou que a norma que
pretende impulsar a Xunta é
para “recortar dereitos e presenza do galego”. O líder nacionalista’ estivo acompañado de destacados membros
da organización.G

ministro de Finanzas
sueco, Anders Borg,
cualificaba, a pasada semana,
os especuladores internacionais de “manda de lobos”. A
expresión foi ben acollida en
diversos foros. Non obstante
non se ve que os gobernos tirasen conclusión ningunha
ao respecto. En vista do cal
pódese afirmar que os nosos
dirixentes se dedican a bailar
con lobos, aínda que probabelmente o seu éxito de público vaia ser menor que o
acadado polo filme de Kevin
Costner en 1990.
Se a economía mundial
viña medrando un 4%, o comercio, o 4,5% e os movementos de capital o 60% é
que algo non funcionaba
ben. Isto di un informe presentado por Felipe González
en 1999. O mesmo político
vén de afirmar agora que
“rescatamos o sistema financeiro global con porcentaxes altísimas de produto
bruto e non se cambiou nada do comportamento que
nos levou a esta crise”.
Efectivamente, nin Obama, nin Merkel, nin Zapatero parecen estar pola regulación dos mercados, nin polo
aumento da presión fiscal
sobre os especuladores. O
presidente español optou
polo máis fácil: reducir o poder adquisitivo dos asalariados e recortar a obra pública,
o que fará baixar o consumo
e incrementará o paro. Todo
para que os lobos sigan
campando ao seu gusto e
non nos pase o que a Grecia.
A dereita deslígase, con
rasgado de vestiduras, destas
medidas, pero as súas propostas van na mesma liña aínda que defenden unha maior
radicalidade. Verémolo, decontado, no Reino Unido.
Outros, ou talvez os mesmos, queren aproveitar para
facer un recorte do Estado autonómico. Neste mesmo número ofrécese unha proposta
diferente: supriman as deputacións, inseríndoas nas comunidades, e disolvan os ministerios cuxas competencias
se encontran transferidas. Verán o aforro que supón. G
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María Obelleiro

ASEMANA
PROTESTA

ALCALDES DO PSOE PIDEN
UN REPARTO XUSTO
DOS ORZAMENTOS
Máis de 80 alcaldes socialistas
de Galiza acudiron o mércores
12 de maio a Santiago para entregar escritos no Rexistro Xeral
da Xunta coa fin de esixirlle a
Núñez Feixóo, unha entrevista.
Os rexedores solicitan “unha repartición dos orzamentos xusto
e equitativo” para todos os municipios “máis aló das cores políticas”. O alcalde do Barco de
Valdeorras, Alfredo García, en
representación do resto, resaltou que coa protesta pretendían dicirlle a Feixóo que os municipios deben recibir unha
“atención especial e específica”.
García denunciou que o Pacto
Local “non se está cumprindo”
e puxo como exemplos acordos
como o da limpeza externalizada de colexios e mantemento
de centros de saúde. “Os concellos asumen custos que non son
propios deles”, engadiu. Nos escritos entregados no rexistro da
Xunta, os alcaldes socialistas
critican “a escasa transparencia
e a discrecionalidade constante
á hora de repartir fondos e orzamentos”.G

EN BIBLIOTECAS
E CENTROS PÚBLICOS

A XUNTA ELIMINA A COTA
MÍNIMA DE LIBROS EN GALEGO
A Consellaría de Educación eliminou a cota mínima de libros
en galego para as bibliotecas e
os centros de ensino públicos
que estabelecía o Plan de Mellora de Bibliotecas. A nova
medida elimina a orde de 2009
na que se fixaba que o mínimo
dos fondos adquiridos en galego en bibliotecas e centros de
ensino públicos era do 50%.
Como alternativa, o titular da
Consellaría de Educación, Xesús Vázquez, apuntou ao Plan
LIA (Plan para a Lectura, a Información e a Aprendizaxe) no
que “se prestará maior atención á multiculturalidade –recollida xa no Plan de Mellora
de Bibliotecas– e ao plurilingüismo”.
“Pasouse da promoción do
galego ao plurilingüismo”,
criticou a deputada do BNG
Carme Adán no Parlamento.
Durante o Pleno da semana
pasada, Adán, lembrou que

PACO VILABARROS

“se os índices de lectura en
Galiza son baixos, aínda o son
máis os de lectura en galego”.
O deputado do PSdeG, Guillerme Meixón, subliñou que

o bipartito investiu nas bibliotecas galegas “nove millóns
de euros fronte aos 250.000
euros de todo o anterior Goberno do PP”. O socialista dí-

É EDIL DO PP

INICIATIVA PARLAMENTAR

O FISCAL PIDE DOUS ANOS
DE CADEA PARA
O EX ALCALDE DE GONDOMAR

O BNG DEFENDE EN EUROPA
O GRUPO LÁCTEO

O ex alcalde de Gondomar e actual concelleiro do PP Carlos
Silva negou ser culpábel dos supostos casos de falsidade documental dos que o acusan, por
certificar para tres construcións
unha maior antigüidade da que
tiñan. O político asegurou “non
ser consciente” de asinar os documentos, mentres a Fiscalía
considerou probados os feitos e
mantivo a súa petición de dous
anos de cárcere e dous anos de
inhabilitación. No xuízo, que
quedou visto para sentenza,
Silva asegurou tras ver os documentos que “aparentemente”
era a súa sinatura, se ben “nalgún caso” tiña “dúbidas”. Así
mesmo, recoñeceu que, cando
era alcalde, non lía todos os documentos que lle levaban a asinar porque “daba por sentado
que o que viña nas carpetas estaba xa revisado polos responsábeis de cada departamento”.
A Fiscalía considerou probado
que Silva expediu certificacións
falsas e sinalou que estas tiñan
o obxectivo de “legalizar o ilegalizábel”, referíndose á situa-

Carlos Silva, edil do PP en Gondomar.

ción irregular das tres vivendas
en cuestión –aínda que Silva

SONIA D. / A.G.N.

asegurou descoñecer para que
servirían esas certificacións.G

INCLUÍDO FEIXÓO

O PSdeG ESIXE A REDUCIÓN
DO 15% NOS SOLDOS
DE ALTOS CARGOS

Abel Losada.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

O coordinador da área de
Economía do Grupo Parlamentario socialista, Abel Losada, esixiu a redución “inmediata” nun 15% dos salarios do presidente da Xunta,
Alberte Núñez Feixóo, así como os dos altos cargos do Goberno e organismos autonó-

O BNG defenderá no parlamento Europeo, a través dunha iniciativa presentada pola
coalición Verdes-Alianza Libre
Europea, a creación dun grupo
lácteo galego. A representante
dos nacionalistas en Bruxelas,
Ana Miranda, argumentou que
existen grupos lácteos “noutros estados e nacións europeas”, como acontece en Baviera
(Alemaña), “que recibe axudas
comunitarias por ser exemplo
de desenvolvemento rural e
marca de calidade”. “Por que

micos. Losada criticou a actitude de Núñez Feixóo, ao seu
xuízo, “oportunista e sen o
máis mínimo sentido de Estado”, ao sinalar a España como
“país intervido” polas medidas de recorte do Executivo
central. “Ou ben non sabe de
economía, ou ben é un irresponsábel político”, aseverou.
O voceiro de Economía
dos socialistas galegos pediulle ao titular da Xunta que
“abandone a austeridade cos-

xolle ao conselleiro de Educación que “o compromiso das
bibliotecas escolares coa lingua non pode reducirse ao 17
de maio”.G

Ana Miranda.

PACO VILABARROS

non podemos ter unha marca
de leite de calidade? Iso tense
que pedir dende aquí, porque
o leite galego, non o que vén
importado, ten unha calidade
excepcional”, apuntou.G

mética” e “deixe de enganar
os cidadáns”.
En referencia á comparación entre o déficit galego co
do Estado, que o titular da
Xunta cifrou nun 1% e un 12%
respectivamente, dixo que
“insulta a intelixencia dos galegos”. Losada constatou que
Galiza “só recada o 20% do
que gasta”, xa que, explicou, o
80% restante procede de
“transferencias directas do
Estado”.G
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’’ZAPATERO, UN ENGANO
Xosé Manuel Barreiro
Vicepresidente do PPdeG

A

Manuel Vázquez (PSdeG-PSOE) na manifestación pola lingua do pasado Día das Letras.

A.G.N.

Vázquez pídelle a Feixóo
un pacto económico
O PSdeG prepárase para a Conferencia Política
do 12 de xuño, unha pequena refundación
para superar por fin a vitoria de Feixóo.
Aos conservadores ofrécelle un pacto económico,
mais deixará que segan sós no recorte á lingua
Manuel Vilas

No eido da lingua non haberá
pasos atrás na crítica socialista
ao polémico ‘decreto do plurilingüsimo’. Iso si, Manuel Vázquez, secretario xeral, está disposto a sentar “mañá mesmo”
co PP para negociar nunha Comisión Parlamentaria.

RESPOSTA AO PACTO SOBRE A LINGUA
OFRECIDO POLO PP. Cando Feixóo,
preocupado polo éxito das protestas de Queremos Galego, reclama un acordo de mínimos,
Vázquez responde a esta oferta
cualificándoa de “pactos inconcretos que non din nada”. Como alternativa propón catro alicerces: “Constitución, Estatuto,
Lei de Normalización e Plan de
Normalización”. É dicir, as leis
que, en opinión do Consello
Consultivo, o borrador da Xunta pode violar.
Vázquez acusa a Feixóo de
“exceso de soberbia” e cinismo: “non vale poñer unha
man no corazón para sentirte
galeguista e coa outra afogar o
maior sinal de identidade deste
país”. É máis, polo menos de
portas cara fóra, ao PSdeG semella non preocuparlle as acusacións do PPdeG, de “botarse
en brazos” do Bloque nas rúas.

>>>

’’

ManuelVázquezreclama
‘austeridade real’ fronte á
austeridade oca” de Feixóo”

“O PSdeG botouse nos brazos
de Galicia, estabamos máis de
700 organizacións” argumenta
o socialista nun intento de salientar a soidade de Feixóo, ao
que lle lembra que “non vale
estar insultando a ducias de
miles de galegos que por cuarta vez saen a rúa e logo esconderse no Courel detrás da palabra liberal”.
O PSdeG fai máis énfase na
urxencia dun “grande acordo”
contra a crise. Iso si, Vázquez cúrase en saúde e xa acusa os conservadores de convertelo en “papel mollado”, malia que aprobaron negociar un pacto Debate de
Estado de Autonomía.

EMPRESAS PRÓXIMAS AO PP. Os socialistas galegos vense obrigados a recolocarse tras o xiro económico de ZP. Agora reclaman
a “austeridade real” fronte a
“austeridade oca” de Feixóo.
Vázquez propón reorientar o
gasto público a investimentos

máis produtivos e reformar o
IGAPE, que na súa opinión non
é quen sequera de colocar as
subvencións que convoca.
Nun intento de calar as protestas polos recortes sociais, o
PSdeG quere rebaixar o soldo
dos deputados galegos un
15%. E de seguido arremete
contra o suposto aforro do PP
na Xunta pois “compañeiros
de partidos e familiares están a
ser premiados con suculentos
negocios coa Xunta”.
A quen acusa en concreto
Vázquez? O secretario xeral esquiva a cuestión, mais os socialistas teñen no punto de mira
os contratos da Xunta con Vueling (presidida polo ex-ministro Piqué), Atos Origin (na que
é directiva a sobriña de Romai
Beccaría e ex-colaboradora de
Feixóo) e Plexus (participada
polo ex-asesor de Pérez Varela,
Antonio Agrasar). Mesmo
apuntan á posibilidade de sacar á luz novos datos dun exconselleiro da era Fraga.
A Conferencia tamén permitirá albiscar quen son os
máis próximos a Vázquez, que
nunca renunciou a ser o próximo candidato á Xunta. Os coordinadores dos relatorios son
Margarita Pérez (Estatuto e
medios), Guillermo Meixón
(Galeguismo e identidade), Xaquín Leiceaga (Ecnomía), Beatriz Sestayo (Política Social),
Paula Fernández (Infraestruturas), Mar Barcón (Urbanismo),
Carme Gallego (Medio) e o número dous do PSdeG, Pablo
García (Partido).G

estas alturas, despois de que José Luis Rodríguez Zapatero dese a coñecer o radical, improvisado e imposto
plan de axuste económico, só uns días despois de que asegurase ante Mariano Raxoi que non era o intre de afrontar unha
reducción drástica do déficit, a restra de negacións sobre a
gravidade e o alcance da crise dos últimos dous anos deben
estar a martelar os miolos do goberno socialista ao completo.
É de agardar que cando menos certo rubor se apoderará de Zapatero cando lle reprochen todo o que dixo. Así,
por exemplo, confirmada a recesión, mantiña que era
“opinábel” que España entrase en crise ou aseguraba que
non había “atisbo de recesión económica” ou incluso que
o sistema económico español “era un modelo internacional de solvencia e eficiencia”. Iso dicíao a finais do 2007 e a
principios do 2008 insistía en que a crise era “unha falacia,
puro catastrofismo” e enarboraba eslogans como “polo
pleno emprego” e prometía a creación de dos millóns de
novos postos de traballo.
Non foi até xullo de hai dous anos cando pronunciou (e
recoñeceu) por primeira vez a existencia da crise. E foi a partir
de aí cando periódica e tercamente auguraba unha fin inmediata da sangría do desemprego e enxergaba unha próxima
mellora económica que nunca chegaba a producirse. En
abril do 2009, segundo dicia, o peor da crise xa pasara e as cifras do paro ían ter “outra cor” nos próximos meses; en xuño
xa “tocaramos fondo”; en xaneiro deste ano “obxectivamente o peor da crise xa pasara” e incluso a finais de abril afirmaba que a redución do paro era inminente.
Pero nada foi como dixo que sería. Temos máis de cinco
millóns de parados e un déficit do 11%. A súa encadenación
de erros, a presión dos mercados e o mandato da UE fixeron
que Zapatero se vise obrigado a contradicirse e imaxino que
a arrepentirse de repetir tantas veces que “mentres eu sexa
presidente, as políticas sociais non terán recortes”.
As medidas de axuste que formula supoñen, de feito, a
maior rebaixa no gasto social da democracia. Este cambio de
visión e mesmo de acción, parido da noite para a mañá, merece ser obxecto de estudo porque posibelmente non existan
precedentes dun cambio de ideario político tan radical coma
este. E aínda menos que esta transformación extrema se leve
a cabo con tal precipitación que até se prescindiu de adubiar
a súa presentación cun feixe de explicacións que tenten, cando menos, poñerlle pés e cabeza a semellante reviravolta.
Zapatero e o seu goberno, obrigados polo medo, non a
contaxiarnos da situación grega senón a converternos noutra Grecia, arremete contra todo e contra todos (especialmente contra os que menos teñen) cun paquete de medidas
que ninguén comparte e que todos consideran que non serán as máis axeitadas para arranxar a grave situación á que
nos levou e que probabelmente non sexan nin sequera suficientes para amañar a desfeita.
Agárdannos meses moi difíciles. Niso si que ten razón Zapatero.G

’’

Posibelmente,nonexistan
precedentes dun cambio
de ideario tan radical”
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Sorpresa no Consultivo
pola descortesía da Xunta

Xosé Manuel Sarille

U

nha das principais emisoras de radio comunicou que Madonna fixo chichí,
mexou, nunha gasolineira da
provincia de Burgos. Un xornalista tivo o privilexio de ver a
estrela pop dirixirse para o
mictorio. A min esta mexada
non me interesa, pero xa lle teño afección ás orixes de Miriam González, española e casada con Nick Clegg, o xefe liberal británico, nada menos.
Tamén aos fillos de James Cameron, monísimos e moi ben
peiteados, e aos xestos fuscos e
moi escoceses de Gordon
Brown. Son graciosísimas as
anécdotas británicas.
De Grecia nin idea. Nin como se chama o xefe da oposición, o ministro de Economía,
nin menos aínda que fan os
sindicatos, os anarquistas, ou
onde vive o banqueiro delincuente que asesorou o anterior goberno. Os cidadáns parece que falan de ladróns internacionais e nacionais sen
moito disimulo.
Mais todo iso non debe sobardar as fronteiras nacionais.
Grecia fica así tan lonxe como
Mongolia. O apagamento da
prensa occidental fai de cordón sanitario, porque non pode ser que se estendan os brotes verdes da febre. Comezan a
cheirar a pobres, e as dinámicas sociais e económicas dos
pobres son inexplicábeis sen
incorporar os atracos dos especuladores e traficantes de
luva branca. Pero a sorte fai
que estes individuos, ou os socios, sexan os donos dos principais medios de información.
Grecia convértese así en estatísticas, gráficos, axustes e técnica económica, sen que desprenda nin un grao de calor
humana. A isto anda o heroico
xornalismo, agás o que busca
os momentos soberbios de
Madonna, naturalmente.G

’’

Grecia fica tan lonxe
como Mongolia”

Interpretou o contido
do seu ditame sobre o
decreto do galego sen
facelo público

H. Vixande

Fontes do Consello Consultivo
admitiron a súa sorpresa despois de que varios altos cargos
da Xunta valorasen e mesmo
fixesen unha interpretación
manipulada do ditame non
vinculante que emitiu sobre o
decreto do galego no ensino.
Este informe do Consultivo sinala que o borrador do decreto
falsifica termos lingüísticos
para vulnerar o dereito a recibir as aulas na lingua materna
na Educación Infantil, ademais de rexeitar a consulta sobre o idioma aos pais por considerar que a determinación
do idioma vehicular é competencia da Administración.
O procedemento para a
Xunta comentar o ditame emitido polo Consello Consultivo
que lle remitiu esta institución
o 12 de maio implicaba publicalo en primeiro lugar. Con todo, antes de divulgar oficialmente o documento, o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, mencionou
que había un voto particular
favorábel á posición da Xunta,
aínda que este relator non explicou o por que da súa discrepancia. O conselleiro da Presidencia, Afonso Rueda, foi máis
lonxe e afirmou que o ditame
“avala a política de equilibrio e
liberdade de Feixóo”.
O propio presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo, insistiu nas declaracións de Rueda e afirmou que o ditame é
“perfectamente conforme á
Lei e o Plan de Normalización
Lingüística”. Porén, a conclusión do informe do Consultivo
asegura que “o proxecto de decreto para o pluriligüismo no
ensino non universitario de
Galicia resulta contrario ao ordenamento xurídico” no relativo á consulta aos pais e no
que se refire ao idioma na Educación Infantil. No seu desafío
ao Consello, Feixóo chegou a
afirmar que “estamos nun réxime democrático e se ao Go-

Toma de prosesión de María Teresa Conde Pumpidocoma presidenta do Consello Consultivo de Galicia.

’’

Estamosnunréxime
democrático e se
ao Goberno non lle deixan
consultar os pais...
pois respectámolo”
[Alberte Núñez Feixóo]
Presidente da Xunta.

berno non lle deixan consultar
os pais... pois o respectamos”.
Alén da interpretación pú-

blica e interesada dun texto
como o ditame do Consultivo,
que aínda non se difundiu oficialmente, trátase dun informe que sinala dúas discrepancias absolutas co proxecto do
decreto. A conclusión de que
os proxectos de decreto non
son “conforme a dereito” é unha fórmula á que habitualmente recorre o Consello,
mais nesta ocasión faino de
forma máis pormenorizada.
Se no decreto 124/07, ao que
vai substituír este borrador,
non atopaban discrepancias

OTTO / A.G.N.

absolutas, no ditame sobre o
texto actual, encontra aspectos insalvábeis no uso da lingua na Educación Infantil e na
consulta aos pais sobre o idioma. Mesmo proxectos de decreto moito máis complexos
como o polémico texto do bipartito que regulaba o aproveitamento eólico enfrontáronse con menos críticas por
parte do Consultivo; nese caso
o ditame correspondente aludía a “cuestións de legalidade
que poden ser merecentes
dunha tacha”.G

Educación Infantil e consulta aos pais,
principais ilegalidades do decreto
O Consello Consultivo detense especialmente nas
disposicións do decreto relativas á Educación Infantil
porque considera que neste
treito o decreto falsifica algúns termos lingüísticos.
Así, sinala que “tanto o concepto de lingua materna como o de lingua do contorno
posúen un significado diferente ao que se lles atribúe”.
O ditame sinala que na
Educación Infantil se “están
desvirtuando” dereitos para
evitar “asegurar a correcta
aplicación” de leis como a

de Normalización Lingüística. Así mesmo, emprega
“circunloquios” para “conculcar” e non respectar “cabalmente o mandato da Lei
de Normalización”.
A consulta prevista para
que os pais se pronuncien
sobre a lingua a empregar
nas aulas é outro dos aspectos nos que entra o Consello
Consultivo. Nesta cuestión,
o decreto tampouco sae
ben parado porque, para
esta institución, é “irrenunciábel e innegábel” a responsabilidade da Adminis-

tración na programación do
ensino. “No noso ordenamento xurídico non ten
acollida un modelo como o
proposto”, chega a sinalar o
Consello en referencia á
principal promesa electoral
de Alberte Núñez Feixóo. A
introdución de prazos como votacións cada catro
anos resulta “arbitraria e
contraria a dereito” e, en xeral, “o texto proxectado
tampouco cumpre cos requisitos mínimos imprescindíbeis” cando se trata de
consultar aos pais.G
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O sur de Lugo
pode quedar sen hospital

M.V.

Despois das nutridas manifestacións de Vigo, Ferrol e Pontevedra, o día 13 tocoulle a Monforte defender o seu hospital.
Cinco mil persoas, segundo a
policía local, nunha vila que
non chega aos 20 mil habitantes, percorreron as principais
rúas e acabaron concentrándose na explanada da Compañía.
Os recortes insinuados pola
Xunta afectan a toda a zona sur
da provincia de Lugo. A resposta cidadá, como nos demais
casos foi masiva. Segundo a
plataforma monfortina de defensa da sanidade pública, nos
últimos tempos aumentaron
as listas de espera, non se cobren as baixas dos especialistas, ao tempo que foi constatada unha “diminución alarmante” da actividade cirúrxica
ao longo de todo o ano pasado.
De quedar o actual hospital
comarcal de Monforte en situación de mínimos, os cidadáns do sur lugués, desde o
oeste chantadino ao leste quirogués, poderían verse na obriga de percorrer distancias de
até setenta quilómetros para

’’
SON TEMPOS DE ACORDAR
Ceferino Díaz

D

Que o rei se operase en
Cataluña pon a debate
o sistema privado
madrileño que agora
Galicia quere imitar

Manifestación en Monforte a prol do Hospital Comarcal.

recibir atención de servizos como o de pediatría.

O REI OPÉRASE EN CATALUÑA.Que a
intervención a que foi sometido o rei Juan Carlos tivese lugar
en Barcelona e non en Madrid,
a maiores dunha cuestión de
casuística ou de preferencias
médicas, está a xerar un debate
sobre o distinto modelo sanitario que seguen Cataluña e a comunidade de Madrid.
A Generalitat inviste en sanidade 150 euros máis por habitante e ano. Madrid, en contrapartida, promove a xestión
privada de centros públicos
durante vinte anos.
O profesor Vicenç Navarro
explica que “a sanidade catalá,
en xestión e financiamento é
superior á madrileña”. Mentres que Cataluña aposta pola

MARCOS SUEIRO

sanidade primaria, Madrid, di
Navarro, “céntrase no sistema
hospitalario “e ademais privatízao”. Aguirre inaugurou oito
hospitais xestionados por empresas, con concesións a 15 ou
20 anos”. Cataluña tamén conta cunha ampla presenza privada, a través dun sistema concertado que, segundo os expertos, permite un maior control
da administración.
Madrid ten practicamente a
metade de médicos por habitante que a media estatal.
En Galiza, tanto a conselleira
de Sanidade, Pilar Farjas, como
o propio presidente, Núñez Feixóo, teñen mostrado en diversas ocasións a súa preferencia
polo sistema de Aguirre. De feito son as privatizacións anunciadas as que están a provocar
as fortes protestas destes días.G

GALIZA.7.

éronse moitas voltas dende a presentación da proposta
de Decreto dun ensino trilingue, tanto pola contestación
social que suscitou como pola firme posición das institucións
con lexitimidade no asunto: RAG, Consello da Cultura, universidades, sindicatos e asociacións. A eles sumábanse tamén sectores do propio PP descontentos cas ordes que nacen de Génova e cun Feixóo asiduo ás tertulias de determinados canles de
televisión e que semella ter perdido o norte que debera ter un
nado nos Peares ao asumir os valores dos que están abertamente contra o “malgasto” que significan as autonomías.
Probabelmente, non se entenda a posición que defendo: a
necesidade dun pacto sobre o galego no ensino. O certo é que
esta partida non a podemos gañar –a Xunta non quere– os que
defendiamos como a mellor aposta para o bilingüismo harmónico a inmersión lingüística no galego (cando menos) nas primeiras fases do ensino. Mais resístome a perder. O Goberno ten
os votos pero non a razón, por iso debe buscar un pacto.
As forzas parlamentarias teñen que sentar a falar para atopar
un punto de acordo tendo sempre en conta que o importante é
que o galego se potencie no ensino. A educación é un dereito cidadán e son as autoridades educativas, e non os pais, os que deben decidir as regras do xogo.
Xa que logo, hai que chegar a un acordo canto antes para
que se poida garantir a boa organización do curso que vén,
no que xa cambiarán algunhas regras agardemos que mínimas. O Goberno debe entender que é unha irresponsabilidade manter indefinidamente unha confrontación sobre o
idioma, e as demais forzas que o galego non saca hoxe ningún proveito nesta liorta.
Por outra banda, haberá que falar tamén de cómo potenciar
a nosa lingua noutros ámbitos da vida social, que é onde verdadeiramente está a raíz do problema.G

’’

Hai que chegar a un acordo
canto antes para que se poida garantir
a boa organización o curso que vén”
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Gustavo García, avogado da causa ‘Xenocidio Galego’

‘En Galiza só un bando fixo barbaridades’
Xan Carballa

Desde hai varias semanas está
en marcha a Fundación Galega
contra a Impunidade Fernando
Pereira. O avogado Gustavo
García, que leva anos representando a vítimas do franquismo,
é un dos seus promotores. Vén
de presentar en Bos Aires unha
denuncia por xenocidio ante a
imposibilidade, á luz do proceso
a Garzón, de facelo en España.
Presentou unha denuncia na
Arxentina con miles de casos
de represalidados polo fran quismo?
Levamos os 4.551 casos recollidos no proxecto Nomes e Voces. Non son simples listados de
represaliados, son casos ben armados. Ese traballo completárono as universidades até que
se lle esgotou o orzamento que
o goberno actual da Xunta xa
non renovou. Dos 3.800 que entregáramos a Garzón, en só un
ano sumáronse outros 700 documentados, que foron os que
están agora no tribunal de Bos
Aires.
A Fundación Galega contra a
Impunidade Fernando Pereira
constitúese no medio do turbillón de denuncias en Madrid e
agora internacionais.
O 14 de abril Carlos Slepoy presentou unha querela na Arxentina, xunto a outros avogados de
gran prestixio, con estas denuncias de delitos de lesa humanidade. Argumentaron que deben
ser considerados delitos de xenocidio e por tanto perseguíbeis
universalmente. Para iniciar o
proceso de entrada presentaron
dous casos, o de Darío Rivas, fillo
do alcalde de Castro de Rei, e o
dunha avogada arxentina, Inés
García-Holgado, á que lle mataron tres familiares en diferentes
puntos de España. Nós o que fixemos, unha semana despois,
foi adherirnos a esa querela asumindo toda a argumentación
xurídica e as súas peticións, e
achegándolle ao xulgado as denuncias do proxecto Nomes e
voces [http://nomesevoces.
net]. Dentro dese contexto de
investigación do franquismo
denunciamos especificamente
o xenocidio galego, porque
aquí e en Canarias foron os
únicos lugares nos que non
houbo guerra.
É unha distinción relevante?
No medio dunha guerra pódese
argumentar que nas dúas par-

tes hai barbaridades, pero aquí
non houbo guerra, e a resistencia ao golpe rematou en Tui o 26
de xullo. Desde ese momento,
policía, falanxistas e garda civil,
foron os responsábeis de todas
as mortes, non se produciron
en enfrontamentos armados. O
xenocidio galego é clarisimo á
vista de como é considerado en
todos os tribunais do mundo,
incluídos os españois. A maiores hai algo que denunciei: os
armenios teñen un grave problema porque Turquía non recoñece o seu xenocidio, pero os
galegos, e os españois, non recoñecemos o xenocidio que fixeron con nós, cunha persecución ideolóxica e política que
claramente trataba de eliminar
unha maneira de pensar. A xente cre que cando se fala de xenocidio se fala de grupos étnicos,
pero desde 1948 que se aprobou o instrumento xurídico para perseguir delitos de xenocidio e de lesa humanidade, refírese a calquera grupo social perseguido ou exterminado en
conxunto.
Non se restrinxen só ao período
bélico, porque foron ducias de
miles os mortos despois de finalizada a guerra.
O delito de xenocidio prolongouse durante todo o franquismo. Na querela establécense as
datas entre 18 de xullo de 1936 e
15 de xuño de 1977, cando se
celebran as primeiras eleccións
democráticas. A idea non é acadar unha condena histórica, senón pedir responsabilidades
penais de quen aínda vive e
protagonizou algúns daqueles
crimes. Por exemplo, nos fusilamentos do 27 de setembro de
1975 temos todos os nomes dos
que formaron o tribunal e mesmo dos voluntarios dos piquetes de fusilamento.
Un debate que suscitan as novas denuncias xira arredor da lei
de amnistía.
En 1998 estaba detido Pinochet
en Londres e por primeira vez
na súa historia, a Audiencia Nacional xuntouse en pleno para
ditaminar por unanimidade
que era competente para xulgar
crimes de lesa humanidade en
Arxentina e Chile. Naquela resolución unánime dicían que as
leis de punto final non limitaban
a persecución dos delitos de lesa
humanidade, porque non se
poden aplicar a delitos desa en-

PACO VILABARROS

’’

Aquí e en Canarias foron
os únicos lugares nos que
non houbo guerra”

’’

A lei de amnistía foi
aprobada en febreiro de
1977 polas Cortes
franquistas, 5 meses antes
das primeiras eleccións e
22 meses antes de
aprobarse a Constitución”

vergadura, e aquelas tamén
eran leis aprobadas nun réxime
democrático, con Raúl Alfonsín
de presidente. No 2004 o Congreso arxentino derrogou esas
leis e desde aquela estanse facendo xuízos. Co mesmo criterio Baltasar Garzón di que a lei
de amnistía non se pode aplicar,
porque aínda que foi moi celebrada porque permitiu a saída
dos presos do franquismo, estableceu a impunidade absoluta
para todos os crimes franquistas. E Luciano Varela acusa a
Garzón de prevaricación porque non aplica a amnistía, e afirma textualmente que foi unha
lei “aprobada democraticamente”, cando a lei de amnistía
foi aprobada en febreiro de 1977
polas Cortes franquistas, 5 meses antes das primeiras elec-

cións e 22 meses antes de aprobarse a Constitución.
Houbo un rexeitamento en primeira instancia na Arxentina á
denuncia que presentaron.
Porque a xuíz, nesa primeira resolución, entende que é un
asunto que se está xulgando en
España. Pero o máis importante
da súa decisión é que non pon
en discusión, antes ao contrario,
que se trata de delitos de xenocidio. Iso é decisivo, porque no
percorrido da denuncia ese é o
núcleo central que xustifica a
pertinencia da xurisdición universal. Admite que é un delito
contra a humanidade e por tanto que se lle pode aplicar a convención de xenocidio do 1948. O
curioso é que pasou España de
estar á cabeza da aplicación deste principio universal a poñerse
no último vagón. O Supremo fixo algo impresentábel, porque
despois de lograr que Arxentina
e Chile fixesen os seus propios
xuízos, cando se atopou coas
denuncias de Guatemala “inventouse” a idea de que para
poder xulgar tiña que estar afectado directamente algún español, sexa nas vítimas ou nos represores. E a esa decisión do Supremo contestoulle cunha sentenza impecábel o Constitucional asegurando que admitir iso
sería desvirtuar por completo o
principio de universalidade que
é a clave da convención, e por
tanto os tribunais españois poderían entender de calquera delito de lesa humanidade coa

única salvidade de que se estivese xulgando no seu propio país.
Nalgúns países saídos duha ditadura ou no caso de Sudáfrica e o
apartheid, houbo unha Comisión da Verdade e fixéronse públicos os delitos e os culpábeis
sen condenas de prisión. O obxectivo final do proceso que formulan é chegar a un xuízo ou
obter unha reparación histórica?
Queremos chegar a un xuízo,
porque ademais en España nin
sequera houbo esas comisións
da verdade. En Arxentina si as
formaron, estiven nalgunhas,
pero era terríbel escoitar a alguén como Scilingo, dicindo
que guindara varias ducias de
persoas desde un avión, e que
despois marchaba para a súa
casa. Ou xente que se gababa de
ser un eficaz torturador. Non
ten sentido. Aquí ten que haber
responsabilidades penais e sentenzas.
Vostedes tamén queren chegar
ás responsabilidades civís, das
expropiacións de terras, casas e
outros bens?
Xudeus e armenios teñen moi
traballado isto. Hai unha rede
de complicidades deses outros
crimes, sexan secuestros de
nenos, asasinatos ou roubos de
todo tipo de propiedades, que
poden incluír desde persoas a
empresas. Hai grandes fortunas amasadas en base a ese
roubo e as historias de cidades
como Vigo explícanse tamén
coñecendo esa realidade secreta das familias.G
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De ‘Ginzo’ de Limia a ‘Jinzo’

’’

UNIVERSIDADES
Xosé Ramón Pousa

Os topónimos seguen a
ser deformados
por algunhas
administracións.
Ás veces con
traducións
sorprendentes

N

A.R. [TEXTO & FOTOS]

Para o Ministerio de Medio Rural, no proxecto Sendas Verdes,
existe só orense, carfagino en
vez de Carfaxiño, ou lobera no
lugar de Lobeira. O Instituto
Xeográfico Nacional realizou
correccións recentemente, pero na internet, en concreto na
Wikipedia, os nomes sofren
traducións realizadas ás veces
de maneira sui generis.

CAMIÑOS VERDES. O proxecto “camiños verdes”, destinado a promover rotas de sendeirismo,
vencelladas a realidades históricas, foi promovido polo Ministerio de Medio Rural, en colaboración coa Consellaría. Cinco
destas sendas sitúanse en Galiza. O convenio entre as dúas administracións foi asinado no
2007 e dispuxo dun orzamento
de tres millóns de euros. O plan
prevé o acondicionamento dos
camiños, con firme de sábrego
na maioría dos casos, a sinalización dos mesmos e a limpeza
das beiras. A contrata foille asignada á empresa Tragsa, que se
encargou de acometer as obras
na primeira das sendas proxectadas, “O Camiño de San Rosendo”, entre a fronteira da Portela, concello de Lobios e Mondoñedo. Botóuselle grava ao
chan e situáronse letreiros nos
cruces. Nestes indicadores figuran os topónimos, ou traducidos ao castelán, ou directamente inventados.
Cexo converteuse en cejo
ou Maus en manos de salas. Vilanova dos Infantes pasa a ser
“de los”, tradución que non se
chegou a realizar nin durante a
dictadura, pois este lugar do
concello de Celanova conservou sempre a forma galega.
O BNG denunciou a deturpación toponímica, cun escrito
enviado á delegación territorial
da Xunta en Ourense.
Xosé Manuel Firvida, deputado nacionalista, declárase
abraiado: “máis alá dunha me-

’’

OMinisteriodeIndustria
sinala como lugares
con reemisores: ferreira
valle oro, que debe aludir
a Ferreira do Valadouro,
nogales, ginzo ou jove”

ra tradución, hai termos inventados, co presunto fin de castelanizalos”.
O organismo provincial autonómico recoñeceu o erro,
asegurando que en breve corrixiran a desfeita lingüística.
Por outra parte, a instalación de novos indicadores, entre os concellos de Verea e A
Baixa Limia, segue vulnerando
a normativa e deturpando nomes que posibelmente xamais
se escoitaran noutra forma que

non fose a tradicional.
O Ministerio de Industria sinala como lugares con reemisores: ferreira valle oro, que debe aludir a Ferreira do Valadouro, nogales, ginzo ou jove.
A equivocación de Roberto
Varela, rebautizando Sobrado
dos Monxes, non é única na
institución autónoma. A TDT
chegou recentemente a puente nuevo, domayo ou puebla.

A WIKIPEDIA, ENTRE AS PEORES PRÁCTICAS. A enciclopedia máis utilizada na internet, argumenta a
deturpación que fai dos nomes
en galego en base a unha presunta resolución da Real Academia da Lingua Española de
1999, atendendo ao apéndice
tres de ortografía.
Por enriba das leis estaría, segundo a Wikipedia, este documento de ensaio no cal se asegura que “os topónimos de España
deben utilizarse en castelán”.
Unha vez tomada a decisión

de traducir a toponimia, os resultados son dispares e as traducións fanse seguindo o libre albedrío, ao parecer segundo lle
soe ao propio demandante.
Tamén chaman a atención
as realizadas ao pé da letra:
Agolada, transfórmase en golada. Pedrafita do Cebreiro en
piedrahita del cebrero. A Teixeira non pasa en cambio a ser
a ser la tejera, senón la tejeira.
O mesmo criterio de traducir só unha parte aplícase tamén con Ponteareas que pasa
a ser puenteareas (non puentearenas), na liña da castelanización máis clásica. Xinzo de Limia, en cambio, que até os
anos oitenta foi denominada
oficialmente ginzo de limia,
agora pasa a tomar un “j”, converténdose en jinzo de limia.
Tamén os medios de comunicación madrileños caen na
deturpación. Tele 5 castelaniza
todo los nomes nos seus directos, agás o de Muxía.G

os próximos días, as universidades de Santiago e
Vigo elixirán, respectivamente,
os seus reitores para os vindeiros
catro anos. Unha decisión democrática, asentada na capacidade de autogoberno da institución académica que, nesta ocasión, chega no medio dunha
fonda crise de identidade, xestada ao longo das últimas décadas,
agudizada pola crise económica
e a ameaza dos recortes orzamentais. Esta mesma situación
económica non invita certamente ao optimismo. Pero, para
saír airosa, a universidade debe
resolver, ademais, a súa crise de
identidade para devolverlle ao
universitario a actitude, a motivación e a paixón polo estudo.
As universidades convertéronse en institucións lentas, burocratizadas en exceso, con escasa sensibilidade para responder
ás demandas sociais máis variadas. E neste clima moitos profesores vivimos un crecente malestar provocado polas novas directrices académicas que nos
inundan, e a súa repercusión negativa sobre a docencia, a investigación e a xestión.
O persoal docente e investigador, así como o de administración e servizos padece a asfixia
dun modelo dominado claramente polo retroceso do espazo
público, mediante o saqueo ou
expolio do patrimonio construído ao longo de xeracións en distintos ámbitos. Un retroceso
que afecta, segundo un informe
de The Times tanto a países industrializados e subdesenvolvidos. As funcións esenciais da
universidade son a docencia e a
investigación, pero tamén darlles resposta ás necesidades do
contorno, o cal ten especial significado en Galiza.
Para reconducir a actual crise é fundamental o respecto á
autonomía universitaria contra presións políticas e pseudoempresariais. Resulta esencial
que os reitores electos non se
equivoquen nin de fins nin de
medios.G

’’

Ademais de docencia e
investigación
a universidade
debe responder
ás necesidades
do contorno social”
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ENPOLEIROALLEO
A TORTURA,
DIFERENTE EN EUROPA
QUE NOS EE UU
En El País, José Yoldi escribe un
artigo sobre as diferentes formas de ver a tortura nas dúas
bandas do Atlántico Norte tras
asistir a un debate no Foro de
Seguridade Global sobre o Terrorismo organizado pola Escola de Leis da Universidade de
Nova York. “A maioría dos norteamericanos que participaron
no seminario, moitos implicados na loita contra o terrorismo, escenifican claramente
ese vello principio de “entre
que sufra a miña nai ou que sufra a súa, que sufra a súa” e non
se formulan dilemas éticos senón que son ferventes partidarios da eficacia a calquera
prezo. A súa única preocupación é Estados Unidos e reducir
a ameaza terrorista. O demais é
accesorio”. O xornalista recolle
unha declaración: “Debemos
abandonar a práctica da tortura porque a información que
proporciona xa non é viábel”. A
continuación introduce unha
reflexión: “É dicir, non porque
se trate dunha animalada moralmente reprobábel, senón
porque como método de obtención de información xa non
é eficaz, posto que os activistas
de Al Qaeda adéstranse para
soportala. Se alguén se expresase en semellantes termos
nun seminario xurídico europeo, os asistentes saltaríanlle ao
pescozo pasándolle pola cara a
Declaración Universal de Dereitos Humanos e os convenios
internacionais correspondentes”. Tamén sinala a dobre moral coa que se conducen os norteamericanos: “Iso si, sempre
respectuosos coa liberdade de
expresión, permiten que ano
tras ano se escoite a voz disidente dun neoiorquino musulmán de orixe iraniana que expón que a política de Estados
Unidos en Iraq e Afganistán
xera odio e ten parte da culpa
dos ataques que recibe. Con
todo, nada dese discurso cala
entre o medio centenar de asistentes. Nin sequera replican.
Simplemente ignórano”. Conclusión: “É obvio que existe un
océano de diferenzas entre as
concepcións norteamericana e
europea de afrontar o terrorismo, aínda que ambas teñan
o mesmo obxectivo de eliminar
a ameaza e deter os culpábeis.
Unha das máis importantes é
que mentres en Europa sempre

AS NOVAS ALIANZAS
DE ZAPATERO

Un detido no xa pechado Campo X-Ray en Guantánamo.

se fala de encarcerar aos terroristas, os estadounidenses falan
de destruílos, ás veces en sentido literal”.G

PACO IBÁÑEZ,
CO GALEGO
“A min, cando penso en Galicia
fórmaseme un sorriso dentro.
Hai algo telúrico, impresionante e ten a súa lingua, que eu
tanto defendo. En realidade defendo todas as linguas e todos os
idiomas do mundo excepto o
inglés, que está cargado de desastres. Sempre teño nostalxia
ao marcharme de Galicia”. Son
palabras do cantautor Paco Ibáñez nunha entrevista que publica Faro de Vigo con motivo
do concerto que, organizado
pola Asemblea Republicana de
Vigo, ofreceu o 19 de maio nesa

Paco Ibáñez.

MARC SEROTA / REUTERS.

cidade. A xornalista Amaia
Mauleón dille que o galego non
vive bos momentos e o músico
resposta que “isto débese á crise
cultural, que pechou os cerebros da xente con moitas parvadas. Se nos esquecemos da lingua nai, moi mal andamos. Galicia non pode esquecer que primeiro é Galicia e despois España. Preocúpame tanto a situación lingüística en Galicia
que, se é necesario, vou emprender unha acción con Miro
Casabella”. Así, anuncia que
“iremos de aldea en aldea defendendo o idioma cun slogan
do tipo «Galicia, esperta, non esquezas que o teu idioma é o galego»”. En La Voz de Galicia tamén tivo palabras para o galego
cando lle preguntaron se pensaba cantar no noso idioma.
“Pois se queredes, tamén. Eu
son francés, vasco, catalán, galego, colombiano, arxentino...
son de todos os países que
quero e cos que tiven vínculo”.
Ibáñez lembra que en París
cantou “Que ocorre na terra,
que ocorre rapaz, se son pesadelos, eu quero espertar. É un
poema de Antón García Teixeiro a favor da ecoloxía e a natureza, que fala de que hai que
querer as árbores tanto como
podemos querer as persoas. Eu
sempre que vexo unha árbore
cortada éntrame un gran sentimento de pena”.G

Non todas son críticas a Zapatero despois de anunciar o recorte dos salarios na función
pública e as demais medidas
contra a crise. Aínda que o PP
manifestouse en contra, outras
formacións de dereita teñen posicións máis matizadas. Unha
columna en La Vanguardia do
que foi secretario xeral de CiU,
Miquel Roca, podería anticipar
nun novo escenario no Congreso dos Deputados. “Algúns
din que as medidas anunciadas
polo Goberno chegan tarde e
son insuficientes. Pode ser, pero
van na boa dirección. E isto é
bastante ou debe selo para non
relear apoios absolutamente
imprescindíbeis se se comparte
que a situación require de esforzos e sacrificios para superala. O
Goberno rectificou erros e absurdas resistencias para aceptar
a crúa realidade; isto pode ser
denunciado e criticado, pero
agora correspóndelles a todos
compartir decisións básicas
para o futuro económico do
país”. O artigo tamén explica o
por que do recorte: “Estas medidas –e as que virán– non son o
resultado de ningún capricho.
Son medidas que nos veñen impostas desde a Unión Europea e
desde o FMI como requisito de
credibilidade. Se España quere
contar coa axuda internacional
para facer fronte ás súas necesidades financeiras, debe aceptar que os que van prestarlle
dita axuda lle poñan condicións orientadas a gañar a súa
confianza. Debemos facer os
nosos deberes para demostrar
que nos tomamos en serio a
loita contra o déficit público. E
este obxectivo debe ser compartido por todos”.G

REXO
CAPITALISMO
María Xosé Queizán

A

o desatarse a crise financeira saíron voces e escritos
de candorosa inxenuidade
anunciando a fin do capitalismo. Foi só un catarro que está
producindo no pobo pneumonía. Aqueles que nos rañaceos
xogan cun diñeiro virtual, que
nin tocan coas mans, deron en
tolos con cifras que non lles entraban na cabeza, e nas operacións febrís venderon o que non
existía. En España xogaron con
ladrillos, coma criaturas con xogos de construción. O negocio
alimentou a súa cobiza e edificaron o que non se vendía. A febre do ouro, o afán de propiedade é contaxioso, e moitas persoas pediron hipotecas (que os
bancos concedían facilmente)
para adquirir cadansúa casa.
Tamén compraron cun diñeiro
volátil que cando a leiteira derramou o cántaro resultou difícil materializar. E, daquela, os
donos do diñeiro, tan dados
para vender, estiveron reticentes para fiar. Acatarrado o sistema financeiro tuse de maneira convulsa e os Estados
danlle xaropes, póñenlle cataplasmas, non vaia enfermar
gravemente. Nin sequera os detractores teñen a fórmula, nin
un sistema de recambio nese
momento. As democracias actuais cambalean entre as neoliberais e as socialistas. As primeiras defenden que a liberdade de
mercado prevaleza sobre a
igualdade e as segundas, sen eliminar o mercado, propoñen
unha redistribución da riqueza,
unha maior igualdade económica. José Luis Rodríguez Zapatero, na confusa encrucillada,
entre soster os bancos, atender
o benestar social e termar do
paro, quedou sen branca. Agora
os donos do euro pídenlle contas. E temos que morder o po
para non descolgarnos do sistema capitalista. Quen dixo que
caera?G

’’

Osdetractores
do capitalismo
non teñen
un sistema
de recambio
neste momento”
FERRERES / Público (martes 18 de maio do 2010)
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Cos meus ollos vexo o mundo.

Os meus ollos é unha novela autobiográfica de Ramiro Fonte.

subscríbete a anosaterra, unha ollada propia.

De acordo á LOPD, informámolo de que os seus datos persoais serán rexistrados nos ficheiros automatizados ou non de Promocións Culturais Galegas SA, para
xestionar a súa solicitude. De acordo á LSSI solicitamos o seu consentimento para remitirlle información comercial sobre a nosa actividade a través de medios
electrónicos e/ou postal, incluso unha vez rematada a relación contractual coa mesma finalidade. Vde. poderá usar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación, oposición mediante un escrito anexando unha copia do DNI a rúa do Príncipe nº 22, baixo, Galerías 36202, Vigo (Pontevedra). No caso de producirse
algunha modificación ,pregamos nolo comunique coa finalidade de manter os seus datos actualizados.

12-13 estado.qxd

19/5/10

01:42

Página 2

ESPAÑA.12.

’’

UNHA SAÍDA
PARA CATALUNYA
Josep Brunyol
Historiador e empresario.

E

spaña, sen as exportacións
e impostos de Catalunya, é
como Grecia. Sen constituírse
como Estado da UE, Catalunya
no sairá da crise. Estamos nunha crise estrutural, derivada da
incapacidade de España para
integrarse na unión monetaria.
É por iso que esta crise é a razón
máis poderosa para separarnos
de España.
No 2007, España tiña un superávit de 12.098 millóns de euros mentres que no 2009 precisou empréstitos por 99.845 millóns. Os ingresos caeron en
dous anos 59.000 millóns e os
gastos medraron en 53.000.
Nos primeiros anos do euro, o
crecemento español baseouse
nun endebedamento extraordinario, baseado na expansión
inmobiliaria e o consumo, sen
investir na economía produtiva. Un exemplo: vendéronse
un millón e medio de coches e
non se construíu nin unha soa
nova planta para fabricalos, polo que só saíu das factorías un
millón. No 2008 remata o fluxo
de créditos de 100.000 millóns
de euros anuais desde o exterior para o sistema bancario español. Estes cartos financiaban
o déficit da balanza de pagamentos. Logo España tentou
manter o consumo interno a
base de déficit crecente pero a
crise grega obrigou a UE a perseguir esas políticas.
Catalunya só creará emprego sen o lastre do Estado español. Porque ten unha base produtiva tocada pero non afundida, como demostran as exportacións, o 28% do Estado. Ten un
dinamismo empresarial, unha
cohesión social e un realismo
social que nos achega máis a
Alemaña que a Grecia e a Portugal, como sucede coa oligarquía
que controla España.G

’’

Catalunyaparécesea
Alemaña máis que
a Portugal ou Grecia,
que é o que lle ocorre
ao Estado español”

ANOSATERRA
20-26 DE MAIO DE 2010

Absoltos cinco alxerianos acusados de preparar atentados.A Audiencia
Nacional absolveu a Said Bouchema, Khaled Bakel, Salim Zerbouti, Soufiane
Sadji e Lies Sihamida do delitos de conspiración terrorista. Os cinco alxerianos
estaban acusados de formar parte do Grupo Salafista para a Predicación e o
Combate e de estaren preparando un atentado contra un centro comercial de
Madrid. A sentenza só considera culpábeis dous deles de ter útiles de falsificación pero considera probado que foi a testemuña protexida quen manipulou
as probas para que os acusados parecesen culpábeis.G

RESPOSTAS Á CRISE

A eliminación das deputacións evitarí
a funcionarios e pensionistas
En 2009 o Estado central transferiu case 5.000
millóns de euros ás deputacións, a mesma cifra
que se pretende recortar en 2010
Xurxo González

O goberno pretende aforrar
arredor de 5.000 millóns de
euros en 2010 cos recortes
anunciados o 12 de maio. A
diminución do salario dos
funcionarios suporá 2.400 millóns de euros, a conxelación
das pensións, 1.500 millóns, a
axuda ao desenvolvemento
reducirase en 600 millóns. O
resto do aforro achegarano as
partidas retiradas á dependencia e o control dos medicamentos, principalmente.
En 2010 os recortes aumentarán até os 10.000 millóns de
euros, impulsado polos 6.000
millóns retirados do orzamento de Fomento en obras
públicas e a eliminación do
cheque-bebé, que en 2008 supuxo un gasto de máis de
1.200 millóns.
O BNG, como outros grupos nacionalistas e Esquerda
Unida, criticaron estas medidas por centrar os axustes na
maioría da poboación no canto de facelo nas rendas máis altas. Como alternativa, os partidos nacionalistas veñen propoñendo desde hai meses a
desaparición das deputacións.
Estas administracións reciben
a maior parte do seu orzamento do Estado, e recadan moi
poucos impostos, o que, en
moitos casos, non propicia
prácticas responsábeis.
En 2010, as deputacións
provinciais e cabidos insulares
están a recibir máis de 3.850
millóns de euros. En 2009 esta
partida foi un 22% maior, até
os 4.969 millóns. Así pois a eliminación do gasto destes organismos en 2009 igualaría a
totalidade do aforro comprometido por Zapatero. Se tomamos como referencia a cifra

’’

Asdeputaciónscontaban
en 2004 con 76.584
empregados, dos que só
17.737 eran funcionarios
de carreira”

’’

Oorzamentodasdeputacións
galegas en 2009 sumou preto
de 611 millóns de euros”

’’

Asdeputaciónsgalegas
empregaron só o 55%
do orzamento
en investimentos e
subvencións”

’’

JoanRidaopensaque
eliminando 5 ministerios
aforraríase 5.500 millóns”
Asinamento dun convenio entre as catro deputacións, a FEGAMP e a Xunta.

que recibiron este ano, cobre a
totalidade do descenso do soldo dos funcionarios así como a
conxelación das pensións, e
supón tres cuartas partes do
aforro total.

3 DE CADA 4 TRABALLADORES DAS DEPUTACIÓNS SON PERSOAL LABORAL.
A débeda das deputacións en
2009 ascendeu a 5.825 millóns,
aínda que representa tan só o

13% dos máis de 42.000 millóns que suman todas as entidades locais. Hai que ter en
conta que só o concello de
Madrid debe máis de 6.000
millóns de euros, máis que todos os gobernos provinciais
xuntos.
En canto aos empregados,
en 2004 contaban con 76.584
empregados, dos que só
17.737 eran funcionarios de
carreira, mentres que 58.847
era persoal laboral. É difícil estabelecer o número actual de

persoas que integran o seu cadro de persoal.
Os orzamentos das catro
deputacións galegas sumaron
en 2009 preto de 611 millóns
de euros. A efectos comparativos, supón o 5% do orzamento total da Xunta, que rolda os
11.000 millóns. O 45% destes
fondos corresponde a investimentos, o 24% a gastos de persoal, o 15% a bens correntes e
servizos (recursos e contratos
necesarios para desenvolver a
actividade diaria da deputa-
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Garzón si irá a Den Haag. O Consello do Poder Xudicial permitiralle
ao xuíz Baltasar Garzón ser asesor
do Tribunal Penal Internacional de
Den Haag (Países Baixos) durante
sete meses. O ditame do máximo
organismo da xustiza inclúe que o
maxistrado viaxe en calidade de
“maxistrado suspendido”.G

s evitaría os recortes

20-26 DE MAIO DE 2010

Máis recentemente, a primeiros de maio, o PSdeG incluíu nos traballos da súa conferencia política a intención de
“reformular as funcións das
deputacións”. Os socialistas
propoñen que estas institucións “exerzan plenamente o
seu papel como órganos de
asesoramento de concellos e
outras entidades locais”.
Se discrepan na política a seguir coas deputacións, o PP e os
nacionalistas coinciden en solicitar a eliminación de varios
ministerios. Os máis atacados
por estar baleiros de contido (as
competencias están asumidas
polas comunidades) son o de
Vivenda e o de Cultura. Algúns
grupos piden tamén a desaparición do de Igualdade e do de
Ciencia e Tecnoloxía.

CIFRAS EXTREMAS NO DEBATE SOBRE
OS MINISTERIOS. O complicado

A.G.N.

ción) e o 10% a transferencias
correntes (subvencións a empresas e familias).

PP E PSOE APOSTAN POLA CONTINUIDADE DA ORGANIZACIÓN PROVINCIAL.
Se os partidos nacionalistas teñen claro que as deputacións
son cousa do pasado, os principais partidos estatais considéranas ineludíbeis. Ao comezo
da lexislatura Antonio Rodríguez Miranda, portavoz do PPdeG, aseguraba que “é imposíbel superar as deputacións de

acordo co marco normativo
no que nos movemos”. Con
todo, o exemplo catalán indica
o contrario. Mediante unha lei
orgánica as deputacións provinciais deron paso a sete veguerías. Miranda afirmou que
a idea do PP consistía en impulsar as áreas metropolitanas
das cidades e deixar ás deputacións unicamente a coordinación dos concellos rurais. Até
agora o PP non promoveu leis
no Parlamento para cumprir
este obxectivo.

destas peticións é estabelecer
canto aforro suporía a desaparición destas carteiras. Joan Ridao, de ERC, cifrouno a comezos de maio en máis de 5.500
millóns de euros. Outras estimacións, como a do diario Público indican que a eliminación ou integración de cinco
ministerios suporía só un aforro de 3,1 millóns de euros. Segundo os expertos consultados
por ese xornal, “o aforro que se
pode lograr céntrase nos altos
cargos, pois o resto dos funcionarios seguiría empregado e os
programas de gasto asumiríanos outros ministerios”. Entre
ambas posturas estremas existen moitas posibilidades para
racionalizar o gasto e o investimento.
Algo semellante pasa coas
deputacións. A súa eliminación suporía despedir a varias
decenas de miles de empregados públicos. Con todo, a reorientación dunha parte importante destes traballadores podería ser necesaria para a articulación posterior do territorio. O estudo dos efectos sobre
o gasto da substitución das catro deputacións catalás por sete veguerías (que se fixo efectivo o ano pasado) será moi útil
para o deseño de novas políticas. O BNG propón un sistema
similar, baseado na división
comarcal do país.G

Intre dun pleno do Parlameto.

A.G.N.

As autonomías
non dispararon o gasto
Non é infrecuente escoitar o
argumento de que as administracións autonómicas supoñen un dispendio para a
facenda. É este un predicamento que certo –e numeroso– público acepta con entusiasmo. Mesmo existen algunhas campañas organizadas que reclaman a súa eliminación, como www.estosololoarreglamossinlasautonomias.com, aínda que non
resultan moi preocupantes
porque só reciben o apoio da
extrema dereita.
Este tipo de propostas están fóra do debate político
serio porque as teorías hexemónicas sobre a organización do Estado concordan en
que a aproximación da administración ao cidadán –e
contribuínte– redunda nunha mellor xestión dos asuntos públicos. A centralización
non é máis eficiente. Outra
falacia consiste en dar por

’’

EnFranciao29%
dos asalariados traballan
para o sector público,
en España só o 14%”

feito que o desenvolvemento
do Estado autonómico provocou un aumento desmedido do número de funcionarios e, polo tanto, dos gastos
en persoal. As estatísticas oficiais europeas demostran
que Estados máis centralizados que España teñen un ratio de funcionarios en relación á poboación activa moi
superior. Por exemplo, en
Francia o 29% dos asalariados traballan para o sector
público, mentres que en España esta porcentaxe redúcese ao 14%.G
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O INFORME
LATEXOS

DOS SABIOS
X.L. Franco Grande

O

Parte do novo gabinete británico. Nick Clegg[no centro, cuarto pola esquerda], á dereita de George Osborne.

ANDREW WINNING / REUTERS

Os liberais poden acabar
absorbidos polos conservadores
O novo primeiro ministro británico,
David Cameron, ten poder parlamentario e
mediático suficiente para minimizar a influencia
de Nick Clegg no deseño das súas políticas
Ramón Lugrís
Membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

Primeira reunión do gabinete
da coalición conservadora-liberal británica. Na longa mesa están fronte por fronte, ocupando
as cadeiras do centro, o primeiro
ministro David Cameron, conservador, e o viceprimeiro ministro Nick Clegg, liberal-demócrata. Este último, figura central
dun partido de tendencias socialdemócratas, descentralizador e europeísta, está flanqueado polo secretario do Foreign
Office (Ministerio de Asuntos
Exteriores), William Haig, e polo
chanceler do Exchequer (ministro da Facenda), George Osborne. Era unha escena reveladora
do que vai ser o papel do socio
minoritario nunha sociedade
na que os postos principais están en mans dos conservadores.
Haig é un decidido antieuropeísta, contrario a todo canto sexa
recoñecerlles facultades ás autoridades de Bruxelas e ao parlamento comunitario. Osborne é
un afervoado defensor do capitalismo (por moito que saian voces dicindo que, pola sua escasa
experiencia, non está ben visto

polos grandes persoeiros das finanzas). O Partido Conservador
foi sempre, e segue sendo, fondamente “antiliberal”, no senso
de ser inimigo dos liberal demócratas, tanto do seu compoñente liberal tradicional británico
como do compoñente “demócrata”, que naceu dunha escisión do laborismo.
En varios comentarios da
prensa liberal británica faise un
resumo da traxectoria anti-liberal conservadora. Por exemplo,
foron os conservadores os que
promulgaron unha numerosa
lexislación anti-liberal, desde a
Lei de Inmigración do 1971, do
Goberno Heath, pasando pola
Lei de Orde Pública do 1986, de
Margaret Thatcher, até as represivas disposicións de John Major, na década do 1990, contra os
demandantes de asilo político.
Non se sabe moi ben que rol
vai desempeñar Clegg como viceprimeiroministro, posto que
depende moito do que lle permita facer o primeiro ministro.
Nos tempos de Tony Blair ocupou ese cargo John Prescott, vello loitador con moito poder no
laborismo tradicional obreiro e
que tivo unha participación importante na vida política. Pres-

’’

No goberno de coalición
hai ministros opostos por
completo aos principios
básicos dos
liberaldemócratas”

cott non lle facía sombra a Blair,
non aspiraba á xefatura. Clegg,
que si se postulou como candidato a primeiro ministro, ten
unha boa parroquia liberal-demócrata, mais non vai poder levar á práctica o que eles poderían desexar. Os cinco membros
liberal demócratas do Gabinete
Cameron non ocupan postos
que poidan influír de xeito decisivo na axenda ideolóxica do goberno. Como di o semanario
The Spectator, de dereitas: “Aos
Lib-Dem deixáronlles postos de
prestixio mais sen contido ... Temos servido un goberno que é
unha salchicha, e nunca é edificante ver cómo se enchen as salchichas. Mais o magro da salchicha é certamente conservador.
Os Lib-Dems son cartílago”.

LABORISTAS DIVIDIDOS. Houbo un
momento, antes de se arranxaren Cameron e Clegg, en que se

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

pensou, e se negociou, unha coalición laborista-liberal. Clegg
non se levou nunca con Gordon
Brown, e este chegou a ofrecer
todo canto quixer Clegg para
convencelo de formar coalición.
O problema era que os dous
partidos non sumaban votos de
abondo e terían que ter botado
man dos nacionalistas escoceses (SNP) e galeses e da nova deputada “verde”. Mais non foi só
o problema aritmético porque,
aínda que no ideario Lib-Dem
cabe moi ben unha alianza coa
versión laborista moderna do
socialismo, os representantes
do “vello laborismo” (por exemplo, Jack Straw ou David Blunkett), que unha gran comentarista, Polly Toynbee, alcuña de
“tendencia neanderthal”, eran
totalmente opostos a participaren nunha alianza con Clegg e o
seu equipo. Non era posíbel unha coalición cun Labour Party
dividido, división que tamén
afectaba a unha hipotética
alianza co SNP.
Agora inaugúrase unha etapa insólita: un executivo con
maioría conservadora cinco veces meirande que o continxente
liberal demócrata. O resultado é,
como acertadamente sinalaba
Polly Toynbee en The Guardian
(13 de maio), algo semellante a
un móbel para armar (estilo
Ikea) ao que lle falte algún parafuso importante: moi atractivo
na sua caixa mais que, unha vez
armado, vai abanear.G

cacarexado informe dos
“sabios”, encomendado
polo Consello Europeo a unha
ducia de personalidades –baixo
a presidencia de Felipe González–, vén soster, conforme informou a prensa, que a UE só se
pode salvar apostando pola
enerxía nuclear, renuncia ás xubilacións anticipadas, cambio
da política migratoria e impulso
da investigación.
Queda fóra do dito o que para nós é o máis importante: o
non superado nacionalismo
europeo, do que tanto saben
Nicolas Sarkozy, Angela Merkel
e os demais dirixentes políticos
nosos –o recente caso de Grecia
é un bo síntoma do grave que
pode ser o nacionalismo miope
deses dirixentes.
Nin unha palabra sobre a urxente necesidade dunha política europea común que nos permita encararnos cos graves problemas –o grego, entre outroscon axilidade. Un grave problema moi ben sinalado por Paul
Krugman nun recente artigo e
que, para os tales “sabios”, como se non existise.
Preocúpalles máis que se
poñan dificultades a Turquía
para a súa entrada na UE, aínda
que non cumpra coas mínimas
esixencias democráticas, dirixíndolle a Francia e a Alemaña
unha roñadela polas dificultades que lle poñen. Tampouco
parece importarlles moito a
abafante burocracia de Bruxelas, sen que fagan a menor suxestión para que nos poidamos
liberar dese pesadelo.
Ou sexa, o parto dos montes. E iso despois de ano e medio de meditacións e de axudas
e colaboracións que se subliñan ao longo das dúas páxinas
finais do informe. Claro que
son graves os temas que tratan,
pero os que sinalamos son, case sempre, causa ou orixe de
todos eles.G

’’

Oinformedossabios
non fala nada
do non superado
nacionalismo
europeo”
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DISTURBIOS / TAILANDIA

A DISPUTA POLO PODER
CAUSA MÁIS DE 70 MORTOS

SEBASTIEN PIRLET / REUTERS

O FMI aplícalle á Eurozona
os remedios fracasados
en Latinoamérica hai dez anos
O denominado Consenso de Washington, que opta
por “adelgazar” o Estado, foi o responsábel da fonda
crise da Arxentina, Uruguai ou México, onde
aumentaron as desigualdades e a miseria

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

Tres anos antes de que a Arxentina sufrise o maior crack económico da súa historia, o seu presidente daquela, Carlos Menem, era proposto como modelo para o continente en asemblea anual do FMI no 1998, por
ter implementado un paquete
de medidas económicas inspiradas no que o xornalista John
Williamson resumiu no seu célebre artigo do 1989 titulado “O
consenso de Washington”.
Nel propúñase un “Estado
mínimo para un mercado aberto”, recollendo a filosofía que
inspiraba as propostas de crecemento emanadas de organismos financeiros radicados en
Washington como o BM, o FMI
ou a Reserva Federal.
Durante o ciclo político do

menemismo, mesmo nos anos
de maior prosperidade, aconteceu un “crecemento inequitativo ”, no que a riqueza se encistou nunha selecta elite de
privilexiados petos engordados na periferia de goberno. En
dez anos a fenda entre o 10%
máis rico e o 10% máis pobre
abriuse nun 57%. Nos cinco
primeiros anos da era Menem
o desemprego creceu desde o
seis até o 18%.
Case todas as previsións feitas dende os oráculos económicos de Washington fallaron. A
número dous do FMI nesa etapa, Anne Krueger, sorprendíase
de que a Arxentina lograse crecer sen caer na hiperinflación.
Personaxes que tiveron altas responsabilidades no BM
como Joseph Stiglitz teñen elaborado estudos nos que se
abordan as crises financeiras
nas que se viu envolvida a re-

’’

AcrisequeazoutaEuropa
non a provocou
o déficit público”

’’

Aseconomíasquemáis
medran arestora non
aplican as receitas do FMI”

xión na década do 1990 (México ou Venezuela no 94; o Brasil,
no 99, Ecuador no 2000 e aArxentina no 2001, Uruguai no
2002…), por terse sometido
aos mandatos de Washington.

RECEITAS RESESAS? Apenas dez
anos despois do na Eurozona se
insiste en tres dos dez mandamentos: contención do gasto
público, desregularización do
mercado laboral e delegación
na iniciativa privada de funcións
asumidas polo Estado. Na profunda crise que azouta Europa,

non foi o déficit publico o que
provocou a crise financiera, senón ao revés. Foi a crise financiera proveniente de Washingtón orixinada no sector privado
a que contaxiou as economías
europeas, sen que organismos
como FMI ou BM freasen ou
alertasen sobre os seus excesos.
Pero as receitas e os doutores
son os mesmos.
O FMI recupera o seu papel
de institución esencial cuxa
bendición é necesaria para os
países que necesitan paquetes
de rescate, impoñendo terapias de choque tan brutais como as que xa propuxera na
América Latina dos anos 90,
mesmo decidindo nos prazos
para retornar ao déficir público
do 3% que se marcaban en
Maastricht, sen preouparse
por se demoran a recuperación económica, se atrasan a
creación de emprego, se empobrecen as clases medias e
baixas ou se aumentan as desigualdades sociais.
Afortunadamente para o
planeta, as economias que
máis medran, lonxe do países
máis desenvolvidos, seguen
outros camiños.G

ENERXÍA / IRÁN

WASHINGTON QUERE DETER
A DIPLOMACIA DO URANIO
A ministra de Asuntos Exteriores dos EE UU, Hillary
Clinton, negocia contra o reloxo unha nova resolución do
Consello de
Seguranza
contra
o
Irán, que podería incluír
novas sancións. A diplomacia es- Said Ialili, negotadouniden- ciador de asuntos
se pretende nucleares do Irán.
así frear a
nova vía aberta por Teherán
co Brasil e Turquía, aos que
quere converter en garantes
dun intercambio visado internacionalmente de combustíbel nuclear a cambio de
que se lle permita seguir investigando e incrementando
o potencial atómico. A diplomacia brasileira, unha das
máis influentes do mundo,
considera esta a mellor maneira de evitar que o goberno
iraniano aproveite o illamento internacional para fecharse aínda máis sobre as súas
posicións. Turquía converteuse nos últimos tempos
nun país partidario de abrir
fluxos de interactuación co
Irán para superar a clara hexemonía militar de Israel. Tel
Aviv oponse a este acordo.G

DAVID GRAY/REUTERS

O director do FMI, Dominique Strauss-Khan[esquerda] e o presidente da Comisión Europea, J.M. Durão Barroso, asinan un acordo no 2009.

A decisión do goberno de Tailandia, que dirixe Abhisit Vejjajiva, de eliminar os acampamentos dos
“camisas
vermellas”
(partidarios
do ex primeiro ministro Thaksin Shina- Manifestante
watra) xa en Bangkok.
produciu
máis de 70 mortos. Os opositores culpan o actual mandatario, que chegou ao cargo no
2008, de estar no poder só polo apoio do exército e reclaman novas eleccións, ao consideraren que os comicios
que lle deron a vitoria non
contaron con todas as garantías. A negativa do goberno a
negociar coa oposición podería converter a Bangkok nunha cidade sitiada e en ambiente previo a un enfrontamento civil, aseguran os especialistas.G
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A FUSIÓN DAS CAIXAS
Manuel Cao

O

perigo de voadura da moeda única fixo que o presidente José Luis Rodríguez Zapatero se vise obrigado
a cambiar radicalmente o modelo de política económica
socialista propoñendo recortes substanciais no gasto público: redución do 5% na masa salarial dos funcionarios,
conxelación das pensións, aforro no gasto sanitario e implicación das comunidades autónomas. A iniciativa das
medidas debe atribuírse á presión da Eurozona, inqueda
polos datos e perspectivas macroeconómicas de España
como elemento desestabilizador para os mercados, ao
tratarse dunha economía xa moi importante que non se
podería tratar tan facilmente como o problema grego. Talvez, os dirixentes españois consideraron tamén ese factor
de risco sistémico para facerse os remolóns á hora de tomar medidas duras que só podían acadar o descrédito e a
perda de popularidade ante o electorado pero a imposición dos dirixentes da área euro e doutros líderes mundiais forzou a viraxe.
En xeral, en España os axentes priorizan os obxectivos
político-electorais até extremos quizais excesivos e tenden
a coincidir na oferta de programas e perspectivas moi
atractivas que buscan maximizar o número de votos mediante promesas de melloría continua co menor esforzo.
Este consenso básico é froito dunha breve e pouco esixente historia democrática onde tanto os políticos como a
sociedade intentan fuxir das responsabilidades e da rendición de contas e sempre buscan algún elemento ou axente
ao que culpar cando xorden problemas.
Nas eleccións do 2008, PSOE e PP rivalizaban en ofertas
engaiolantes, pintando un panorama idílico se eran elexidos: cheque bebé, agasallo dos 400 euros, exención de impostos para rendas menores de 16.000 euros, eliminación
do imposto de sucesións, patrimonio, etc. Prometíase para
2010 o pleno emprego pois a burbulla inmobiliaria parecía
indefinida e a expansión do gasto estendíase a todas as administracións e a todos os cidadáns, apoiada no crecemento e no fluxo de crédito da banca e das caixas de aforros. Así, a economía española ten agora un enorme endebedamento privado e foi xerando un déficil público estrutural orixinado ao considerar como ingresos permanentes
aqueles ligados á conxuntura da espiral especulativa.
Agora que veñen mal dadas, o Goberno Zapatero tivo
que aceptar medidas impostas dende Frankfurt e Bruxelas,
como tantas veces ten ocorrido na política económica española. Igual que nos países pouco desenvolvidos e con
baixa calidade democrática, as medidas impopulares sempre son inducidas e, ás veces, forzadas por instancias externas, debido á dificultade de acadar consensos internos explícitos e ter que recorrer a un terceiro para lexitimar a aplicación do axuste e facilitar a súa aceptación por parte dos
axentes internos minimizando, á vez, o desgaste políticoelectoral. O andazo do sostenella e no enmendalla é sinal
de identidade dos gobernantes españois; aínda hoxe, José
María Aznar segue sen recoñecer que o Irak non tiña armas
de destrución masiva.G

’’

Tantopolíticoscoma
cidadáns prefiren
non render contas e fuxir
das responsabilidades,
botándolles a culpa a outros”

Reunión anual de traballadores de Caixanova.

A.G.N.

O maior convenio de Galiza
Os sindicatos das caixas que se pretenden fusionar
esixen negociar canto antes as prexubilacións,
case un milleiro, e o destino do cadro de persoal
das oficinas vendidas
Xurxo González

A resaca do acordo para a fusión entre Caixanova e Caixa
Galicia leva a primeiro plano
varios asuntos aínda por resolver. Algúns son anecdóticos,
como o nome da entidade resultante, que nin sequera semella terse debatido. Outros
son fundamentais, como a
cantidade de despedimentos e
como se distribuirán.
O inicio das negociacións
entre as direccións das caixas e
as principais centrais sindicais
non tiñan data fixada ao peche
desta edición, se ben ambas
partes deron por feito que comezarán “nos próximos días”.
Non resultará fácil, xa que o cadro de persoal conxunto de
ambas entidades supera as
7.800 persoas. Ademais, os sindicatos queren incluír nas negociacións as contratas externas, dedicadas principalmente
á seguridade e á limpeza e que
agrupan 2.000 persoas máis.
En total, arredor de 10.000 persoas estarán afectadas polo
convenio, o que o converte no
máis numeroso de Galiza, só
comparábel ao de Citroën.
Os principais escollos que

’’

Osdespedimentos
incentivados cífranse
en torno a un milleiro, pero
UGT xa advertiu que ‘esa
cifra non está pechada’”

deberán superar sindicatos e
dirección son o número e condicións das prexubilacións e os
problemas de mobilidade dos
empregados. Os despedimentos incentivados cífranse en
torno a un milleiro, pero UGT
xa advertiu que “esa cifra non
está pechada”, insinuando que
poderían negociala á baixa.

CRITICAN A OPACIDADE DO PROCESO.
As seccións sindicais da CIG en
Caixanova e Caixa Galicia publicaron nos seus sitios web un
comunicado no que critican “a
opacidade do proceso”. Na súa
opinión, “o impacto laboral da
fusión é un segredo a voces espallado polos medios de comunicación: venda de rede de
oficinas (en torno a 250, en

principio de Caixa Galicia e
fóra de Galiza), peche doutra
parte (arredor de 200)”, ademais dos postos de traballo a
amortizar.
A venda de oficinas e o despedimento de persoal foron
dous dos argumentos repetidos por aqueles que se opuñan
á fusión entre as caixas galegas
e preferían que se integrasen
en grupos con entidades doutras comunidades. Mariano
Raxoi e varios dirixentes do PP
e do PSOE estatal insistiron
nesta idea. Agora os sindicatos
pretenden minimizar o impacto para os traballadores
que terán que cambiar de localidade de residencia ao pechar
a súa oficina.
Neste sentido un punto
candente é o destino dos traballadores de oficinas que se vendan (a versión máis estendida
apuntan a que o comprador
será o Banco de Santander).
Filtracións á prensa apuntan á
posibilidade de que pasen a integrarse na entidade que adquira as oficinas.
A CIG esixiu unha convocatoria inmediata da mesa de negociacións para aclarar todos
estes aspectos, e advertiu que
convocaría mobilizacións xa
durante maio se non é así.
CCOO constatou o “nerviosismo e preocupación dos traballadores, xa que non se aclarou nada até o momento”.G
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Alimentos Lácteos lanza Deleite Galego.A empresa, conformada polas cooperativas que mercaron a antiga planta de Pascual en Outeiro de
Rei, produce baixo esta marca seis tipos de leite: enteira, desnatada, semidesnatada e versións das anteriores con calcio. A planta luguesa envasa tamén a marca branca de Gadis, que distribuirá nun inicio estes produtos en Galiza e Castela e León. G
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O RECORTE SOCIAL

Son especuladores ou xubilados?
Analistas e políticos
debaten sobre
a natureza
dos ataques financeiros
que o Goberno
sitúa na causa
dos recortes sociais
Xurxo González

Alfredo Suárez Canal, parlamentario do BNG, resume unha
corrente de opinión moi estendida: as medidas impostas polo
Goberno español “significan no
plano ideolóxico, no plano do
debate das ideas, a rendición total, a eliminación de calquera
arancel mínimo á penetración
do discurso neoliberal sobre a
explicación da crise, sen contradición ningunha”. Así o expresa
nun artigo publicado en Terra e
Tempo
Todos os analistas coinciden
en que a redución do salario aos
funcionarios, a conxelación das
pensións e outras propostas veñen ditadas por grupos foráneos ou, mellor dito, internacionais. Non hai que esquecer que
a urxencia en rebaixar o déficit
español é consecuencia do
éxito obtido polos especuladores nos seus ataques contra a
débeda de Grecia. O debate entre os expertos e políticos comeza á hora de analizar se as inxerencias de axencias e institucións internacionais son positivas ou negativas. Ou dito doutro
xeito, o debate céntrase en se os
investidores, intermediarios e
axencias de cualificacións especulan ou non.
Suárez Canal incide en que
“cada vez se fala menos de que
os movementos de capital, as
axencias de cualificación e as
grandes corporacións financeiras se colocaron no vértice
da pirámide real do poder, sen
control democrático”. O político nacionalista critica que se
abandonase a análise das causas da crise, “para non poñer
ao descuberto as vergoñas,
mesmo antidemocráticas dun
capitalismo descarnado na súa
versión neoliberal”.

AS BONDADES DO INVESTIMENTO. O

O Presidente Zapatero cos máximos representantes de UGT e CC OO.

’’

Amaioríadosinvestidores
en bonos son persoas que
queren renda fixa co menor
risco posible porque está
aforrando para a súa vellez”
[Luís Solana]
PSOE.

’’

Énecesariaunhapolítica
decidida contra a fraude
e a economía somerxida”
[Antón Costas]
Catedrático de Economía Política.

’’

Asmedidasimpostas
polo Goberno español
significan a rendición total
no plano ideolóxico”
[Alfredo Suárez Canal]
Parlamentario do BNG.

vigués Antón Costas, catedrático de Economía Política da
Universidade de Barcelona, ten
unha opinión contraria. Nun artigo en El País pregúntase

“Quen son os que Zapatero e os
seus ministros chaman especuladores?”, para responder acto
seguido: “Os que anos anteriores lle deixaron cartos á banca e
ás empresas, e os que agora
prestan para financiar o déficit
público co cal pagamos unha
parte importante do gasto social, educativo ou sanitario.
Imaxinen por un momento que
o deixasen de facer e que tivésemos que recortar o gasto social
nunha contía igual ao déficit, un
11% do PIB”.
Costas recoñece que “hai
que insistir en que o déficit non
foi a causa da crise, senón a súa
consecuencia. En calquera
caso, esa factura había que pagala”. O catedrático afirma que
“se trata, sobre todo de buscar
un reparto máis equitativo da
mesma”. Entre as medidas que
propón destaca “o aumento da
presión fiscal sobre os grupos
sociais e económicos que até
agora escapan á fiscalidade.
Así, é necesaria unha política
decidida contra a fraude e a
economía somerxida”.
Indo máis aló que Costas na
bendición das actuacións dos
“investidores” respecto aos bonos gregos ou españois, algúns
membros do PSOE critican
abertamente que o Goberno español os considere especulado-

REUTERS

’’

XahaiquendiqueGoldman
Sachs é o mercado,
contrólao e fixa as regras
do xogo”

res. Así, o ex-deputado Luís Solana afirma que “a maioría dos
investidores en bonos son persoas que queren renda fixa co
menor risco posíbel. Para iso
utilizan fondos de investimento
ou de pensións co compromiso
de garantirlles ese risco o máis
pequeno posible. E quen son
eses investidores? Pois maioritariamente son xentes que están
aforrando para a súa vellez. Xentes de todo o mundo desenvolvido. Incluídos moitos españois.
Cada día máis”.

CONFÍRMASE O XOGO CON CARTAS
TRUCADAS. O compostelán Fermín Bouza, catedrático de Socioloxía da Complutense, responde a Costas e Solana: “naturalmente que sabemos a quen
chamamos especuladores, faltaría máis: aos investidores por
delegación, aos que determinan
o tráfico financeiro, aos que quitan e poñen estabilidades segundo as rendibilidades. Sabe-

mos tamén que algún movemento destes nos pode favorecer individualmente, e sabemos
que os nosos fondos están nesas
mans. Todo iso sabémolo, e non
deixan por iso de ser especuladores, no sentido neutro do
termo e no pexorativo”.
Que o mercado non funciona ben e a especulación
campa ás súas anchas non é
unha opinión. Datos dificilmente rebatíbeis confírmano.
Goldman Sachs, o maior banco
de investimento do mundo, estivo no cerne da crise grega, xa
que axudou ao anterior goberno
heleno a maquillar as súas contas para enganar á UE. Esta entidade non tivo un só día de perdas nas súas actividades de
compravenda de valores durante o primeiro trimestre de
2010. De 63 días hábiles, en 35
gañou máis de 100 millóns de
dólares, segundo os datos facilitados polo propio banco. Moitos analistas consideran que se
trata dun monopolio en toda regra, xa que nun mercado libre e
aberto é imposíbel non ter perdas. Xa hai quen di que Goldman Sachs é o mercado, contrólao e fixa as regras do xogo. Esas
son as cartas coas que teñen que
xogar os gobernos, non só contra xubilados que buscan asegurar os seus aforros.G
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O Liceo, campión da Copa da CERS. O Liceo da Coruña vén de proclamarse
campión da Copa da CERS de hóquei a patíns tras impoñerse na final por 7-2
ao Shater Blanes, disputada na localidade portuguesa de Torres Novas. Este é o
terceiro título do equipo galego nesta competición europea. O combinado
herculino aínda pode ser campión de Liga xa que se encontra a tan só un punto do FC Barcelona, ao que se enfronta o sábado, día 22, na Coruña.G

FÚTBOL

A irregular tempada do Deportivo
De ser candidato
a postos europeos
a rematar
nunha discreta
décima praza
Antonio Cendán

O Deportivo da Coruña vén de
rematar unha tempada ligueira
moi irregular, cunha extraordinaria primeira volta, na que sumou máis do 75% dos puntos
que acadou ao remate. Os herculinos daban a impresión de
querer facer soñar os seus seguidores, pois chegou incluso a estar en postos de liga de campións e había voces que lembraban aquel Superdepor que hai
agora dez anos conquistara o título de liga e que estaba ao nivel
do Barça do “Dream team”. Un
magnífico quinto posto na liga
máis dual da historia era un posto que acreditaba o combinado
galego entre os grandes e todo
parecía indicar que podería clasificarse para a Europa League.
O arranque foi sensacional,
sendo o equipo máis agresivo
nas visitas despois do Madrid e
o Barcelona. Na xornada 15, o
combinado galego estaba a coquetear cos postos de Europa e,
mesmo, pelexaba pola terceira
praza con Sevilla e Valencia. De
igual xeito, era un conxunto activo en ataque, sumando nesa
fase do campionato 19 dos 35
goles que acabaría marcando. O
descenso na clasificación era insospeitábel, ao igual que o inicio
de campionato, no que ninguén
apostaba por el para estar entre
os grandes. Esa regular liña comezouse a quebrar na segunda
volta, na que se converteu nun
máis do campionato, que fixera
os deberes no primeiro treito e
que vivía das rendas.

ESPELLISMO. Así, os primeiros 19
partidos do torneo regular tan
só foron un espellismo do que

Riki,do Deportivo da Coruña, láiase dunha ocasión perdida durante o Deportivo-Zaragoza da Liga 09-10.

’’

Conseguiuo75%dospuntos
na primeira volta”
agardaba de cara a clasificación
final. Na segunda volta rematou
coa triste honra de ser o peor
equipo nesta fase e na que tan
só sumou 13 puntos. O cadro
coruñés pasou até 11 xornadas
sen coñecer a vitoria, a súa peor
xeira dende que retornara a primeira división, en 1991. De igual
xeito, o equipo de Miguel Ángel
Lotina volveu acusar problemas
da anterior tempada, a súa falta
de pegada, avaliado pola escasa
ducia de goles que fixo nos últimos 19 partidos. Tamén, dende
hai anos, o Deportivo carece
dun home gol eficaz ante o mar-

co contrario. O seu máximo realizador foi Riki, que con oito tantos, non superou a cifra acadada
por Lafita en 2008-09.
As causas dos males da segunda fase, principalmente no
treito final achácanse a diversos
motivos. Os máis ortodoxos
chegaron a aducir que as palabras de Lotina, na 26ª xornada
do campionato, sinalando que
xa se sumaran os puntos necesarios que garantían a continuidade na división de honra, convertéranse nun acicate negativo
para os xogadores. Dende aquela, cando o conxunto estaba en
postos europeos, só sumou cinco puntos. O mesmo adestrador
vasco entoou en distintas ocasións o “mea culpa” por esa suposta desafortunada expresión.
A partir de aí principiou o decli-

ve. A iso engadiuse a desgraciada lesión do brasileiro Filipe Luís
na última xornada da primeira
volta, o xogador máis cotizado
do Deportivo esta tempada e
que mesmo estivera na axenda
do Barça na pretempada.

APATÍA. A medida que avanzaba
o derradeiro treito do campionato parecía que o Depor caera
na desmotivación máis absoluta. Nos últimos 12 encontros,
tan só sumaba unha vitoria, ante o Mallorca en Riazor na penúltima xornada de liga, e dous
empates. O equipo pasou a desempeñar un papel que tradicionalmente parecía reservado
ao Atl. de Madrid, que foi o de
resucitar a conxuntos en crise.
En Riazor puntuaron a meirande parte dos rivais, algo seme-

MIGUEL VIDAL / REUTERS

llante ao que sucedía no campo
do Xerez na primeira volta. Até o
Madrid, que tiña en Riazor o seu
estadio maldito, facíase cunha
vitoria ao gañarlle por 1-3, despois de 18 anos sen conseguila.
Ao final do campionato era o
único equipo que non se xogaba nada, xunto ao Athletic Club.
Ambos disputaron o último encontro, dando curiosamente un
gran espectáculo. Sería de agardar, no caso do equipo galego,
que fose premonitorio para a
vindeira campaña 2010-11.
No campionato que vén de
rematar e no que se bateron
tantas marcas, o Deportivo acabou nunha agridoce 10ªposición. O cadro coruñés tamén
acadou a súa propia plusmarca,
a da súa peor segunda volta nas
dúas últimas décadas.G
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2009-10

2008-09

1º Barcelona 99
2º Madrid
96
3º Valencia 71
4º Sevilla
63
5º Mallorca 62
6º Getafe
58
17º Málaga 37
18º Valladolid 36
19º Tenerife 36
20º Xerez
34

Barcelona
Madrid
Sevilla
At. Madrid
Vilarreal
Valencia
Getafe
Betis
Numancia
R. Huelva

2007-08
87
78
70
67
65
62
42
42
35
33

Madrid
Vilarreal
Barcelona
At. Madrid
Sevilla
Santander
Osasuna
Zaragoza
Murcia
Levante

85
77
67
64
64
60
43
42
30
26

2006-07

2005-06

Madrid
76
Barcelona 76
Sevilla
71
Valencia 66
Vilarreal 62
Zaragoza 60
Athlétic
40
Celta
39
R. Sociedad 35
G. Tarragona 28

Barcelona
Madrid
Valencia
Osasuna
Sevilla
Celta
Santander
Alavés
Cádiz
Málaga

82
70
69
68
68
64
40
39
36
24

Puntuación dos primeiros
e os pecha cancelas da Liga
ao longo dos últimos 5 anos.

O campión dos 99 puntos
Crónica dunha liga de dúas ou máis
velocidades que se decidiu nun duelo entre
os dous únicos clubs que poden aspirar
seriamente ao título
César Lorenzo Gil

É un éxito ou un fracaso gañar
unha liga con 99 puntos? É
competitivo ou non manter a
categoría con 37, o equivalente
a sete vitorias e 16 empates?
A liga que rematou o 16 de
maio foi un duelo entre dous
equipos, o campión, o Barcelona, e o subcampión, o Real
Madrid. Os dous obtiveron o
mesmo número de vitorias, 31,
e a diferenza final de tres puntos foi consecuencia, case en
exclusiva, dos dous triunfos
dos cataláns nos dous encontros contra os madrileños. En
realidade, o titular dun resumo
da liga podería ser que o título
se decidiu nun duelo a dous,
coma unha eliminatoria de
calquera copa, iso si, con 18
equipos de comparsa.
Barça e Madrid manteñen
unha enorme diferenza deportiva e económica sobre o resto
dos competidores da primeira
división. A presenza de ambos
clubs na información xornalística é abrumadoramente superior ao conxunto dos outros
conxuntos e o diñeiro dos dereitos televisivos, auténtico
motor do mercado do fútbol
profesional, ten tres caixas: a
dos merengues, a dos blaugráns e a do resto.

PERMANENCIA MOI BARATA. A diferenza do título, para o que fixo
falta ter case un cento de puntos para gañalo, o descenso estivo tirado de evitar, como é lóxico. O Málaga e o Rácing de
Santander conseguiron finalmente a permanencia con 37
puntos. É dicir, nin sequera
precisaron ter un punto por
xornada, algo inédito na historia da liga dos 20 equipos.

Cumpriuse aquela máxima falsa que utilizabamos de pequenos: Pode un equipo saír a empatar todos os partidos e aínda
así non descender? Non, contestábanche. Nesta tempada si,
con 38 puntos deixarías por
baixo túa cinco equipos.
A desigualdade do campionato exemplifícase en datos
como que entre o primeiro e o
sexto houbo 41 puntos de diferenza; entre o sétimo e o décimo, nove; entre o undécimo e
o undécimo e o décimo sétimo, só sete. Entre xogar a próxima campaña a Liga Europa e
evitar o descenso in extremis
houbo 21 puntos de diferenza.
Vexamos estas cifras noutras ligas. En Inglaterra o campión (Chelsea) gañou 86 puntos. O sexto foi o Aston Villa,
con 64 (-22). O sétimo foi o Liverpool, que gañou 28 puntos
máis que o último en conseguir
a permanencia, o West Ham.
Na Premier a principal diferenza é que as diferenzas entre ricos e pobres son tamén enormes pero hai máis de dous
“millonarios”.
No caso italiano, o Inter foi
campión con 82 puntos. Sexto
foi o Nápoles, con 59 (-23). Sétimo acabou a Juventus, 13 puntos por riba do Boloña, conxunto que se salvou do descenso finalmente. No Scudetto
houbo tres equipos moi moi
malos, que acabaron descendendo: Livorno, Siena e Atalanta. Os demais tiveron que facer
os deberes para manteren a categoría ou optar a xogar competicións europeas.
Comparando as tres ligas,
que pasan por ser as máis ricas,
a gran diferenza reside na dura
pugna entre os dous primeiros

Leonel Messi[á dereita] celebra a vitoria na Liga do Barcelona o 16 de maio.

’’

Seunequipoempatase
os 38 partidos, contra o
tópico e a historia,
manteríase en primeira
división”

’’

AEspañaquegañou
a Eurocopa 08 non tiña
como base nin o Madrid
nin o Barça

clasificados por gañar nunha
lide esgotadora que non lles
permitiu perder nin un só punto na recta final do campionato. Esta circunstancia espertou
dúas correntes de opinión, os
que falan de “liga escocesa”
(onde só é posíbel que o Rangers ou o Celtic gañen o título)
e os que analizan o presente
campionato como unha ex-

cepción provocada polo altísimo nivel futbolístico das estrelas do Barça e do Madrid, en
especial Leo Messi e Cristiano
Ronaldo.

ACHEGÁNDOS E A GLASGOW? O risco
de que Madrid e Barça dominen sen oposición a liga non é
novo. De feito, os dous conxuntos foron hexemónicos
desde hai décadas e son contados os campionatos que non
gañaron. Só o Atlético de Madrid, o Deportivo da Coruña e
o Valencia lograron o título ligueiro nos últimos 15 anos.
A gran diferenza deste ano
reside na falta de ambición por
ser alternativa de ningún outro
club. Nin os orzamentos nin os
proxectos deportivos buscan
pelexar polo primeiro posto.
Como dixo o presidente do Sevilla, José María del Nido, logo
de destituír o adestrador Manuel Jiménez, “é moi difícil
motivar un plantel cando xa
desde o mes de xuño sabes que
vas pelexar por ser terceiro”.
O risco de que se perpetúen

ALBERT GEA / REUTERS

as distancias entre os dous
grandes e o resto pode ter consecuencias. A primeira, a desvalorización dunha liga na que
se suceden os concursos de
acredores e os salarios da elite
xa non son tan “mellores” que
os da segunda ou 2ªB. Esta depauperación pode ter por consecuencia que Madrid e Barça
monopolicen os talentos da liga e isto signifique, por unha
banda, a perda de peso en Europa, onde se prima o “músculo” que provoca unha competición forte e disputada, e
pola outra, as dificultades para
a selección española, que tradicionalmente sempre se
apoiou nunha ducia de clubs,
moitas veces non precisamente os dous hexemónicos. A base da campioa de Europa hai
dous anos eran o Valencia e o
Liverpool. Agora o Madrid fichou dous ex liverpoolistas:
Xabi Alonso e Arbeloa; os levantinos poderían quedar
despezados este verán, xusto
ao tempo que se xogue o mundial de Sudáfrica.G
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DÍA DAS LETRAS

Feixóo ofrece un ‘pacto pola lingua’ na
Apenas uns días despois do ditame
do Consello Consultivo, o presidente
da Xunta ofrece ‘un gran pacto
pola lingua’, co pleno da Academia
Galega como testemuña

X.C.

O

acto académico
do Día das Letras
Galegas foi desta
volta ás terras de
Uxío Novoneyra, en Seoane
do Courel. Estreábase como
anfitrión o recén electo presidente, Xosé Luis Méndez Ferrín, compañeiro xeracional
do poeta homenaxeado, que
en declaracións previas declarou que parte do seu corazón
estaría a esa mesma hora cos
manifestantes contra o decreto do galego no ensino que
percorrían as rúas de Compostela. Foi tamén o acto elixido
polo presidente da Xunta para
lanzar unha mensaxe de pacto
sobre a lingua, disonante coas
declaracións de todos estes últimos meses

’’

Cooficialidade, galego
como lingua propia de
Galicia, acción positiva
para estender o seu
coñecemento e uso e a
aplicación do principio de
non discriminación por
razón de lingua”
[Alberte Núñez Feixóo]
Presidente da Xunta de Galicia.

No plenario da Academia interviron Manuel González, Darío Xohán Cabana, Manuel Rivas e Margarita Ledo, ademais
do propio Ferrín. A maiores da
glosa dunha traxectoria li- >>>

A Academia celebrou os actos de homenaxe a Novoneyra en Seoane do Courel.

Manuel Rivas: ‘A liberdade era a súa xenética’
Todo o que pasou ó meu pobo,
pasoume a min.
Todo o que pasou ó home, pasoume a min.
Así falou Uxío Novoneyra, a
quen hoxe lembramos na terra
na que el fixo que pousase a esfera para ser un centro do universo. O Courel, Galicia, a estrela do luceiro, os círculos todos
do cosmos estaban aí, mais alguén tiña de termar, tiña de lindar, tiña de chamar polo soño
da esfera para que pousase
aquí. E facer do Courel a un
tempo un escenario e un miradoiro sen paredes. Así que, por
mor d’Os Eidos, dese primeiro
círculo poético Uxío Novoneyra, podemos dicir que o Courel,
como a Cumbria dos poetas lakistas, está no mapa dos espazos elixidos onde se encarnou
con máis intensidade o que

Luís Pimentel denominou “a
maior milagre do mundo”. A
poesía. Ese intre extraordinario, senti-pensante, no que a
boca da humanidade enxamea
e transmite de xeracións a xeracións verdades inexplicábeis
por outros medios, verdades só
visíbeis pola fiestra onde se tecen os”fius da auga” cos “fius
do soño”. Aí onde o Cantar dos
Cantares proclama con ledicia:
“Chegado é o tempo da canción”. E en Uxío, “a canción
moula leloula”. Mais tamén na
estremeira da dor, César Vallejo
di en Poemas Humanos: “Morreu a miña eternidade e estou
a velala”. En Novoneyra, a eternidade aínda ten de andar, pois
na bisbarra universal ten a tarefa do descoñecido: “Vaise vaise
/ o camiño d’aire do aire polo
aire / camiñando cara a un sitio
aonde nunca foi nadie...”

Estando onde tiña os libros, a
Wordsworth, o romántico inglés, preguntáronlle se aquel
era o seu estudo. E el dixo: “O
meu estudo está ao ar libre”. Ese
foi o estudo de Novoneyra, estivese onde estivese. A poesía, toda verdadeira literatura, ou anda as ceibas ou non anda. Novoneyra andaba ás ceibas. A liberdade era a súa xenética. A
poesía necesita e produce ao
tempo ar libre. A escrita non pode ser subalterna, non pode ser
propaganda, non pode ser dócil. Onde está el crea un viveiro
de “soños teimosos”, un obradoiro de valumbos e silencios,
de estrelampos, iso que chama
con gran intención un “centro
alucinado”. Teimo en lembrar a
elexía perdida escrita a alta noite /cando calquer sitio é centro
alucinado, di Novoneyra na extraordinaria elexía escrita can-

do morre Luís Seoane, a quen
chama “lanza ponteira”, unha
imaxe medieval que nos remite
ao espírito vangardista. O efecto
punzante de toda obra artística
que non queira ser estupefaciente ou decorativa. Mesmo os
que teñen máis aparencia de
tradición, todos os seus poemas
son estrelampos, revolucións
sensoriais.
A idea de centro alucinado
ten este carácter de lugar de visión e de comuñón, traspasando as lindes convencionais. É o
maxín pondo en conexión os
sentidos interiores e exteriores,
como o tacto ou a memoria,
como cando na casa ao limpar
as lacenas faille dicir: “Ando a
tocar as maos aos antepasados”. Ese lugar é o da máxima
receptividade, a absoluta xenerosidade dos sentidos. Virxina
Wolf dicía que se sentía como

alguén sen pel, que todo lle
mancaba. Tamén Novoneyra
tiña esa sensibilidade. Tiña todos os sentidos aleutos, sen
obturador, á espreita. Para o
pasado e o presente, para o día
e a noite, para o amor e a morte. Paras as voces todas. As “voces baixas” da terra e as “voces
baixas” da historia. Semella
que os poemas pousan nel.
Dalgún xeito Novoneyra era
esperado na terra. Esperado
para dar forma á natureza, esperado para nomear, esperado
para o refulxir. Esa é a cor da da
esperanza, o refulxir.
E así o poeta é custodia do
sentido das palabras. Era el o
lobo, ese lobo que leva “a sombra da noite na boca”, era o camiño, o camiño que anda “sen
levar outra compaña / que a
gran presenza do ceo / sobre
silencio da braña”, el era o ven-
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ua’ na homenaxe a Novoneyra
‘O noso idioma é irrenunciábel’
Poeta do home, da liberdade,
forxado no mesmo metal que
Manuel Antonio, Novoneyra
conformouse como un signo
nacional, en tempos adversos.
O vate agoirou os días novos e
a liberación do seu pobo e de
todos os pobos do mundo.
Novoneyra nomeou lugares e
incluíu no seu texto, múltiple e
incesante, a terra do Courel e
os nomes de Courel resultaron
inmortalizados, coñecidos e
recoñecidos por todos e presentes. Novoneyra foi o poeta
da Terra e hoxe, cando os tesouros naturais do Courel se
ven ameazados pola cobiza e
pola predación economicista,
a poesía d'Os Eidos, é un aviso
que nos convoca a defender o
que nos é propio e comunal.
Neste caso e agora a defender
o Courel, a súa flora, a súa fauna, a súa xeoloxía, os seus nomes e defendendo o Courel a
terra enteira, o planeta enteiro.

PEDRO AGRELO

Xosé Luís Méndez Ferrín

Méndez Ferríne Núñez Feixóodurante os actos de homenaxe a Novoneyra.

Un grande poeta celebrado
hoxe no seu lugar de nacencia. El foi un poeta monolingüe, galego como xa se dixo, o
que nos leva a proclamar,
máis alto ca nunca, que o noso idioma é irrenunciábel.
Que ningún designio hostil
prevalecerá contra el. Defen-

der a lingua propia de Galicia,
a lingua que naceu aquí, que
non foi importada desde lonxe, é un mandato que nos fai
Novoneyra e que a maioranza
do pobo galego está hoxe a
cumprir.G
Fragmento do discurso do presidente
da RAG.

>>> teraria unanimemente recoñecida, pairou sobre os presentes o ano transcorrido de
tensión por mor das propostas
lingüísticas da nova Xunta.
Foi no acto celebrado no
colexio de Seoane, que agora
se chama “Poeta Uxío Novoneyra”, onde o presidente da
Xunta avogou por un “chan
común [para o galego] arredor
do que ninguén se sinta
alleo”, e que debería basearse
en catro principios: cooficialidade entre galego e castelán,
consideración do galego como lingua propia de Galicia,
acción positiva para estender
o seu coñecemento e uso e a
aplicación do principio de
non discriminación por razón
de lingua. Feixóo reivindicou
o labor de Fernández Albor,
presente no acto, presidente
da Xunta cando se aprobou a
Lei de Normalización Lingüística e que chegou a manifestarse en Compostela en 1986
contra a decisión do Constitucional de non admitir a obriga
de coñecer o galego, “el fixo
do idioma unha ponte entre
os galegos e un camiño entre
o pasado e o futuro”.G

PEDRO AGRELO.

to, era a neve que protexía o
seu segredo “tornándose aínda máis calada”. El era o obradoiro, a táboa de cera, a lousa
onde a esperanza da terra, a
enerxía alternativa da seiva, tiña onde re-escribir e re-existir.
E el era tamén Vietnam, os nenos que sufrían o horror do
bombardeo químico. E era
quen escribía unha das máis
breves e fermosas oracións fúnebres de Galicia, a dedicada a
Amador Rey e Daniel Niebla,
os dous obreiros de Ferrol asasinados nunha manifestación,
ás oito da mañá, o 10 de marzo
de 1972:

Erguéstesvos cedo aquel día
/o costumbre do traballo /
mañá cediño pra facernos ca
vosa morte.
Todo o que pasou ó meu pobo,

pasoume a min.
Todo o que pasou ó home, pasoume a min.
Pódese intentar expresar o
mesmo, mais é moi difícil a forza de auténtico aforismo, de
imperativo moral, que ten esa
declaración de Novoneyra.
E podía engadir con todo
sentido:

Todo o que pasou á terra, pasoume a min.
Aí están os círculos todos da
compaixón. Compaixón que
quer dicir partillar a dor. Que
quer dicir fraternidade, empatía. Cos pobos e cos seres humanos privados de liberdade.
Mais unha fraternidade que se
estende de xeito profético á natureza, á terra maltratada, á violencia catastral, do que aquí ta-

mén no Courel temos algúns
exemplos. E aínda hai outro círculo de fraternidade. A relación
amorosa coa lingua galega, coas palabras feridas, tamén afectadas pola depredación e a
ameaza dalgúns herbicidas e
pesticidas. El demostrou de xeito mestral que o máis fermoso
libro de Galicia é o manuscrito
da terra, ese infindo poema que
entrelaza topónimos, hidrónimos e antropónimos. E foi
quen nun verso de conter toda
a información esencial sobre a
emigración e a lingua galega:

Que é o galego? E di Uxío: A fala
na que máis se dixo “adeus”.
Mais hoxe hai un país consciente, de Caurel a Compostela, que vai termar da lingua con
intelixencia, sensibilidade e valor. Penso que hoxe é o día

axeitado para que dunha punta a outra do país escoitemos a
lucidez con que formulou Novoneyra esta cuestión da supervivencia da lingua:
“Todos somos galegos e todos temos responsabilidades
como tales galegos, i esas responsabilidades van máis aló
dos das ideoloxías, das premisas do propio partido. Responden a algo máis profundo. E
non valen medias tintas. Hai
que estar, si ou non, con Galicia. E non se pode dicir que se
está con Galicia cando non se
sente a responsabilidade da
pervivencia da nosa lingua como meta primordial”.
Temos os seus poemas, as
súas palabras, a agromar, a reviritar, a sementar e levedar no
humus da memoria da terra,
mais tamén podemos oílo como a banda sonora desa sauda-

de do futuro, a voz dunha melancolía activa que non se deixa
achantar pola apisoadora da
historia. No salmo bíblico dise
Aures habent et non audient.
Teñen oídos e non oen. Ou non
queren oír. Nós si que podemos
oír a Uxío. A boca ecolóxica da
lingua. Sentimos o aura xerminal das palabras. O país do desexo. Verbívoro. A partitura de
Galicia, a biodiversidade, a natureza, xa non se pode entender
sen o son de Novoneyra.
Protéxenos a súa voz.
E hoxe, en todos os recantos
do país, deberíamos evocar o
brinde que tanto lle pracía:
“Levantemos as copas até sacalas por riba do tempo pois
estamos soñando!”.G
Discurso pronunciado
no acto académico do 17 de Maio
en Seoane do Courel.
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Xosé Ramón Quintana, historiador

‘No BNG conviven aínda dúas perspectivas,
unha ideolóxica e outra de xestión’
Xan Carballa

Aínda que recibiu o premio de
ensaio ‘Ramón Piñeiro’ en
2008, sae agora, cun longo epílogo que o reactualiza, Un longo e tortuoso camiño. Adaptación, crise e cambio no BNG.
1971-2009 (Galaxia), un traballo analítico, de longo alento,
do historiador Xosé Ramón
Quintana (Ourense, 1957).
Pódese facer unha análise do
BNG acoutando as datas na
propia fundación de 1982?
O libro máis que unha historia é
un ensaio interpretativo. Non
pretendo contar a historia do
BNG ou do nacionalismo e si
acoutar a orixe do BNG e a súa
evolución e adaptación. Un
proceso que xa indica o título
que supón escalas de crise e
cambio. Arrinco nos anos 70
porque é cando se formula, por
parte da UPG, a idea de fronte
de liberación nacional que é
unha prehistoria inmediata ao
nacemento en Riazor de 1982.
Que documentación utilizou?
Usei fontes moi variadas. Desde
documentos públicos congresuais a documentos internos e
outra caste de fontes privadas e
de prensa. As fontes orais son
problemáticas en asuntos tan
inmediatos, porque son parciais
e nesgadas e optei metodoloxicamente por non entrevistar a
ninguén, porque mesmo algúns
dirixentes do BNG xa deron as
súas visións en entrevistas e en
libros de conversas.
O BNG reivindicou nos seus
principios o interclasismo, algo
que tamén facía outrora o Partido Galeguista.
Uso moito os estudos da politoloxía moderna e entendo que os
partidos políticos son continxentes, non é algo que obedeza
a unha necesidade obxectiva
dunha clase social. Nacen igual
que poden morrer e cambian,
pero o momento fundacional
marca a evolución posterior. O
modelo de amplitude de clase
responde á tendencia dos partidos de atrapalo todo, entre outras razóns pola competencia
electoral. O PSOE non interpela
en exclusiva á clase obreira nin o
PP ao empresariado, senón á cidadanía en conxunto, máxime
o nacionalismo que se dirixe a
todo o país. Unha das teses implícitas no libro é que a evolu-

PACO VILABARROS

ción do BNG difire pouco á doutros partidos. En todos as formacións, e non só no BNG, funciona unha oligarquía organizativa
de ferro. Outra cousa é a narración mítica de si mesmos.
E en tempo de crise interna a
loita polo poder prodúcese como en todos os partidos?
A idea de que hai unha coalición
dominante e faccións internas é
real, e máis aínda en quen se formula como unha fronte, que é o
caso do BNG e de seu xa recoñece tendencias. Nesa situación
prodúcense situacións de colaboración e de conflito. A lóxica
da cooperación hóuboa desde
1982 a 2001, tempo no que os diversos sectores estaban razoabelmente cómodos, e o grupo
dominante, a UPG, repartía incentivos selectivos a uns e outros (lugares nas listas, postos na
dirección, etc.) e iso funciona
até 2001 onde por motivos complexos comeza unha confrontación que permanece viva até
agora.
E como funcionan nesa dinámica os sucesivos liderados,

’’

En todas as formacións,
e non só no BNG, funciona
unha oligarquía
organizativa de ferro.
Outra cousa é a narración
mítica de si mesmos”

’’

Nin Beiras nin Quintana
tiveron un especial control
organizativo.
Pero había un pacto tácito
entre eles e a UPG”

Beiras, Quintana ou Guillerme
Vázquez?
No caso do BNG os liderados
son sobre todo externos. Internamente a columna vertebral
foi e é a UPG. Outra cousa é que
agrome con maior ou menor
forza externamente, pero nin
Beiras nin Quintana tiveron un
especial control organizativo.

Pero había un pacto tácito entre
eles e a UPG. Mentres se entenderon funcionou e deulles beneficios en ambas direccións,
pero cando diverxen rompe
traumaticamente.
As crises catalízanas os resultados electorais?
É a razón principal. Sobre todo
cando se baixa prodúcese un
shock externo que está ben estudado. No período de subida
dentro da organización ordénanse as preferencias políticas,
tanto nos programas, como nas
escollas ideolóxicas e nas responsabilidades. Dentro do
BNG, desde finais dos 80, pasouse así das posicións netamente programáticas e ideolóxicas a outras máis pragmáticas
para conseguir votos e cargos.
Se no 2001 creceu en todos, incluída a UPG, unha ilusión, que
resultou falsa, e non se acadou o
goberno como forza principal
na oposición ao PP, foi entón
cando se produciu o inicio da
substitución do liderado de Beiras e a mudanza de prioridades.
A fin dunha organización política é acadar poder para desenvolver no posíbel o seu programa.
Non sempre. Se colles a historia
do nacionalismo até fins dos 80
a idea é maximizar a ideoloxía.
Tratar de non renunciar a nada
pero chegar a conquistar o poder. Mais sen adaptacións ao
contexto iso non é posíbel. Empezou a virar timidamente coa
promesa de Beiras no Parlamento, en 1985 e despois cando
se empeza a recoñecer a virtualidade política da autonomía e o
valor de gobernar. Esa é aposta
nova e a reordenación de preferencias que se fixo. O shock prodúcese cando non se acada o
poder en 2001, daquela chega a
figura emerxente de Anxo Quintana, que sabe situarse nun
punto de intersección entre uns
e outros e con intelixencia política converteuse no novo líder.
A primeira vez que o BNG acada
un poder cuantitativamente forte é en 1999 coa chegada ás alcaldías de grandes cidades, e polo
tanto á vida política “real”. Apenas ten once anos de percorrido.
Iso axuda a reordenar as preferencias, porque se sinten capaces de gobernar realmente, pero non elimina as tensións. Nese período avanza con forza in-

ternamente a idea de que estar
nas institucións é importante
para facer avances que desde
fóra non son posíbeis.
Esa convicción ten volta atrás?
Tena e moitas adaptacións que
semellaban consolidadas poden retrotraerse. De feito a UPG
non reivindica na práctica a súa
presenza no goberno, nin mesmo as consellerías que xestionou. Quintana tiña claro o proceso de modernización e adaptación que precisaba o BNG, e a
maiores de resistencias internas fracasou tamén por erros
propios. O legado do nacionalismo antisistema dos anos 70, e
o mito que iso xerou e se prolongou mesmo cando estaba
facendo unha política claramente de xestión, fixo convivir
unha dobre perspectiva, que
aínda está resolvéndose.
No seu libro afonda na convivencia de resistencialismo e goberno, pero mal non lle foi tampouco na percepción social que
se ten do nacionalismo galego.
Funcionoulle porque o crecemento até 2001, con ese dobre
sistema, foi espectacular, pero
curtocircuíta cando se chega ao
poder en serio. O municipal é un
poder máis limitado, onde prima máis a xestión que a política,
pero estar na Xunta, aínda en
coalición, é moito máis esixente
e as decisións comezan a producir resistencias internas. A cultura política estaba moi ancorada
no pasado e moitos sectores do
magma nacionalista non aceptaban as propostas e as maneiras políticas de Anxo Quintana.
Pero só a etapa de Anxo Quintana se pode xulgar neses termos
porque só con el houbo esa responsabilidade.
Os tempos anteriores non son
comparábeis. Os resultados do
Bloque non eran só por Beiras,
sendo relevante polo tirón electoral, a imaxe de modernidade,
a conexión co mundo urbano e
xuvenil e porque recolleu un
voto amplo, de nacionalistas
descolgados, socialistas desencantados na altura co PSOE e
IU, votos prestados que algúns
sectores e o propio Beiras crían
consolidados. Pero o Bloque
aprendeu que os votos non son
de ninguén e van e veñen máis
alá dunha base mínima que
non abonda.G
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A necesidade de mostrar e preservar
obxectos de arte ou de valor, ou
recordos valiosos dos antepasados,
está na orixe dos museos, aínda que
antigamente esta labor facíase en
casas particulares da xente que
posuía esos obxectos e obras.
Foi no renacemento, e coa familia
Médici de Florencia, cando a idea do
museo empezou a coller a forma que
hoxe coñecemos.
Cando naquel século XVI se empezou
a mirar ao culto pasado greco-romano, comezouse tamén a recuperar
obras e obxectos daquela arte, ademáis do florecemento da pintura e a
escultura daquel tempo.
Os Médici propiciaron a creación do
Pazo ou Galería dos Uffizi (dos oficios), probabelmente o primeiro
museo do mundo, e un dos principais de hoxe en día. Outras familias
reais ou nobles se foron afeccionando a coleccionar arte contemporáneo ou antigo.
Xa no século XVIII naceron grandes
museos en Francia ou Inglaterra.
Aínda que nun principio eran moi elitistas, e só a alta sociedade podía
acceder a eles.
Estas coleccións reais co tempo (e
con revolucións como a francesa)
pasaron a propiedade estatal, e progresivamente o seu acceso foise
abrindo a toda a xente.
Os grandes museos do século XIX
realizaron un verdadeiro expolio de
obras de arte, levándoas dos seus
lugares de orixe como Grecia ou
Exipto, algo que daquela se consideraba normal e apropiado.
Hoxe en día os museos abranguen
todo tipo de materias, e ás veces
organízanse no lugar donde está
enclavada a obra, resto arqueolóxico
ou valor a resaltar.
A democratización dos museos foise
impondo ao longo do século XX,
sendo ademáis un importante foco
económico para as cidades ou os países, coa popularización das viaxes e o
turismo.

O Día Internacional do Museo
Este día celébrase no 18 de maio, establecido polo
ICOM, o Consello Internacional dos Museos. Esta institución define ao museo como unha institución ao servicio
da sociedade e do seu desenrolo.
O lema desta ocasión era “Museos para a harmonía
social”, destacando o valor destes centros de cultura
como factor que axuda ao equilibrio a través do coñecemento ao que todos poden ou deben acceder.
Tamén se celebran nestas datas (uns días antes ou
algúns despóis, según mellor cadre a cada museo) a
chamada Noite dos Museos, donde estes abren as súas
portas até altas horas da noite.
Lembremos que o acceso á maioría dos museos, e os
máis importantes entre eles, é gratuíta, e que o museo
máis modesto ou pequeno é sempre unha fonte de
coñecemento e fascinación para pequenos e maiores.

Facer un listado dos museos máis
importantes do mundo é unha
labor moi difícil, pois aparte dos
máis extensos ou históricos, cada
cidade ou país ten algún museo
que garda algun ben cultural que
non ten ningún outro, e eso dálle
un valor singular e incomparable
a calquera deles.
Os museos, nesta época na que
manda internet, teñen todos a súa
páxina web onde, con maior ou
menor detalle, se pode acceder a
imaxes das súas obras de arte ou a
percorridos virtuais polas súas
galerías.

En Alemania, en Berlín temos o
Museo de Pérgamo
http://www.smb.spk-berlin.de
En Exipto está o Museo Exipcio,
cos tesouros da súa vella civilización:
http://www.egyptianmuseum.gov.
eg/
En Barcelona está o Museo de
Arte Nacional de Catalunya:
http://www.mnac.es
En Bilbao, o Guggenheim:
http://www.guggenheim-bilbao.es
E en Madrid o magnífico Museo
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Museo do Pobo
Galego
O museo compostelán,
que alberga marabillas
arquitectónicas como a
famosa esqueira de caracol de Andrade, ten unha
serie de magníficas exposicións permanentes
sobre a cultura galega tradicional (dos eidos do
mar, do agro ou dos oficios), así como outras temporais.
Outro importante museo para a cultura galega é o Museo de Pontevedra.

Museos arqueolóxicos
Dentro dos museos relacionados
coa arqueoloxía, podemos citar o
Museo Arqueolóxico de Ourense, fundado a mediados do s. XIX.
O Museo Arqueolóxico e Histórico de San Antón, na Coruña.
Ou o Museo da Catedral de
Santiago, que garda os segredos
dun edificio que xa é un museo
en sí mesmo.

Museos Científicos da
Coruña
Aquí agrúpanse tres museos, con
distintos enfoques cara a popularización das ciencias en xeral:
A Casa das Ciencias, situada no
palacete do Parque de Santa Margarita, co seu famoso péndulo de
Foucault como atracción.
A Domus, ou Casa do Home, o
primeiro museo interactivo do
mundo adicado ao ser humano.
O Aquarium Finisterrae,na beira
do oceáno Atlántico, a carón do
histórico faro da Torre de Hércules.
En Vigo está o Museo Verbum,
ou Casa das palabras, dedicado
aos ámbitos relacionados coa
comunicación humana, deseñado
coma un espazo cultural, lúdico e
divulgativo.

del Prado, entre outros:
http://museoprado.mcu.es
En Estados Unidos, entre moitos,
podemos citar o Museo Field de
Historia Natural, en Chicago:
http://www.fieldmuseum.org/
ou o Museo de Arte Moderno
(MOMA) de Nova York

Museo do Mar
O museo do mar, feito sobre un antigo
matadeiro perto da praia de Samil, modificado polos arquitectos Aldo Rossi e
César Portela, afonda nunha das
principais riquezas de Galiza
e conta con exposicións
temporais e permanentes e
tamén cun
pequeno
acuario.

Museos de Arte
Contemporánea
Os museos adicados á arte máis
moderna, e ás veces difícil de
comprender, están situados en
Santiago, co Museo de Arte
Contemporánea, CGAC (obra
do arquitecto álvaro Siza), e en
Vigo, co Museo de Arte Contemporánea ou MARCO (nun
edificio que foi o antigo cárcere
da cidade).

http://www.moma.org/
En París está o Museo do Louvre:
http://www.louvre.fr
E en Londres o non menos famoso
Museo Británico: http://www.thebritishmuseum.ac.uk/
Museo do Louvre, en París.

Museo Británico

Galería dos Uffizi, en Florencia.

Ademáis destes e doutros
museos máis coñecidos,
existe unha gran cantidade deles de menor tamaño
ou dotación, pero de non
menor interese. Na túa
cidade ou vila é seguro
que existe máis dun
museo que agocha tesouros de todo tipo que aínda
vas ter que descubrir!

En Italia, entre moitos máis, o
Museo do Vaticano:
http://mv.vatican.va/, ou en Florencia a Galería dos Uffizi:
http://www.polomuseale.firenze.it
En Grecia, en Atenas, o Museo
Arqueolóxico Nacional:
http://www.culture.gr
En Turquía, o Pazo Topkapi de
Estambul: http://www.topkapisarayi.gov.tr/
Ou en San Petersburgo, Rusia, o
Museo do Hermitage:
http://www.hermitagemuseum.org

BULE-BULE 1407 .qxd

19/5/10

00:34

Página 4

ANOSATERRA
20 - 26 DE MAIO DE 2010

DEUME POR PENSAR
Antonio García Teixeiro

T

ras ler o magnífico achegamento de Fran Alonso
á vida e á obra de Novoneyra
(Ed.Xerais), deume por pensar de novo nos mediadores,
esas persoas imprescindibles
para que a lectura teña presenza nas aulas. Recibo cartas
agarimosas de docentes e
alumnos/as que desenvolven proxectos admirables na
escola.Anímanme. Entón,
lembro aqueles que aínda
non deron o paso. E pensando neles encantaríame que
cresen de verdade na importancia de que os cativos lean.
Que coñezan os seus alumnos, que conten en voz alta,
que inicien libros para que os
pequechos sintan o comechón do narrado, busquen
con ilusión o libro e rematen
eles a súa lectura. Que a biblioteca sexa un lugar máxico
e non unha habitación sen vida. Pero é importante que os
mediadores suban un chanzo máis. Que lean por pracer
sen pensar nos alumnos.Que
o fagan por necesidade persoal.E fágome preguntas que
son desexos. E se o mediador
destinase cada día un tempo
para ler? E se se convertese
nunha persoa que precisa
dunha novela, dun poemario, dun libro de ensaio ou de
teatro, dun diario interesante
para respirar mellor? E se visitase con certa asiduidade algunha libraría e fixese dela un
punto de encontro cos amigos entre tantos títulos que o
convocan dun xeito irresistible dende os andeis? E se fose
quen de abrir un oco literario
entre o deporte, a televisión,
internet, o cine e as conversas
coa xente máis próxima? E se
se decatase de que sen libros
os seres humanos estamos
un pouco orfos? Podería seguir pero prefiro calar a boca.
Coido que son máis devezos
que preguntas. Así que fuxo
de Dylan e espero que as respostas non estean soprando
unicamente no vento. Necesitámolas ben preto.G

’’

Fuxo de Dylan

e espero que
as respostas
non sopren
só no vento”

Despóis de ler sobre eles, atopa nesta sopa de letras os
nomes de sete famosos museos do mundo.

Coñecer o corpo humano
Sempre tes que meter o nariz.
Autor: Víctor Raga
Editorial: Xerais. Col. O club da ciencia

Nova colección que, baixo o nome de
O club da ciencia, ofrece a editorial Xerais aos lectores máis novos para que
se adentren dun xeito claro, á vez que
divertido, no engaiolante mundo dos
coñecementos científicos. Polo de
agora son seis os volumes publicados, cada un deles achégalles aos nenos unha descuberta dos misterios
agochados na súa contorna máis inmediata( no mundo animal, vexetal

ou no universo tanto espacial coma
paisaxístico). Todos comparten os
mesmos personaxes que, de seguro,
están chamados a se converteren
nuns bos compañeiros de viaxe nesta
apredizaxe lúdica dos pequenos. A
través da voz narradora de Martiño,
xunto á colaboración da súa amiga
Helena e mais os consellos e experimentos do estraño e especial veciño,
o señor Viramontañas, o lector vai
descubrindo todo o relacionado co
corpo humano, os seus órganos, as
diferentes funcións, os diversos aspectos externos segundo a idade ou

o
sexo…Un
compendio de información
per fec tamente asumida polos
nenos ao
ser transmitida cunha linguaxe sinxela, directa
e non exenta de humor. As gráficas
ilustracións de Montse Español Rodié
axundan á comprensión do texto. G
Alba Piñeiro
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Teresa Moure, escritora

‘Non é certo que as historias de amor
entre nais e fillos sexan todas iguais’
César Lorenzo Gil

A intervención (Xerais) é a última novela de Teresa Moure.
Unha reflexión sobre o papel
da arte como artefacto social e
un chamado ao entendemento
entre xeracións.
Contra o tópico do conflito interxeracional, nesta novela hai
unha especie de pacto pa terno-filial.
Non creo nese conflito. É un
concepto capitalista que favorece a segregación das persoas
atendendo aos anos que teñen.
Un estereotipo social contra o
que hai que loitar. É erróneo
pensar que hai comportamentos definidos pola idade. Foi por
iso que optei por borrarlle parte
da memoria ao personaxe de
Daniel Sampaio, para liberalo
desa carga de anos que podería
impedirlle facer o que realmente quere facer. En canto á
relación entre nai e fillo (os personaxes de Clara e Leandro), recoñezo que a construín tentando desmontar ese tópico que
permite que as relacións amorosas de parella poidan ter mil e
un matices pero que describen
todas as relacións familiares cos
mesmos parámetros. Este é un
amor distinto e a vantaxe que
me dá a literatura é que podo
modelalo con todas as diferenzas que queira.
Na novela nótase a vontade de
construír personalidades únicas.
Son personaxes literarias, loxicamente, pero eu prefiro dicir
que son “non convencionais”. A
mantenta quero fuxir dese convencionalismo que o asolaga
todo. Os medios de comunicación espallan e dan por únicas
ideas preconcibidas que a cidadanía acepta acriticamente.
O título do libro explícase ao final, así que non vou desvelar a
trama. Pero si podemos adiantar que os personaxes crean un
grupo artístico para “intervir”
politicamente. O propio libro
do que falamos pode servir
para algo semellante?
Eu quixen poñer en práctica a
idea central deste libro. Pero faltoume o apoio dun grupo de
amigos con ganas de seguirme.
Debo ter pouca forza de convicción. Así que, aproveitándome
do poder da literatura, plasmei o
meu desexo nunha novela.

PACO VILABARROS

’’
’’

Creonaintervención
política allea aos partidos”

Aterracomomediode
produción non me interesa
porque ese país aldeán
esmoreceu. Agora somos
urbanitas e a terra ten unha
dimensión simbólica”

Penso que hai que buscar xeitos
de participación política distintos aos habituais ou tradicionais.
Cómpre procurar formas de intervención na sociedade que
produzan cambios reais. Velaí a
idea dos personaxes da novela e
velaí, en parte, a miña visión da
literatura. Nese sentido, cada libro pode ser un artefacto que

faga abalar certas cousas que
non me gustan. Pero opino que
isto é extensíbel a outros eidos.
Na educación aínda segue a haber un modelo de coñecemento
xerárquico e alleo á realidade de
fóra das aulas que precisaría
unha mudanza absoluta.
Que outras funcións cumpre a
literatura?
A mesma que todas as artes: prestar novos ollos para ver o mundo.
É errado pensar que a arte contemporánea baséase na estética e abandonou o sentido político doutros momentos, caso
das vangardas?
Desde os tempos das vangardas houbo dúas tradicións artísticas: a política e a esteticista.
Posibelmente, o posmodernismo deulle ao esteticismo espazos máis amplos e potentes,
elevouno aos museos. Pero tamén existe unha arte implicada
coa política. Hai instalacións,

artefactos e performances moi
conscientes na reivindicación
de movementos como o ecoloxismo ou o feminismo. Pero
cando falo de política refírome
máis aos movementos sociais
ca aos propios partidos.
Pero os partidos adoitan tomar
cousas dos movementos sociais.
Non me gustaría que esa fose a
evolución. Coido que é mellor
crear novas formas de expresión
política máis alá das siglas. O
modelo político dominante é
pouco participativo e hai que
mudalo por completo. Pero,
claro, a democracia occidental
leva en pé varios séculos e os
procesos para mudala van ser
lentos, moi lentos.
A intervención procura no pasado remoto explicacións para
o presente e o futuro.
Somos o pouso dunha tradición, o resultado de séculos de
cultura. Quixen converter a fa-

CULTURA.27.
milia Balseiro da novela nunha
metáfora dos galegos. Hai resonancias mitolóxicas e diferentes
símbolos que explican a nosa
historia recente. O avó Leandro
cultiva un xardín, ollo, non é a
terra produtiva, non é a Galiza
labrega, é xa outra fase. A terra
como medio de produción non
me interesaba porque ese país
aldeán esmoreceu. Agora somos urbanitas e a terra ten outra dimensión, simbólica. É por
iso que a personaxe de Clara
come terra, aliméntase do humus transmisor de enerxía.
Hoxe en día o ecoloxismo reivindica a terra como símbolo da
nosa propia identidade, para
salvagardar o elo entre o presente e ese pasado morto no
que os galegos labraban.
Hai unha paisaxe central no libro, o Courel.
Preocúpanme as atrocidades
que se están a cometer neste
país, asimiladas por todas as forzas políticas, incluso por aquelas
ideoloxías que deberían poñerse en posicións claramente
ecoloxistas. Pero o ecoloxismo
dominante é ese que fala de desenvolvemento sustentábel, ese
que quere manter o noso modelo de vida aínda sendo amabelmente ecoloxista. O caso do
Courel resúltame doloroso porque se sacrifica todo en virtude
dos beneficios dunha actividade
como é a minaría que nin produce réditos a longo prazo e
pola contra supón un enorme
desgaste humano e paisaxístico,
irrecuperábel.
Nos últimos anos escribe indistantemente ficción e ensaio. Está
acomodándose a un xénero?
Non. Para min o xénero é unha
técnica de comunicación para
as mensaxes que quero expresar. Cada idea encontra mellor
recipiente nunha novela, unha
obra de teatro ou un ensaio.
Ademais, penso que é necesario
romper as fronteiras. Inclúo
contos nun traballo ensaístico e
podería facer o contrario. De todos os xeitos, teño que recoñecer que me interesa facer ensaio
en galego. O nivel dunha lingua
mídese polos xéneros literarios
que cultiva. As linguas nas que
se fai poesía son as menores;
nas medias xa se fai narrativa
pero só nas superiores se fai ensaio porque require un grao de
normalización e de normativización do idioma moi complexo. O ensaio en galego ten
que crebar os valados académicos e ser interesante para o conxunto de lectores. Custará pero
temos a obriga de facelo accesíbel. A miña vocación é de escritora de ficción pero manteño a
obriga militante co ensaio.G
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’’

IMPUNIDADE
Rexina Vega

I

maxinemos unha muller
matratada durante anos. Logo de vivir co medo pegado ao
corpo, coa dor da agresión, un
día consegue librarse –porque
marcha, porque morre, porque
refai a súa vida con outra– do
seu verdugo. Nun primeiro momento a muller da que falo sentirá alivio, unha euforia de vítima liberada, intentará esquecer
que algunha vez a súa vida foi
un tobo escuro, pode que, incluso, intente suavizar os seus
recordos, aplicar a memoria selectiva e se afane en crear unha
memoria diferente, unha memoria que non doia. Pasará o
tempo, amortecerase esa ferida
que tanto lle proía e estará entón en condicións de enfrontar
a cara descuberta a súa responsabilidade. Porque esa muller
ten dúas opcións: optar pola denuncia do agresor, facer que a
infamia cometida sexa recoñecida e xulgada ou calar, que non
esquecer, para sempre. Pode
que os seus fillos, que a súa familia agradeza esta opción silenciosa, non excitar o odio,
non avivecer rancores, pero o
trauma do non dito acompañaráa a ela e a todos os que con ela
viven até o último alento.
Salvadas as distancias, algo
semellante nos pasa a todos
nós. 75 anos despois de que dese comezo o xenocidio, a represión sistemática e selectiva, seguimos na dúbida de ir poñer
unha denuncia ou ollar para outro lado. Que motivos ten un país que así se comporta? Desleixo? Apatía? Esta democracia, cos
valores dos vencidos xestionados polos vencedores, é aínda
unha anomalía. Cómpre asumir
iso, tirar coa Lei de Amnistia e
correr a poñer unha denuncia
no xulgado. A semana pasada,
en Vigo, constituíuse a Fundación Galega Contra a Impunidade. Oxalá haxa moitos que se sumen, oxalá algunha xustiza, propia ou allea, lle faga caso por fin a
unha sociedade maltratada.

’’

Estademocracia,cos
valores dos vencidos
pro xestionada polos
vencedores,
é unha
anomalía”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 55 mentiras sobre a lingua... X. H. Costas. Laiovento
 Instrumentos tradicionais ... S. Carpintero. Difusora.
 Uxío Novoneyra Carmen Blanco. A Nosa Terra.
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia
 Episodios galegos. Manuel Rivas. Xerais.

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

NARRATIVA.

A escusa

A intervención
Autoría: Teresa Moure.
Edita: Xerais.

Nada máis comezar a ler a nova
novela de Teresa Moure, a trama, artellada a redor dunha intervención artística (agora nunha canteira abandonada do
Courel) lembrounos, obviamente, aquela
novela de Marilar Aleixandre,
que fora Premio
Álvaro
Cunqueiro de
Narrativa 1998, titulada A compañía clandestina de contrapublicidade. Porque, hoxe e sempre, os discursos novelescos
que tematizan a necesidade,
para a sociedade, de ser contestataria, son pouco frecuentes.
Un pianista retirado e amnésico; unha dermatóloga e o seu fillo (estudante universitario) e
unha profesora deste, mais unha psiquiatra vienesa que resultará filla do pianista amnésico,
conforman un sui generis comando artístico que pretende
levar a cabo unha intervención
(por fin, logo de deixar moitas
escritas no papel) consistente
en encher de vida, de vida vexetal, unha canteira abandonada,
sita no Courel.
A proposta, o proxecto a desenvolver, resulta ben atraente,
así que, de inicio, o lector é consciente de ter entre as mans unha
novela atrevida, das que paga a
pena ler. Unha vez que un se
adentra na lectura decátase de
que, en realidade, as coincidencias entre A compañía... (Marilar Aleixandre) e A Intervención
(Teresa Moure) non son para
tanto. Comezando porque a
novela de Teresa Moure non
manifesta unha intencionalida-

Teresa Moure.

PACO VILABARROS

de de intervención social tan culpa aparécese como aceleconvincente. Expliquémonos. rante desa nosa opinión.
Na nova novela de Teresa MouA solidariedade, que a hai, fire, a intervención social non se ca expresa noutra dimensión
leva a cabo reivindinarrativa. Establécese
cando un insostíbel esdo seguinte xeito. A notado de cousas que vivela está contada por
A novela
vimos. A intervención
unha voz en terceira
é amábel,
que o grupo protagopersoa que integra no
nista leva a cabo pro- distendida,
seu discurso as interblematiza máis o pro- sen caer
vencións (en primeira
pio concepto de arte, no vulgar”
persoa) dos protagoque o que vincula a innistas da intervención.
tervención coa socieEsta solidariedade redade para a que se fai.
vela un intenso traballo
A intervención leva
sobre a narración, pois
adiante, dialoga co concepto de está moi lograda, dando lugar a
arte (é posíbel iso tan inocuo da un discurso xeral único sen dearte pola arte”?) e moi escasa- saxustes na narración, na cal os
mente coa necesidade social discursos particulares non condesa arte ou dese tipo de arte. O trastan senón que suman. O cal,
cal se bota de menos (está claro xunto dese ton amábel, distenque todo é posíbel, hoxe por ho- dido, sen caer no vulgar ou no
xe, outra cousa é a súa pertinen- fácil, propio, isto si, de narradocia) no corpus argumentativo. E ra experiente, é dos aspectos
a desculpa de que a situación é máis salientábeis desta novela.
tan desesperada que está fóra Mais á súa vez tamén revela unde toda dúbida, máis que des- ha eiva. A de que, para o lector,

’’

as personaxes, manifestándose
desa maneira, non posúen voces doadamente individualizábeis, non resulta doado identificalas nin a partir do que din nin
a partir de cómo o din, onde as
diferenzas que se poidan procurar han resultar mínimas. Isto, en si, xa constitúe unha seria
deficiencia, mais non é a única.
Non é a única nin a máis
grave, porque, lembremos,
non se establece vinculación
entre a necesidade social e a
intervención que levará a cabo
o grupo. As circunstancias sociais motivadoras, en realidade, son moi secundarias, porque o que interesa (de aí o título desta crónica) é o estudo das
relacións que establecen entre
si as diversas personaxes que
compoñen o grupo e as que recuperan da experiencia vital
previa de cada un. Velaí, logo, a
razón de que o universo humano desta A intervención sexa tan pechado que case nin
teñen protagonismo as xentes
do Courel, un protagonismo
moi reducido, de non ser por
Tomé, o courelao que case se
integra no grupo… mais que
non pode falar se non é con
mímica.
É dicir, en realidade, a intervención artística, non é máis
que unha escusa para o estudo
psicolóxico dunha serie de personaxes que padecen diversas
patoloxías/carencias afectivas.
Mais no estudo resultante que é
a novela, as personaxes non
contan cunha voz doadamente
identificábel, non está suficientemente individualizado, senón que, como vimos, resulta
ao revés. Doutra banda pode
entenderse como lóxico que as
diversas personalidades sexan
máis froito da interrelación que
as personaxes establecen entre
si. Pode entenderse, aínda que
non é de todo convincente,
porque vén sendo certamente
complexo que calquera poida
vivir exento da influencia que as
circunstancias sociais exercen
sobre todos nós, e a incidencia
social, nesta novela de Teresa
Moure, conta cunha presencia
moi mínima.
X.M. Eyré
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Os VII Diálogos Literarios de Mariñán exploran as fronteiras artísticas.
O Pazo de Mariñán, en Bergondo, será o escenario do 1 ao 3 de xuño da sétima edición dos diálogos literarios que anualmente organiza a Fundación
Carlos Casares, e que este ano, baixo a coordinación de Román Raña[na foto], reflexionarán sobre as perspectivas da literatura vasca así como sobre as
fronteiras entre a poesía e a pintura, a palabra lida e a recitada, o texto e a vida. Participarán Begoña Caamaño, Xabier Quiroga, Baldo Ramos, Valter Hugo Mãe, José Luís García Martín e Harkaitz Cano, entre outros.

LIBROSDEFONDO.

A nación apache
de Carlos Negro

’’

Far-west
Autoría: Carlos Negro.
Edita: Xerais, 2001(60 pp.).

Se hai un selo que caracteriza a
traxectoria e a poética do lalinés
Carlos Negro ese é, a non dubidalo, o da independencia. Alleo
ás capelas, conclaves e sociedades de favor
mutuo que circulan polo país,
dende os seus
inicios con as laranxas de alí babá (1998) ata os
máis recentes

Negro, coido que é no poemario Far-west onde se acha a súa
voz máis decantada. Ben poucos antes del (e tamén despois)
teñen amosado nos seus versos unha revisión tan radical e
desmitificadora das nosas
“esencias patrias” tradicionais.
Olibro
O libro, divicuestiona
dido nun poo modelo
ema proemio
pondalián
(“far-west teda nación”
legrama”),
catro poemas
longos en
seccións (“a
balada do
cabble hogue”, “raíces profundas”, “por un puñado de dólares”, “a conquista do oeste”) e
mais un texto epilogal (“(the last
picture)”), percorre nos seus
versos realidades que configuran unha Galicia de hoxe que
sobrevive instalada nunha singularísima sorte de shock postraumático.
Neste sentido, acada >>>

Carlos Negro.

Héleris (2003), Cultivos transxénicos (2008) e Makinaria (2009)
a andaina creativa que o autor
nos propón desenvolveuse á
marxe de modas e líricas de circunstancia, o que non quere di-

cir que moi puntualmente non
poida atoparse o seu nome nalgunha publicación colectiva de
interese certo.
De entre o pouco pero moi
escolleito dado ao prelo por

CONTADELIBROS.
A primeira vez
A ollada melancólica, de
Antonio Campos Romai, é un
conxunto de 21 relatos guiados
pola
nostalxia, a
recuperación
da memoria
persoal e
colectiva e o
relato dun
mundo talvez
perdido para
sempre. Este é o primeiro libro
do autor do presidente do Instituto de Estudos Políticos e
Sociais de Galicia. Inclúese un
prólogo de Miguel-Anxo
Fernán-Vello. Edita Espiral
Maior.

Veterano e debutante
Xerais publica un libro de
relatos dun veterano escritor,
Vicente Araguas, Xuvia-Neda,
volume de 28
relatos que
supón o retorno do poeta á
narrativa tras
nove anos. Ao
mesmo tempo, Denso recendo a salgado é o debú literario de Manuel Portas. A súa novela é unha recolleita coral de
vivencias e recordos a camiño
entre o mar da Arousa e Santiago, entre a nostalxia polo que
non puido ser e as dificultades
da vida cotiá.

Pantasmas detectives
Carlos G. Reigosa presenta A lei
das ánimas. A novela da Santa
Compaña, un novo relato para
o detective
Nivardo Castro, que desta
volta ten uns
aliados ben
especiais, unha recua de
pantasmas
que
percorren de noite os carreiros
que axudarán a resolver os
crimes. Edita Galaxia.
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Homenaxe á Señora Carme, a voz máis carismática de Malvela.O Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra acolle o 21 de maio a homenaxe a
esta cantareira octoxenaria, autora do traballo discográfico Na flor dos meus
anos,publicado por PAI Música, no que reinterpreta cantos tradicionais galegos, algúns deles do Val da Louriña. Entre os artistas convidados que participarán no acto, conducido polo contacontos Celso Sanmartín, figuran Uxía,
Rodrigo Romaní, e Malvela.

crítica
O CORDEL.
Grial
Nº 185. Xaneiro-marzo do 2010.
Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique
Monteagudo.
Edita: Galaxia. Prezo: 12 euros

Xosé Luís Barreiro Rivas,
Mounira Chapoutot-Remadi,
Francisco Villegas e Luís Ocaña
achéganse a catro camiños de
peregrinación:
Compostela, A
Meca, os
huichois e Kumano. Mª Dolores Villanueva analiza
“Tristán o Roxo”, o conto de Xosé Luís Méndez Ferrín que nunca se publicou. Henrique Monteagudo entrevista a Carlos
Alberto Faraco, prestixioso
sociolingüista brasileiro. Alba
Cid repara nas protestas
lingüísticas no facebook..

Encrucillada
Nº 167. Marzo-abril do 2010.
Dirixe: Pedro Fernández Castelao.
Prezo: 5 euros

Pilar Núñez Cubero analiza a
nova Lei do Aborto desde
“unha óptica cristiá”. Tamén
analizan o
tema Juan Ramón
Lacadena,
Francisco
Javier Elizarri e
Marisa Vidal
Collazo.
Manuel Santos Noia analiza a
figuración de Eva no pórtico das
Pratarías.

Raigame
Nº 32. Maio do 2010.
Dirixen: Mariló e Xulio Fernández
Senra.
Edita: Deputación de Ourense.

Como cada ano, a revista publica un especial sobre as Letras,
neste caso
falan de Uxío
Novoneyra
Carmen Blanco, Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo e Clodio González
Pérez. Tamén hai textos
doutros temas etnográficos . 

>>> especial intensidade a relectura desacomplexada e anticanónica que do mito pondalián leva a cabo Negro en “a balada do cabble hogue”, verdadeiro torpedo á liña de flotación
dun dos mitos da nación, o do
Bardo por excelencia, cantor
dos destinos dunha Terra ao
que Negro non ve, en absoluto,
modélico.
Pola súa banda, “raíces profundas”, “por un puñado de
dólares” e mais “a conquista
do oeste” profundan con extrema lucidez nunha Galicia (a rural) que esmorece a canda a defunción dos seus sinais propios
de identidade, unha Galicia
apache, de indios confinados
nunha reserva paisaxística e
cultural que ao “home branco”
urbanita lle semella un grande
parque temático ideal para fins
de semana e pouco máis.
A través deste cuestionamento do modelo pondalián
de nación e a denuncia do esquecemento e abandono dos
nosos eidos, a poesía de Negro
ofrece en Far-west unha reformulación do noso pasado e
presente que, servíndose dunha habelenciosa mestura de
referencias ao mundo tecnoloxicista e mecanizado actual
cruzadas con outras propias
da etnocultura máis tradicional, acaba por debuxar un mapa de contrastes acusados no
que a melancolía e o sarcasmo
teñen, alternantes, os seus
momentos.
Nunha liña ben diverxente
no estético pero coincidente
na actitude das mensaxes, a
poética acusadora e reivindicativa de Negro en Far-west
recuperou o espírito de Rompente, de Ronseltz e emparentou, sempre por vieiros solitarios, co alento das Redes Escarlatas. Velaí unha escrita
comprometida formulada en
clave de século XXI. Aprendermos da nación apache de Carlos Negro é dispormos o sentido para comprender unha Galicia de fondas mudanzas, o
único modo posible de recoñecernos, asumirnos e proxectarnos no Futuro.
Armando Requeixo

Un intre da representación de Iliria.

TEATRO.

Un espectáculo
poético e ameno

Iliria,
creación colectiva a partir de
Noite de reis de W. Shakespeare
Elenco: Fredi Muiño, Gonçalo Guerreiro, Iria Pinheiro e María Torres.

A incontestábel potencia de
Shakespeare leva séculos resistindo toda caste de experimentos, adaptacións, novidades e
viviseccións. O seu coñecemento do humano e a súa forza
expresiva operan como garantía de que algunha porción do
xenio orixinal transcenderá en
calquera caso. Iliria, a versión
de Noite de Reis da compañía
Elefante Elegante, baséase en
gran medida nesa confianza na
solidez da obra primixenia pero busca unha orixinalidade no
tratamento que pasa por un libertarismo optimista e risoño.
En principio, Iliria semella
ser parte dun cálculo comercial: facer un espectáculo que

sirva de igual xeito para públi- triste viúva Olivia transforco infantil e para adultos. Hai aí mándose no mar que arroxa á
unha certa contradición entre terra o corpo de Sebastián. O
a complexa mensaxe shakes- vestiario e a iluminación están
periana e a obrigada simplifi- inscritos no preciosismo pláscación que esixe esa aproxima- tico que preside a función. A
ción á linguaxe do teatro para música intervén como un granenos. Pero a compañía con- to elemento narrativo que
segue explotar esa contradi- achega un elemento máis de
ción no seu beneficio reco- viveza –aínda que, nalgunha
rrendo a unha expresión que ocasión, adquira un protagocombina danza, minismo excesivo. E o
mo e acrobacia cunha
humor abrolla con naplasticidade moi ela- Acordialidade turalidade, sen que
borada.
coa que flúe exista a sempre espuTrátase dunha estéria intención de sua historia
tica visual que, na súa
bordinar a historia ao
superficialidade iróni- non oculta
“divertido”.
ca, salienta a ficción do un fondo
De todo esta mestura
que se está a contar alegremente xorde unha beleza popara devolvernos ca- subversivo”
ética que actúa como
dros vivos de auténtimarco moi oportuno
cas paixóns. A renunpara lembrarnos o
cia ao texto de Shakesesencial do significapeare está compensado de Noite de reis: o
do por esta presentación direc- sexo e a clase social son entidata e franca dos temas que toca. des prefixadas susceptíbeis de
E o lirismo da narración encai- alterarse. A atmosfera fantástixa dentro dunha teatralidade ca creada sobre o escenario
–até certo punto tributaria do adecúase impecabelmente á
circo– que pon en primeiro ter- ese universo de mutacións camo a capacidade de suxerir, de se máxicas no que cambian infacer abrollar na imaxinación cesantemente o xénero, a condo espectador todo o que está dición social e os desexos dos
personaxes. A ambigüidade
implícito na obra.
Iliria está ateigada de fer- sexual e a sensación de libermosos e sutís achádegos de di- dade e de caos preséntanse
rección: por exemplo, o velo da cunha ledicia e unha do- >>>
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O CAIXÓN
DAS LETRAS

Lamazares, medalla de ouro da Universidade de Santiago. O 20 de
maio, o pintor lalinense Antón Lamazares recibe na Facultade de Xeografía e
Historia a insignia de ouro da USC, nun acto no que tamén se presentará o libro homenaxe Lamazares. Apuntes íntimos, asinado por Enrique Beotas,
Sergio Casquet e Pedro Sampere, que recolle en formato de dicionario o universo dun dos pintores máis destacados da historia recente do país.

Xabier López López

O

zura exentas de toda culpa que
propician unha amábel perturbación da orde estabelecida: a
cordialidade coa que flúe a historia non oculta o seu fondo
alegremente subversivo.
Non hai que esquecer que
Shakespeare era un gran bromista pero que as súas chanzas
sempre encerraban temas moi
serios: Iliria logra reproducir
ese espírito entre melancólico
e burlón co que o Bardo contemplaba a inconstancia da
natureza humana. A lixeireza, a
tenrura e o humor altérnanse
para ofrecer un espectáculo
desenvolvido, inspirado e
ameno. O público vai deixándose enlear pola particular linguaxe da compañía e, ao final,
aplaude satisfeito.
Manuel Xestoso

TELEVISIÓN.

A irmá de House
é enfermeira
Edie Falco en Nurse Jackie.

Nurse Jackie
Creada por Liz Brixius,
Evan Dunsky e Linda Wallem
Produce: Showtime.
Elenco: Edie Falco, Eve Best, Paul Schulze, Dominic Fumusa e Peter Facinelli.
Emite: Calle 13, xoves, ás 21h30. Duplo
episodio.

Admito que non entendo por
que hai tantas series ambientadas na área sanitaria. Cando eu
era adolescente corría a lenda
urbana de que nos EE UU as
profesións relacionadas coa saúde non eran moi queridas polos mozos e facer series era a
maneira de crear ídolos que quixesen ser seguidos polos futuros
estudantes.
O caso é que vivimos unha
nova onda de títulos “hospitalarios”, con tanta variedade e
enfoques que moitas veces o
escenario xa dá practicamente

igual. Desa colleita, Nurse Jac- trarse nesa maneira de vivir tan
kie está entre o máis interesan- pouco convencional e atractite. O punto de partida é outra va do doutor.
É por esa liña que emserie que no seu momento revolucionou o
pata coa Jackie Peyton
destoutra serie. A proxénero, House, pero a Aactriz
relación non é nin patagonista é unha enEdie Falco,
ralela nin evidente.
fermeira veterana, escoñecida
House naceu como
céptica, tramposa e raunha serie de detecti- por ser
poseira pero cun sentives do corpo humano anteriormente do ético que poderiaonde o doutor que lle Carmela
mos definir a mediodá nome era un super- Soprano, é a longo prazo. As tramas
dotado médico cuxo razón do éxito están ao servizo da
carácter antisocial e desta serie”
protagonista, que epi“brutalmente sincero”
sodio a episodio crece
o vernizou dun carisen matices e podería
ma crecente. Pouco e
chegar a converterse
pouco, a serie foi perdendo ri- nunha referencia na ficción fegor nos diagnósticos para cen- minina da década.

’’

Definida pola crítica como
comedia negra, para min esa
etiqueta quédalle curta. Non
hai posibilidade de escapar ao
humor macabro cando traballas nun hospital pero o fondo
desta serie é o drama da enfermidade para uns profesionais
(o persoal asistencial non facultativo) que sofre xornadas
interminábeis, discriminación por parte dos médicos e
os malos modos dos seus pacientes.
Mais o esquelete da serie é a
actriz Edie Falco. Famosa por
ser Carmela Soprano, consorte
do protagonista da arquifamosa saga televisiva de gangsters
de Nova Jersey, neste papel un
non encontra nin rastro do seu
anterior rol e sorpréndese da
gran capacidade para interiorizar unha personalidade única,
unha personaxe chea de pequenas pezas que nunha escena esnifra o po dunhas pílulas
antidepresivas e na seguinte fai
de mamá perfecta coas súas
nenas xusto antes de botar un
foguete furtivo no laboratorio
co seu amante.
Nurse Jackie debería ser unha serie de éxito nas nosas casas ao igual que o foi nos EE
UU. Mais nestes tempos de
descarga de televisión pola internet e de medo atávico das
canles gratuítas a apadriñar series estadounidenses, talvez
non deixe de ser un título de
culto para minorías.
A quen lle gusta sentir unha
labazada intelixente da vida real, a serie non o defraudará.
Jackie Peyton podería ser a irmá de House, con igual mal
xorne pero con moitas máis urxencias na vida como para
quedar obnubilado nun recanto acariñando o bastón.
C. Lorenzo

goberno do meu Concello –e digo goberno porque non existe, por moi raro
que lles pareza, Concellaría de
Cultura ningunha– vén de editar hai uns días o típico-tríptico onde se nos anuncia con
moito colorín aos veciños todos a máis ou menos extensa
programación relacionada coas Letras Galegas deste ano.
Fóra do grao de tino ou desatino da selección de actividades
(cousas veredes!) o certo é que
non deixei de bosquexar certo
sorriso de incredulidade por
un dos eventos relacionados: a
celebración dunhas Xornadas
de linguaxe administrativa galega nun centro de ensino.
Que está ben, ollo; que si, que
caralludo; que non ouso pór
en dúbida que os alumnos de
ciclo medio de Xestión Administrativa do IES merezan... O
que non acabo de ver, isto é, o
que non me remata de encaixar... En fin! Supoño que isto
non deixa de ser un síntoma
dunha doenza que se repite
noutros moitos concellos, e
quen di nos concellos ten que
dicir “na sociedade”: a festa
das letras xa non é máis ca un
caixón de xastre onde cabe todo o que teña unha mínima
relación co galego, o lavado de
cara de quen está 364 días ao
ano de costas á lingua de noso.
Debemos ser o único país do
mundo que se ve forzado a
confundir –por activa e por pasiva– lingua e literatura. E así
nos vai. Ben sei eu que endexamais me han dedicar un día
das Letras Galegas. Pero estou
certo que se o quecemento
global amolega un día o siso de
quen deciden estas cousas,
maldita graza lle ía facer ao
que quedase de min que aproveitasen un folleto coa miña
cara para ir e espetar, poñamos por caso, que o “adjunto
remito” debe quedar nun moito máis aquelado “achego coa
presente”.

’’

O Día das Letras é un caixón
pero debimos
facer orla”

EDICIÓNS A NOSA TERRA

RESA.

nio musical
squecido
das

abitual na
último
e

zos Sonoros.

odeletras
nto e
e dous
os na
Fernando
arrera”
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Títeres en crise
O Festival de Redondela capea os problemas
económicos cunha programación reducida
gada de abrir o pasado 19 de
O 11 Festival Internacional de maio o festival co espectáculo
Títeres de Redondela, memorial Em concerto, no que propoñen
Juanjo Amoedo, que se desen- sete historias independentes e
volverá en rúas, prazas e salas do sen palabras nas que a técnica
concello até o 23 de maio, vén de manipulación directa se
marcado inevitabelmente pola combina cunha temática pouco
crise. A asociación Xente Titiri- habitual no teatro de monicreteira e a Concellaría de Cultura ques. Dende os seus inicios en
de Redondela afrontaron a or- 1971, no que apostaron por esganización desta edición cun pectáculos con grandes máscaorzamento 30.000 euros inferior ras, até a actualidade, a formaao do pasado ano, que obrigou a ción brasileira dedícase ao estusuprimir a programación esco- do, investigación e experimenlar e a manter só os espectáculos tación da linguaxe escénica e
ao aire libre e os de sala. Esta é a dende 1981 desenvolven proprimeira vez, despois de once xectos educativos e formativos.
anos de festival, que se supriDentro da variedade da promen as obras escolares.
gramación destaca a presenza
A Xunta de Galicia, dando un de Girovago & Rondella Family
paso máis na política de recortes Theatre, unha das poucas famidas axudas públicas para cultu- lias de arte contemporáneas de
ra, suprimiu os 18.000 euros cos Italia. Tras diversas experiencias
que financiaba, a través dun en mimo, música e artes aplicaconvenio co concello, o festival. das, Girovago e Rondella coñeA organización lamenta “que a céronse en Rodas en 1987. XunXunta deixe sen axuda a un festi- tos presentaron durante sete
val con éxito de público que vai anos os seus espectáculos na
pola súa décimo primeira edi- illas gregas e na costa turca, unción” pero sinala que “non só has propostas que foron evolupor cartos se pode cargar un cionando co tempo e que se foproxecto como o de Redonde- ron adaptando cando medrou a
la”. Miguel Borines, un dos orga- familia para que todos contasen
nizadores do evencon lugar de seu sobre as táboas.
to e membro da O MÁIS DESTACADO.
A compañía, que
compañía de moni- A proposta de Girovacreques Tanxarina, go & Rondella, o esaínda se traslada en
carromato como as
sinala que os recor- pectáculo de sombras
antigas formacións
tes nas subven- chinesas de Valeria
cións á cultura que Guglietti e a peza de
de tradición euroestá a levar a cabo a globoflexia de El Repea, presenta un espectáculo de rúa,
administración au- trete de Dorian Gray
Circo poético, artetónoma non son artellan o máis destallado sobre númefroito da casualida- cado da programaros de malabarisde e alerta de que ción.G
mo, mimo e equiliesa política “deixa
brismo, que conserun sector produtiva o sabor das familias de cómivo nunha situación difícil”.
A pesar da redución tanto na cos ambulantes que teñen moiprogramación como na dura- to que ver coa tradición xitana.
ción, esta edición volve poñer o Pais e fillos en escena presentaacento na calidade, variedade e rán tamén o espectáculo de sala
multiplicidade de técnicas de Man viva, no que concerten as
manipulación de monecos, co- mans en verdadeiros monecos.
mo explica Borines, coa inten- Nel presentan, sen palabras, un
ción de “mostrar que as posibili- mundo fantástico, onde todo é
dades de levar un espectáculo a posíbel.
escena son tan diversas como a
imaxinación dos propios titiri- GLOBOS CON VIDA. O espectáculo
teiros”. Durante os cinco días de de globos Rúa aire, co que a
festival representaranse espec- compañía El Retrete de Dorian
táculos de sombras chinesas, de Gray está a recadar boas críticas,
man, de manipulación directa, representarase tamén en Recon obxectos, con globos ou con dondela, no Auditorio do Multiusos da Xunqueira. A compamonicreques de luva.
A compañía brasileira Con- ñía galega, en coprodución co
tadores de Estórias foi a encar- Centro Dramático Galego, preM.B.

Manuel Janeiro

‘Prodúcese
literatura infantil
en exceso’
M.B.

O deseñador e escritor Manuel
Janeiro vén de publicar A abella
abesullona (Editorial Galaxia),
dirixido ao público infantil no
que recunca na cuestión da
procura da identidade e o deslumbramento pola natureza
Como nace este libro?
Todas as tardes cóntolle un conto a miña filla de seis anos. Ás veces, do que lle conto quédame
memoria que me serve como
“pre-texto” e a partir de aí elaboro un texto literario. O libro escribino hai dous anos nun verán
semellante ao que describe a
historia, no que a natureza se
negaba a mostrar o seu lado bo.
D e s p o i s d o é x i t o d e Pucho, o
habitador dos tellados, incluído na lista IBBY, como afronta
este libro?
O Pucho foi a miña primeira publicación en prosa. Até ese momento só publicara poesía e
pouca. Dende aquela seguín escribindo abordando os temas
que me interesan: un certo deslumbramento pola natureza,
unha percepción das cousas pequenas, a relación do ser co entorno e a procura da identidade.
Tamén reflexiono sobre as relacións parentais, sobre a vinculación entre xerador e xerado, que
é ao tempo unha fonte de conflito e sinal de identidade.
Valórase a literatura infantil?
Prodúcese literatura infantil en
exceso por que parece un sector
editorial florecente. Nese sentido está supravalorada. De nos
referir a se se considera unha literatura plena, a clave está na
calidade e non á quen vai dirixida. Os grandes autores de literatura infantil non tiñan conciencia do seu público. É a recepción
a que convirte unha lectura en
desexábel para unhas idades ou
outras. O fenómeno moderno é
que a industria crea o produto
antes de ser recibido.G

La Baldufa representa Drago.

O espectáculo de globos Rúa Aire é representado polo Retrete de Dorian Gray.

’’

Detrásdestexogodeletras
agáchase o talento e
a experiencia de dous
músicos curtidos na
escena musical: Fernando
Abreu e Pablo Carrera”

senta este espectáculo que ten
como pano de fondo unha máquina vella de procesado e inflado de globos, con dous opera-

Faro das tradicións
titiriteiras
do mundo
Redondela tense convertido
no espazo no que unha vez ao
ano se cruzan compañías de
Togo, manipuladores de Hong
Kong, actores da República
Checa ou carromatos italianos,
todos coas maletas cargadas
coas tradicións que as singularizan e situan no mundo. Neste
sentido, o festival redondelán
ten contribuído non só na redescuberta dos monicreques,
especialmente os de adultos,
senón que serve de escaparate
da gran riqueza creativa da escena titiriteira mundial.G

? UERE SABER MÁIS?

A programación completa está na
páxina oficial do festival,
festivaltiteresredondela.com

rios cun xefe de baixa por depresións e cun puñado de globos
empeñados en vivir, a pesar da
ameaza dunhas malvadas tesoiras de ideas fixas. Con Rúa aire, a
compañía dá unha nova volta á
torniqueta dentro da experimentación iniciada xa na súa
primeira peza Ne me quitte pas,
baseada na construción de monicreques con globos.
Ao igual que O Retrete de Dorian Gray, por Redondela desfilaran as compañías catalás Taaat, Tombs Creatius e La Baldufa,
que presentará o espectáculo de
rúa Drago, no que tres militares
desertores chegan á cidade, fuxindo da barbarie, nun estraño
aparato móbil, a madrileña Rodorín, así como as galegas Boneca Lareta, The Turre’s Band, Os
Croquetas e C’É Orquestra Pantasma, as francesas Pelele marionnettes e Marionetas en liberdade, a belga Plansjet Poppentheater e a brasileira Compagnie Jatoba.

SOMBRAS CHINESAS ARXENTINAS. A
artista arxentina Veleria Guglietti achegase novamente a Redondela a presentar Non toquen as miñas mans, a proposta
de sombras chinesas que pechará a programación deste
ano. A artista propón unha colección de imaxes e de historias
creadas coas mans e proxectadas sobre unha pantalla, na que
se mesturan a linguaxe do cine
mudo, a banda deseñada, a maxia e a música.G
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Cans, de festa agroglamour a preselección
para os Goya
A Academia de Cine vén de incluír o Festival de
Curtas de Cans dentro do listado de certames que
preseleccionan para os premios Goya. A decisión
garante a presenza de curtas galegas no máximo
galardón da Academia española
2010 marcará un antes e un despois para o Festival de Cans. Por
vez primeira, os gañadores da
VII edición, que volve revolucionar a parroquia porriñesa do 19
ao 22 de maio a golpe de chimpíns tuneados con xestas, alfombras vermellas nos camiños
e proxeccións en cortellos e adegas, entrarán automaticamente
na preselección do premios Goyas, os galardóns que a Academia do Cine outorga anualmente para destacar as mellores propostas do audiovisual estatal.
A coincidencia entre algunhas películas que forman parte
do palmarés de Cans e os filmes
galegos finalistas aos goya en pasadas edicións, como é o caso de
The werepig, X nada, A flor máis
grande do mundo e Minotauromaquia, foi tida en conta pola
Academia á hora de tomar esta
decisión. Os organizadores valoran a medida como “un paso
adiante” nos obxectivos fundamentais da cita de potenciación
da industria audiovisual galega e
de facilitarlle aos creadores unha
vía para que os seus traballos
cheguen a un público máis amplo dentro e fóra do país.
A nova etapa inaugúrase en
Cans co cartel de “entradas esgotadas” e cunha programación
ambiciosa, tanto no musical como no audiovisual, que contará
coa presenza de Coque Malla o
venres 21 e con The Ellas, o grupo integrado por Luís Tosar, Piti
Sanz, Iván Laxe, Suso Alonso e
Ro Muñoz que interpretará un
avance do seu segundo traballo
discográfico así como versións
dos grandes éxitos de voces femininas, o sábado 22.
O Jaliñeiro Unplugged vén
complementar a programación musical con concertos de
pequeno formato nun galiñeiro. Tamén haberá regueifas co
Caruncho e Benito Lobariñas e
porase en marchar o Rock’n’Road con actuacións na estrada dos grupos Baldosa Amarilla e Santos Morcegos.

AS CURTAS PROTAGONISTAS. Do cen-

tenar de películas presentadas,
proxectaranse o sábado 22, dentro da sección a concurso, un total de 12, dentro da categoría de
ficción, sete, na de animación e
14 videoclips. Ademais, no Jalpón Friki pasaranse outras 14
propostas inclasificábeis, entre
elas O labirinto ario, Slow food
ou Eu tamén quero coñac.
Como novidade, inaugurarase o Torreiro das Estrelas, o
particular “paseo da fama” de
Cans, no que os premios de
honra e as estelas que pasen
polo festival irán deixando a
súa pegada. Luís Tosar e Ernesto Chao, gañadores do primeiro e do último premio Pedigree, serán os encargados de
colocar as primeiras lousas.

FATIMA R. SÍO

ESTREAS MUNDIAIS. O festival servirá ademais de escenario para
a estrea mundial da longametraxe documental O mono Paco, no que os directores Piño
Prego e Guillermo Souto narran a historia dun mono africano traído a Galiza por un
mariñeiro redondelá, así como
o filme Naipe de sangue.G
LUíS OTERO

M.B.

? UERE SABER MÁIS?

www.festivaldecans.com

Ernesto Chao, premio de honra do festival

‘Dentro dos cortellos, o respecto polo cine é brutal’
Famoso polo papel de Miro, na serie
Pratos combinados, da TVG, o que
fora director do CDG e actor dende
1969 foi recoñecido co premio Pedigree de honra, co que Cans aprecia
a traxectoria e o compromiso coa
profesión.
Como recibe este premio?
Trátase dun dos máis prestixiosos
do país, porque o festival apoia o
cine galego, especialmente as curtas, con poucos medios pero moita profesionalidade. Ten un carácter singular, único pola súa filosofía
e o ambiente que se crea.
Que significou Cans para o audiovisual en Galiza?
As curtametraxes dispoñen a partir de Cans dun espazo acreditado
para exhibirse e para darse a coñe-

cer aquí e en todo o Estado. Cans é
o único festival de curtametraxes
galego que ten cobertura en todas as canles. Pero temo que creza
demasiado e perda o seu espírito.
Cales son as claves do éxito?

Paréceme apropiado que se aproveiten todos os locais de Cans, dende un cortello a unha adega, porque moitas veces non se desenvolven proxectos aludindo á falta de
medios. O que máis me chamou a

atención dende o primeiro ano é o
respecto que se mostra polas proxeccións aínda que sexa dentro
dun cortello. É brutal.
O seu nome e o de Tosar estrean o
particular paseo da fama de Cans,
ao xeito do Hollywood Boulevard, con cadansúa estrela.
Paréceme brillante que de xeito
paródico fagamos o mesmo que
se fai por aí adiante. Pido ás institucións públicas que apoien estas
iniciativas. Estamos pasando por
unha etapa terríbel na que se demostra unha gran falta de interese
pola cultura. Resúltame chocante
que mentres se gasta o que non
temos nunha cidade da cultura
por outra banda se maten os proxectos culturais. G
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O PASADO TAMÉN SE MODIFICA

Os árabes e a Rota Xacobea
A historia da época desmitifica
crenzas moi arraigadas
Manoel Toural Quiroga
[TEXTO & ILUSTRACIÓNS]

A

cultura musulmán,
cristiá e xudía de
Spania (tal era a denominación do sur
da península) así como a cultura cristiá e xudía de Galiza
compartiron costumes durante oito séculos. Naquel tempo
as distintas comunidades convivían e relacionábanse trocando coñecementos e mercadorías. Se ben é certo que tamén se produciron accións bélicas, aínda que case nunca estiveron suxeitas ao estereotipo
reconquistador de mouros
contra cristiáns. Os enfrontamentos debían de adaptarse a
calquera alianza posíbel: musulmáns contra musulmáns,
musulmáns e cristiáns contra
cristiáns ou musulmáns, e cristiáns contra cristiáns. O estudo
da realidade cotiá da sociedade da época permítenos ademais desmitificar crenzas que
aínda hoxe seguen arraigadas.
Unha construción sociopolítica como a Rota Xacobea, elaborada entre os séculos IX e XII,
foi utilizada con posterioridade
dun xeito diferente. A invención
orixinal converteuse en mito
ideolóxico, plasmado na nova
ficción do Santiago matamouros por parte da autoritas cristiá,
como ferramenta para conquistar o espazo hispánico. Curiosamente, é nese intre cando
tamén comeza o declive das peregrinacións.

RELEVANCIA DA RELIXIÓN. No medievo, a relixión era determinante como guieiro de cultura
e pensamento. A maioría dos
fenómenos existenciais explicábanse só a través da óptica
relixiosa. Así, cando nos achegamos a un ámbito sociocultural, como é o da peregrinación
a Compostela, descubrimos
fragmentos dese contexto.
A igrexa medieval aseguraba

a vida das persoas mediante a
administración sacramental, regulando a súa experiencia vital
desde o nacemento até a morte
e mesmo no máis alá. En consecuencia, a igrexa realizaba prácticas que revestían grande importancia a nivel popular, como
a de considerar santos a persoas
que polas súas calidades podían
actuar de intercesores ante
Deus. Nesta atmosfera xurdían
novos cultos capaces de organizar a vida social. O mesmo que
aos apóstolos de Xesús se lles recoñecería a súa santidade en toda Europa, localmente aparecían numerosas figuras dotadas
con virtudes específicas para cada lugar. Produto desta actividade sería a aparición de reliquias
de santos. Para recibir favores e
indulxencias, aquelas xentes tiñan que dar esmolas caritativas
e venerar as reliquias, pois críase
que a peregrinación a un punto
concreto era de grande beneficio espiritual. A igrexa establecía
a periodicidade de cada indulxencia.
Sendo Xerusalén o lugar sagrado máis importante pero
tamén o máis difícil de atinxir,
en Europa nacen dous centros
de peregrinaxe que responderían ás expectativas: Roma e
Compostela. Na primeira decidiuse que estaban depositadas
as reliquias de San Pedro e San
Paulo e na segunda que se atopaban as de Santiago O Maior.
Convén dicir que até agora
non se coñece ningún autor
nin documento que entre os
séculos IV e VIII faga mención
á praedicatio de Santiago, á
traslatio dos seus restos nin
tampouco ao seu enterramento, tanto en España como en
Galiza. A inventio da localización sepulcral do apóstolo no
primeiro terzo do século IX
(Concordia de Antealtares,
1077), sitúa a descuberta da reliquia por parte do bispo de Iria
Teodomiro, avisado polo eremita Paio, nun antigo cemite-

rio pagán coñecido co nome
de “compositum”, común a
outros lugares de Galiza e de
escuro significado toponímico.
O rei galego Afonso II (749842), convidado polo bispo, visitará o lugar para dar testemuña e edificar unha capela dando comezo á visitare loca sacra,
cun marcado acento local.

O Santiago español matamouros e [abaixo] o Santiago galego do Codex Calixtinus.

’’

OcultoaSantiago
incrementa a vida
económica galega
pero tamén trae o ardor
bélico das cruzadas”

’’

ASpania,concapital
en Córdoba, floreceu
cos Omeya, converténdose
nunha das primeiras
economías comerciais
e urbanas de Europa”

’’

AhoxechamadaVíada
Prata, anterior ás
peregrinacións, era
transitada por fenicios,
gregos e romanos e logo
polos comerciantes árabes
da Spania”

ORIXE DA URBE COMPOSTELÁ. En
torno á reliquia, custodiada
polo bispo de Iria e os monxes
de Antealtares, xunto cunha
poboación heteroxénea procedente doutros lugares de Galicia, irá medrando o burgo
compostelán. Nese momento,
París e Londres aínda eran poboacións case descoñecidas
achándose nas máis absolutas
condicións de insalubridade e
primitivismo.
No 862, Ordoño I trasladará a
sede catedralicia de Iria a Compostela. Logo, Ordoño II no 915,
ao obxecto de atraer a outras
xentes de fora de Galiza, outorga
o privilexio de conceder liberdade de residencia á persoa que
permanecese na cidade durante 40 días sen ser reclamada.
Pouco a pouco o peregrinus (ou
estranxeiro) afluirá até aquí.
Tanto a urbe como o santuario adquirirán unha grande relevancia política e social non soamente en Galiza e Spania, senón
tamén en toda Europa. En
Compostela serán coroados os
reis galegos. De resultas deste
impulso, a cidade foi atacada
polas tropas de Almazor no 997
aliado con autoritas galegas que
estaban a disputar a competencia compostelá. Só o lugar sagrado foi respectado. No 1075, o
bispo Diego Páez dará comezo
ás obras de construción da catedral románica, en cuxa sede o
arcebispo Diego Xelmírez consagrou rei de Galiza a Afonso
Raimúndez (1111), continuando a tradición. Por estas datas
redáctase o Codex Calixtinus e o
papa Alexandre III concédelle o
privilexio do Ano Santo Xacobeo (Regis Aeterni, 1181). A lingua galega flúe socialmente con
naturalidade e a peregrinación
reviste carácter internacional.
O culto que establece o >>>
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Capa do libro Al-Tasrif (trad. latina).

Mapamundi con Galiza e Spania (anónimo de Ravena, s. VII).

Canto de Gazal (Spania, s. XIII) e actividade comercial [á esquerda].

>>> contacto con Europa presenta trazos positivos e negativos. Por un lado, estimula a vida económica de Galiza e o deO pesa almas senrolo dunha importante reda Catedral de urbana articulada en torno á
Compostelá. Rota. Por outro, a chegada de
estranxeiros supón a introdución dunha mentalidade intolerante e bélica característica
das cruzadas.
Da man dos cabaleiros, os
monxes cluniacenses veñen a
reformar a vida relixiosa co desexo de facer o voto empuñando a cruz e a espada. Todo isto
comeza a ser frecuente a principios do século XIII para desembocar na creación do Santiago
matamouros, que ademais de

sinalar o declive das peregrinacións converterá á figura do
Apóstolo no patrón da España
unitaria e até a actualidade.

ROTEIROS E CAMIÑOS. O período de
máximo esplendor comercial,
cultural e político de Spania foi o
coñecido como Califato Omeya
(929-1031). A súa capital, Córdoba, seria unha das cidades
culturais e financeiras máis importantes do mundo e Spania
sería considerada como a primeira economía comercial e urbana de Europa tras a desaparición do Imperio Romano.
Antes de que esta potencia
atinxa o seu máximo desenrolo,
érguese en Galiza un espazo

anovador que vertebra por primeira vez en Europa unha alternativa capaz de neutralizar a
puxanza do mundo musulmán.
As razóns de que aquí se constitúa agora un novo centro quizais radique en que Galiza tiña
xa asentada de antigo unha estrutura política herdada do espazo suevo (Parochiale
sueuum), única en Europa, que
facilitaría as relacións co veciño
hispánico antes que outras monarquías continentais. Deste
xeito o troco comercial ficaba
garantido dando paso á libre circulación de culturas, pondo en
entredito a idea de Reconquista.
A Galiza non só acudían peregrinos á reliquia senón que
tamén chegaban outros viaxeiros para aprender e recibir digamos a nova tendencia. Nada
estraño polo común ao que
acontece na actualidade con
outras metrópoles.
Séculos antes de que existise a cuestionada Escola de Tradutores de Toledo, presentada
como paradigma de entendemento entre as tres culturas, en
Compostela probabelmente
xa se dese esa convivencia. Galiza, o finisterrae do mundo coñecido, representaba o centro
metropolitano do continente e
outros reinos europeos patrocinaban e fomentaban o peregrinatio.
A nosa lingua que atinxirá a
súa normalización no século
XII, será xunto co árabe o vehículo de comunicación utilizado
pola corte nas súas relacións
con Spania e con Europa.
Antes de ser transitados os
camiños da peregrinación, as
fontes históricas e arqueolóxicas
desvélannos a existencia dunha
vella rota entre Emerita Augusta
(a actual Mérida) e Asturica Augusta (Astorga, na Galiza histórica) frecuentada polos comerciantes e intelectuais árabes.
Uns e outros desprazábanse por Al-Balat (O Camiño)
transitado xa por fenicios, gregos e romanos. Unha confusión fonética fai que na actualidade o coñezamos co nome de
Vía da Prata. Esta era a única
vía de comunicación que desde a antigüidade unía sul e
norte peninsular.G

? UERE SABER MÁIS?

Codex Calixtinus. Edición en
galego do Códice Calixtino.
Edicións A Nosa Terra. 2009

Sabios árabes
en Compostela
Das bibliotecas europeas podemos extraer información de
grande interese. A Bibliothèque
Nationale de París (BNF) e á
(SLUB) de Dresde revélannos
que non só comerciantes musulmáns visitaban Galiza senón
que tamén o facían intelectuais.
O embaixador, astrónomo e
poeta xienense Yahya ben Hakam (770?-864?), de lendaria e libertina vida, coñecido co sobrenome de Al-Gazal (a gacela), díxose que pola súa beleza, pero
como apuntan outros estudos
tal vez por ser considerado cantor de Gazal (diálogo amoroso
cunha dona), estilo poético aínda vixente no Iraq e Arabia Saudita. Foi embaixador na corte de
Bizancio ante a emperatriz Teodora, antes prostituta e logo
mártir. Visitou Compostela en
dúas ocasións. Da primeira fálanos Anselmo López Carreira en
O Reino Medieval de Galicia(Edicións A Nosa Terra, 2005). A segunda vez fíxoo acompañado
por un descoñecido Al-Atiz, e
confirma a veracidade da primeira: “[…] foron a Santiago en Galiza, alá dous anos despois de o estar “ (Abu Ubayd, s. XI en SLUB).
Tamén visitou Compostela, o
científico e médico cordobés
Abu Al-Zahrawi (936?-1013?),
pai da cirurxía moderna pola súa
obra Al-Tasrif. Traducida ao latín
foi utilizada como libro de texto
médico nas Universidades Europeas desde o século XII ao XVII.
Anedoticamente diremos que
nesta obra describe como terapia a tradición de levar flores aos
enfermos. Acudiu a Compostela
para se atopar con outros sabios:
“[...] convocados polo galego Vilasio (?)” (en BNF, 43021B).
O Arquivo Histórico Nacional de España garda verdadeiros tesouros documentais, froito probábel do espolio nos
mosteiros galegos e pendentes
aínda por investigar.G

’’

Dasbibliotecaseuropeas
e do Arquivo Histórico
de España podemos obter
informacións
de grande interese”
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A LIBERDADE DE EXPRESIÓN

Pouco papel, pouca información
e moitas voces de mando
O 3 de maio foi o Día da Liberdade
de Expresión. O Estado español padeceu
a escaseza e a censura durante boa parte
do século XX. Aquí analizamos como sobreviviu
a prensa galega nesas circunstancias
Antonio Cendán

H

ai 74 anos, co comezo da Guerra
Civil, principiaba
unha nova etapa
para os medios de comunicación galegos, que se referendaba tres anos despois, e xa en todo o Estado, co inicio dunha
dura e longa Posguerra. As novas circunstancias afectáronlle
sobre todo aos medios impresos pero tamén aos aínda escasos e emerxentes audiovisuais,
unha situación que se prolon-

garía até case os anos sesenta.
A prensa vive este período
en permanente estado de Guerra. A normativa á que se atén é
unha lei de Serrano Súñer, ditada en pleno conflito bélico,
en 1938. A censura será férrea,
é a época negra por excelencia
dos medios informativos. A todo isto engádenselle elementos extraordinarios como incautacións e supresións de
xornais, así coma depuración
de xornalistas e intelectuais,
moi habituais na prensa da
época, o que redundou na per-

da de calidade dos periódicos.

DESAPARICIÓN DE CABECEIRAS. Malia que xa se remonta a 1936, a
Posguerra ten pouco que ver co
período que vive a prensa na Segunda República. Un dos casos
máis evidentes foi a incautación
do diario El Pueblo Gallego, o
periódico centrista e galeguista
de Portela Valladares, que se
convertería en voceiro gobernamental durante o franquismo.
Tamén desapareceron varias decenas de cabeceiras locais e comarcais que viviran o
seu mellor momento na primeira metade dos anos trinta.
Ao control oficial engadíanse
agora as penurias económicas.
Unha das principais era a falta
de materias primas. Neste tempo nótase a escaseza de papel e
algún xornal de gran importancia coma La Voz de Galicia che-

’’

Afaltadepapeldeulugar
a que o 2 de xullo de 1940
La Voz de Galicia saíse
só con dúas páxinas”

ga a rozar o desastre. Na súa
edición de 2 de xullo de 1940, o
diario herculino saca tan só dúas páxinas, mentres que ao día
seguinte duplica o número a
costa de recortar o tamaño a
metade. Neste mesmo ano, outro xornal galego, Rumbo, de
tendencia falanxista, que se publica en Ourense desaparece e
o seu persoal é incorporado á
redacción de La Región.
Os clásicos locais e comarcais, así coma, loxicamente, a

prensa dos partidos ilegalizados, convértense en historia.
Tan só sobrevivirán uns poucos
entre os que salientan La Voz de
Ortigueira, Heraldo de Viveiro,
Las Riberas del Eo e La Comarca, de Ribadeo. Os restantes son
obrigados a desaparecer e os
seus propietarios e editores sofren a persecución, en maior ou
menor grado, do novo Réxime.
A difusión de xornais é, neste
período, moi escasa. As únicas
cifras oficiais que existen son as
do Anuario de la Prensa Española, unha publicación do organismo oficial de prensa, entón a Vicesecretaría de Educación Popular, en mans da Falanxe, que engorda frecuentemente os números relativos aos
xornais oficiais. Así, no caso galego sitúa a El Pueblo Gallego,
con 14.000 exemplares de venda diarios, por diante doutros
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Catro horas
de radio
ao día

O galego en marcha atrás

clásicos coma Faro de Vigo eLa
Voz de Galicia, algo que resulta
cando menos sorprendente.
Estudos elaborados posteriormente demostran que o control
oficial inflaba as cifras dos medios da Falanxe.
Hai tamén outros cambios.
Un xornal católico convértese
en vespertino. El Eco de Santiago transfórmase en 1946 en La
Noche. No “novo” xornal, de
baixa difusión, terán cabida firmas que foran caladas até daquela. Así, aínda que conserva a
numeración do seu antecesor,
na súa primeira edición baixo a
nova cabeceira, aparece un artigo en galego de Ramón Otero
Pedrayo que leva por título “Os
carabelos esfanados”.
A única publicación nova, de
certo relevo, será Meta,, un xornal un tanto curioso editado por
Eugenio de Haz, que aparece en
1943, dedicado a información
deportiva e de espectáculos que
chegará a publicarse unha media de tres veces por semana e
que sobrevivirá até ben entrada
a década dos sesenta.

Nesta época, anos 1940-50,
Galicia sofre unha marxinación semellante a ocorrida hai
dous séculos, emerxendo tópicos que se encontraban en vías
de extinción. A lingua gozara xa
dun certo relevo durante a II
República, coa edición de xornais e revistas en galego, entre
eles A Nosa Terra, amais doutros que se inserían na prensa
progresista republicana, como
El País ou La Zarpa.
Un dos máis importantes
detractores do galego foi Juan
Aparicio, director xeral de
Prensa e Imprenta, o mesmo
que acuñara o lema de “Una,
grande, libre” que se lle engadiría ao escudo franquista.
Aparicio cargou en distintas
ocasións contra a lingua galega e contra os que nela se expresaban, ademais de recorrer a vellos tópicos que a situaban nunha postura marxi-

nal. Dúas persoas adscritas ao
réxime, Álvaro Cunqueiro e
Xosé María Castroviejo, manifestáronse en contra dos
seus postulados.
Durante máis de un lustro,
1939-45, a prensa convértese
no único recuncho para poder editar algúns textos en galego, que van dende poemas a
algúns artigos de tipo literario.
Nesa época non se edita nin
unha soa obra, en formato libro, na nosa lingua. Salienta a
portada de La Voz de Galicia,
de 1943, con motivo do pri-

ticos nos xornais, que tamén
dan conta do calendario e horario dos actos relixiosos.

Os mandatarios da Igrexa
gozan da mesma protección
que os políticos do Réxime, po-

’’

O25dexullode1943,
La Voz de Galicia fala
do “Día de Galicia”, aínda
que de forma anecdótica”

A IGREXA NAS ROTATIVAS. Outro
dos aspectos que sobresae é a
saturación de información relixiosa, así como a presenza
maioritaria de cargos eclesiás-

A edición internacional en español da revista norteamericana Life,de distribución minoritaria, osixenaba o pechado panorama informativo. Na portada deste número, unha imaxe do, daquela, príncipe Juan Carlos, que esta semana lle cedeu temporalmente a representación oficial ao seu fillo, por mor dunha enfermidade.
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meiro ano xubilar da Posguerra. Nela aparece o “Romance
de don Gaiferos” e curiosamente fálase do “Dia de Galicia”, aínda que non deixa de
ser de forma anecdótica.
A escasa prensa que xa comeza a quedar na emigración, principalmente na Arxentina, Cuba e Uruguai, vai
constituír o único soporte impresos no que se insire unha
porcentaxe relativamente alta
de artigos e información na
lingua propia, o que ocorría é
que estaban moi lonxe.G

lo que non cabe a posibilidade
de crítica ao seu labor. A Igrexa
dispón ademais dunha cadea
de medios impresos, única en
toda Europa, coñecida coma
Editorial Católica (EDICA) e
que en Galicia estará representada por El Ideal Gallego. A isto
hai que engadirlle o confesionalismo incondicional dalgúns periódicos como La Región que, anos máis tarde, en
1960, con motivo do seu cincuentenario, proclamarase
“católico dende a súa fundación”. Os xornais da Igrexa gozan tamén dunhas posibilidades económicas das que carecen outros. Un exemplo é a
edición motorizada coa que
contaba El Ideal Gallego para
Mondoñedo, e da que se informa nas sucesivas edicións do
Anuario de la Prensa Española.
A Igrexa vai ter un especial
protagonismo ao rematar a Segunda Guerra Mundial, cando
se adopta o nacionalcatolicismo coma nova doutrina do Estado. A alma mater desta ideoloxización vai ser o ministro
Gabriel Arias-Salgado, que coloca a fe católica por riba da
propia lexislación. Foi quizais o
único político que chegou a
xustificar a censura con argumentos de tipo teolóxico.G

A radio era, daquela, un
medio incipiente. Dispor
ademais de transistor constituía un luxo. Estes aparatos só existían en bares, restaurantes e na casa dalgúns
emigrantes retornados da
Habana ou Bos Aires. A
programación era tamén
escasa. Os oíntes só podían
sintonizar as emisións unhas catro horas ao día no
mellor dos casos. Un informativo oficial, espazos de
música clásica e relixiosos
conformaban o groso dos
programas.
En Galicia, por estas datas, inaugúrase Radio Nacional de España na Coruña. Centro Emisor do Noroeste, que carecía de programación propia. Os seus
equipos procedían da anterior emisora instalada en
Salamanca.
Polo demais, sobreviven, a duras penas, seis
emisoras de radio nalgunhas das máis importantes
poboacións. Salienta o potencial de Radio Galicia en
Santiago de Compostela,
que xa en 1946 formaba
parte da Cadea SER. A súa
programación contiña algúns espazos adicados a
música popular galega.

O NO-DO. O franquismo foi
ineludibelmente unido ao
NO-DO, o seu servizo de
información cinematográfica, xurdido en 1943. As cámaras achegáronse en reiteradas ocasións á nosa terra, pero sen que iso supuxese unha gran contribución. O seu principal obxectivo informativo eran as
visitas do Xefe do Estado.
Tamén se tomaban imaxes
de competicións deportivas ou festas populares, entre elas as tradicionais Rapas das Bestas.
Tan só un documental,
“O carro e o home”, de Antonio Román, con guión de
Xoaquín Lorenzo, Xocas,
fai achegas etnográficas da
época.G
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Irixoa, entre
a Terra Chá
e as Mariñas

Ponte en Irixoa.

O concello de Irixoa sitúase
nunha zona de transición entre
a Terra Chá e as comarcas costeiras das Mariñas e Ferrolterra,
sendo a súa principal vía de comunicación a estrada vella que
comunica Vilalba con Betanzos, á beira da cal se empraza a
capital. Con todo, o de capital é
un modo de dicir, pois Irixoa carece dun significativo núcleo de
poboación, debido a que se trata dun termo municipal de tipo

Igrexa de santa María da Vila.

rural, polo que se espallan a
meirande parte dos seus habitantes, dedicados maioritariamente a gandería.
O principal atractivo turístico
radica na propia paisaxe e a súa
natureza, na que se misturan as
ondulacións, con altitudes significativas, con terreos chairos,
dedicados a praderías ou labranza. O hábitat natural está
composto por toda clase de árbores destacando as fragas;
abondan os castiñeiros e os piñeiros, aínda que tamén dispón
dun gran número de carballeiras, utilizadas algunhas veces
como merendeiros.
Entre os cumios do concello
destacan os Altos de Veríns,
desde os cales, nun día claro, se
poden divisar as zonas inmediatas. Esta paraxe natural salienta tamén pola fervenza que
cae dende o río Lambre. Claro
que falando do ámbito fluvial,
Irixoa é lugar idóneo nesta época do ano, xa que amais da corrente antes mencionada, tamén pasa polo seu territorio o
río da comarca betanceira por
excelencia, o Mandeo, ademais
do Zarzo. En todos eles prolifera
a troita común.
O patrimonio artístico histórico está presente por todo o
concello. Chaman a atención os
numerosos cruceiros, así como
o templo románico de Santa
María da Viña, clásico da comarca das Mariñas e rodeado
do cemiterio parroquial.
Para comer pode escollerse o
Restaurante Alecrín, na parroquia de Lousada, con boa carne
do país. Para tapas aconséllase
Casa David.G
Antonio Cendán

EXPOSICIONS.

Seixos que
cobran vida
A sala de exposicións da Área
Panorámica de Tui acolle até o
vindeiro 28 de maio a mostra
O andar da pedra, que recolle
unha escolma da obra escultórica que Raimundo Martínez
Rai, (Malvas, Tui, 1940) elabora sobre pezas grandes de granito e sobre coios. O peregrino, que abre a exposición no
exterior do auditorio xunto
coa obra O ollar dun can e O
amor existe, compoñen unha
mínima parte da produción
deste escultor vocacional que
ascende a máis dun millar de
obras, das que preto da metade están talladas en seixos.
“É difícil percibir cando un
empeza a dedicarse á escultura”, comenta. “No meu caso,
con once anos xa esculpía en
pedra as pías para que comesen e bebesen os animais. Posteriormente dediqueime ao
sector da extracción de granito
pero chegou un momento, co
contacto con outros escultores
que traían as súas maquetas á
miña canteira para un primeiro corte da peza, no que me
decatei que tiña que dedicarme a escultura. Así, dende hai
vinte anos adícolle noite e día
a esta paixón”.
Cualifica de casualidade o
emprego na súa obra do
coio, ao que lle atribúe calidades que singularizan a peza que resulta deles, apto para sometelo a diversas técni-
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portuguesas, claro– e máis
lentamente as do resto de
Europa e do novo mundo vitivinícola.
Entre os escasos viños de
Borgoña que podemos atopar esta este dun dos seus
maiores produtores: a Roux
Pere & Fils, elaborado na denominación máis clásica de
viños brancos de Borgoña
como é Chablis, neste caso
do 1º cru Montmains. Mercado no Vinus & Brindis de
Vigo por 16 euros.

Roux Pere & Fils Chablis
Montmains 1º cru 2006
Chardonnay.

MAGAZINE.39.

Achégase ao nariz con aires
nítidos e coa intensidade
xusta para que as incursións
olfactivas na copa non resulten baleiras ou cargantes.
Desta maneira atopamos
agradabelmente a froita
amarela fresca, o ananás verde e os cítricos, dándolle forma á parte frutal contrapunteada pola suavidade dunha
fina cremosidade entre as
galletas de limón. Cando
achegamos o pallizo con leves brillos dourados da copa
á boca descubrimos un gusto equilibrado, con tacto untuoso acompañado dunha
fina acidez que remata en saboroso amargor final.G
Antonio Portela

Esculturas de Raimundo Martínez Rai.

VIÑOTECA.

Un borgoña
branco

cas expresivas. En todo este
tempo, Rai ten dado vida nas
pedras a maternidades, caras, figuras abstractas, imaxinería relixiosa, instrumentos
e animais diversos, pero sinala que a liña estética que
conduce a obra dun creador
márcaa o público.G
M.B.

Os considerados como os
grandes viños brancos do
mundo teñen dúas faces: a representada pola atractiva e
poliédrica personalidade dos
riesling alemáns das ribeiras
do Mosel-Saar-Ruwer e a da
lonxeva complexidade dos
chardonnays da Borgoña. Estes últimos representan ademais a quintaesencia da diferenciación dos viños en función dos seus distintos terroir,
o espello onde se miran os
“terroiristas” de todo o mundoviño, cos seus viños de vila
e de viña.
Cada vez é máis doado
atopar nas viñotecas do pais
viños de fóra que non sexan
só Riojas e Riberas. Así, nos
últimos anos aumentaron
considerabelmente as referencias doutras zonas peninsulares –que non sexan
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1.407 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O Festival Mozart segue a desenvolverse na Coruña, c unha visita a
Carballo, e co prato forte esta semana da representación da ópera
Don Giovanni.

Coordenado por Gonzalo Vilas
ARZÚA
¬ EXPO . Crónicas da Represión Lingüística . Unha mostra
gráfica e audiovisual, comisariada
polo cineasta Xan Leira, en colaboración coa Deputación da Coruña, co obxectivo de divulgar a
memoria histórica ao redor da represión lingüística desatada contra a lingua galega dende 1936. Na
Capela da Madanela.
A Señora Carmen, no estudio.

Homenaxe á
Señora Carmen
Pontevedra acolle este venres unha
homenaxe á Señora Carmen, un
tesouro vivo da música tradicional
galega que, aos seus 84 anos vén de
presentar o seu primeiro traballo
discográfico en solitario, Na flor dos
meus anos.
Na homenaxe participarán como
artistas convidados a cantante
Uxía, Rodrigo Romaníou Malvela,
grupo no que se integra Carmen.
A Señora Carmen é a máis carismática das voces de Malvela, o
grupo de mulleres cantoras de
Sanguiñeda (Mos) que nos últimos
anos está a colleitar un enorme
éxito en Galiza e mesmo fóra dela
coa súa reinterpretación dos cantos tradicionais galegos en xeral e
do Val da Louriña en particular. O
disco Na flor dos meus anos, cunha
edición de luxo en formato digipack
recolle, ademais das doce cancións
tradicionais que ela conserva intactas na súa memoria, un documental sobre a súa vida e un fermoso libreto no que o escritor Fran
Alonsoamosa o lado máis humano
da protagonista.
O traballo discográfico contou
con colaboradores tan destacados
como a cantante portuguesa Dulce
Pontes ou o galego Xosé Manuel
Budiño, suscitando interés tanto
polas características insólitas da intérprete como pola humanidade e
carisma que logra transmitir.
O contacontos Celso Sanmartín
actuará como fío conductor do espectáculo e sobre o escenario estarán os instrumentistas habituais de
Malvela, aos que se sumará Sergio
Salesao teclado.
Haberá tamén un apartado audiovisual, con pezas de video creadas para a ocasión, como entrevistas cos colaboradores, e recortes da
vida da Señora Carmen en formato
fotográfico, que formarán parte do
espectáculo.
Venres 21, 21:00 (entradas a 10 euros), no Pazo da Cultura de Pontevedra .

BAIONA
¬MÚSICA. Bastards on Parade.
Concerto desta banda galega de
rock, o sábado 22, ás 23:30,na sala
Marrucho.
O BARCO
¬TEATRO. A Caixa de Música. Espectáculo para os máis cativos, pola
compañía Viravolta Títeres. Este
venres 21, ás 20:00, no Teatro Municipal Lauro Olmo.
BETANZOS
¬TEATRO. Atra Bile. Nazaria, Daría
e Aurora son tres irmás xa anciás que
viviron toda a súa vida xuntas nunha
gran casona dunha vila calquera.
Esta noite de xoves están reunidas
para velar o cadáver do marido de
Nazaria, a única que casou. Unha
obra do grupo Teatro de Ningures,
o domingo 23, ás 20:00, na Aula Municipal de Cultura.
BUEU
¬MÚSICA. Los Vecinos del Callejón . A música desta banda de
Granada está influida por diversos
estilos que mesturan nunha excelente mostra de fusión urbana. Concerto o venres 21, ás 22:30, na Sala
Aturuxo.
O domingo 23, ás 21:00, estarán os
madrileños de Nothink, con entrada a 6 euros.
E o mércores 26 poderemos escoitar, ás 21:30, ao grupo barcelonés
D’Callaos, que definen a súa
música como Nu-Flamenco, unha
versión renovada do rock con raíces dos 70.
BURELA
¬TEATRO. Palabras encadeadas. Nesta obra do grupo galego
Talía Teatro, un psicópata e a súa vítima, 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 venres 21, ás 21:30, na
Casa da Cultura
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Som do Galpom. Actuación deste grupo que xa ten 4
anos de idade e moito traballo enriba dos escenarios. Este venres 21,
ás 00:00, na sala Zona Zero.

¬ ARTE
Posgraffiti,
xeometría e abstracción
O Museo Urbano de Arte
Urbana, o M.U.A.U da Coruña,
lanza esta mostra, que centra a
ollada na abstracción e a xeometría presentes no actual postgraffiti,
unha forma de arte urbana que
abrangue novos conceptos e que
gañou numerosos adeptos nos últimos anos.
Esta será a primeira dunha serie
de exposicións para estudar pormenorizadamente as diferentes
formas, épocas e tendencias da
arte na rúa. O M.U.A.U. constitúe
unha experiencia bastante inédita, donde a cidade enteira é o
espazo expositivo, e que se
acompaña con manifestacións
musicais que se veñen dando na
sede da institución financeira, ao
longo destas semanas.
Artistas recoñecidos internacioCALDAS
¬MÚSICA. Balea´s Blues Quintet. Concerto desta banda de jazz
que interpreta standards do xénero
e temas propios, este venres 21, ás
00:00, na Zona Zero.
CARBALLO
¬MÚSICA. Festival Mozart. O
quinteto de solistas de vento da Orquestra Sinfónica de Galicia, formado por Claudia Walker, Casey Hill,
Juan A. Ferrer, David Bushnell e
Steve Harriswangler , interpretará o
Divertimento nº 8 en fa maior. K213 e
o Divertimento nº 9 en si bemol maior,
K240 de Mozart; e o Quinteto de
Claude-Paul Taffanel. O sábado 22,
ás 21:00, na Casa da Cultura.
A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. Todos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF.
¬CINE. Cines Fórum Metropolitano. Esta semana poderemos
ver El efecto Iguazú, de Pere Joan
Ventura (España, 2002), e 25 Kilates , de Patxi Amezcua (España,
2008) . Do xoves 20 ao sábado 22,
entradas a 3 e 2 euros, nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 20
Fóra de serie
20:30 h. Vivir de pie. Las guerras de
Cipriano Mera, Valentí Figueres,
2009. 123´. Vídeo.
Venres 21
Samuel Fuller. 18:00 h. Rúa sen re-

Intervención na rúa do graffiteiro Eltono.

nalmente como MOMO, Eltono e
Faith47 participan no evento desenvolvendo actuacións en diferentes espazos da cidade. Canda a
isto, a propia exposición Posgraffiti,
xeometría e abstracciónachega por
vez primeira a Caixa Galicia estas
manifestacións creativas. Para alén
de amosar as pezas da arte urbana,
o encontro reflexiona sobre o protorno(1989), 93´. Versión dobrada.
Premios Mestre Mateo
20:30 h. Conexión, Leonel Vieira,
2009, 170´. Vídeo. Presentación a
cargo do produtor Pancho Casal. Entrada gratuíta.
Sábado 22
Fóra de serie. 18:00 h. O labirinto
ario, (Alfredo Pardo, 2009), As almas
do fental(David Vázquez, 2009) 37´.
Vídeo. Presentación a cargo dos
seus directores e o músico Sergio
Pena. Entrada gratuíta.
Fóra de serie. 20:30 h. Vivir de pie.
Las guerras de Cipriano Mera Valentí Figueres, 2009 123´. Vídeo.
Luns 24
Peter Hutton. 20:30 h. July´71in San
Francisco, Living at Beach Street
(1971), New York near sleep for

ceso creativo destas creacións,
nunhas xornadas que contan coa
participación dalgúns dos máis
prestixiosos creadores internacionais neste campo e ás que asiste
un bo feixe de afeccionados galegos. Obradoiros e charlas acompañan á mostra.
Até o 27 de xuño, na Sede Fundación
Caixa Galicia da Coruña.

Saskia(1972),Florence(1975) Boston Fire (1979) 61´. Presentación a
cargo de Carlos Muguiro, comisario
do ciclo. Entrada gratuíta.
Martes 25
Fóra de serie: Día de África. 20.30 h.
Elas son…África,Patricia Ferreira,
Inés París, Chus Gutiérrez e Laura
Mañá, 2010, 50´. Vídeo. Presentación
coa presenza de membros de Ecos
do Sur e a Fundación CEAR e unha
muller inmigrante africana. Entrada
gratuíta.
Mércores 26
Peter Hutton. 20:30 h. Images of
Asian Music(1973-1974), New York
portrait, I, II e III, (1978-1990) 77´.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Reencontro con Lodeiro. Unha exposición desbor-

O grupo Som do Galpom, que actúa este venres nunha sala de Caldas de Reis.
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O cantante Alejandro Sanz convocará na Coruña á súa ampla lexión
de seguidores, a quenes presenta os
temas do seu último disco, Paraíso
Express.

¬ MÚSICA

A cantante Lorena Lores.

Lorena Lores
A cantante galego-arxentina
Lorena Lores presenta Dúas
beiras, un espectáculo no que,
por medio da música e da
danza, amosa a cultura das
dúas beiras do Atlántico, a galega e a riopratense, e o enriquecemento producido polo
encontro de ambas, como
froito da emigración. No concerto conxuga cancións tradicionais galegas, outras da súa
autoría, tangos e cancións do
folclore arxentino.
Entre os temas que interpretará destacan Alecríns, Dúas beiras, Lela, Meu pai, Ailara, Os teus
ollos, Quinta provincia, Estróupele, Alfonsina y el mar, Yo vengo
a ofrecer mi corazón, Gracias a la
vida, El día que me quieras, Cambalache, e outros coñecidos tangos e melodías clásicas.
Filla de grovenses, a súa familia
chegou a Arxentina en 1950 fuxindo da ditadura franquista.

¬ CINE
VII Curtocircuito
O Festival Internacional de Curtametraxes de Santiago de Compostela, Curtocircuito, nace hai
sete anos coa intención de potenciar e premiar a creación audiovisual no eido da curtametraxe.
Continuando co espírito caracteriza este festival, a organización
tenta que sexa para a cidade un
acontecemento máis alá da competición.
Desenvolveranse unha serie de
actividades paralelas que constitúen unha parte imprescindible de
Curtocircuito. Así, estarán as xorna-

Seu avó, mecánico dun militar,
fabricara un carimbo con miga
de pan co que mudou varias
sentenzas de morte do despacho do seu xefe por outras de indulto. Ante a sospeita de ser descuberto, marchou a Bos Aires
dende Bilbao.
Os pais de Lorena participarían
nas actividades do exilio galego
en arxentina, partillando actividades e amizade con intelectuais como Luís Seoane.
Lorena Lores comeza a súa
carreira musical en 1990, actuando cos venezolanos Carlos Mata e Franco De Vita, ou
o catalán Dyango.
En 1998 lanzou a súa carreira
en solitario. No ano 2000 viaxa a
Galiza e realiza unha xira co seu
espectáculo Entre gaitas y bandoneones, e no 2001 grava o seu
primeiro disco, Alecríns. É fundadora e presidenta da Asociación de Arxentinos no Exterior.
O xoves 20, ás 20:30, no Salón Teatro de Santiago de Compostela.

das adicadas á proxección de programas temáticos de Curtas Na
Rúa, o concurso de guións Compostela Plató, ou os obradoiros e
mesas redondas con persoeiros
do mundo audiovisual.
Durante a Semana Oficiallevarase a cabo o concurso de curtas,
cunha Sección Internacional, outra
sección Española, a Sección Galega,
e a Sección Explora, para traballos
experimentais e de innovación.
No espazo Curtocircuito Na
Rúa, o festival sae coas curtas á
rúa, nunha oportunidade de disfrutar de proxeccións gratuítas e
abertas a todos nas máis emblemáticas prazas do casco histórico compostelán.

dante de cor e forza nas gradacions,
características que fixeron que a
obra de José Lodeiro fose recoñecida internacionalmente. Na galería
Atlántica Centro de Arte.
¬EXPO. Unha ollada á árbore
da vida.Exposición na que se mostran un total de 68 obras do artista
César Otero, un dos autores máis innovadores da plástica galega do último terzo do século vinte. Até o 6
de xuño, no Pazo de Exposicións
Kiosco Alfonso.
¬EXPO. Postgraffiti, xeometría
e abstracción.A exposición centra a ollada na abstracción e a xeometría presentes no actual postgraffiti, unha forma de arte urbana que
abrangue novos conceptos e que
gañou numerosos adeptos nos últimos anos. Até o 27 de xuño, no Museo 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, videoinstalacións de pezas de videoarte e
trailers de filmes. Até o 31 de maio,
na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Miradas cara ao paraíso. Revisión da arte galega en diálogo coas principais vangardas internacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fernand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro, na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mostras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. L.S., a configuración do posible (até o 4 de xullo), e Creando con Luis Seoane, serie de actividades didácticas. Na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Form Matters (a
forma importa). Exposición
sobre a traxectoria do arquitecto

Compostela Platóé o concurso
de guións, onde un deles será premiado coa rodaxe da súa curta. A
historia presentada tiña que se desenvolver na cidade de Santiago
nun 80% como mínimo.

británico David Chipperfield,
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 fotografías do cineasta, tiradas nos
anos 50, e que responden á outra
interesante faceta do creador aragonés. Até o 30 deste mes, na Sala
Municipal de Exposicións Salvador
de Madariaga.

O Cuarteto Casals, no Festival Mozart.

¬MÚSICA. Festival Mozart. No
marco do Festival Mozart, o Cuarteto Casals, conformado por Vera
Martínez, Abel Tomàs, Jonathan
Brown e Arnau Tomàs, interpretarán F. J. Haydn: os cuartetos do
op. 33 (I). Este xoves 20, ás 21:00, no
Teatro Colón.
A segunda parte do recital realizarase o sábado 22, no mesmo escenario e horario.
O venres 21, ás 20:00, un gran espectáculo, coa Orquestra Sinfónica de Galicia acompañada por
algunhas das principais voces do
panorama operístico internacional, co Don Giovanni de Mozart.
Orquestra dirixida por Víctor Pablo Pérez,Coro da OSG baixo a baO V Mercado Internacional de
Curtametraxesestá encamiñado
a aproveitar o fluxo de profesionais
do sector que nas datas do festival
se concentra en Santiago. Unha
oportunidade para crear un punto
de encontro entre os distribuidores, programadores ou directivos
das empresas cos participantes no
certame.
Tamén haberá proxeccións paralelas que non compiten en ningunha das categorías, seleccións
provintes doutros festivais, videoclips ou curtas dirixidas ao público
infantil.
Do luns 24 ao domingo 30, rúas e locais de Santiago de Compostela.

tuta de Joan Company, e as interpretacións de Ildebrando d’Arcangelo, Andrea Concetti, María
José Moreno, Alexei Kudrya, entre outros intérpretes.
A actuación repítese o domingo 23.
¬MÚSICA. Alejandro Sanz.O popular cantante presenta o seu último disco, na súa Xira Paraíso.
Neste novo disco o artista plasma
toda a súa esencia como compositor e intérprete. Este venres 21, ás
22:30, entradas de 55 a 28 euros, no
Coliseum.
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Actuación deste
clásico grupo galego de blues para
este venres 21, ás 23:00, noPub Garufa.
¬MÚSICA. XXI Edición do Concurso de Música Tradicional de Xacarandaina. Participan uns 35 grupos que optan a
tres premios por cada unha das catro categorías.Ao final, homenaxe
ao veterano gaiteiro, Manuel Castro O Freixo, das Pontes, gaiteiro
que aos seus 92 anos subirá ao escenario con Xacarandaina e a súa
gaita. O domingo 23, ás 16:00, no
Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Europaz. Hai dúas décadas naceu Teatro Yeses da man
dunha funcionaria decidida e de
mulleres internas no cárcere de Yeserías con moitas ganas de contar vidas propias e alleas. Nesta produción fan un repaso con humor da
historia de Europa en sete cadros. O
sábado 22, ás 19:00, entradas a 5 euros, no Teatro Rosalía Castro.
CULLEREDO
¬TEATRO. Sempre Quixen Bailar un Tango. Esta obra do
grupo Teatro Galileo, Premio Álvaro Cunqueiro de teatro, é unha
traxicomedia deliciosa que non
deixa indiferente a ninguén, e reflexiona sobre as cousas que deixamos sen facer e sen aprender ao
longo da nosa existencia. O xoves
20 e venres 21, ás 11:30, en función
escolar, e venres 21, ás 20:30, no
Edificio de Servizos Múltiples.
FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18:00 e as 18:50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A actividade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Clube de Narrativa.
Celébrase en xoves alternos o
Clube de Narrativa para adultos, en
horario de 16:30 a 18:00. As sesións
están dirixidas por Raquel Paz. Este
xoves 20, na Biblioteca Central da
praza de España.
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O grupoBerrogüetto segue a presentar pola xeografía galega o seu
novo disco, Kosmogonías. Nesta semana estarán no Teatro Gustavo
Freire de Lugo.

¬ACTOS. Aula de Ecoloxía Urbana. Actividades destinadas aos
rapaces para conciencialos da necesidade de respecto ao medio ambiente. Este venres 21, ás 18:00, entrada gratuíta, no parque municipal
Raíña Sofía.
¬CINE. Primavera de cine. Proxéctanse a curta Economía de mercado e a longametraxe Ser o no
ser, en versión orixinal subtitulada.
O mércores 26, ás 20:30, entrada
gratuíta, nos Cines Dúplex.
¬EXPO. Centro Torrente Ballester.Exposición do Cristo da Tahona, peza propiedade do concello
de Ferrol cuxa orixe se remonta ao
século XIV e que formou parte
dunha vivenda particular no barrio
de Canido até o ano 1850. Na Sala
Máximo Ramos. A Sala de Proxectos
ofrece a video proxección Ocaso, da
artistaMarina Núñez, mentres que
na parte antiga e nova do centro estará aberta a exposición Seguro?, de
Suso Basterrechea. Todas, no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. The Fox. Dentro do ciclo Novas Noites, a formación portuguesa The Fox, unha das bandas
de indie-pop de maior sona do país
veciño. Este xoves 20, ás 22:00, entrada a 5 euros, na Capela do Centro
Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Álvaro Muras. O cantautor galego dá un concerto este

venres 21, ás 18:00, de balde, no
Conservatorio Profesional de Música
Xan Viaño.
¬MÚSICA. Sherpannk . Actuación
desta cantante galega, que presenta o seu último traballo.O venres
21, ás 23:00, na sala Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Sinfonietta de Zilina. A orquestra oficial do Festival
de Salzburgo ofrecerá un repertorio
a base de temas de Mozart, Mendelssohn e Bizet. O venres 21, ás
20:30, entrada de 20 a 12euros, no
Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Omar Faruk. O músico turco presentará unha mostra
de música árabe, co seu traballo A
árbore da paciencia. O sábado 22,
ás 20:30, entradas a 15 euros, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Unha noite Blanca
cos clásicos. A actriz Blanca
Marsilach, nun diálogo co seu pai
Adolfo Marsillach a través de
imaxes recuperadas nunha pantalla xigante, interpreta pasaxes
cláiscos do teatro xunto ao seu
pai, nunha sorprendente montaxe. Este venres 21, ás 20:0, na
Fundación Caixa Galicia.
FOZ
¬ TEATRO . E ti quen ves sendo?. Que pasaría se, de súpeto,
alguén ocupase o teu lugar na
vida? Unha obra da compañía Ta-

lía Teatro. Este xoves 20, ás 20:30,
na Sala Bahía.
GONDOMAR
¬TEATRO. Menos Lobos. Unha
obra da compañía Talía Teatro, dirixida aos máis pequenos. O sábado
22, ás 18:00, noAuditorio Municipal
Lois Tobío.
LALÍN
¬TEATRO. Testosterona. Unha
comedia do grupo Chévere, sobre o
cambio de roles e a dialéctica da
loita de xéneros. Este venres 21, ás
21:30, noNovo Salón Teatro.
LUGO
¬ ACTO . Día Internacional
dos Museos. Proseguen as actividades deste día celebrado o 18
de maio. O sábado e domingo seguirán sendo xornadas de portas
abertas nos museos municipais,
con excursións guiadas para diversos colectivos sociais.
¬ACTO. Sábados +XTI -Máis
por ti. Actividades que resultan
atractivas para os mozos, nun espazo saudábel. O sábado 21, de
18:00 a 22:00 , entrada a 3 euros, na
discoteca BOE.
¬EXPO. Galicia innovadora.
Esta mostra recolle as nove imaxes
galardoadas e seleccionadas no
concurso fotográfico Galicia innovadora e creativa convocado pola Fun-

Quico Cadaval, Evaristo Calvoe Víctor Mosqueiraprotagonizan Shackespeare para ignorantes, este sábado en Ortigueira.

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 período 1936-1950. Permanecerá
aberta até o 10 de xullo, na Sala de
Exposicións do Museo Provincial.
¬ MÚSICA . Sonatas de Bach.
Dentro do Festival de Música Cidade de Lugo, as sonatas do gran
músico barroco, interpretadas por
Carlos Méndez no piano e Fernando López Pan á clave. O venres 21, ás 20:30, na Fundación
Caixa Galicia.
E o sábado 22, Istampitta, a danza
na Idade Media, que terá lugar ás
21:00 no Círculo das Artes.
No mesmo escenario, o mesmo sábado ás 18:00, concerto dirixido aos
nenos: Kashmir rumbo a... Lugo.
O luns 24, ás 20:30 naIgrexa de San
Pedro, Membra Jesu Nostri de Buxtehude, polo Coro da USC Capela
Compostelana, dirixido por Miro
Moreira.
E o mércores 26, Himno para violas polo grupo Ensemble Plus, ás
20:30, no Conservatorio Prof. de
Música.
¬MÚSICA. Kosmogonías de Berrogüetto. Este concerto enmárcase na programación da terceira
edición do ciclo Lubicán, organizado ao amparo do convenio Lugo
Cultural. Berrogüetto presenta o
seu quinto traballo discográfico,
este xoves 20, ás 21:00, no Auditorio
Gustavo Freire.
¬MÚSICA. Les Trois de Cora.
Concerto deste trío galego-francés,
o sábado 22, ás 00:00, na sala Clavicémbalo.
¬TEATRO. XI Xornadas de Artes
Escénicas Fingoi 2010. As Xornadas Artes Escénicas levantan o
pano, nunha iniciativa do Concello e
as entidades privadas Colexio Fingoi, Escola Arte e Lecer, e Palimoco
Teatro Ten unha participación de
400 rapaces e rapazas que subirán
ao escenario mostrar a súa creatividade. Dende o luns 24 até o 11 de
xuño, no Colexio Fingoi.
NARÓN
¬TEATRO. Sempre Quixen Bailar un Tango.Esta obra do grupo
Teatro Galileo, Premio Álvaro Cunqueiro de teatro, é unha traxicomedia deliciosa que non deixa indiferente a ninguén, e reflexiona sobre
as cousas que deixamos sen facer e
sen aprender ao longo da nosa existencia. O sábado 22, ás 20:00, no
Pazo da Cultura.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Shakespeare para
Ignorantes. Unha obra do grupo
Producións Teatráis Excéntricas
(Quico Cadaval e os comopoñentes de Mofa&Befa), que parodia varias claves do mundo shakesperiano. O sábado 22, ás 20:00, no Teatro da Beneficencia.

O músico turco Omar Faruk Trebilek
estará o sábado en Ferrol.

OURENSE
¬ACTOS. Conferencia de Carlos Taibo. O profesor galego de
Ciencia Política e da Administración
da Universidade Autónoma de Madrid falará sobre O decrecemento,
dentro do ciclo de charlas Os Obxectivos do Milenio. O martes 25, ás
20:30, no Ateneo.
¬EXPO. Luís Seoane, razón e
compromiso. Esta exposición
ten como obxectivo facer especial incidencia nas diferentes épocas, relatos, significacións figurativas, influencias e compromiso do artista, ao
longo da súa traxectoria. Até o 30 de
maio, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Gravados. Exposición de
gravados de Isabel Somoza, Xabier
de Sousae Xosé Poldras, na Galería
Visol.
¬MÚSICA. Festival de Jazz. Dentro do programa deste mes, actuación de Abuña Jazz, grupo local
que vai tocar o luns 24, ás 23:00, no
Café Jazz Latino.
¬ EXPO . Rostros do mundo.
Exposición de fotos do profesor de
secundaria e viaxeiro ciclista Roberto Mateos Garcia. No Café Cultural Auriense.
¬ MÚSICA . Coanhadeira. Actuación do grupo folk ourensán,
este venres 21, ás 21:30, no Café
Cultural Auriense.
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O Fato Cultural Galego Daniel
Castelao, asociación cultural de Pasaia (Guipuscoa), celebra o mes das
letras galegas con diversos actos en
torno a Uxío Novoneyra (na foto,
nun acto en Barakaldo).
Terán lugar este venres 21 e o sábado 22, así como o vindeiro domingo 30, na Tenencia de alcaldía
de Trintxerpe e nas rúas de PasaiaSan Pedro.

¬TEATRO. A Verdadeira Historia dos Tres Porquiños e o
Lobo Feroz. Unha obra dirixida
ao público infantil, pola compañía
Teatro do Andamio. O domingo
23, ás12:00, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. El Pisito. O coñecido
guión que asinou Rafael Azcona e
filmou Ferreri, é dirixido agora no
teatro polo tamén cineasta Pedro
Olea, e interpretado por Pepe Viyuelae Teté Delgado, entre outros.
Poderemos disfrutar desta obra o
venres 21 e sábado 22, ás 20:30, no
Teatro Principal.
PONTEVEDRA
¬ACTOS. Maio mes da Língua.
Un mes de actividade culturais
programadas pola concellaría de
Cultura, en torno á lingua, e que
cubre todas as actividades culturais en distintos escenarios e lugaresda cidade.
¬ACTOS. Bookcrossing. Actividade a desenvolver nas sedes de
Caixa Galicia entre o 17 e o 23 de
maio, na que os usuarios poderán
colaborar co programa deixando
outros libros a disposición dos lectores nos espazos acondicionados
para esta iniciativa.
¬EXPO. 80, A Moda en Galicia.
Singularidades. Unha exposición 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 debuxados por Pepe Carreiro, combina
o rigor histórico co humor e está
promovida pola Concellaría de Normalización Lingüística dentro do
programa Maio, mes da lingua. Até
o 31 de maio, na Biblioteca Pública.
¬EXPO. A imaxe solidaria. A exposición de fotos, a medio camiño
entre as motivacións sociais e os fins
artísticos, preséntase como unha
forma de divulgar que é o Rotary International, 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 . Homenaxe á señora Carmen. Concerto de homenaxe a esta veterana cantante,
compoñente do grupo Malvela
(máis información en destaque a
parte). O venres 21, ás 21:00, no
Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. David Fonseca. Actuación deste destacado músico
portugués, ligado ao seu grupo Silence4. O xoves 20, ás 22:00, entradas a 16 ou 19 euros, na Sala Karma.
O sábado 22, actuación do grupo
Los Villanos de Boraville acompañados de Miguel Costas (actuación
por confirmar).
¬TEATRO. A Esmorga. A represen-

tación teatral da novela de Blanco
Amor foi a montaxe máis laureada
nos premios María Casares deste ano.
O grupo Sarabela representa esta
obra, co patrocinio de Caixanova.
Este venres 21 e sábado 22, ás 21:00,
no Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. Unha noite Blanca
cos clásicos. A actriz Blanca Marsilach, nun diálogo co seu pai Adolfo
Marsillach a través de imaxes recuperadas nunha pantalla xigante, interpreta pasaxes cláiscos do teatro
xunto ao seu pai, nunha sorprendente montaxe. Este xoves 20, ás
20:0, na Fundación Caixa Galicia.
O PORRIÑO
¬CINE. Festival de Cans. O xa recoñecido certame audiovisual segue
a celebrarse toda esta semana, até o
sábado 22, en que terá lugar a entrega de galardóns e diversas actuacións musicais. Na aldea de Cans.
O mércores 26 proxectaranse as
curtas gañadoras no Café Bar Liceum, no Porriño.
RIANXO
¬MÚSICA. Leilia e Uxía Senlle. O
grupo de cantareiras e pandereteiras
e a cantante galega actúan, dentro
do ciclo Xacobeo Raíces, o sábado
22, ás 21:00 e con entrada de balde
(invitacións dende as 19:00 na billeteira), no Audiorio Municipal.

A formación de cantareiras e pandereteiras Leilía actúa xunto a Uxía Senlle nunha gala en Rianxo.
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O cantante pop-rock portugués
David Fonseca, vencellado ao coñecido grupo Silence4, actúa esta
semana en salas de Pontevedra e
Santiago.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de contos dirixida aos nenos e
nenas. Ás 12:00, na Biblioteca Ánxel
Casal.
¬CINE. Ciclo cinema e traballo. Dentro deste novo ciclo, proxéctase O diñeiro do carbón (L'argent du charbon, Wang Bing,
China, 2009, VOSG, 52'). No Cineclube Compostela, o mércores 26,
ás 21:30, no Centro Social A Gentalha do Pichel.
¬EXPO. Wildlife photographer of the year. A magnífica colección de imaxes desta exposición
é o mellor expoñente do esplendor,
drama e diversidade da vida no planeta Terra. Até o 23 de maio, no
Centro Cultural Caixanova .
No mesmo centro está aberta tamén a exposición O Pórtico da
Gloria. Misterio e sentido, ilus-

trando os estudos de Felix Carbó
con imaxes de gran tamaño e senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Xenaro Martínez. Mostra de fotografías deste fotógrafo
santiagués falecido en 2007. A exposición está aberta até o 28 de
maio, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Gilberto Zorio. Montaxes e obras deste italiano, estandarte nos anos 60 da chamada
Arte Povera. Até o 27 de xuño, no
Museo de Arte ContemporáneaCGAC.
¬EXPO. Grandes batallas. A
mostra, organizada pola concellaría de Cultura e Centros Socioculturais, presenta a intervención que
Antía Moure ideou para a Zona "C",
na que insiste nunha das liñas de
investigación e interese da artista: o
descubrimento do sentido e a
transcendencia do tempo e os lugares. Até este venres 21, na Zona C.
¬EXPO. María Xosé Díaz,

1980-2010. Nada en Catoira en
1949, cursou estudos de Belas Artes en Barcelona, onde viviu 12
anos. Aínda que a súa formación é
pictórica, no seu traballo sempre se
manifestou a súa atracción polo volume e o espazo. Até o 20 de xuño,
no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. Espectral, Obras das
coleccións do CGAC. A mostra,
comisariada por Miguel von Hafe ,
reúne, entre outras, obras de José
Antonio Hernández-Díez, Sandra
Cinto, Jimmie Durham, Rui Chafes,
Ana Mendieta, ou Antoni Tàpies.
No CGAC.
¬EXPO. Santiago, punto de
encontro. A mostra reúne un total de 58 obras de arte en distintos
formatos, chegadas dos fondos da
Catedral de Santiago de Compostela e da Colección Caixa Galicia.
Até o 7 de novembro, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Homenaxe ao Lut-

hier Pablo Seoane. Os grupos
Nothink, Día de Furia e Yidorah
reuniranse o día 20 de maio a partir
das 21,30 h. para homenaxear cun
concerto conxunto ao luthier compostelán Pablo Seoane, falecido
no ano 2009. Este xoves 20, ás
21:30, na Sala NASA.
¬MÚSICA. Lamatumbá. O grupo
de Ourense volve con toda a súa
forza e ritmo a esta sala compostelán, este xoves 20, ás 21:00, entradas de 6 a 10 euros, na Sala Capitol.
O venres 21, o portugués David
Fonseca, líder do grupo
Silence4, estará ás 22:00, con entradas a 16 ou 19 euros.
E o sábado 22, apoteosis retro coa
volta de Los Pecos, ás 23:30, entradas de 18 a 20 euros.
¬ TEATRO . A derradeira fila.
Unha obra que fala do reencontro,
da festa, do pasado común de catro persoas. Por unha compañía, o
Teatro Ensalle, que leva investi-

gando e creando dende o ano
1995. O venres 21 e sábado 22, ás
21:30, e domingo 23, ás 22:00, na
Sala NASA.
TUI
¬EXPO. Pintura sobre o Camiño. Unha exposición colectiva
de pintura galego-portuguesa que
baixo a denominación Xacobeo
2010, realiza un percorrido visual
polos principais enclaves do camiño portugués de peregrinación
a Compostela. Na sala de exposicións do Concello.
¬TEATRO. Ovay. Un espectáculo
de danza contemporánea con base
na tradición, a cargo do bailarín
Quique Peón. A cita é este venres
21, ás 21:30, no Teatro MunicipalEdificio Área Panorámica.
VIGO
¬ACTOS. Contarte. A Concellaría
de Educación de Vigo e OQO edi-

¬ CONVOCATORIAS
Cursos teatrais de Berrobambán
Quedan xa poucas prazas para os monográficos de narración oral que se impartirán nesta
primavera no grupo de teatro Berrobambán.
Aínda estades hai tempo de apuntarse aos cursos impartidos por Quico Cadaval(o 28 e 29 de
maio), e Cándido Pazó(18 e 19 de xuño).
Cada un dos cursos terá lugar nunha fin de semana, no local do grupo (Avenida de Lugo, 12,
baixo, en Santiago de Compostela). Os venres
son de 16.30 a 20.30, e os sábados de 10.00 a
14.00 e tamén de 16.30 a 20.30. O prezo de
cada curso é de 60 euros.
Pódese completar a información a través da
web, http://www.berrobamban.com, ou dirixíndose ao correo distribucion@berrobamban.com, ou aos teléfonos 981 57 36 26 ou 695
92 92 62.
XV Premio de Investigación 2010
O Concello de Valga (Pontevedra) como homenaxe o seu fillo predilecto, Xesús I. Ferro Couselo convoca o XV Premio de Investigación
2010.
O tema do traballo será dun temas de investigación de ámbito galego, dentro da especialidade de etnografía, paleografía, numismática,
arqueoloxía, historia e historia da arte.
Poderán participar neste premio todos os autores de calquera nacionalidade, cunha ou máis
obras, sempre que estean escritas en lingua galega, sexan inéditas e nos teñan tido ningún
premio anteriormente.
A extensión das obras será dun mínimo de 50
folios e un máximo de 300. O premio estará dotado con 4.000 euros. Ademais convócase
unha bolsa de 3000 euros para traballos sobre
estudos coa mesma temática sobre persoerios
ou estudos históricos ou etnográficos do Concello de Valga (Pontevedra).

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 ata
o 30 de xuñode 2010.
As obras deberán enviarse á Fundación CIEC,
Rúa do Castro 2, 15300 Betanzos, A Coruña-España), indicando no sobre "V Premio Internacional de arte grafico "Jesús Núñez.

Quico Cadaval

Os traballos dirixiranse o Rexistro de entrada do
Concello de Valga, Avda. da Coruña, 14, 36645
Valga (Pontevedra).
Prazo de entrega é ata o día 15 de xuño.
V Premio Internacional
de Arte Gráfico Jesús Núñez
Poderán optar ó premio todas as persoas maiores de idade, de calquera nacionalidade que
non teñan gañado o premio nas últimas edicións anteriores, con obras que non teñan sido
presentadas noutros certames anteriormente.
Se establecen os seguintes premios:
1. un primeiro premio indivisible de 6.500 eurose unha exposición na Fundación CIEC.
2. dous accésit para bolsa nun módulo do
Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.

Premio Máximo Sar
de Memoria Popular
O 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 experiencias e os proxectos vitais das persoas
que formaban parte dos sectores sociais
maioritarios, aínda que tiveron unha escasa
presenza 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 experiencias 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 deles), a infancia (escola, xogos, axuda laboral á familia e servidume en casa allea), a mocidade

(aprendizaxe dun oficio, festas e escolla de parella para casar, o servizo militar, etc...), os traballos na vida adulta e, especialmente, etc...
4. Os textos, orixinais e inéditos, presentaranse
manuscritos, mecanografados, ou escritos
en ordenador e impresos en papel, cunha extensión mínima de 25 páxinas, en língua galega ou castelán, e poden estar acompañados de ilustracións, debuxos, fotografías, cartas ou documentos anexos, que se valorarán
positivamente.
5. O prazo de admisión dos orixinais rematará o 5 de xuño (data de entrega en correos
ou rexistro de entrada do Concello) e o dictame 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

Máximo Sar acompañado de Borobó.
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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.

Nothink, grupo madrileño que conseguira un disco de ouro no ano
2007, actúa o sábado en Vigo, tocando asimesmo noutros puntos
galegos, nunha pequena xira.

tora, botan a andar até fin de mes a
2ºedición deste mes da arte e a literatura infantil, para achegar a 2.500
escolares de Vigo o mundo da arte,
a través do álbum ilustrado. Exposición e obradoiros no Instituto Municipal de Educación IME.
¬EXPO. O futbolín. Exposición de
todo tipo de modelos de todas as
épocas deste popular xogo. No
Centro Comercial Gran Vía.
¬EXPO. Expedición do buque
Alberto I de Mónaco. Pode
contemplarse o litoral galego de finais do século XIX onde, a diferenza das costas francesas, aínda se
pescaba sardiña en abundancia.
Está composta por 34 fotografías
en diferentes 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
importantes esculturas urbanas en

diferentes 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 mostra deste fotógrafo catalán, comparado con Cartier-Bresson, un dos
mellores retratistas en branco e negro do século XX, nunha completa
exposición que viaxará logo a Madrid e Barcelona. Até o 30 de maio,
na Fundación Barrié.
¬EXPO. Pano de fondo. Promovida e comisariada polos expertos
en fotografía Manuel Sendón e
Xose Luís Suárez Canal, a mostra
aborda o retrato realizado nos estudos galegos, centrándose dunha
forma especial na primeira metade
do século XX, dada a extraordinaria
riqueza dese período. Até o 23 de
maio, no Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Rostros de Area. Mostra
audiovisual de Lois Patiño (Vigo,

1983), unha panorámica formada
pola longametraxe Rayito, videoinstalacións de pezas de videoarte e os
trailer dos filmes Rostros de Area,
Paisaxe Interior e Lembrando as Faces da Morte. Até o 31 de maio, na
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en
España, na que os comisarios Doreen Mende e Markus Heinzelmann
ofrecen un percorrido pola obra de
Höfer desde os seus inicios en 1968
até o ano 2008. No Museo de Arte
Contemporánea MARCO.
¬MÚSICA. David Rock Blues +
Juanjo Treus + Andrelo . Concerto que terá lugar este venres 21,
ás 21:00, no Monte do Castro.
¬MÚSICA. Avalanch. Na Fábrica
de Chocolat o venres 21 ás 22:00
será o turno da banda asturiana
Avalanch, con entradas de 15 a 18
euros.
E o sábado 22, actuación dos grana-

dinos Los vecinos del
callejón, con entradas a 6 euros.
¬MÚSICA. Nothink. A banda de
rock madrileña, disco do ano en
2007, vai actuar acompañada do
grupo de Nigrán Voltaica como teloneiros. O sábado 22, ás 00:00, entradas a 8 ou 10 euros, na sala La
Iguana Club.
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Un dos grupos
galegos máis laureados internacionalmente, con 15 anos de carreira
musical. Actúan o sábado 22,
ás23:00, entradas a 5 euros, na sala
Contrabajo.
¬TEATRO. Neuras. Obra escrita
por María Xosé Queizán e interpretada polo grupo Ónfalo Teatro.
Unha comedia divertida, para rir
moito, que trata as neuras da sociedade a través de números musicais
e de maxia. Os personaxes son
xente nova, desenfadada e aparentemente desinhibida, pero que

agochan problemas de aceptación.
Este veres 13, ás 20:30, no Centro
Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Black Cherry Burlesque. Un espectáculo de cabaré, suxerente, divertido, ameno e
moi picante, a cargo de Almacabra -Teatro-Circo. O venres 21 e sábado 22, ás 22:00, e domingo 23, ás
21:00, no Teatro Arte Livre.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬MÚSICA. Nadadora. O grupo
galego dará un concerto este venres 21, ás 23:30, na sala SamáSamá.
VILALBA
¬ACTO. Versos a Novoneyra.
Co espectáculo teatral e recitativo
Caen as Follas, a cargo de Ricardo
Colín e o Centro dramático vilalbés, renderase homenaxe ao poeta
courelés. Este venres 21, ás 20:30,
no Centro Cultural e Recreativo.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Vendovarios 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, Batería, Composición de cancións. Tel:
658 824 262 • 986 298 530. Vigo
 Vendo balconada e portasdo século XIX, por reforma, en Bergondo.
En perfecto estado. Tel: 628901393.
 Véndese porta de garaxede 3’15
x 2’15 metros. Vigo. Bo estado. Barato. Tel: 617486436
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Prometo honestidade e sinceridade. Correo : pedrolopez_35@yahoo.es
 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
 Alugo pisono centro de Pontevedra, rua Benito Corbal. Dous dormitorios, amueblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e trasteiro. Aluguer:
575 Euros coa comunidade e o garaxe incluidos.Tel: 689 585 767.

 Vendo móbeis de oficina prácticamente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portátiles e pcs clónicos con Windows e Linux. +info: mobeisecomputadores@gmail.com
 Véndese ático en Salceda de Caselas.3dormitorios, 2baños, cociña,
salón, garaxe e bodega. 90 m. 27 millóns ptas. Teléfono 691495571
 Ofrecese asistenta por horas,
limpeza e prancha. Zona vigo e arredores. Teléfono. 691495571.
 Alúgase piso na Coruña, rúa Belen, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da Opera, dous
dormitorios, con mobles, 70m2, coa
comunidade incluido, reformado.
475€ . Tel: 609372341
 Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Preguntar
por Carlos. Teléfono 986490688.
 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. Zona de Vigo e Valmiñor. Chamar ao Tel: 660183231.
 Vendo BMW 525TDS. Bo estado.
Prezo económico. En Vigo. Tel.: 696
11 4250. noalboiro@gmail.com
 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.
 Alúgase piso en Ribadeo. Amoblado e 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. Escribir a
riasbaixas2007@yahoo.es, ou chamar ao 687581137
 Remolque de aluminio cerrado
para dous carts, 6 caixóns, bo prezo.
Tel.: 617486436.
 Vendo óleo sobre táboa de castiñeiro (0,35x0,25), orixinal de Alfredo
Souto Cuero. Ten autentificación. Tel.:
617 920934.
 Compártese casaperto de Samil,
en Vigo, por meses ou máis tempo.
130€ máis gastos. E-mail: antisorio
@gmail.com
 Alúgase piso en Vegadeo. Amoblado, calefacción. Tel: 676727618.
 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 Treker
vermello de 50 cc. Perfecto estado.
Vigo. Prezo: 250 Euros. Teléfono de
contacto: 653388693.
 Véndese en Ribeira embarcación 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 completamente equipado para 4 persoas, con
terraza e vistas ao mar. Primeira quincena de xullo 550 euros, 1º e 2º quincena de agosto 600 euros quincena e
setembro 550 euros quincena. Tel:
981 76 11 44 / 666 84 39 97
 Alugo casa en Salvaterra de
Miño por temporadas, fins de semana, etc., consta de duas habitacións, baño, salón cociña integrado,
todo amoblado. Telf.: 609867359.
 Busco persoas para compartir
oficinaen Santiago, zona de San Lázaro. Equipado con mobiliario, amplo e luminoso. 400 euros recibos incluídos. Contacto: 881 977 028.
 Véndese silla Jané Carreira PRO

de 2 pezas, composta por capazo,
homologado para ir en coche e cadeira de paseo. Vai co seu bolso a
xogo. Prezo 130 euros. Chamar ao
881 977 028.
 Alúgase piso en Ribadeo. Céntrico con calefacción e amoblado.
Telf. 676 727 518.
 Busco persoa responsable para
compartir apartamento novo en
Santiago. Zona tranquila a 10 minutos do centro. Para 2 persoas, cada
habitación ten baño propio. Amoblado, exterior, moita luz. Fácil de
aparcar. 180 euros. 687581137.
 Alúgase piso en Vegadeo. Céntrico, amoblado e con praza de garaxe. Telf. 637 259 084.
 Véndese moto trail Yamaha XT
(600 c.c.) do ano 2003 en perfecto estado de conservación. 34.000 Km.Regalo lubas, maleta traseira, bolsa sobredepósito etc. Bo prezo.Tel.
609564425 , dende as 18:00.

 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
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Xosé Valiñas

mier Renier, o que, nun rexistro
ben distinto, puidemos ver n'O
silencio de Lorna, a última dos
irmán Dardenne.

A propósito de Elly
Dirixe: Asghar Farhadi.
Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Taraneh Alidousti.
Drama. Irán, 2009

Fotograma de Baarìa.

EN CARTEL.
Baarìa
Dirixe: Giuseppe Tornatore.
Intérpretes: Monica Bellucci,
Raoul Bova.
Drama. Italia, 2009

Italia intentou repetir a Operación Cinema Paradiso con esta
acartonada saga familiar ideada
para que Tornatore, o José Luis
Garci transalpino (con todos os
matices que impón a disparidade estilística dos dous cineastas) , aspirase infructuosamente
–eliminado nas primeiras peneiras– ao segundo Oscar. Os
produtores tiraron polo camiño
do colosal sen escatimar en gastos para a reconstrución histórica épica, ficharon o máis parecido a unha diva que lle queda
ao cinema italiano, a Bellucci;
moveron os fíos para que a fita
inaugurase o Festival de Venecia
e Tornatore encargouse de
achegar sentimentalismo e encadres arquitectónicos para glosar a historia do seu país dende
os anos 30 até a actualidade a
través das peripecias vitais de
tres xeracións dunha mesma familia que cruzan os convulsos
sucesos da Italia do fascismo, da
II Guerra Mundial e das bizantinas intrigas políticas da posguerra. A grande aposta fallida do
último cine italiano.

O pastel de voda
Dirixe: Denys Granier-Deferre.
Intérpretes: Jérémie Renier,
Clémence Poésy.
Comedia. Francia, 2010

As vodas “tradicionais” das clases acomodadas, as de invitados
por centurias, pamela
e cerimonial estrito,
sempre foron territorio acaído
para a sátira social e o
retrato
coral
c o n
fondo crítico,
algo así como a versión
cómica dos retratos
burgueses de provincias que tan ben se lle
dan ao vello
Claude Chabrol.
O pastel de voda
francés que nos
achega esta semana
a carteleira móvese
precisamente por
eses parámetros
aínda que nun
ton moito máis
amábel do previsíbel. Protagoniza, no apartado masculino da cerimonia, Jéré-

A inesgotábel canteira iraniana
continúa achegando nomes. Un
dos últimos é o de Asghar Farhadi, que xa hai uns anos conseguira certa repercusión intrnacional co filme Fireworks Wednesday, premiado no Festival de
Las Palmas. Con esta nova fita
está vendo como o seu nome se
converte en referencia cinéfila.
despois de conseguir o Oso de
Prata á mellor dirección na Berlinale e de triunfar no Festival neoiorquino de Tribeca, o último
recoñecemento acábanllo de
outorgar hai un mes escaso no
recente Festival de Funchal, en
Madeira. Como se dun ferlosiano Jarama ao estilo iraniano
se tratase, Farhadi acomete a
crónica. con final tráxico. das vivencias dun grupo de domingueiros teheranís que viaxan ao
Caspio para festexar o retorno
dun amigo emigrado en Alemaña. A historia sérvelle ao cineasta para abordar, entre liñas, a
situación da muller no represivo
Irán dos Aiatolás e ambigüidade
ética de toda sociedade moralmente estrita.
Julie Depardieu
en O pastel de voda.

Fotograma de A propósito de Elly.

Escena de Eu son o amor.

Eu son o amor
Dirixe: Luca Guardagnino.
Intérpretes: Tilda Swinton,
Flavio Parenti.
Drama. Italia, 2009

O italiano Guadagnino fixo
máis ruído ca outra cousa hai
un par de anos coa pretendidamente polémica Melissa P.,
adaptación cinematográfica do
diario literario das andanzas
erótico-festivas da adolescente
Melissa Panarello. Agora regresa e busca a redención cinéfila citando o Visconti decadentista da última época neste retrato en sepia da alta burguesía
industrial lombarda. Unha vella
mansión señorial, a Vila Recchi,
é o abafante escenario no que
se desenvolve este drama sobre
corsés sociais e problemas de
acomodo xerárquico.

san bastante ben con este Príncipe de Persia. A finais dos 70 e
nos primeiros 80 cultivaba un
tono pulp de serie B totalmente
explícito mesturando a Charlton Heston e momias exipcias
n'O espertar ou aproveitando o
tirón do Richard Chamberlain
da época na enésima versión
d'A máscara de ferro. Así as cousas non resulta tan raro atopalo
agora ao servizo da explotación
cinematográfica dunhas das
franquías aventureiras máis
proveitosas do mundo dos videoxogos. Aventuras persas medievais no estilo dixitalizado da

Principe de Persia
Dirixe: Mike Newell.
Intérpretes: Jake Gyllenhaal,
Gemma Arterton.
Aventuras. EE UU, 2010

O habitual é asociar o nome do
británico Newell con filmes
como Catro vodas e un funeral
ou Donnie Brasco, moitos sorprendéronse cando atoparon o
seu nome no Harry Potter do
Cáliz de lume, pero o caso é que
os seus inicios como director ca-

Príncipe de Persia.

ANDREW COOPER
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Campionato de España Universitario.
O concello de León apostou por dar o xadrez un apoio institucional que leva anos
dando moi bos resultados que xerminan na organización dalgúns dos mellores torneos do panorama nacional. Do 2 ao 5 de maio celebrouse no hotel Conde Luna o
Campionato de España Universitario de xadrez, que xuntou a case 200 xogadores
de máis de 45 universidades. Marcos Llaneza da Universidade de Oviedo proclamouse campión individual, en segundo lugar quedou Manuel Pena da universidade de Vigo e no terceiro lugar Pablo Almagro, da UNED. Por universidades foi a de
Oviedo a que se clasificou como campiona de España, por riba da UNED e da Universidade de Granada. En canto ás universidades galegas a mellor foi a de Vigo que
quedou no quinto posto, a seguinte foi a de Santiago, novena, e por último a universidade da Coruña no posto décimo cuarto.
Aloma Vidal, Robert 2445
Pena Gómez, Manuel 2432
5. España Ch. Universitario. (9.2)
05.05.2010. A61: Benoni moderna.
O mestre internacional de Vigo Manuel Pena obtivo a medalla de prata
con esta contundente vitoria sobre o
mestre Robert Aloma da universidade
de Barcelona. 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6
4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 7.Af4

Ag7 8.Cd2 Ch5 9.Ag3 0-0Δ 10.e3 Te8
11.Cc4 Cxg3 12.hxg3 Ca6 13.g4 Dd7
14.a4 Cb4 15.g5 b6 [15...De7
16.Dd2±] 16.Th4 Aa6 [16...Dd8!?
17.Ce4 Txe4 18.Txe4 Af5±] 17.Ce4Δ
Axc4 18.Axc4 Df5 [18...Dd8Δ] 19.Tf4?
o rei no centro permite a combinación
negra, era necesario [19.Cxd6 Cc2+
20.Re2 Dxg5 21.Dxc2 Dxh4 22.Cxe8
Txe8 23.a5=] Diagrama 19…Dxf4!
20.exf4 Txe4+ 21.Rf1 Txc4 22.f5 gxf5

23.Df3 Cc2 24.Td1 Cd4 25.Dg3 Ae5
26.f4 Ag7 27.Te1 Txa4 28.Dd3 Tb4
29.g4 Tb3 30.Da6 Tf3+ 31.Rg2 Txf4
32.Db7 Txg4+ 33.Rh3 Tf8 34.Dd7
[34.Te3 Ae5 35.Txe5 dxe5 36.d6 Txg5
37.Rh4-+] 34…Ae5 35.Txe5 dxe5
36.De7 Cf3 37.d6 Cxg5+ 38.Rh2 Ce6
39.Df6 0-1.

SUDOKU
difícil

Horizontais:
1- Número 1 en Latín. 2- Movemento dos Sen Terra. 3- Poñer
ao enxoito. 4- Aves. 5- Cuadrilátero dun ring. Ánades domésticos de mal carácter e gran volume. 6- Deran mala vida, cometeran violencia sobre eles ou elas. 7- Baía. Esa empresa que vendeu en parte caixanova hai pouco. En lingüística, lingua mixta
que naceu en zonas de contacto entre dúas ou máis comunidades lingüísticas que non teñen ningún outro medio de comprensión mutua. 8- nome propio de varón. Deporte que se
xoga no “5 horizontal”. 9- De gran volume, gordo. Xofre. Sanes,
saias da enfermidade. 10- Sacar unhas cousas do medio doutras. 11- Carimbo. Munición dunha pistola. 12- Linde dun
terreo. 13- Contracción da preposición en e o demostrativo
isto. 14- Burato, espazo valeiro. 15- Amperio.
Verticais:
1- A primeira. 2- Partido ou frente política galega. 3- Sustancia
viscosa que orixina o vinagre. 4- Roubóns. 5- Polímero sintétic
que se usa para fabricar fibras téxtiles, pinturas, plásticos... 6Muller moi virtuosa, elevada aos altares, segundo a Igrexa.
Nome comercial dunha fibra téxtil sintética de policrilato. 7Facer augas menores. Propio, pertencente ou relativo á antiga
Eolia e ós seus habitantes. 8- Substancia que se pon no anzol
para engado dos peixes. Voz militar. Símbolo do Escandio.
Materia vexetal inflamable para a combustión que arde con
moita facilidade, sinónima da primeira palabra deste “8 vertical”. 9- Baralla e arte da adeviña do futuro polas cartas. Pasamento, defunción. 10- Penas, pedras grandes. Limpo, que se
distingue ben. 11- Inchazón producida por picaduras de insectos ou outros animais. 12- Recrease e deléitase con aquilo que
lle agrada. 13- Importante río africano que dá nome a un estado. 14- Membro dun rabaño bovino. 15- Osíxeno.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

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

AUTODEFINIDO
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César Lorenzo Gil

N

outro paradoxo destes
tempos viven no
mesmo corpo a ideoloxía neoliberal e a socialdemocracia máis ortodoxa. Mariano
Raxoi reclama para o PP o nome
de partido dos necesitados e os

PAPÁ ESTADO
promotores de pisos láianse de
que cos recortes perden os seus
grandes compradores: pensionistas e funcionarios, é dicir, os
que ingresan do erario público.

Durante décadas, o Estado era
un pai perfecto. Sempre tiña diñeiro, pagaba e pagaba, sen pedir contas. Zapatero encheu a
boca meses antes de estourar a
crise afirmando que camiñabamos cara ao pleno emprego e un
novo banzo, máis evoluído e

próspero, do Estado do Benestar. Había subvencións aos caseiros, aos que cambiaban de
ordenador, aos que puñan paneis fotovoltaicos no horto. E de
socato, o papá volveuse mamá,
que na miña casa era quen che
dicía non aos caprichos.G

Posúe a única tenda especializada en póker de Galiza, Poker room (Pi i Margall 66, Vigo) e asegura que
a televisión puxo de moda este xogo de mesa con apostas. “Todos queren xogar ao Texas Hold’em”,
asegura Christian López.

1.407
anosaterra
MARKET ATTACK
Bieito Iglesias

Christian López,empresario

C

‘Aínda hai partidas clandestinas de póker’

PACO VILABARROS

H. Vixande

Para que unha tenda de pó ker?, pensaba que cunha baralla francesa, un tapete e unhas
fichas abondaba.
A tenda está relacionada co
auxe do póker pola publicidade que lle dá a televisión. A
xente que quere meterse neste
mundo non atopa produtos
profesionais nunha tenda corrente, onde a calidade é moi
baixa. Pode mercar en internet, mais non toca o que vai
adquirir e non sabe se é bo ou
non. Hai moitas diferenzas nas
fichas e nos naipes.
Hai que ser un pouco ludópata
para ser cliente habitual.
Non hai clientes habituais. O
normal é que compren a maleta, as cartas e o tapete e non
os volva ver, aínda que poden
vir máis adiante se queren material de mellor calidade. Tamén vendemos mesas que van
dos cen euros aos mil cincocentos ou dous mil. Son para
persoas con cartos.
Actúa esta tenda como lugar de
referencia dos afeccionados?
Organizamos torneos e facemos que a xente se senta a xogar entre ela porque a moitos
xa lles coñecen os trucos os
seus amigos.
Por certo, non haberá un garito
na parte de atrás da tenda?
Non. Nin atrás, nin arriba, nin á
dereita. O xogo é ilegal en España fóra dos casinos e do que
marca a administración. De to-

PACO VILABARROS

dos os xeitos, a xente xoga igual
nas casas e hai partidas clandestinas. Todo o mundo quere
xogar, sobre todo ao Texas
Hold’em, a variante máis famosa.
Vin que venden kits de póker,
inclúe o chaleque e os non tan
clásicos lentes de sol?
Esas parafernalias son para cubrir o aspecto da xente. Os xes-

tos delatan a nosa forma de xogar segundo as cartas que teñamos, coas lentes disimúlase.
Non vende rán cartas marca das?
Non. As cartas non se venden
marcadas, márcanas os propios
xogadores. Aparecen de cando
en vez e é máis difícil facelo nos
naipes de boa calidade.
E barallas con sete ases?

Non. Non ocorren esas cousas.
Non lle preguntan por cámaras espía para as partidas?
Comentan sobre as cámaras
que aparecen nos apoia-brazos nas partidas que se retransmiten pola televisión, pero están aí polo espectáculo, para
que o público saiba que xogo
levan os participantes.
Tamén teñen aparellos automáticos para barallar, custarán
un ollo da cara!
Non, pero moita xente non
sabe barallar ben, cando é moi
necesario para evitar que se repita o xogo. O barallador dálle
vida á partida.
E servirán para evitar as trampas.
Non.
A calidade das cartas condi ciona o resultado da partida?
Un pouquiño. Un naipe malo
pódese marcar. Logo, a rugosidade das cartas ou das fichas
proporcionan maior ou menor
comodidade. Tampouco estás
igual de motivado se xogas
nun tapete de bar que nunha
mesa especial.
É habitual cambiar de baralla
durante a partida?
Os amateurs non o fan porque
non é necesario; un casino si,
porque calquera pode marcar
as cartas. Unha baralla custa
de media dez ou 15 euros, non
vas cambiala constantemente.
Ademais, estes naipes son de
plástico e non se desgastan,
poden durar dúas mil, tres mil
ou catro mil mans.G

ando loitan varios cas, o
que queda por baixo sofre
as mordedelas dos outros. Os
mercados teñen a quen semellarse, tamén eles atacan o país
máis fraco. En vista de como
adentaron Grecia, o goberno de
Zapatero dobrou por fin diante
da plutocracia internacional e
tomou medidas que erosionan
a súa base electoral e anuncian
garapaldo nas urnas. Amargáballe meter a tesoura, resistiu
canto pudo pero se cadra non
tiña outra saída. Hai quen
pensa que podía reducir o gasto
militar e a subvención á igrexa
católica ou gravar as grandes
fortunas, no entanto cómpre
reparar en tres feitos aflitivos:
Os militares son por estas partes intocables, converteron o
século XIX nunha restra de
“pronunciamientos” e o XX en
50 anos de ditaduras; a igrexa
conta con podentes altofalantes mediáticos e ten vara alta no
PP; as grandes fortunas teñen
pernas, se lles botas un imposto
alancan cara aos paraísos fiscais. O prestixio dos espadós,
das sotainas e dos magnates
non é cuestión de elites, o bo
pobo devece porque os seus fillos vistan uniforme do exército, da policía ou dos cereixeiros, esfola o lombo baixo os pasos da Semana Santa e admira
os millonarios sobre todo se parecen parvos (verbi gratia Cristiano Ronaldo). Apandemos
pois coa crise os funcionarios e
teñamos unha lembranza saudosa prós nosos avós autárquicos, que se rexían polo lema
“unha pataca botei, unha pataca naceu”. En ano de piollos
(e nun país piolloso) pouco importa lavar a camisa.G

’’

Zapateroresistiucantopudo
pero se cadra
non tiña
outra saída”

