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mo interpretan algúns secto-
res, é unha cuestión de matices
legais, por que Feixóo insiste
en procurar a confrontación e
encaixar revés tras revés?

A resposta, procedente dou-
tros grupos, é que o problema
de fondo consiste en que a
Xunta está a instaurar nun no-
vo modelo no que o galego pa-
sa a ser subsidiario do castelán.
En palabras da portavoz de Co-
ordinadora de Equipas de Nor-
malización, Valentina Formo-

so, “pretende perpetuar ese
prexuízo de que a nosa, a pro-
pia, vale menos”.

O EXEMPLO DAS CAIXAS. Mentres na
fusión das caixas a Xunta ten-
deu pontes e conseguiu saír ai-
rosa dun proceso máis com-
plexo, no que todos os sectores
parecen estar satisfeitos, co
idioma non acontece outro
tanto. O acento ideolóxico
confírmano o propio presiden-
te e o conselleiro de Educación,

H. Vixande
Unha semana despois de que o
Consello Consultivo lle enviase
á Xunta o seu ditame que con-
sideraba contrarios a dereito
varios aspectos do borrador do
decreto de plurilingüismo, o
Consello da Xunta decidiu
aprobalo suprimindo a consul-
ta aos pais na Educación Pri-
maria e Secundaria, mais non
na Infantil. O texto definitivo
publicouse no Diario Oficial de
Galicia o martes 25. O galego
resulta apartado das áreas
científicas e técnicas e queda
relegado ás letras.

Un dos anuncios adianta-
dos por Feixóo tras o Consello
da Xunta que aprobou o decre-
to do galego no ensino, apunta
a que a polémica da lingua es-
tenderase ao longo de case to-
da a lexislatura. En vista da po-
sibilidade de que o texto reciba
un revés xudicial por consultar
os pais o idioma de escolariza-
ción, o Goberno redactará un-
ha lei que lle dea cobertura a
ese plebiscito. Se non opta por
unha tramitación urxente, da
que a oposición o acusa de
abusar, o proceso da súa elabo-
ración, análise por parte dos
órganos correspondentes e
aprobación do Parlamento du-
rará aproximadamente dous
anos máis.

AXENDA POLÍTICA.O estabelece-
mento dunha axenda política
arredor da lingua non é do
agrado de todo o Partido Popu-
lar. A propia presidenta do Par-
lamento, Pilar Rojo, realizou
unha chamada para que se re-
duza a intensidade da polémi-
ca e sinalou que as diferencias
entre as partes son interpretati-

vas. Porén, tanto Feixóo como
o conselleiro de Educación,
Xesús Vázquez, insisten en fa-
cer fincapé no idioma.

O tour de force non só tivo
lugar fronte ao Consello Con-
sultivo aprobando o proxecto
sen apenas tempo para anali-
zar en profundidade o seu dita-
me negativo, a Xunta anun-
ciou a súa decisión só catro dí-
as despois da masiva manifes-
tación da plataforma Quere-
mos Galego en Santiago de
Compostela o 17 de maio.

Con esta aprobación, a dis-
tancia que separa o decreto
das promesas de Feixóo na
campaña electoral é moito
máis ampla que as diferencias
deste texto co decreto 124/07
que vai substituír e que elabo-
rou o Goberno bipartito como
evolución natural da política
lingüística nacida en 1983 coa
Lei de Normalización. Se, co-

A Xunta aproba o Decreto
de Plurilingüismo que relega o idioma
ás materias de letras

Prohibidas as matemáticas en gal

2.
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Mentireiro, decepcionante, enga-

do, baixeza moral, frustración, pos-

tura errática, decisión premedita-

da ou calote son algúns dos ter-

mos que a presidenta da Galicia Bi-

lingüe, Gloria Lago, atribúelles ao

presidente da Xunta e ao decreto

de plurilingüismo que vén de

aprobar o Goberno.

Esta entidade desconfiaba da

posición de Feixóo tras o primeiro

borrador do decreto divulgado a

principios de xaneiro, aínda que

no texto de marzo “respirou alivia-

da” ao entender que “avanzaba na

dirección correcta”. A redacción

definitiva, porén, decepcionou

porque “a prometida liberdade de

elección da lingua vehicular segui-

rá sen aplicarse en Galicia”. GB en-

tende que “tras ver o que [Feixóo]

fixo co seu compromiso, o da futu-

ra lei [para que os pais podan elixir

idioma] será un calote”.

De todas as entidades relacio-

nadas co sistema educativo, ao

longo deste proceso só unha de-

las, a confederación de pais de

alumnos do ensino privado con-

certado, apoiou o Goberno duran-

te a elaboración do novo decreto

do galego no ensino. Outra orga-

nización, aínda que non represen-

tativa de ningún sector, como Gali-

cia Bilingüeamparara o presidente

mais agora vén de abandonalo.

Tras soltar lastre e quedar case sen

resortes, non se entende como

Feixóo non acerta a rectificar.�

Galicia Bilingüeempréndea co presidente

’’Tras ver o que Feixóo fixo
co seu compromiso, o da
futura lei será un calote”

[Gloria Lago]
Presidenta de Galicia Bilingüe.

O conselleiro de Educación,Xesús Vázquez,durante unhas xornadas de promoción

do peixe no comedor escolar do CEIP Alcalde Espiñeira de Curtis.   RAFAEL PASADAS/A.G.N.
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ideas, Feixóo non só terá que
enfrontarse a novas mobiliza-
cións, senón que tamén debe-
rá xestionar as consecuencias
políticas das sancións aos ensi-
nantes das materias científicas

que continúen a dar as aulas en
galego. Un só expediente disci-
plinario traerá consigo os ine-
vitábeis titulares nos que as pa-
labras “Feixóo e persecución”
aparecerán na mesma frase.�

cando aseguran que preten-
den “garantir a liberdade fron-
te á imposición” do galego. O
editor Manuel Bragado, pola
súa banda, lembra que Feixóo
“preferiu aprobar un decreto
nefasto para o futuro da lingua
en completa soidade, sen con-
tar nin sequera cos parabéns
dos colectivos negacionistas”.

Mais a batalla da lingua dis-
corre por numerosos vieiros,
moitos deles relativos ao ámbi-
to legal. Os pronunciamentos
en contra do texto chegaron en
torrente procedentes da Aca-
demia da Lingua, o Consello de
Cultura ou o Consello Consul-
tivo e ameazan con non deter-
se aí. A Mesa pola Normaliza-
ción indicou que a nova norma

nace morta e anunciou que re-
correrá ante os tribunais. Un
fallo da Xustiza, aínda que só
fose parcialmente negativo,
implicaría un novo atranco pa-
ra o Goberno. No plano das

s en galego

E O BNG QUE?

A crise colocou a José
Luis Rodríguez Zapa-

tero na diana, pero Mariano
Raxoi non acaba de con-
vencer. Unha parte do elec-
torado mostra, a través das
sondaxes, que se encontra
confuso ou á expectativa e,
en períodos de crise, xa se
sabe que non son improbá-
beis os repentinos cambios
de tendencia, con voltas
atrás incluídas. 

No que respecta ao BNG,
¿que ocorre que nin sobe nin
baixa, nin aproveita a situa-
ción dos seus contrincantes?
Igual que lle sucede ao PS-
deG, aínda non deixou atrás
a imaxe da última campaña
electoral, ao tempo que ca-
rece dun líder consolidado.
Claro que é cuestión de tem-
po, mais cando hai crise to-
do ocorre moi rápido. Por
outra parte, o trebón políti-
co, con epicentro en Madrid,
converteuse nun machacar
constante contra todo o que
se aparta das consignas po-
pulares, especialmente se
vén da periferia. Dío, con va-
lentía e brillantez, José Anto-
nio Zarzalejos, ex director de
ABC, e membro do PP máis
razoábel, no seu último li-
bro: Moitos non ven máis
aló do Escorial. 

En contrapartida, os na-
cionalistas resultaron para-
doxalmente beneficiados
pola axenda política, tanto
no que respecta ás caixas co-
mo no tocante á lingua. En
ambos casos, o BNG soubo
xogar as súas bazas e acertar.
Galiza estaría moito peor de
carecer desta alternativa.
Que é entón o que lle falta?
Quizais un maior impulso
interno. Parte dos seus
membros considera que é
necesario trasladar o mode-
lo do parlamento (o que ga-
ña goberna en solitario) ao
interior da organización e
iso pode facer que os que
quedaron en minoría (por
pouco) na última asemblea
agarden o fracaso dos gaña-
dores para substituílos. Ou-
tros partidos organízanse así
e funcionan, mais para o
BNG probabelmente supo-
ña un malgasto de forzas
que lle impida despuntar.�

anosaterra

’’editorial

Unha das ilustracións de Pepe Carreiro da Historia da Lingua Galega (versión para xente madura) de Edicións A Nosa Terra. 

Segundo anunciou o conse-
lleiro de Educación, Xesús
Vázquez, o decreto de pluri-
lingüismo retira a consulta
aos pais na Educación Pri-
maria e na Secundaria, co-
mo aceno “respectuoso co
Consello Consultivo”. É a
principal modificación res-
pecto ao borrador coñecido
en marzo e débese a un “ba-
leiro legal” que, segundo
Vázquez, non se produce na
Educación Infantil.

Mais a consulta chegará

tras a aprobación dunha lei
que, segundo Educación,
servirá para preguntarlle ás

familias sobre aspectos rela-
cionados co ensino. A norma
“será moito máis ampla e irá
moito máis aló do ámbito
lingüístico”, asegurou a Con-
sellaría.

O mantemento da consul-
ta na Educación Infantil, para
a Coordinadora de Equipas
de Normalización, propicia
“a inmersión lingüística en
castelán”. Esta entidade ta-
mén denuncia que o número
de horas de materias en gale-
go é inferior.�

De momento,
sen consulta na Primaria e na Secundaria

’’A consulta que traerá
consigo a nova lei será
moito máis ampla e irá máis
aló do ámbito lingüístico”

[Xesús Vázquez]
Conselleiro de Educación.

’’O texto pretende garantir
a liberdade fronte
á imposición do galego”

[Alberte Núñez Feixóo]
Presidente da Xunta.

’’O decreto tenta perpetuar
ese prexuízo de que a nosa,
a propia, vale menos”

[Valetina Formoso]
Portavoz
das Equipas de Normalización.

’’Preferiu aprobar un decreto
nefasto para o futuro
da lingua en completa
soidade, sen contar nin
sequera cos parabéns dos
colectivos negacionistas” 

[Manuel Bragado]
Editor.
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cárcere por atentado e lesións
logo de que un policía nacional
resultase ferido nunha mobili-
zación veciñal. O fiscal e a acusa-
ción mantiveron que o axente
foi agredido, mentres que os
acusados aseguraron que o fun-
cionario caeu mentres identifi-
caba un menor. Os feitos acon-
teceron no 1998, durante as pro-
testas nas que se reclamaba
maior seguridade na estrada N-
525, en Compostela, e o xuízo
non chegou até o 2003. No 2007,
os tres do Eixo ingresaban no
cárcere de Teixeiro. Ademais da
pena de prisión, tiveron que pa-
gar unha indemnización de
156.000 euros. O Concello de
Santiago, o Parlamento galego e
numerosos xuíces pediran o in-
dulto de Márquez, Montoiro e
Moreira. Aos apoios de boa par-
te da sociedade –que celebrou
varias protestas para reclamar o
indulto– sumouse recentemen-
te o do Sindicato Unificado de
Policía (SUP) en Galiza.�

RECORTES NAS OBRAS

FOMENTO DUBIDA
DOS PRAZOS DO AVE

As obras que executa o Ministe-
rio de Fomento sufrirán un atra-
so medio de polo menos un ano
como consecuencia do recorte
de 6.400 millóns de euros no seu
orzamento. O departamento de
Xosé Blanco será o que absorba
o maior impacto da redución de
investimento público. No Con-
greso, o ministro sinalou que
malia manter a data para o AVE
Ourense-Santiago, non está “en
condicións de confirmar todo o
Eixo Atlántico” ferroviario. Tam-
pouco concretou se se mantén a
data de 2015 para a conexión
coa Meseta. Tamén arroxou dú-
bidas sobre o tramo Porto-Vigo
despois da decisión de Portugal
de non facer uso dos fondos pa-
ra esa conexión. Porén, comuni-
coulle a Alberte Núñez Feixóo
por carta que “nada cambiou en
relación ao protocolo de desen-
volvemento da rede ferroviaria
de alta velocidade a Galiza”. Trá-
tase do “Pacto Obradoiro”, polo
que Xunta e Estado fixaron a
chegada do AVE para o 2015.
Antes, prevíase para o 2012.�

NO CÁRCERE DESDE O 2007

O ESTADO INDULTA
OS TRES VECIÑOS DO EIXO

O Goberno central vén de con-
cederlles o indulto aos tres veci-
ños do Eixo (Simón Márquez,
Xesús Montoiro e Xosé Morei-
ra), condenados a sete anos de

LEI DE TURISMO

A XUNTA ELIMINARÁ
OS FURANCHOS

A Lei de Turismo de Galiza eli-
minará os tradicionais furan-
chos e obrigará a estes estabe-
lecementos a acollerse a al-
gunha das tres categorías exis-
tentes: restaurantes, bares e
cafeterías. A secretaria xeral de
Turismo, Carme Pardo, expli-
cou que “carece de sentido
darlle cobertura legal” aos fu-
ranchos, “que son alegais”. A
responsábel do Goberno gale-
go cualificou esta actividade
de “competencia desleal” e
asegurou que será “expedien-
tada”. Ademais, a modifica-
ción da lei –que data do 2008–
suprimirá a obrigatoriedade
de notificarlle á Xunta os pre-
zos hostaleiros dos estabele-
cementos. Os empresarios
poderán cambialos en fun-
ción da demanda ou do seu
parecer.�
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>>>

ASEMANA María Obelleiro

Os tres veciños do Eixo, no momento de entrar no cárcere de Teixeiro, o 30 de outubro

do 2007.            OTTO / A.G.N.

INICIATIVA DO BNG

PPDEG E PSDEG REXEITAN
SUPRIMIR AS DEPUTACIÓNS

Os grupos parlamentares do
PPdeG e do PSdeG votaron
contra a proposición de lei do
BNG para modificar a Lei de
Bases de Réxime Local. Os
nacionalistas defenderon
que de aprobarse esta medi-
da “se superarían uns orga-
nismos, as deputacións, to-
talmente anacrónicos e tras-
ladarían unha mensaxe á ci-
dadanía de aforro económi-
co e de recursos da adminis-
tración, ao introducir racio-
nalidade fronte ás actuais du-
plicidades”. “Os cidadáns nin
se decatarían da desapari-
ción das Deputacións, dada a
súa inutilidade”, sinalou no
Pleno o deputado do BNG Al-

fredo Suárez Canal. O parla-
mentar lembrou que son
practicamente os únicos or-
ganismos que gastan e non
ingresan nada. O PPdeG
apuntou que “é o momento
de apostar” polas Deputa-

cións “como rede de protec-
ción aos concellos”. Os socia-
listas rexeitaron a proposi-
ción do BNG ao avogar por
unha reforma do Estatuto
para reformular o papel des-
tes entes provinciais.�

A. Suárez Canal,parlamentario do BNG, nun Pleno. JESSICA BARCALA / A.G.N.

NOVAS TECNOLOXÍAS

EDUCACIÓN DÁLLE
PREFERENCIA
OS CENTROS PRIVADOS

A CIG-Ensino, sindicato
maioritario no sector, e o BNG
veñen de denunciar a “discri-
minación” dos centros públi-
cos a favor dos privados con-
certados á hora de adxudicar
as iniciativas das novas tecno-
loxías. Co chamado Proxecto
Abalar, a Consellaría de Edu-
cación dotará estes centros de
material informático e forma-
rá o persoal docente necesa-
rio. O superdelegado da Xunta
na Coruña, Diego Calvo, ase-
gurou que “privilexiamos os

colexios con menos necesida-
des e co profesorado máis im-

plicado”, algo “totalmente im-
presentábel” segundo a CIG-

Ensino. O sindicato esixiulle á
Xunta unha rectificación das
“descualificacións do seu res-
ponsábel político na Coruña”
e, ao igual que Carme Adán,
deputada do BNG, unha revi-
sión das decisións adoptadas
no proxecto Abalar. A parla-
mentar subliña na iniciativa
que, por exemplo, na cidade
da Coruña “dos centros selec-
cionados, en 5º de primaria
practicamente todos os nenos
e nenas escolarizados en cole-
xios concertados terán o seu
computador e unha aula con
lousa dixital e, pola contra, só
o alumnado dun colexio pú-
blico da cidade gozará desta
medida”.�

O conselleiro de Educación, Xesús Vázquez,durante a presentación do Proxecto

Avalar.                                                                                                                                                                     JESSICA BARCALA / A.G.N.

Igrexa prerrománica de santa María da Capela. É o que queda do antigo mosteiro de

santo Antoniño de Toques.                                                                                                                                                       A.G.N.
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Ministerio de Sanidade, Corre-
os e Consellería de Política Te-
rritorial.

García tamén criticou que a
consultora madrileña Carat
España gañase o plan de Me-
dios do Xacobeo por 6,9 mi-
llóns. O secretario lembrou
que un dos seus directivos foi
Miguel Ángel Rodríguez, ex-
voceiro do presidente Aznar.
Segundo o PSdeG, Carat foi in-
vestigada polo Tribunal de
Cuentas por campañas ao mi-
nistro Zaplana e recibe cuan-
tiosas adxudicacións da Co-
munidade de Madrid.

Os socialistas tamén pedi-
rán explicacións dos conve-
nios con Vueling. Esta aeroli-
ña, presidida polo ex-ministro
de Aznar, Josep Piqué, recibiu,
“a dedo”, subvencións por 7
millóns. En teoría son para
campañas de publicidade do
Xacobeo, pero en realidade é
un financiamento encuberto
(o directo é ilegal) das novas
conexións con Zurich, Ams-
terdam e Bruxelas. O PSOE
quere saber porque a Xunta
escolleu esta aeroliña, pois na
súa opinión estas conexións
non son as máis acaidas para
traer turistas.�

logrou contratos por 4 millóns,
algúns sen publicidade”.

A Nosa Terraadiantou que a
secretaría de Modernización
encargoulle a Atos Origin a re-

Manuel Vilas
Tecnoma e Typsa (codirixidas
polo ex-conselleiro de Medio
Ambiente), Atos Origin (na que
é directiva a sobriña de Romai),
Vueling (presidida polo ex-mi-
nistro Piqué) e Carat (relacio-
nadas co ex-voceiro de Aznar).
Estas son as compañías que os
socialistas fiscalizarán na Cá-
mara tras recibir 19,6 millóns
en contratos e subvencións da
Xunta do PP, algunhas veces
sen concurso.

Empresas presididas (Tec-
noma) ou codirixidas (Typsa)
polo ex-conselleiro de Medio
Ambiente, Carlos del Álamo,
recibiron máis de 1,3 millóns
da consellaría de Medio Am-
biente. Este asunto, desvelado
por A Nosa Terra, é parte da
“fronte no Parlamento de Gali-
cia, sen descartar outras vías”
que lanzará o PSOE.

Paulo García, número dous
dos socialistas galegos, alerta
de que “amigos da alma, fami-
liares e compañeiros de parti-
do teñen recibido neste ano,
polo menos, 20 millóns en
contratos da Xunta”.

Núñez Feixóo nega favori-
tismos e defende o dereito do
ex-conselleiro de Medio Am-
biente a contratar coa Conse-
llería de Medio Ambiente pois
“a xente cando se retira da polí-
tica terá dereito a seguir traba-
llando, senón terá que engro-
sar o paro”. Feixóo presume da
“transparencia” das adxudica-
cións a Typsa e Tecnoma, to-
das mediante concursos no
DOG. O mandatario critica en-
tre liñas as informacións sobre
estes contratos: “As preguntas
e as reflexións hai que formula-
las de forma razoábel”.

Atos Origin, consultora radi-
cada en Madrid na que é directi-
va a sobriña do ex-ministro Ro-
mai Beccaría, tamén está no
punto de mira do PSdeG. García
lembrou, como xa informora A
Nosa Terra hai meses, que “a
empresa da sobriña de Romai
Beccaría, pai político de Feixóo,

dacción de todos os seus plans
de novas tecnoloxías. Dous con-
cursos deullos “a dedo”, nun
procedemento negociado sen
publicidade. Nos outros dous,
Atos Origin logrou a máxima
puntuación posíbel (10 sobre
10) en todos os criterios salvo no
máis obxectivo, o orzamento.

A SOBRIÑA. No foco do polémica
está Carme Martín de Pozuelo
Romai. Trátase da sobriña do
mentor político de Feixóo, o
ex-líder do sector do birrete
Xosé Manuel Romai Beccaría
(novo tesoureiro do PP), direc-
tiva de Atos Origin e recrutada
por Feixóo nas súas etapas no

O PSOE séguelle o rastro
ás adxudicacións da Xunta
20 millóns
para ex-conselleiros,
ex-ministros
e familiares

>>>

POLÍTICA
ESCRAVA
’’

Damián Villalaín

O s ministros sacan coraxe
de non sei onde e defen-

den publicamente, con vehe-
mente lealdade ao partido e ao
goberno, as medidas de axuste
coas que José Luis Rodríguez
Zapatero nos deixou xeados hai
uns días. Fan ben. E teñen méri-
to, porque saben, como o sabe
ZP, que as medidas son inxus-
tas. Probablemente necesarias,
pero inxustas.

O xusto e o necesario desta
vez non coinciden. A pregunta é
por qué é necesario cometer un-
ha inxustiza. E a amarga respos-
ta lévanos ata ese proceso de
progresiva escravización da po-
lítica –o ámbito das decisións
públicas soberanas e democrá-
ticas– por parte da economía.
Ou, máis ben, por ese conglo-
merado de intereses sen rostro e
sen alma que agora chaman
“mercados” e que Karl Marx de-
nominou dunha vez é para sem-
pre Das Kapital, o Capital. Para o
Capital non hai nacións nin
fronteiras, ten só unha lingua e
practica o máis amplo dos auto-
gobernos. Os Estados nacionais,
eses trastos vellos desbordados
polas novas tecnoloxías e polas
súas propias lexislacións liberali-
zadoras, debilitados pola súa
irrisoria autoafirmación patrióti-
ca e polas súas ilusas ínfulas de
poder e soberanía, van rematar
tendo unha única utilidade: a
execución de grandes progra-
mas confiscatorios dos cartos da
xente para “sanear” periodica-
mente o sistema estragado po-
los amos do quilombo, cada vez
máis ricos. Hoxe a política frag-
mentada, a política nacional, é a
mellor aliada do Capital e da ex-
tensión do seu dominio. E se a
política quere volver plantarlles
cara aos amos do diñeiro terá
que ser tan transnacional, cos-
mopolita e intelixente como o
Capital o é. Só así xogaremos
nun mesmo terreo de xogo e
cunhas regras parecidas.�

Se a política quere plantarlles
cara aos amos do diñeiro
terá que ser tan
cosmopolita
e intelixente
como
o Capital o é”

’’

Carlos del Álamo,ex-conselleiro de Medio Ambiene e Paulo García,Secretariio de Organización dos socialistas galegos. 

’’Amigos da alma, familiares
e compañeiros de partido
teñen recibido neste ano,
polo menos, 20 millóns
en contratos da Xunta”

[Paulo García]
PSdeG.

A cúpula do PP xa respon-
deu. O número dous , Alfon-
so Rueda, di que son contra-
tacións “obxectivas” fronte
a “acusacións sen funda-
mento”. O número tres do
partido, Rodríguez Miran-
da, contraataca e lembra
que García está a ser investi-
gado polo caso da axente

electoral do PSdeG en Ar-
xentina pagada con cartos
públicos. Na súa opinión
García non é o máis adecua-
do para dar leccións. En to-
do caso, cómpre lembrar
que Miranda é o único de-
putado que tivo que devol-
ver ao Parlamento dietas co-
bradas irregularmente. �

O PP responde
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Carlos Aymerich

‘D ebemos facer un esforzo
para reducir o déficit

público co fin de estabilizar os
mercados, abaratar a débeda e
garantir o seu pagamento". Tras
este prólogo o presidente do go-
berno español anunciou o 12 de
maio as medidas de axuste: re-
baixa das retribucións dos traba-
lladores do sector público (logo
virán os do privado), conxela-
ción das pensións, recorte das
prestacións de dependencia, re-
baixa do financiamento autónó-
mico e da axuda oficial ao desen-
volvemento. Medidas articula-
das no Real Decreto-Lei publica-
do o luns, 24 (e corrixido o 25) no
que en van procuraranse refe-
rencias á loita contra a fraude tri-
butaria, a re-introdución do im-
posto sobre o patrimonio, ao
gravame dos beneficios da ban-
ca ou, en fin, á prometida regula-
ción dos mercados financeiros.
O presente son recortes para os
de abaixo. A reforma tributaria fi-
ca para un futuro indefinido.
Non vaia ser que os capitais non
poidan coller a tempo o billete
para as illas Caimán. Seica Zapa-
tero está a pasalo mal. Seica se
resistíu até o último momento a
adoptar unhas medidas que, sen
dúbida, vanlle custar o goberno.
Mais a presión dos mercados e
dos socios europeos foi grande e,
xa se sabe, o que manda, manda.
Digámolo claramente: endebe-
dámonos para rescatar os ban-
cos e con cartos emprestados ao
1% polo BCE as entidades resca-
tadas compraron os bonos de
débeda pública polos que agora
esixen xuros de até do 7%. Nego-
cio redondo. E agora Zapatero
encárgase de que os de sempre
apertemos o cinto para pagar
puntualmente unha débeda
odiosa pola que reclaman uns
intereses confiscatorios. Primei-
ro os mercados, logo as persoas.
Din que imos todos no mesmo
barco e que, en momentos de
crise, debemos facer sacrificios.
Mais neste barco hai clases. Co-
mo no Titanic. E xa se sabe que
os de terceira son os últimos, se
houber sitio, en subir aos botes.�

TITANIC’’

’’O Estado endebedouse 
para rescatar os bancos,
que con aqueles
cartos
compraron
débeda pública”

A SEÑORA CARME

O venres 21 de maio e dentro
das celebracións das Letras
Galegas, o Pazo da Cultura de
Pontevedra abriu as súas por-
tas para homenaxear a señora
Carme, da agrupación Malve-
la, cun cálido acto. 

Lembro a primeira vez que a
escoitei, neste mesmo lugar,
nun acto entrañábel Natal dos
Simples(2004), no que se pre-
sentou Malvela co seu disco O
Aghinaldo,co apoio do Conce-
llo de Pontevedra. Aquel día ao
escoitar a voz da señora Carme
chorei de emoción pois entrei
en contacto coa lembranza  da
infancia dos cantos de labranza

na aldea, coa lembranza da mi-
ña avoa e a súa voz, algo ines-
quecíbel. Sentín que a señora
Carme representa a nosa singu-
laridade, a nosa dignidade e a
grandeza de termos unha lingua
e, polo tanto, cultura propias.

Aplaudo tamén á Consellaría
de Cultura do bipartito e aos
concellos que potencian o noso
Patrimonio  polo  apoio, no
2007, da edición do disco Seño-
ra Carme,na flor dos meus anos,
un exquisito produto cultural
(cd/dvd) que dá conta da vida
desta muller de 83 anos (tesouro
vivo, como dixeron nalgún mo-
mento ao referirse a ela). Un tra-
ballo coidado nos textos, foto-
grafía, edición… ademais de to-

das as colaboracións  musicais.
Un luxo que está aí , que forma
parte da boa historia deste país.

Parte das cancións deste dis-
co tivemos o privilexio de escoi-
talas o 21 de maio. A xenerosi-
dade da súa voz en directo. Sen-
tinme no lugar correcto pois
homenaxear a señora Carme é
homenaxear o que este país ten
de seu. Homenaxeala é agrade-
cer esa longa vida de traballo e a
trasmisión do tesouro patrimo-
nial do seu canto.

Sempre me emociona escoi-
tala, esa forza que ten! Sempre
me enche de esperanza ver esa
mestura xeracional que acom-
paña as Malvela,esas marabillo-
sas músicas e músicos que con-

seguen envolver a voz da señora
Carme coma cun pano de seda,
que a agariman coas notas, que
a realzan máis. Sempre conse-
guen un clima de harmonía, be-
leza e ledicia… que non dou
agradecido, como espectadora.

Parabéns á organización e
aos promotores. Parabéns a to-
das as persoas que participaron.
Parabéns, sobre todo, á señora
Carme por ser e a todas as per-
soas que tiveron a sensibilidade
e o poder de  recoller e sacar á luz
este tesouro patrimonial, e ás
que fan posíbel que chegue a to-
dos nós para facernos sentir or-
gullo do propio. Grazas.�

Mercedes Vázquez
(Pontevedra)

CARTAS

Tras o dobre erro de percep-
ción do bipartito (Touriño
pensando que o seu cargo ins-
titucional de presidente esta-
ba por riba do rifi-rafe dunhas
eleccións e Quintana falando
do aumento do benestar can-
do a urxencia dos electores co-
mezaba a ser a de conservar o
posto de traballo) parecería
que a recuperación da iniciati-
va por parte de todo aquilo
que en Galiza non é Partido
Popular ía custar moito. E de
feito estalle custando; mais,
dentro da treboada negativa
destes meses, e desde un pun-
to de vista galego, non exacta-
mente traducíbel a siglas, hai
que destacar algúns logros.

A FRUSTRACIÓN DE CAJA MADRID.
En primeiro lugar, a fusión das
caixas. Certo que falta a segun-
da volta da eliminatoria, que o
FMI (quen elixe, por certo, o
FMI?) vén de esixir a súa priva-
tización, que o Banco de Espa-
ña –e nesa liña tamén Raxoi e
Zapatero– non desexaba a fu-
sión galega, mais, con todo, os
impositores e o empresariado
autóctono respiran tranqui-
los, de momento. 

Esta resistencia a deixarse
absorber por Caja Madrid, co-
mo se aquí non se coñecese o
seu estarrecedor déficit, sor-
prendeu na capital. Non espe-
raban iso dos galegos, tan
pouco nacionalistas eles, a di-
ferenza de vascos e cataláns, e
gobernados precisamente
neste momento por un PP

que, no ámbito do Estado, de-
fende a fusión inter-autono-
mías e que pide, todas as se-
manas, por medio dos seus al-
tofalantes mediáticos, o adel-
gazamento dos estatutos e un-
ha volta, senón ao centralismo
franquista, si a un estado con
algúns servizos descentraliza-
dos pero con unidade de deci-
sión en todos os eidos. 

Non contaron con que o
empresariado galego pode vo-
tar PP, pero non acepta de boa
gana ir de novo a sentar na sala
de espera dos despachos ma-
drileños, como ían os señores
de provincias, en tempos da
Restauración. Ese empresaria-
do, pequeno e mediano –os
grandes non necesitan as cai-
xas para obter crédito– presio-
nou a Feixóo e a este non lle
quedou outra que defender a
autonomía financeira, con-
vencendo, como era de nece-
sidade, a un remiso Raxoi. 

Despois do da lingua, ceder
tamén a carteira podería traer-
lle un custo electoral demasia-
do gordo e unha cousa é se-
guirlle o xogo ás emisoras que
presumen de ser fillas dese cru-
ce ideolóxico entre Silvio Ber-
lusconi e José Antonio Primo
de Rivera (as palabras final-
mente lévaas o vento) e outra,
ben distinta, limitarlle a posibi-
lidade de lograr créditos a boa
parte da súa base electoral.

FEIXÓO QUEDA SÓ NO DEBATE DO GA-
LEGO. En segundo lugar, encón-
trase a polémica lingüística. É

preciso congratularse de que o
aliñamento da parte hoxe go-
bernante do PP galego co ABC,
El Mundoe outros foros madri-
leños, non lle saíu neste caso
gratis. Os socialistas que se far-
taron de avisar o PP, nos corre-
dores do parlamento, de que
era un conflito que cargaba o
diaño demostraron levar toda a
razón. A soidade de Feixóo non
pode ser maior neste ámbito.
Chegou ao punto de ignorar a
opinión dos asesores legais do
propio partido teimando en in-
cluír as enquisas aos pais no
Decreto. Agora ten que retroce-
der, pero faino sen autocrítica e
prometendo que modificará a
lei en canto poida (iso significa
uns dous anos, de modo que as
enquisas e a subseguinte elec-
ción de lingua non poderán ser
postas en práctica antes das
próximas eleccións). 

Feixóo parece darse por
conforme con contentar, por
unha parte, a súa base econó-
mica coa fusión das caixas e,
por outra, con satisfacer, a tra-
vés do relegamento do galego, o

funcionariado estatal que aspi-
ra a facer carreira en provincias
antes de atopar praza en Ma-
drid ou Valladolid e a algunhas
empresas (sobre todo do ramo
da edición e da comunicación)
que teñen a lingua entre os seus
medios de traballo. Trata así de
non ceder apoios electorais in-
ternos, ao tempo que mantén
as súas posibilidades como
candidato á sucesión de Raxoi
ou a ministro, cargo que quizais
a el lle parece máis importante
e máis satisfactorio a nivel per-
soal que o de presidente da
Xunta. Outra cousa é que consi-
ga saír ben parado deste xogo
de equilibrios.

O FERRÍN INSTITUCIONAL. Por últi-
mo, e dentro das boas noticias
que ofrece un panorama en xe-
ral negativo, hai que falar da
Academia Galega e das outras
institucións da autonomía que
saíron reforzadas deste debate
lingüístico. Todas elas gañaron
independencia e unha credibi-
lidade entre os cidadáns da que
non estaban sobradas. É im-
portante que Galiza conte con
institucións propias, coñecidas
e prestixiadas, alén do propio
parlamento e da Xunta. Mén-
dez Ferrín podería xogar, neste
sentido, un papel de certa im-
portancia. Da súa fidelidade ao
país e do seu magnetismo nin-
guén dubida. O Ferrín francoti-
rador resultaba probabelmen-
te un luxo que non nos podia-
mos permitir. A crise tamén ten
estas cousas.�

BOAS NOTICIAS
TRIBUNA �M. Veiga.

’’Non contaron con que
o empresariado
pode votar PP, pero
non acepta de boa gana
pasar de novo o tempo
nas salas de espera
dos despachos madrileños”
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a mesma xente, o que nos leva
a tirar para arriba nos investi-
mentos”. A rivalidade plásma-
se nos derbis entre os dous
equipos de fútbol.

Un caso curioso é o do con-
cello de Curtis que non ten os
servizos municipais no lugar
que lle dá nome, senón en Tei-
xeiro. Tamén hai unha rivalida-
de importante entre Carballedo
e a Barrela. Coma noutros ca-
sos, os primeiros acusan o lugar
onde reside a capitalidade de
ser beneficiados polo alcalde.�

gasto. Así o recoñece o alcalde,
Xosé Manuel Arias: “sempre
temos que igualar os dous lu-
gares en servizos, por que vive

mación cuxo nome estaba inte-
grado polas iniciais dos catro lu-
gares: Tal, Abelleira, Torea e Es-
teiro, que pretendían confor-
mar un concello independente.
Posteriormente, algunhas for-
macións, como Esquerda Gale-
ga ou Esquerda Unida, identifi-
caron a súa candidatura con Es-
teiro tendo como unha das súas
metas a escisión de Muros. Nes-
te tempo medraron as pintadas
con peticións de autonomía
propia e nos programas políti-
cos as distintas formacións in-
clúen  a petición dunha oficina
municipal propia. 

A idea de crear un concello
segue no ar, aínda que nunca
se plasmou na recollida de si-
naturas ou na solicitude dun
referendo.

Esteiro conta na actualidade
con centro de saúde e un salón
de ocio, dependente do conce-
llo, no que se aglutinan un bo
número de asociacións, dende
as deportivas ás culturais.

Dispón así mesmo de cole-
xio de infantil e primaria, pero
moitos veciños consideraron
un golpe para o lugar o traslado
dos rapaces da ESO a Muros.

GASTOS DUPLICADOS EN MONTERREI
E BÓVEDA. O concello ourensán
de Monterrei conta con dous
centros de saúde en apenas
dous quilómetros. Houbo que
contentar a Albarellos, capitali-
dade municipal, con menos ha-
bitantes que Vilaza, lugar onde
se construíu o segundo centro.

Esta competición trouxo
consigo a marxinación da
montaña, con poboacións tan
importantes como Medeiros,
que a máis de dez quilómetros,
carecen dos servizos que se en-
contran duplicados no val.

Na provincia de Lugo, Ru-
bián pelexa, dende hai tempo,
por ser o núcleo máis importan-
te do concello de Bóveda. Con
maior movemento económico
e con feiras aínda de renome,
Rubián segue tendo un peso es-
pecífico na política do concello.

A duplicidade de servizos
provoca tamén aquí un dobre

GALIZA.7.
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En Tomiño o lugar de Goian, no
concello de Muros a vila de Es-
teiro ou Teixeiro no municipio
de Curtis, obrigaron os alcaldes
a facer equilibrios para non ter
descontentos os veciños, que
non se sentían moi a gusto nun
concello que consideran que
non os representa. Máis alá do
reparto emocional, provoca un
investimento dobre, con dupli-
cidade de servizos educativos,
deportivos e culturais.

GOIÁN, CONCELLO INDEPENDENTE.
Durante a república tivo con-
cello propio, claro que por un
período de tempo tan curto,
apenas dous días, que non deu
tempo nin a realizar plenos nin
moito menos a constituír unha
casa do concello ou tomar cal-
quera tipo de decisión. A  pre-
tensión de esta singularidade
vén xa do século XI. En 1839 e
tamén en anos posteriores,
houbo solicitudes da creación
dun municipio independente.

Algo queda desta semente.
Nas décadas dos oitenta e no-
venta a intención de crear un
municipio propio saíu á luz. O
sentimento con respecto á ca-
pitalidade municipal e de des-
vantaxe ou mesmo, nalgún ca-
so de discriminación. Unida á
identidade “goianesa”, vence-
llada durante anos ao “Centro
Goianés”, figura un “dialecto”
diferenciado, todo reforzado
por tratarse dun núcleo en tem-
pos económicamente podero-
so. Iso fixo  enraizar nunha par-
te dos veciños a idea de que era
posíbel establecerse de maneira
autónoma, fronte a Tomiño, lu-
gar de menos poboación.

ESTEIRO SEN MUROS. A parroquia
de Esteiro ten case os mesmos
habitantes que a capitalidade
do concello muradán. A pesar
de que non foi parroquia até o
1968, cos albores da democra-
cia a súa ansia de ser concello
independente plasmouse polí-
tica e socialmente. 

Nas primeiras eleccións ob-
tivo tres concelleiros unha for-

A existencia no mesmo concello de dous núcleos
de poboación, con identidade propia, provocou
noutros tempos a petición de escisións. Agora,
cando o que se propugna e a fusión de concellos,
estas solicitudes quedaron no esquecemento,
aínda que segue primando o localismo

Concellos bicéfalos
Xavier López Rodríguez

Oda crise económica pasa
de cru a encruado, co sor-

prendente anuncio de recorte de
soldos e pensións ou a prohibi-
ción aos Concellos de endebe-
darse. Todo coincide no tempo
coa estrea dun programa de cor-
te escandalosamente obsceno:
“Mulleres ricas”. Un programa
que, segundo din, nos mergulla
no mundo do luxo e a exclusivi-
dade a través das rutinas de cin-
co mulleres que gozan dun alto
poder adquisitivo, ao alcance de
moi poucos. "Hoxe que vas fa-
cer?", pregúntalle a nai á filla
adolescente; e ela contesta: "As
uñas", con cara de colmar así as
súas mellores aspiracións. Seica
está a ser un éxito para a cadea
que tivo o feliz acordo. Máis de
dous millóns de persoas celebra-
ron a estrea. Non se sabe se serí-
an dous millóns de persoas moi
ricas, desas ás que o goberno sei-
ca vai gravar cun novo imposto
para grandes patrimonios –can-
do?–, ou se serían dous millóns
de persoas desas que van vivir un
pouco máis apertadas cando os
recortes e conxelacións para
funcionarios e pensionistas se
faga realidade. As persoas do se-
gundo grupo, se o soldo ou a
pensión non lles abonda para
alimentarse, sempre poderán
ver ese novo programa. Será un-
ha forma accesible de vivir vidas
de ricos. Ricas, neste caso. Por-
que son mulleres as escollidas
para dar a imaxe de descerebra-
das podres de cartos. Escolla ca-
sual, inocente? Para dubidar. De
envexa ou de carraxe, os teles-
pectadores poderán segregar
cuspe ou bile suficiente para en-
cher o bandullo. Se en vez de en-
vexa sa só sente noxo, o especta-
dor terá que administrar ben a
súa riqueza ou a súa miseria e ali-
mentarse polas vías tradicionais.
Se non é empregado público,
sempre poderá consolarse sa-
bendo que a outros lles vai peor,
co novo imposto á praza (din
que) asegurada.�

RICAS’’

’’Son mulleres as escollidas 
para dar a imaxe
de descerebradas
podres de cartos”

’’Os alcaldes viven obrigados
a facer equilibrios
para que parte dos veciños
non manifesten
o seu descontento”

Imaxes do concello de Tomiño. O indicador corrixido sinala Goián.
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É certo que somos a maior orga-
nización cultural que hai na Ga-
liza, mais temos moitas limita-
cións humanas e de medios. A
lenda da organización subven-
cionada é falsa e próbase cando
temos que darlle prioridade a
unhas accións sobre outras.
Nunha situación na que se pro-
ducen feroces ataques ao gale-
go por parte da Xunta, que pre-
tende desmantelar a oficialida-
de do galego, temos que mobili-
zarnos, aínda que tamén reali-
zamos outro tipo de accións.
NNoo  tteexxttoo  iinnccllúúee  uunn  ddeeccáállooggoo
ppaarraa  oo  uussoo  ddoo  ggaalleeggoo..
O libro non só é unha compila-
ción de queixas, contén alterna-
tivas tanto institucionais, para
cumprir as obrigas que marca o
Estatuto, como individuais, ani-
mando ao uso do idioma.

FALANTES E OFICIALIDADE.

DDii  qquuee  ddeesscceennddee  oo  nnúúmmeerroo  ddee
ffaallaanntteess  ee  qquuee  nnoonn  aauummeennttaa  oo
nniivveell  ddaa  ccooooffiicciiaalliiddaaddee..
Está en perigo o futuro da lin-
gua. Non serve a táctica da
avestruz ante a caída en picado
de falantes que revelan os estu-
dos, é a lingua do Estado que

máis recúa. A curto prazo corre
o risco de residualizarse e a
longo de desaparecer. Non son
catastrofista, senón realista;
considérome un optimista e
entendo que con intelixencia
podemos escribir a historia da
recuperación do galego.
NNooss  úúllttiimmooss  aannooss  ddooss  ggoobbeerrnnooss
ddee  FFrraaggaa,,  aa  MMeessaa eessiixxiiuullllee  áá  IInnss--
ppeecccciióónn  EEdduuccaattiivvaa  oo  ccuummpprrii--
mmeennttoo  ddaa  lleexxiissllaacciióónn  rreessppeeccttoo
ddoo  ggaalleeggoo  nnoo  eennssiinnoo..  PPaarreeccee  qquuee
aaggoorraa  aa  XXuunnttaa  ssii  tteenn  aa  iinntteenncciióónn
ddee  ffaacceerr  ccuummpprriirr  oo  ddeeccrreettoo  qquuee
vvaaii  pprroommuullggaarr  eenn  bbrreevvee..  PPooddeerrííaa
ssaanncciioonnaarr  eennssiinnaanntteess  qquuee  eemm--
pprreegguueenn  ggaalleeggoo  nnaass  aauullaass..
É un exemplo de como a lexis-
lación a prol do galego non se
cumpre e a que o ataca si. No
decretazo non só importa a le-
tra, tamén a disposición. Hoxe
está vixente o decreto de 2007
mais a Xunta non o fai cumprir. 
TTaammppoouuccoo  ssee  ppooddee  ddeennuunncciiaarr
eenn  ggaalleeggoo  nnaa  PPoolliiccííaa..
Non sendo a policía local, no
plano institucional os Corpos
de Seguridade réxense por
normas escritas e non escritas
nas que non colle o galego.
FFaallaannddoo  ddee  ddeennuunncciiaass,,  nnoo  lliibbrroo
eennttrraa  nnooss  ffaammoossooss  eexxppeeddiieenntteess

H. Vixande
Carlos Callón (Ribeira, 1978)
preside a Mesa pola Normaliza-
ción Lingüísticae participa na
plataforma Queremos Galego.
Profesor de Lingua e Literatura,
vén de publicar o libro En caste-
llano no hay problema(Xerais,
2010), compilación de traballos
sobre a situación do galego e as
discriminacións que aínda pa-
decen os falantes. Esta entrevista
ten lugar despois da masiva mo-
bilización de Queremos Galego
o 17 de maio en Compostela.
UUnn  ttííttuulloo  qquuee  pprreetteennddee  pprroovvoo--
ccaarr......  uunnhhaa  rreefflleexxiióónn..
Polo menos que pretende cha-
mar a atención. Non desexa-
mos que a xente que fala caste-
lán teña dificultades para vivir
nese idioma, mais tamén que-
remos poder vivir en galego,
esa é a verdadeira igualdade.
NNoo  lliibbrroo  ccoonnttaa  qquuee  oo  ttiittuullaarr  ddaa
ssúúaa  pprriimmeeiirraa  eennttrreevviissttaa  ffooii::
““MMee  eenntteerrnneeccee  vveerr  aa  llooss  nniiññooss
hhaabbllaarr  eenn  ggaalllleeggoo””..  AAvvaannzzaarrííaa--
mmooss  ddeessddee  11999955??
Lamentabelmente, os medios
seguen a reproducir en caste-
lán entrevistas de persoas que
se expresaron en galego. A pre-
senza do noso idioma a nivel
mediático é menor desde 1995.
É certo que hai televisións lo-
cais que empregan o galego e
que hai unha segunda canle da
TVG na televisión dixital terres-
tre, mais o número de emiso-
ras en español multiplicouse.
AAoo  lloonnggoo  ddoo  tteexxttoo  ddeesslliizzaa  nnuummee--
rroossaass  ddiissccrriimmiinnaacciióónnss..  AAuummeenn--
ttaann,,  ddiimmiinnúúeenn  oouu  ssee  mmaanntteeññeenn??
As discriminacións mantéñen-
se, mais mellora a conciencia
lingüística da poboación para
opoñerse a elas. É positivo. No
libro relato un caso dun cida-
dán que se queixa nun hospital
porque non o entenden. Un
exemplo que recollen todos os
medios, mais trátase dun in-
glés. Se os periódicos tamén re-
collesen as discriminacións ao
galego, encherían páxinas e
páxinas todos os días.
NNuunn  ddooss  pprriimmeeiirrooss  aarrttiiggooss  pprroo--
ppóónn  uunn  AAccoorrddoo  NNaacciioonnaall  ssoobbrree
aa  LLiinngguuaa,,  ccoommoo  FFeeiixxóóoo..
Ese artigo é de 2002, un mo-
mento no que se percibía a ne-
cesidade de novos pasos cara un
acordo que era posíbel. Tras esa
proposta da Mesaredactouse o

Plano de Normalización Lin-
güística, que se aprobou por
unanimidade en 2004, apoiado
por todos. O acordo que pide
agora Feixóo xa existe, chámase
Plano de Normalización. El par-
ticipou nese proceso e agora
non o aplica porque o consenso
que propón é para matar o gale-
go. Non quere dialogar, non re-
cibe a Queremos Galego,anun-
ciou que non vai ceder en aspec-
tos como o decreto ou no coñe-
cemento do galego na función
pública. Non pide un pacto, pi-
de unha adhesión.
PPoorr  oouuttrraa  bbaannddaa,,  aa  ttooppoonniimmiiaa
ddeettuurrppaaddaa  eessttáá  aa  ddeessaappaarreecceerr  ee
ccoonnttaammooss  ccuunnhhaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee
ccoonnsseennssoo..
Aí si houbo un avance pero tar-
damos lustros despois de apro-
bar a Lei de Normalización en
1983 e a deturpación continúa
desde a Administración central.

CAMPAÑAS DA ‘MESA’.

MMeenncciioonnaa  ccaammppaaññaass  nnoorrmmaallii--
zzaaddoorraass  ccoommoo  uunnhhaa  rreeaalliizzaaddaa
nnoo  sseeccttoorr  bbaannccaarriioo..  CCoonnttiinnúúaa  aa
MMeessaa ppoorr  eessee  ccaammiiññoo??  DDííggoooo
ppoorrqquuee  nnaa  aaccttuuaalliiddaaddee  ppaarreeccee
mmááiiss  cceennttrraaddaa  nnaa  mmoobbiilliizzaacciióónn..

Carlos Callón, presidente da Mesa
‘‘OO  aaccoorrddoo  ssoobbrree  aa  lliinngguuaa  qquuee  ppiiddee  FFeeiixxóóoo  xxaa  eexx
cchháámmaassee  PPllaann  ddee  NNoorrmmaalliizzaacciióónn’’

CUBA E A IGREXA
María Xosé Queizán

Asituación en Cuba é tan
irregular que non se sabe

o número de presos políticos
que hai, só que son moitos, en
pésimas circunstancias vitais e
con graves problemas de saú-
de. Numerosas voces teñen re-
clamado que se respecten os
dereitos humanos na illa, des-
de Amnistía Internacional, as
Damas de Branco, nai e espo-
sas de opositores que son
abouxadas mentres desfilan
pacificamente, os líderes opo-
sitores do exilio, que non todos
son capitalistas e defenden o
diálogo, numerosas persoas
do mundo da cultura españo-
la, as presións da UE, de Ba-
rack Obama que reiniciou o
diálogo migratorio e permite a
entrada de millóns de dólares
a Cuba desde Miami... De na-
da serven as presións interna-
cionais nin as razóns demo-
cráticas. Agora Raúl Castro re-
cibe o presidente da Conferen-
cia Episcopal e o arcebispo da
Habana para aceptar a súa in-
tervención a favor do disidente
en folga de fame e buscar un
acordo para a liberación dos
presos de conciencia. A alta xe-
rarquía da Igrexa vai lograr do
goberno comunista o que as
solicitudes democráticas, ou a
crítica internacional non con-
seguiron. Cómpre lembrar
que a Igrexa Católica é a única
institución legal en Cuba. Que
Fidel Castro recibira con todos
os honores o Papa no 1998, vi-
sita que serviu para liberar a
300 presos. Quedaranlle agra-
decidos á Igrexa poderosa e
milagrosa. Están preparados.
A santería e os cultos naturalis-
tas non foron considerados
antipatrióticos polo réxime co-
munista. Gran parte do pobo
está predisposto ao irraciona-
lismo. Pasar dun dogma a ou-
tro é fácil e o pobo segue some-
tido. Os dereitos humanos
abren a mente e liberan.�

’’

’’A alta xerarquía da Igrexa
vai lograr do réxime
comunista o que non
fixeron as solicitudes
democráticas”

PACO VILABARROS
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ddaa  MMeessaa.. PPeennssaa  qquuee  aa  eessccoollllaa
ddoo  tteerrmmoo  ffooii  aa  mmááiiss  aaxxeeiittaaddaa??
Continuamos a envialos, tanto
os expedientes de parabéns
como os de queixa ante os ca-
sos de vulneración da lei ou de
conculcación dos dereitos ci-
dadáns. É un léxico que em-
pregan outros observatorios de
dereitos no Estado e en Euro-
pa, pero cando se trata de de-
monizar o galego non importa

a linguaxe que utilices.
FFaalleemmooss  ddaa  iimmppoossiicciióónn  ddoo  ggaa--
lleeggoo..
É o discurso do mundo ao revés;
se queres promover o galego,
representas a imposición. Non
podemos calar, aínda que debe-
mos actuar con pedagoxía e, so-
bre todo, non deixarnos ame-
drentar. Un erro do bipartito foi
non responder aos ataques; nós
propuxemos explicar o decreto
de 2007 mais non se fixo.
NNoonn  eemmbbaarrggaanntteess,,  sseegguuee  aa
mmaanntteerr  uunnhhaa  ppoolléémmiiccaa  ssoobbrree
aass  cciiffrraass  ddoo  ggaalleeggoo  ccoonn  aallggúúnnss
sseeccttoorreess  qquuee  ttaamméénn  ddeeffeennddeenn
oo  iiddiioommaa..  DDii  qquuee  eedduullccoorraarr  ooss
ddaattooss  éé  iirrrreessppoonnssáábbeell..
Hai fontes limpas, como o últi-
mo Mapa Sociolingüístico da
Academia, que pensamos que
non se poden edulcorar. Tam-
pouco podemos presentar un
panorama idílico cando todo
indica que recúa o galego.
PPrreecciissaammeennttee  aaoo  lloonnggoo  ddoo  lliibbrroo
ppeerrccííbbeessee  qquuee  ssee  mmooddiiffiiccaann  aass
ssúúaass  ppoossiicciióónnss  ssoobbrree  aa  AAccaaddee--
mmiiaa,,  aanntteess  eerraa  mmááiiss  ccrrííttiiccoo..
A Academia mudou, é moito
máis representativa. Os escrito-
res que se pecharon na sé cando
García Sabell era o presidente,
hoxe son académicos. Por pri-
meira vez en moitos anos é unha
institución dinámica, aínda que
non entendo como continúa a
nomear varóns cando a presen-
za da muller é tan baixa.

NOVO DECRETO.

HHaaii  uunn  aannoo,,  NNúúññeezz  FFeeiixxóóoo  pprroo--
mmeettííaa  uunn  nnoovvoo  ddeeccrreettoo  ddoo  eennssii--
nnoo  nnoo  qquuee  oo  ggaalleeggoo  qquueeddaabbaa  rree--
lleeggaaddoo..  HHooxxee  aaddmmiittee  uunn  5500%%,,  aa
mmoobbiilliizzaacciióónn  ssoocciiaall  ffuunncciioonnaa??
Sen presión a situación sería
moito peor. Mais Núñez Feixóo
compórtase coma un cínico coa
súa propaganda oca. Pasou de
apoiar o Plano de Normaliza-
ción e o decreto de 2007 a defen-
der esa idea inaplicábel da liber-
dade de todos: alumnado, profe-
sorado... Respecto ás materias, o
proxecto de decretazo prevé que
o 50% sexa en galego, mais iso
non se corresponde co peso ho-
rario. No bacharelato de ciencias
pode non haber nin unha hora.
TTaamméénn  rreessuullttaa  eellooccuueennttee  aa
uunnaanniimmiiddaaddee..
Nas manifestacións de Quere-
mos Galego súmanse organi-
zacións que non forman parte
da plataforma como o PSOE
ou a UGT. É unha resposta so-
cial histórica da que lamenta-
belmente se autoexclúe o PP.
Esa unanimidade demostra
que Feixóo non responde ao
que lle piden os seus votantes,
senón ás chamadas telefónicas
desde Madrid.�
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iixxóóoo  xxaa  eexxiissttee,,

’’Feixóo non pide un pacto,
esixe unha adhesión”

’’No bacharelato de ciencias
pode non haber
nin unha hora de galego”

’’Non serve a táctica
da avestruz ante a caída
en picado de falantes
que revelan os estudos”

’’Considérome un optimista
e entendo que con
intelixencia podemos
escribir a historia
da recuperación do galego”

’’Feixóo non responde
aos seus votantes senón
ás chamadas de Madrid”

’’A Academia mudou, os
escritores que se pecharon
na súa sé cando García
Sabell era o seu presidente,
hoxe son académicos”

V.L.
Semana decisiva nas Univer-
sidades de Vigo e Santiago de
Compostela. Na primeira, o
catedrático de Zooloxía e
candidato de Alternativa Uni-
versitaria, Salustiano Mato, o
20 de maio resultaba elixido
reitor fronte ao catedrático de
Dereito do Traballo, Xaime
Cabeza, aspirante en repre-
sentación de Nova Universi-
dade. Catro días despois, o 24
de maio, na segunda volta
das eleccións a reitor desa
institución, o catedrático de
Enxeñería Química, Xoán Ca-
sares gañáballe ao catedráti-
co de Historia Contemporá-
nea, Lourenzo Fernández
Prieto, apoiado por Universi-
dade Aberta.

Resultados de diverso sig-
no e procesos electorais dife-
renciados. Son as dúas notas
das eleccións nas universida-
des viguesa e compostelá. Na
primeira, o reitorado disputá-
base a unha volta ao conco-
rrer só dous candidatos, ao
tempo que se elixía o Claustro
Universitario; na segunda,
unha primeira volta reduciu
de sete a dous os aspirantes a
reitor –as eleccións a Claustro
coincidiron coa primeira vol-
ta. Para acceder aos reitora-
dos, mentres en Vigo enfron-
tábanse dúas correntes que
levan constituídas máis dun-
ha década, en Santiago só
Fernández Prieto acudía
apoiado por unha organiza-
ción histórica, aínda que Ca-
sares era candidatos oficioso
dos conservadores de Con-
verxencia Universitaria.

VIGO. En Vigo, nas eleccións a
reitor, o 20 de maio o antigo
vicerreitor Salustiano Mato
conseguía o 52,6% dos votos
ponderados fronte ao 47,4
obtidos por Xaime Cabeza.

Mentres Mato se alzaba coa
vitoria grazas aos votos do
profesorado e o alumnado,
Cabeza recibía o apoio maio-
ritario do Persoal de Adminis-
tración e Servizos.

Deste xeito, Alternativa
Universitaria, de Salustiano
Mato, encadea a cuarta vito-
ria consecutiva desta candi-
datura, que ocupa o reitorado
vigués desde hai 12 anos, pri-
meiramente con Domingos
Docampo e despois con Al-
berte Gago. Mentres Alterna-
tiva Universitaria agrupaba
sectores nacionalistas e pro-
gresistas, Nova Universidade
de Cabeza abranguía un es-
pectro máis amplo, coa pre-
senza de nacionalistas, pro-
gresistas e conservadores.

SANTIAGO. En Santiago, tras
unha primeira volta celebra-
da o 5 de maio, Xoán Casares
conseguira ser o candidato
máis votado a reitor nunha
consulta na que participaban

seis aspirantes máis. En tanto
que ninguén alcanzou o 50%
dos sufraxios, Casares e o se-
gundo máis votado, Louren-
zo Fernández Prieto, pasaron
á segunda volta, que tivo lu-
gar o 24 de maio.

A priori, Casares, que con-
corría sen o apoio proclama-
do de ningún sector oficial,
era o candidato oficioso dos
conservadores de Converxen-
cia Universitaria, mentres que
Fernández Prieto contaba
con sumar os votos dos nacio-
nalistas e progresistas. Mais a
política universitaria non en-
tende desta correlación de
forzas e na segunda volta Xo-
án Casares conseguiu unha
maioría moi ampla sobre
Lourenzo Fernández Prieto, o
56,91% dos votos ponderados
fronte ao 43,09%. Casares ga-
ñou entre o profesorado e
Fernández Prieto recibiu o
apoio maioritario do alumna-
do e do Persoal de Adminis-
tración e Servizos.�

Mato e Casares,
reitores de Vigo e Santiago

Xoán Casares Long,reitor da Universidade de Santiago.

Impóñense a Cabeza
e Fernández Prieto
nuns procesos
electorais que tamén
renovaron os
Claustros das dúas
universidades

Salustiano Mato,reitor da Universidade de Vigo. PACO VILABARROS

8-9 galiza.qxd  25/5/10  22:50  Página 3



A SAÍDA
DA CRISE POLÍTICA

“A verdade é que a situación –a
bolsa, os mercados, a credibili-
dade e confianza no país, a ex-
tinta paz social– non dá máis
que para sobresaltos, mais hai
outra realidade que algúns se
empeñan en ignorar. “Que fa-
cer?” é a pregunta. A resposta:
politicamente, pouco se pode
facer”. A reflexión corresponde á
columnista de La Vanguardia
MMoonnttsseerrrraatt  DDoommíínngguueezz. A au-
tora do artigo enumera algun-
has das circunstancias da actua-
lidade: “Non hai eleccións anti-
cipadas previstas. Aínda que as
houbese, non está claro que de-
las xurdise ese “goberno forte”
polo que claman algúns. Non
hai moción de censura no hori-
zonte que poida derrocar o ac-
tual Goberno. (Outra cousa son
os fogos artificiais.) Non hai go-
berno de coalición previsto, nin
posíbel, nin factíbel, dado o odio
sarraceno que se profesan Za-
patero e Raxoi. Laméntoo por
CiU e polas enquisas: é imposí-
bel.  Non parece que haxa nin-
gún socialista con imaxe, predi-
camento, formación, liderado e
audacia sen límites disposto a
substituír a Zapatero como can-
didato ás presidenciais. E, para
rematar –pero quizais o factor
máis importante–: nin Zapatero
parece disposto a convocar
eleccións anticipadas, nin a re-
nunciar a favor de ninguén, nin
a coaligarse, nin a dimitir, nin a
fuxir. Todo indica que se man-
terá ao pé do temón, agora que
espertou do seu letargo. Para
ben ou para mal, tócalle gober-
nar nun momento delicadí-
simo: pero lle toca a el. Ninguén
vai cambiar o cabalo na metade
da carreira, por moito que al-
gúns se tiren dos pelos e lles rin-
chen os dentes”. Conclusión:
“Que a forza nos acompañe”.�

A BLASFEMIA
AÍNDA SE PERSEGUE

O delito de blasfemia, que desa-
pareceu do Código Penal, subs-
tituíse polo de ‘ofensas aos sen-
timentos relixiosos’ e, ao pare-
cer, aplícase con criterio seme-
llante ao anterior, a xulgar do
que conta IIggnnaacciioo  EEssccoollaarr  en
Público: “Ano 1978. O cantautor
Javier Krahe roda unha curta
doméstica: Receita de Cristo
para dúas persoas, unha cinta
de menos dun minuto onde pa-
rodia un programa de cociña no
que botan sal e pementa a un
crucifixo –sobre leito de cebo-

las– que ao terceiro día sae do
forno. A curta, un encargo dun
amigo para o Festival de Cádiz,
no seu momento é censurado e
non se chega a proxectar. Ano
2004. Un programa de Canal
Plus entrevista a Krahe e pre-
gúntanlle, entre outras cousas,
por aquela curta. O vello chiste
non se chega a emitir, aínda que
se poden ver algúns planos
nunha pantalla de fondo que
acompaña a entrevista. Ante tal
provocación, a prensa de derei-
tas encirra o escándalo con me-

dias verdades, usando fotogra-
mas da curtametraxe que
nunca saíron pola televisión (xa
saben, a receita habitual para
montar un cristo), até que unha
asociación católica presenta
unha denuncia por un ‘delito
continuado contra os senti-
mentos relixiosos’. Ano 2010.
Un xulgado de primeira instan-
cia ordena abrir xuízo oral. Mila-
gre!: o cristo de Krahe aos trinta e
dous anos resucitou”.�

ARCADI ESPADA
DEFENDE OS ANUNCIOS
DE PROSTITUTICIÓN

Desde a súa columna en El
Mundo,  AArrccaaddii  EEssppaaddaa  clama
contra a ministra Bibiana Aído
por querer a prohibición dos
anuncios da prostitución nos
medios de comuncación. “Nos
xornais hai publicidade cons-
tante de actividades perigosas.
O alcol, por exemplo, que mata
e se anuncia sen problemas. O
tarot ou calquera outra viden-
cia, por outro exemplo: que é
unha estafa. Ou a usura: que é
unha evidencia igualmente es-
tafadora. Por haber, nos xornais
hai actividades perigosas que
nin sequera se cobran, polo me-

nos directamente: por exemplo,
as vinculadas ao xogo. Nunca
compro lotería; serei un figurín,
pero paréceme inmoral. Qui-
xera que a ministra compren-
dese o que pasa pola miña ca-
beza o 22 de decembro na orxía
de San Idelfonso, cuxo rumor
me persegue desde a miña in-
fancia e cuxos pormenores tra-
tan os xornais con gran despre-
gamento ludópata. Os anun-
cios da prostitución dan di-
ñeiro, aínda que tamén unha
información actualizada sobre
o funcionamento do sexo, que é
a vida. Un xornal pode publicar
anuncios de prostitutas e
mesmo pedir nos seus edito-
riais que se prohiba a práctica.
Máis lexítima é esa conduta que
a de estar en contra do boxeo e
suprimir as noticias sobre bo-
xeo. Para entender por que
basta con entender o dobre ca-
rácter, fáctico e normativo, dun
xornal. Ou a desmesura moral,
por exemplo, de que se lle
prohibise dicir Non á guerra! ao
sexto goberno que máis armas
vende no mundo. O mellor do
comentario é iso de que os
anuncios dan “unha informa-
ción actualizada sobre o funcio-
namento do sexo”.�
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O CRIME 
PERFECTO
María Reimóndez

Dende o día un, estivo no
punto de mira. O Minis-

terio de Igualdade provoca un
proído na nosa sociedade que
non fai máis que poñer de ma-
nifesto a súa necesidade pe-
rentoria. Os ataques á ministra
Bibiana Aído deberían pasar á
historia do sexismo reseso
digno de ser perseguido pola
vía penal. Sería demasiado
longo enumerar as lindeces
que de cote ten que aturar esta
señora e a permanente ridicu-
lización e infamia máis ex-
trema á que se ve sometida.
Pois ben, agora estas mentes
lúcidas teñen a coartada per-
fecta para botar pola borda o
rango político adquirido polas
reivindicacións da igualdade: a
crise. A misoxinia completa do
Estado español, enfundada iso
si en todas as formas e cores,
teno claro: hai que recortar
non “ministerios” senón “ese”
ministerio. Mira ti que conve-
niente. Seguirán, claro está, a
importante estela do goberno
de Alberte Núñez Feixóo, que
para axudar a que a nosa socie-
dade galega, inzada de paro e
de todo o resto, se recupere,
decidiu recortar o investi-
mento público e o apoio á ci-
dadanía, que é o máis inteli-
xente que se pode facer, empe-
zando por ese molesto asunto
da igualdade entre homes e
mulleres. Será por iso que os
tres países europeos que peor
levan a crise son os que menos
gasto social (malia a prensa in-
tereseira que di o contrario,
abonda con mirar as cifras) fan
de toda a Unión e os que amo-
san os datos máis preocupan-
tes en termos de tolerancia á
discriminación das mulleres.
Se teñen que pechar algún mi-
nisterio, que comecen co de
Economía, que parece que
funciona peor. Precisamente,
en tempos de crise os esforzos
pola igualdade son máis que
nunca imprescindibles.�

’’

’’Os tres países que levan
peor a crise son
os que menos
gasto social fan”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES / EL PERIÓDICO ( luns 24 de maio do 2010)

’’Feixóo é un mentireiro no
sentido literal da palabra”

[Gloria Lago]
Presidenta de Galicia Bilingüe.

’’Ningunha Comunidade
nos pide bolsas de estudos,
todas queren autovías”

[Xosé Blanco]
Ministro de Fomento.

Arcadi Espada.  

Javier Krahe.  
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tando o posto: “Todos los cata-
lanes son unha mierda”. Pujol
foi quen redactou un panfleto
provocador co mesmo título,
“poñemos ao corrente ao pobo
catalán deste feito non só pola
gravidade da ofensa, tamén po-
lo carácter representativo do Sr.
Galinsoga. É un feito que vén
confirmar máis unha vez o odio
que contra Cataluña sente o Ré-
xime e os seus homes represen-
tativos. Homes e feitos como es-
tes lémbrannos, mesmo aos ca-
taláns que non queren lembra-
lo, que na España actual somos
un pobo marxinado e maltrata-
do. Maltratado en todo: nos no-
sos valores espirituais máis al-
tos, na nosa fala, na nosa cultu-
ra, na nosa economía e nos no-
sos dereitos máis elementais”.

Nos meses seguintes rompé-
ronse as cristaleiras da redac-
ción do diario, guindáronse xor-
nais polas rúas, houbo pinta-
das, panfletos en teatros e nos
campos de fútbol, consignas
para non subir aos tranvías e ta-
mén houbo retirada de anun-
cios no xornal e suxerencias aos
quiosqueiros para que agacha-
sen o xornal. O resultado foi a
perda de páxinas, anuncios, lec-
tores e miles de subscritores.

OS FEITOS DO PALAU.Aos oito me-
ses dos insultos na igrexa, Fran-
co cedeu ao prego do propieta-
rio e puido substituírse ao direc-
tor. En contrapartida a ditadura
organizou unha campaña, bai-
xo o lema oficioso de “Opera-
ción Cataluña”, que recibiu a
resposta dos moi crecidos áni-
mos dos membros do CC, con
Jordi Pujol entre os principais
activistas. El mesmo redactou o
manifesto “Us presentem el ge-
neral Franco”, unha dura de-
nuncia do estado de corrupción
xeneralizada promovida polo
réxime, “como se fai en certas

profesións indignas, o Réxime
procura que todo o mundo es-
tea enlamado, todo o mundo
comprometido. O home que

axiña virá a Cataluña, ademais
dun opresor, é un corruptor”.

Un dos actos culminantes da
protesta sucedeu no Palau da
Música o 19 de maio de 1960.
Jordi Pujol non asistiu pero foi
un dos mentores da protesta.
Estaba previsto un concerto de
homenaxe no centenario de Jo-
an Maragall e no programa do
Orfeó Catalá íase cantar El cant
de la senyera. O gobernador au-
torizouno en principio pero des-
pois botouse atrás. Nun patio de
butacas a rebentar, onde algúns
falan da presenza dun policía
por cada cinco asistentes, lanzá-
ronse os panfletos de Us presen-
tem el general Francoe cantou-

se en pé o himno censurado.
Produciuse unha verdadeira ba-
rafunda e no medio das labaza-
das as primeiras detencións.
Aos dous días Pujol foi preso de
madrugada na súa casa. Trasla-
dárono á comisaría da Via Laie-
tana onde foi torturado. Ás pou-
cas semanas celebrouse un
Consello de Guerra con varios
procesados e Pujol foi condena-
do a sete anos de prisión, ingre-
sando no cárcere de Torrero
(Zaragoza) o 1 de xullo de 1960.
Permaneceu preso até o 22 de
novembro de 1962. En 1980 foi
elixido primeiro presidente
electo da Generalitat despois da
fin da Ditadura.�

X.C.

Jordi Pujol parouse diante dun
paso a nivel pechado, en Sitges,
cando ía para Vilanova i la Geltru
a imprentar o manifesto ilegal
Us presentem al General Franco
(“Presentámosvos ao xeneral
Franco”, “alí parado púxenme
nervioso, pensei que a miña vida
ía mudar e que sentido tiña facer
o que facía, tiña familia e fillos,
un bo traballo (...) coa divulga-
ción patriótica do grupo CC
(Crist Catalunya) cumpría”. No
medio desas dúbidas pasou o
tren e a barreira aberta convi-
douno a seguir adiante. Ese día
de 1960, sinálao nas memorias,
efectivamente mudou a súa vi-
da. O 19 de maio prodúcese o
“incidente do Palau” e aos pou-
cos días son detidos moitos dos
compoñentes de CC, entre eles
Pujol, que tamén é torturado e
sometido a Consello de Guerra,
co resultado de sete anos de con-
dena. En 1980 chegou á presi-
dencia da Generalitat, onde se
mantivo durante 23 anos.

Aínda que a historia non son
episodios isolados, un triunfo
animaba a oposición catalanis-
ta e antifranquista: a substitu-
ción do director de La Vanguar-
dia, Luís de Galinsoga, despois
dunha intensa campaña que le-
vou o xornal do Conde de Godó
a perder miles de exemplares de
venda e subscritores.

‘TODOS LOS CATALANES SON UNA
MIERDA’. O director que Franco
puxera á fronte do principal dia-
rio catalán, fora á misa ao seu
barrio, un día do verán do 1959.
A homilía foi dita en catalán e
axiña acudiu a protestar á sa-
cristía, onde lle dixeron que ha-
bía outros horarios nos que a
homilía era en castelán. Daque-
la saiu da igrexa entre grandes
voces e pronunciou a frase que
o fixo famoso e lle acabou cus-
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Un manifesto contra Franco, o boicot a La Vanguardia
e o canto dun poema prohibido de Joan Maragall,
nas orixes do liderado de Jordi Pujol

Jordi Pujol, o nacemento dun líder
baixo o franquismo

ESPAÑA.11.

? UERE SABER MÁIS?
Memorias (1930-1980) de Jordi
Pujol. Editorial Proa.

O PP ataca o plurilingüismo no Senado pero fala catalán .Mentres a se-

cretaria xeral do PP, Dolores de Cospedal, atacaba a nova regulamentación

que permite a tradución simultánea no Senado, a presidenta do partido en

Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, usaba o catalán na tribuna. Camacho di-

xo que o seu partido está a favor de usar as linguas periféricas en comisión,

non no pleno. Cospedal dixo que era un gasto superfluo en tempos de crise.�

Alicia Sánchez Camacho (PP).

Mariano Raxoi
na sede central

do PP.

A 50 ANOS DOS FEITOS DO PALAU

’’No patio de butacas do Palau
a rebentar, cun policía
por cada cinco asistentes,
lanzáronse os panfletos
de Us presentem el general
Franco redactado por Pujol”

Jordi Pujol no seu despacho de  ex president, consultando portadas históricas de A Nosa Terra.                                                              PACO VILABARROS
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Roberto Mansilla Blanco
Analista do IGADI (www.igadi.org)

Prepárase Colombia para o
post-uribismo? A escasos días
das eleccións presidenciais do
domingo 30 de maio, a empre-
sa Ipsos revela un empate téc-
nico entre o candidato “uribis-
ta” e ex ministro de Defensa,
Juan Manuel Santos (34%), e o
alcalde de Bogotá, Antanas
Mockus (32%), abandeirado
do progresista Partido Verde.

Esta enquisa tamén certifica
que a máis que probábel segun-
da volta entre Santos e Mockus,
prevista para o 20 de xuño, colo-
caría a Mockus na presidencia
cun 45% dos votos, cinco pun-
tos por riba do seu rival electo-
ral. De ser este o caso, Colombia
pecharía momentaneamente
unha etapa política (2002-2010)
marcada pola figura do presi-
dente Álvaro Uribe Vélez e a súa
polémica política da “segurida-
de democrática”.

A polarización existente
entre Santos e Mockus explica
por que estes comicios serán os
máis disputados e incertos dos
últimos anos en Colombia. En
gran medida, esta sensación
débese ao recente e imparábel
ascenso de Mockus nas prefe-
rencias electorais, observado
como a alternativa política máis
visíbel, capaz de reverter a hexe-

mónica presenza do “uribis-
mo” na política colombiana. 

Neste sentido, a imposibili-
dade xudicial de Uribe para
afrontar un terceiro mandato
deu paso a un baile de candida-
turas que perfilaron esta frenéti-
ca polarización. Sen ben a au-
sencia electoral do aínda presi-
dente fortaleceu as opcións
electorais do seu “delfín” San-
tos, a irrupción da conservado-
ra Noemí Sanín abriu serias fen-
das dentro da dereita, que po-
den nivelarse a favor de Santos
en caso dunha segunda volta. 

Por contra, a candidatura de
Mockus vese fortalecida polo
apoio electoral do alcalde de
Medellín, Sergio Fajardo, un dos
políticos colombianos máis po-
pulares. Ambos lideran unha

heteroxénea plataforma progre-
sista e ecoloxista que a opinión
pública identifica como a “revo-
lución verde”. Esta fórmula lo-
gra aglutinar gran parte do elec-
torado centrista e de esquerda,
“asfixiado” pola preponderan-
cia do “uribismo” e restándolle
así posibilidades á candidatura
de Gustavo Petro, do esquerdis-
ta Polo Democrático. 

No caso dunha segunda
volta, resultaría máis que pro-
bábel que os votos do Polo De-
mocrático irían a favor de
Mockus, un proceso similar ao
que hipoteticamente ocorrería
con Sanín e os liberais de Var-
gas Lleras a favor de Santos. Se
o bando uribista se apresta a
iniciar unha incerta etapa de
renovación baixo Santos, resta
igualmente observar cal será a
consistencia da plataforma
“verde” e dos equilibrios políti-
cos entre Mockus e Fajardo en
caso de resultar vencedores.

POLARIZACIÓN. Independente-
mente do vencedor, o contexto
político colombiano presentará
un panorama máis atomizado,
polarizado e complexo de cara
ao 2014. Con Santos tentando
asegurar o continuísmo, a alter-
nativa Mockus-Fajardo definiría
un cambio radical na tradicio-
nalmente conservadora política
colombiana, con preponderan-
cia en temas anteriormente
ocultos no debate político como

a ecoloxía, os dereitos homose-
xuais ou o aborto.

Parellamente, as eleccións
repercutirán no contexto rexio-
nal. Tradicional bastión da de-
reita e do eixo proestadouni-
dense, Colombia podería obser-
var un cambio de péndulo máis
orientado cara á centroesquer-
da, aínda que sen implicarse na
versión “socialista e bolivariana”
experimentada nas veciñas Ve-
nezuela, Ecuador ou Bolivia. 

Neste sentido, a forte impli-
cación do presidente venezola-
no Hugo Chávez dentro da
campaña electoral colombiana
intensificou toda serie de temo-
res. O áspero cruce de declara-
cións entre Chávez e Santos cer-
tifica a tensión existente entre
Caracas e Bogotá, con especial
atención cara ás bases estadou-
nidenses en territorio colombia-
no e o incremento mutuo no
gasto militar. A diferenza, unha
vitoria de Mockus abriría unha
xanela nas relacións con Cara-
cas e Quito, sen exactamente
definir unha maior condescen-
dencia cara ao eixe da ALBA. 

Por acción u omisión, Chávez
converteuse na inevitábel “estre-
la” da campaña electoral colom-
biana, emulando así o aconteci-
do en Perú durante os comicios
de 2006, a través da candidatura
do nacionalista Ollanta Humala.
Cómpre igualmente salientar
que de forma inédita, a guerrilla
das FARC pasou practicamente
inadvertida no debate electoral,
evidenciando así a súa perda de
peso político.�

O progresista Mockus é favorito nas enquisas por
diante do dereitista Santos. O país sudamericano
podería deixar de ser o baluarte dos EE UU na rexión

Está preparada Colombia
para o centro-esquerda?

X.L. Franco Grande

AONU dinos que a fame vai
en aumento no mundo:

padécena máis de mil millóns
de persoas. As causas son moi-
tas: grandes secas –como no
recente caso do Níxer– e as es-
peculacións dos países ricos
coas terras dos países pobres,
outra forma moderna do peor
colonialismo e empobrece-
mento dos países máis pobres.

Uns sete millóns de persoas
– case un 50% da poboación do
Níxer– non dispón dos alimen-
tos máis necesarios e case mi-
llón e medio de nenos están en
perigo de morte nese país afri-
cano, no que houbo unha per-
da total das colleitas por mor
dunha seca que converteu o
país nun país de famentos
(BBC Mundo.com,21 maio).

Uns 20 millóns de hectáre-
as de terra arable do mundo
pobre son obxecto de especu-
lación polos países ricos. E ou-
tros 30 millóns están sendo
hoxe obxecto de negociacións.
Pero o 35% produce agrocar-
burantes e non alimentos. E
estes non os reciben os países
pobres senón que dispoñen
deles os países ricos, arrenda-
dores e/ou propietarios das te-
rras (Público.es,22 maio).

Na ONU propúxose que o
dereito á alimentación debe
ter prioridade por riba do mer-
cado de títulos de propiedade
ou de arrendamento de terras,
ademais de reforzar os derei-
tos dos labregos, gandeiros e
cazadores ou pescadores tra-
dicionais sobre o chan no que
traballan polo seu sustento.

Pero o certo é que a fame
creceu no ano pasado en rela-
ción co anterior. Unha vez máis
lembraremos o que dixera
Charles Darwin: “Se a miseria
dos nosos pobres non é causa-
da polas leis da natureza, senón
polas nosas institucións, que
grande é o noso pecado”.�

LATEXOS

BAIXO
O PESO DA FAME

’’

Un 20 millóns de hectáreas
de terra arable dos países
pobres son obxecto
de especulación
dos países ricos”

’’

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’Mockus e Fajardo lideran
unha plataforma
heteroxénea que os medios
bautizaron como
revolución verde”

’’A vitoria dun ou doutro
candidato influirá moito
nas relacións entre Bogotá,
Caracas e Quito”

Unha muller amosa un adhesivo da candidatura de Juan Manuel Santos, da U, en Medellín (Colombia), o 11 de maio.  FREDY BUILES / REUTERS
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bro da OTAN, no que os EE UU
ten dez bases militares. Tras 18
horas de negociacións, o Irán
accedía a enviar a Turquía 1.200
kg do seu uranio debilmente
enriquecido ao 3,5% (o 58% do
total que posúe), para recibir,
un ano máis tarde, 120 kg ao
20% de enriquecimento.

PACTO CON OBAMA. A postura bra-
sileira, partidaria de que o Iran
puidese utilizar enerxía nucle-
ar, eran unha das pedras no za-
pato máis incómodas para as

relacións bilaterais. A comezos
de maio, Barack Obama en-
vioulle unha carta a Luíz Inácio
Lula, que textualmente dicía “A
decisión de enviar 1.200 kg de
uranio ao exterior para ser en-
riquecido e almacenado nun-
ha terceira nación xeraría con-
fianza para as negociacións”.

As cifras pactadas non eran
arbitrarias, encadrábanse den-
tro das demandas estadouni-
denses. Son exactamente as
mesmas cifras que asinaron
Lula, Mahmoud Ahmadineiad,
Alí Khamenei e o premier turco
RecepTayyip o 16 de maio. En-
riquecer no exterior significaría
que o Irán renuncia ao seu pro-
grama de uso militar da ener-
xía ou confirmaría que nunca
estivo nos seus obxectivos, se-
gundo as versións contrapos-
tas, pero acabaría definitiva-
mente coas dúbidas.

Declaracións como as de
Hillary Clinton, afirmando que
o Irán manipulara turcos e bra-
sileiros, insistindo na necesida-
de de proseguir coas sancións
previstas dende o Consello de
Seguridade de Nacións Unidas,
poden ensombrecer o horizon-
te, pero non poderán impedir a
emerxencia de novos actores
na diplomacia mundial, que
acheguen solucións imaxinati-
vas a vellos conflitos.�

usar este tipo de enerxía con
fins bélicos, pero as grandes
potencias occidentais, que si
dispoñen de bombas atómi-
cas, esixían o libre acceso aos
centros de enriquecemento. 

Rexeitada por Teherán a
fórmula de autorizar a libre
circulación de inspectores ou
axentes da grandes potencias,
propúxose como solución que
o  Irán accedese a  entregar o
70% do seu uranio debilmente
enriquecido para transforma-
lo en combustíbel nuclear pa-
ra o seu reactor de investiga-
ción. De novo, a desconfianza
mutua, atrancou a saída.Tehe-
rán quería que o intercambio
fose dentro das súas fronteiras,
en entregas fraccionadas, su-
cesivas e recíprocas, condi-
cións que non eran asumíbeis
para a AEIA.

Encamiñado o conflito cara
ás sancións, aparece en escena
a diplomacia brasileira, do bra-
zo dun Estado confiábel  tanto
para o Iran como para Occiden-
te. Turquía é un país considera-
do amigo por Teherán, mem-

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Semellaba que a diplomacia
brasileira se apuntara un novo
triunfo espectacular, que lo-
grara desatascar un dos epi-
centros máis activos das ten-
sións mundiais, ao conseguir,
nunha visita de alto risco diplo-
mático, que o Irán aceptase en-
riquecer o seu uranio no exte-
rior, tal como esixía a AEIA
(Axencia Internacional para a
Enerxía Atómica). Sete días
despois da sinatura do acordo
tripartito Turquía-Brasil-Irán,
as grandes potencias occiden-
tais volven insistir na necesida-
de de sancións internacionais
contra o goberno iraniano.

O cuestionamento do pro-
grama nuclear do Irán sempre
se centrou na desconfianza
mutua, na necesidade de acor-
dar inspeccións que certifica-
sen o uso da enerxía atómica
para fins pacíficos. O réxime
dos Aiatolás  insistía en negar
que estivese programando
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O Brasil entra na elite diplomática
tras as negociacións co Irán
A chancelaría brasileira volve demostrar
a súa calidade conseguindo unha saída posíbel
ao conflito nuclear entre o goberno iraniano
e os gabinetes occidentais

TENSIÓN /EXTREMO ORIENTE

AS DÚAS COREAS ROMPEN
RELACIÓNS DIPLOMÁTICAS

Os gobernos
de Corea do
Norte e Co-
rea do Sur
racharon re-
lacións di-
plomáticas
tras a escala-
da de confli-
tos e denun-
cias mutuas dos últimos días.
Seúl acusa a Pyongyang de
bombardear un navío propio
mentres que o presidente do
norte denuncia un incremen-
to da espionaxe sureña. A mi-
nistra de Asuntos Exteriores
estadounidense, Hillary Clin-
ton, xa anunciou que a diplo-
macia norteamericana nego-
cia coa chinesa a mellor ma-
neira de evitar un aumento da
tensión que puidese provocar
enfrontamentos armados na
fronteira entre as dúas Core-
as. Beixing móstrase cauta e
nega que haxa risco real de
guerra. Corea do Norte é un
dos países considerados ini-
migos por parte dos EE UU;
Corea do Sur é o máis fiel alia-
do estadounidense na Asia
continental.�

OCUPACIÓN / ASIA

MÁIS ESTADOUNIDENSES EN
AFGANISTÁN QUE NO IRAK

Desde o 22 de maio xa hai
máis soldados estadouni-
denses despregados en Afga-
nistán que no Irak. Arestora,
o continxente militar dos EE
UU no país centroasiático é
de 94.000 unidades mentres
que en solo iraquí hai 92.000
efectivos. Con estas cifras
confírmase a
nova estra-
texia da Casa
Branca nos
dous países
actualmente
ocupados. O
presidente
Barack Oba-
ma aumen-
tou o núme-
ro de tropas
en Afganistán en 30.000 sol-
dados ao tempo que prevé
unha severa redución de pre-
senza militar no Irak a partir
de setembro até abandonar
completamente o país a fi-
nais do 2011. O aumento de
soldados en territorio afgán
busca controlar as constan-
tes ofensivas talibás dos últi-
mos meses. A diplomacia
dos EE UU dá por descartado
un tratado de paz.�

Lee Myung-bak,

presidente de Co-

rea do Sur.  
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Soldado da PM

dos EE UU en

Kandahar (Afga-

nistán).
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O ministro de Asuntos Exteriores brasileiro, Celso Amorim; o presidente do Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva; o ministro de Asuntos Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki;  o presi-

dente do Irán, Mahmoud Ahmadineiad; o primeiro ministro de Turquía, Tayyip Erdogan; e o ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoglu en Teherán, o 17 de maio do

2010, tras pechar o acordo nuclear.                                                                                                                                                                                                                                                             MORTEZA NIKOUBAZ / REUTERS

’’Encamiñado o conflito
cara ás sancións,
o Brasil entrou en escena
da man dun Estado
confiábel para Occidente
e o Irán, Turquía”

’’Con este acordo, Teherán
confirma que renuncia
ao uso militar
da enerxía nuclear”
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Xurxo González
Maria do Carme López Santa-
mariña, secretaria nacional da
Federación da Administración
da CIG, cualifica como “histó-
rico e excepcional” o decreto
de Zapatero que consagra o re-
corte de salarios dos funciona-
rios. Os principais sindicatos
están estudando o texto, feito
público o 24 de maio, pero ad-
virten de que, ademais das
mobilizacións na rúa, é moi
probábel que haxa batalla xu-
dicial. A central nacionalista
aínda non desvela en que ba-
seará o recurso xurídico, pero
apunta que “atacará o decreto
no seu conxunto, xa que o re-
corte do soldo dos funciona-
rios non é a única medida”.

CC OO e UGT anunciaron
antes mesmo da aprobación do
decreto, o 20 de maio, que reco-
rrerían a diminución do soldo
de gran parte dos empregados
públicos. As centrais estatais
consideran ilegal o recorte por-
que vai en contra do acordado

nas mesas de Diálogo Social que
manteñen co executivo. En se-
tembro de 2009 o Goberno
aceptou aumentar o salario dos
funcionarios un 0,3% en 2010,
algo que rachou unilateral-
mente ao publicar o decreto.

A asesoría xurídica de CC OO
en Galicia considera que “o
acordado no diálogo social ten
carácter normativo, forma parte
do ordenamento xurídico, e o
Goberno non pode rachalo.
Non hai ningunha imposición
dunha instancia superior, como
a UE, senón quese basea nunha
predición de como evolucio-
nará a economía. Polo tanto

considerámolo unha decisión
arbitraria”. As avogadas deste
sindicato consideran ademais
que a forma na que o Goberno
impuxo a medida non é a axei-
tada. “Os decretos-lei nesta ma-
teria están reservados para mo-
mentos de urxencia, e habería
que discutir se estamos nunha
situación destas características”.

OS FUNCIONARIOS SÓ TEÑEN DOUS
DEREITOS CONSOLIDADOS. Se-
gundo a asesoría xurídica de
CCOO, a doutrina do Tribunal
Supremo só lles recoñece aos
funcionarios dous dereitos con-
solidados: só están obrigados a
desenvolver as tarefas propias
do seu rango e teñen dereito a
manter o seu nivel salarial. “O
decreto atenta contra este úl-
timo, polo que vai contra a dou-
trina do Supremo. Poderiamos
mesmo falar de expropiación”. 

Durante a época de Aznar, o
goberno promoveu a conxela-
ción dos salarios dos funciona-
rios. Aquel decreto foi avalado
polo Supremo porque consi-
derou que non atentaba con-
tra o “dereito a manter o mon-
tante global da retribución”. As
centrais estatais pensan que o
conflito é hoxe substancial-
mente diferente e que o tribu-
nal pode darlles a razón.

A asesoría xurídica de CC OO
estuda dúas vías para reclamar
ante o tribunal contencioso-ad-
ministrativo. Unha sería a colec-
tiva, na que o sindicato denun-
ciaría a “transgresión dos acor-
dos da mesa do diálogo social, e
polo tanto contra a liberdade
sindical”. Outra, individual, pola
que cada funcionario reclama-
ría contra a violación do dereito
consolidado a manter o salario.

O GOBERNO ESCÚDASE NUNHA GRAVE
ALTERACIÓN ECONÓMICA.O execu-
tivo afirma na exposición de
motivos do decreto que as me-
didas, e en concreto o recorte do
salario dos funcionarios, res-
ponden a unha situación eco-
nómica especial. En 2007 o Go-
berno de Zapatero aprobou o
Estatuto Básico do Empregado
Público (Lei 7/2007). No artigo
38.10 desta norma estabelécese
que se poderá facer excepcións
nos dereitos dos funcionarios
por “causa grave de interese pú-
blico derivada da alteración
substancial das circunstancias
económicas”. Esta será a base
da defensa xurídica do Goberno.

Sindicatos e executivo en-
fróntanse a un proceso legal do
que case non existen preceden-
tes, nin no Estado Español nin
no resto dos países do entorno.�

Argumentan que o goberno acordou
unha subida do 0,3% no salario
dos funcionarios hai nove meses e que
o Tribunal Supremo entende o nivel salarial
como un dereito dos empregados públicos

Xiro do Goberno sobre o endebedamento dos concellos. Tardou

pouco máis de 24 horas en adiar até xaneiro de 2011 a prohibición de que

as corporacións locais adquiran máis créditos. Moitos concellos estiveron

ao límite, entre eles o de Vigo, onde o PP pediu a retirada do orzamento. O

concello do Estado con máis préstamos é o de Madrid, cuxos 6.000 millóns

superan en máis de 4 veces a débeda conxunta de Barcelona e Valencia.�

RESPOSTAS Á CRISE

Melchor Roel
Secretario de Comunicación

do S.N. de CC OO.

N a situación económica ac-
tual o sistema tributario

está no punto de mira. A política
fiscal realizada polas adminis-
tracións central e autonómica
nas épocas de bonanza foi a
curto prazo, negando a posibili-
dade de tempos peores, e con
gobernos progresistas e conser-
vadores reduciuse a presión fis-
cal, que xa era inferior á media
da UE. Consecuencia: as admi-
nistracións públicas andan fal-
tas de cartos.

Agora falase de 'tributos Ro-
bin Hood' de carácter temporal
e recupérase o tema da fraude. A
política fiscal sempre foi unha
teima das CC OO, porque marca
o nivel de xustiza social nun Es-
tado e garante a súa sustentabili-
dade. Opuxémonos ás reformas
fiscais do PP e do PSOE, e propu-
xemos unha alternativa baseada
na progresividade e, pois, na
equidade. Tamén puxemos o
acento na fraude fiscal porque
vulnera os principios de igual-
dade, xeneralidade e progresivi-
dade. É un abuso e unha falta de
respecto con quen financiamos
conxuntamente bens e servizos
públicos.

O volume de fraude non se
pode medir de forma certa, pero
a partir de variábeis indirectas
sabemos que non é pequeno.
Un exemplo: España acumula
un cuarto do total de billetes de
500 euros. Os reiterados anun-
cios oficiais sobre melloras neste
terreo non se acompañan do
pulo necesario para mellorar os
medios de loita –a lei de delito fis-
cal está baleira de contido e os
defraudadores sábense impu-
nes. Os poderes públicos deben
perseguir a fraude en serio, por-
que tan importante é a defini-
ción do sistema tributario como
o seu cumprimento.�

España acumula un cuarto
dos billetes

de 500
euros”

FRAUDE FISCAL

’’

’’

Os sindicatos ven  ilegalidade
nos recortes de Zapatero

’’Case non existen
precedentes deste proceso
legal, nin no Estado
Español nin no resto dos
países do entorno”

Os sindicatos anuncian mobilizacións contra os recortes.

Abel Caballero, 
Alcalde de Vigo. 
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Xavier Vence, catedrático de
Economía Aplicada da USC,
sostén aínda que un sistema de
caixas pequenas e medianas
pegadas ao territorio sería o
máis axeitado para apoiar pe-
mes e familias. Consumada a
fusión entre Caixa Galicia e
Caixanova, opina que a solu-
ción á que se chegou, na que  a
entidade con sede en Vigo ten
máis peso, é mellor que a pri-
macía da coruñesa.
FFiinnaallmmeennttee  aass  ccaaiixxaass  aaccoorrddaa--
rroonn  aa  ffuussiióónn..  RReessoollvveeuussee  aaxxeeii--
ttaaddaammeennttee  eessttee  pprroocceessoo??
Non está resolto, xa que aínda
quedan varios aspectos por
concretar. Os principais son o
modelo de negocio, o tipo de
carteira industrial, como se fu-
sionarán os cadros de persoal
(con culturas empresariais dife-
rentes) e como se orientará a
obra social, que por forza se re-
ducirá. Ademais, a obra social
das caixas debe ser reorientada
cun criterio máis social, de
apoio aos grupos máis necesita-
dos. Até agora empregáronse
estes fondos cunha intenciona-
lidade financeira. A programa-
ción cultural estivo dirixida ás
clases medias e altas e usada
como un elemento máis de
mercadotecnia. Por outra parte,
é importante ter en conta que
nos próximos meses PP e PSOE
impulsarán novas estratexias
para remodelar a natureza das
caixas. Están de acordo na re-
forma da Lei dos Órganos Rec-
tores das Caixas de Aforros, e se-
guramente coñeceremos a pro-
posta antes do verán.
OOss  ddiirreeccttiivvooss  ddee  CCaaiixxaannoovvaa  aassee--
gguurraann  qquuee  aa  ssúúaa  eennttiiddaaddee  ssaaííuu
bbeenneeffiicciiaaddaa  nnoo  rreeppaarrttoo..  CCoonnssii--
ddeerraa  qquuee  eessttee  ffeeiittoo  mmaarrccaarráá  oo
mmooddeelloo  ddee  nneeggoocciioo  ddaa  nnoovvaa  eenn--
ttiiddaaddee??  EEnn  qquuee  sseennttiiddoo??
Penso que Caixanova acabou
gañando na negociación. Cer-
tos medios de comunicación
coruñeses e Feixóo pretendían
que Caixa Galicia levase as ren-
das da fusión, co argumento de

que era a entidade máis grande.
Ao final e, na miña opinión,
afortunadamente, serán os di-
rectivos de Caixanova os que pi-
loten a operación. Agardo que
trasladen o seu modelo, aínda
que non será fácil. No de Caixa
Galicia predominou a vertente
de negocio financeira, mentres
que no de Caixanova tiña máis
importancia a participación en
empresas do entorno.
PPeerroo  uunnhhaa  ddaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass
ddaa  nneeggoocciiaacciióónn  ccoonnssiissttiiuu  eenn
qquuee  CCaaiixxaannoovvaa  vveennddeessee  RR  aa  uunn
ffoonnddoo  ddee  ccaappiittaall  rriissccoo  iinntteerrnnaa--
cciioonnaall..  NNoonn  vvaaii  eessttaa  ooppeerraacciióónn
eenn  ccoonnttrraa  ddoo  mmooddeelloo  ddaa  eennttii--
ddaaddee  vviigguueessaa??
A venda de R hai que valorala de
xeito matizado. É certo que o
fondo de investimento británico
que mercou a maioría do capital
de R non ten experiencia previa
no sector das telecomunica-
cións. Aínda así, hai aspectos da
operación que, aínda que com-
portan riscos, poden resultar
moi positivos. O acordo de
venda contempla que o fondo
inxectará en R 1.500 millóns de
euros, unha cantidade que per-
mitirá a súa expansión polo Es-
tado desde Galicia. Ningunha
caixa galega, nin sequera a enti-
dade fusionada, nin ningún ou-
tro investidor galego ou mesmo
español, está en disposición de
achegar unha cantidade tal
neste momento. É importante
ter en conta que a nova caixa ga-
lega mantense como accionista
de referencia co 30% das ac-
cións. O risco consiste en que o
fondo, unha vez transcorrido un
período de tempo (en torno a
dez anos), buscará facer rendí-
bel o seu investimento, e para
iso venderá R. O problema sería
que lla vendese a algún compe-
tidor estatal ou internacional.
Mentres R absorba outras com-
pañías desde Galiza, é positivo.
Ademais, sempre queda a posi-
bilidade de que a nova caixa ga-
lega manteña opcións de re-
compra, ben en solitario, ben
con socios de confianza.

A POLÍTICA FISCAL DO GOBERNO
FAVORECE AS RENDAS ALTAS.

VVoosstteeddee  ccrriittiiccoouu  nnoo  sseeuu  mmoo--
mmeennttoo  aa  eelliimmiinnaacciióónn  ddoo  iimm--
ppoossttoo  ddoo  PPaattrriimmoonniioo,,  qquuee
ggrraavvaa  aass  rreennddaass  mmááiiss  aallttaass..
AAggoorraa  oo  GGoobbeerrnnoo  cceennttrraall  pprree--
tteennddee  aa  ccrreeaacciióónn  ddee  ttaaxxaass  ppaarraa
aass  ggrraannddeess  ffoorrttuunnaass..  EEssttáá  aa  rreecc--
ttiiffiiccaarr  oo  PPSSOOEE  aa  ssúúaa  ppoossiicciióónn??
Non teño esa impresión. Polo
momento non houbo deci-
sións claras para reformar o
sistema fiscal cunha orienta-
ción progresista. O goberno so-
cialista vén aplicando as mes-
mas políticas neoliberais que
podería aplicar un do PP. 
HHaaii  qquueenn  ddeeffeennddee  qquuee  nnoonn  sseerr--
vviirrííaa  ddee  nnaaddaa  ggrraavvaarr  ooss  mmááiiss  rrii--
ccooss  ppoorrqquuee  ssee  iirrííaann  aa  oouuttrrooss  ppaa--
íísseess..  TTaann  ffáácciill  éé  aa  ffuuggaa  oouu  eevvaa--
ssiióónn  ddee  ccaappiittaaiiss??
A desregulación dos move-
mentos de capitais das últimas
décadas crea as condicións
para que a fuga de capitais sexa
posíbel. Con todo, esa situa-
ción pode corrixirse desde o
ámbito político, pero falta von-
tade, tanto no ámbito estatal
como no internacional. De to-
dos os xeitos, aínda hoxe non é
tan sinxelo a expatriación de
capitais e de patrimonio, xa
que dificulta o seu control e,
sobre todo, o goce por parte
dos propietarios. Polo tanto, o
medo á fuga dos ricos non
deixa de ser un argumento in-
teresado para que non se lles
aumenten os impostos.
OOss  rreeccoorrtteess  ddoo  ggaassttoo  ddee  ZZaappaatteerroo
ffoorroonn  mmooii  ccrriittiiccaaddooss..  AAssuummiinnddoo
qquuee  sseexxaann  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ccoomm--
ppeennssaarr  oo  ddééffiicciitt,,  qquuee  ggaassttooss  pprroo--
ppoorrííaa  vvoosstteeddee  eelliimmiinnaarr??
En primeiro lugar, o recorte de
gasto público durante unha re-
cesión é unha decisión pésima.
Os efectos negativos sobre o
crecemento van durar moitos
anos. Para combater o déficit é
preciso aumentar os ingresos
dos Estado, incrementando os
impostos aos máis ricos, que
neste país son moi baixos. En
todo caso, si que hai elementos

nos que se debería recortar. O
máis evidente é o gasto militar
no exterior. A actuación en Af-
ganistán e as achegas de orza-
mento á OTAN non reportan
ningún beneficio á economía
española, e a súa eliminación
contribuiría ademais a manter
a paz. Tamén hai que reformu-
lar a organización do Estado. A
eliminación de deputacións e
ministerios sen competencias
sería moi beneficiosa. Outra
actuación urxente pasaría por
evitar a privatización de servi-
zos (sanidade) e investimentos
(autovías, camiños de ferro),
porque, ao contrario do que PP
e PSOE transmiten á socie-
dade, non supoñen un aforro
para a cidadanía. Os hospitais
construídos con participación
privada resultan, no cómputo
total, moito máis caros que os
creados con cartos públicos. A
única vantaxe é a velocidade
de construción, pero significa
pan para hoxe e fame para
mañá.
OO  PPPP  ccrriittiiccoouu  aass  mmeeddiiddaass  ddee
ZZaappaatteerroo  ppoorrqquuee  ddiinn  qquuee  sseemm--
pprree  rreeccaaeenn  ssoobbrree  aass  ““ccllaasseess  mmee--
ddiiaass””..  EEssttáá  bbeenn  eemmpprreeggaaddoo  eessttee
ccoonncceeppttoo??
O discurso do PP só busca des-
gastar o Goberno, porque no
substancial está de acordo
coas medidas adoptadas. A
apelación á “clase media” é de-
magóxica, xa que se incluímos
nela os pensionistas, cun baixo
poder adquisitivo, e aos fun-
cionarios, a maioría dos cales
rolda os mil euros de salario
por mes, apaga e vámonos.
Non é o mesmo renda media
que clase media. O que é es-
candaloso é que o tratamento
fiscal das clases medias sexa
exactamente igual ao das cla-
ses máis altas. En España co-
tiza ao 43% unha persoa que
gana 53.000 euros ao ano, pero
tamén outra que gana 600.000.
A caída de ingresos do Estado
débese a que as grandes fortu-
nas están á marxe do sistema
fiscal. A recadación céntrase,
no groso da poboación.�

Zeltia recibe autorización para comercializar Yondelis no Canadá.
A súa filial PharmaMar distribuirá o fármaco para certos tratamentos de

cancro de ovario. Coa entrada no Estado norteamericano, Yondelis está

presente en 57 países, 26 deles fóra de Europa. A Unión Europea deulle

o visto a finais de 2009 �

Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada
‘Agardo que os directivos de Caixanova
trasladen o seu modelo de negocio á entidade fusion

ALTERNATIVAS Á CRISE
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’’A venda de  ‘R’  a un fondo
británico fará posíbel
que medre no Estado,
e iso é positivo”

’’Pódeselle subir os impostos
aos ricos, xa que expatriar
o capital e o patrimonio
non é tan sinxelo como se di”

’’O recorte de gasto público
durante unha recesión
é unha decisión pésima”

’’A privatización de servizos
e infraestruturas públicas
significa pan para hoxe
e fame para mañá”

’’É escandaloso  que
o tratamento fiscal
das clases medias
sexa exactamente igual
ao das clases máis altas”

’’O déficit público actual
débese a que as grandes
fortunas están á marxe
do sistema fiscal”
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de fusionada’

Manuel Cao

As medidas de política económica anunciadas polo
goberno español están a seguir estratexias completa-

mente diferentes ás que se postulaban apenas días antes.
Das políticas de gasto público para impulsar a demanda
coa aprobación de axudas sectoriais e inxección de fon-
dos ás administracións pasouse agora á redución do gasto
e á disciplina fiscal. Tal situación é parecida á dos países
do noso contorno económico pois as medidas de impulso
foron aceptadas inicialmente tamén nos países europeos
como a mellor forma de reactivar a economía.

A especificidade de España deriva da errancia nas deci-
sións ben perceptíbel para os axentes e cidadáns normais
nas medidas electoralistas de curto prazo e, sobre todo, no
amateurismo preocupante tanto no deseño como na apli-
cación destas. Certo que ultimamente tanto o goberno so-
cialista como os furibundos axentes da oposición seme-
llan estar desbordados e tratan de tirar para adiante sen
ter moi claro o camiño a seguir pois ao deixar xurdir e
mesmo aguilloar os desequilibrios da economía española
agora só queda aplicar as medidas paliativas excepcionais
ás que obriga a pertenza ao club do euro e o feito de ser
unha economía xa importante a nivel internacional.

A análise das estratexias de política económica dos últi-
mos tempos ilustra un deseño e implementación de me-
didas pouco elaboradas onde o labor do economista debe
ter escasa consideración unha vez que José Luis Rodrí-
guez Zapatero prescindiu de expertos como Pedro Solbes
ou Jordi Sevilla. As medidas aplicadas sorprenden polo
seu simplismo sen atender modificacións por razón de
renda, riqueza ou comportamento e reputación do
axente, institución ou colectivo social. O cheque bebé de
2.500 euros beneficia todas as mulleres que teñan fillos
con independencia do seu nivel de renda e condición so-
cial ao igual que a dedución dos 400 euros no IRPF. Na
aprobación do Plan E divídese a cantidade achegada entre
o número de habitantes e repártese segundo a poboación
dos Concellos sen ter en conta modelo de xestión, débeda
acumulada, grao de corrupción ou necesidades reais.

As recentes medidas de axuste están máis elaboradas
pese a seren forzadas e rápidas e así a redución do 5% da
masa salarial dos funcionarios repartirase mediante un
sistema progresivo e as pensións máis baixas non se verán
conxeladas. Mais un novo erro produciuse na proposta de
impedir o endebedamento inmediato das corporacións
locais –adiada logo a súa entrada en vigor ao 1 de xaneiro
do 2011– con independencia da sáude financeira e grao
de eficiencia na xestión do Concello.

A política económica en España segue o modelo incre-
mentalista para elaborar orzamentos e mantén un deseño
moi primario na implementación das medidas concretas.
Participar nunha moeda forte como o euro require contar
cunha estrutura económica competitiva con produtos e
servizos de calidade e cunha xestión pública democrática
pero profesionalizada e capaz de asumir riscos, render
contas e aceptar responsabilidades.�

Tanto goberno coma
oposición tiran para adiante
sen teren claro que modelo
económico buscamos”

’’

’’
MEDIDAS
POUCO  ELABORADAS
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labor de ascenso tamén estivo
moi presente o traballo do seu
adestrador, o ex-xogador do
Breogán de Lugo, Tito Díaz.

Mais, a historia do cadro
arousán non se reduce a últi-
ma campaña ligueira nin tan
só a este ascenso, xa que hai
que remontarse a case un
cuarto de século, cando foi
creado, en 1987. Dende aquela
época pensouse especialmen-
te no traballo da canteira e en
apostar para que o equipo do
Salnés fose un dos referentes
na promoción do baloncesto
feminino en Galicia. A súa ori-
xe está no IES Miguel Ángel
González Estévez, de Carril,
fundador do club e no que
cursan estudos a meirande
parte das súas xogadoras. 

O primeiro ascenso do Ex-
trugasa producíase na tempa-
da 1996/97, cando o equipo
sénior, con unha escasa déca-
da de historia, ascendía á Liga
Feminina. Nese momento
acada a súa madureza  e refor-
za a súa estrutura para realizar
un traballo coordenado en to-
das as súas categorías. Os seus
éxitos, a nivel estatal, non se
farían agardar. Así, consegue
consolidarse entre os grandes
conxuntos do baloncesto esta-
tal feminino, xogando once
campañas na máxima catego-
ría, en dúas delas obtén a clasi-
ficación para torneos europe-
os, disputando a Eurocup Wo-
men. Así mesmo, o conxunto
galego estivo presente en catro
edicións da Copa da Raíña.

CATEGORÍAS INFERIORES. Un dos
obxectivos con que nacera a de-
nominada AD Cortegada foi o
de achegar o baloncesto ás
máis novas, un reto acadado
con creces xa que na actualida-

de existen varios equipos xo-
gando en categorías júnior e ca-
dete a nivel estatal. Tamén lo-
graron varios títulos galegos.
Varias xogadoras do conxunto

Gustavo Nieves, nova marca mundial de 10.000 metros. O atleta gale-

go Gustavo Nieves vén de estabelecer a mellor marca mundial de 10.000

metros para atletas con discapacidade visual severa (T-12) cun tempo de

30m55s52 mellorando en case 45 segundos a anterior plusmarca mundial

da distancia, que posuía o brasileiro Odair Ferreira dos Santos dende 2006 e

que era de 31m39s89c. Nieves, na mesma proba, proclamouse campión de

España da especialidade.�

licia. Aí está senón outro dos
tradicionais como o Ensino, de
Lugo, que noutrora fora un dos
punteiros do baloncesto estatal
e que esta campaña obtivo a
clasificación para a fase de as-
censo. 

Pero a participación galega
non se reduce a tres conxuntos
entre os mellores, xa que en
2009/10 houbo un total de sete
equipos de 15 posíbeis compe-

tindo na segunda catego-
ría. Iso si, se as xogadoras
vilagarciás eran as au-
ténticas heroínas da
división de prata, o

contrapunto
a súa magní-
fica actua-
ción viña da
man do ca-

dro ourensán
do Codigalco
Carmelitas, que
regresaba de
xeito fulmi-
nante á tercei-
ra categoría, da
que ascendera
a pasada tem-
pada.�

Antonio Cendán
A diferenza do que está a suce-
der co baloncesto masculino,
o feminino deu nesta tempada
que  rematou as satisfaccións
que lle negaron os homes. Así,
o Celta Indepo acadaba unha
honrosa sexta posición no
campionato regular da máxi-
ma categoría, unha categoría
na que permanece por déci-
mo cuarta tempada consecu-
tiva e consolidándose coma
un dos clásicos no basket fe-
minino estatal.

O ASCENSO DO EXTRUGASA. Pero as
boas novas das féminas galegas
non remataron aí, xa que a gran
ledicia desta campaña viña da
man do AD Cortegada Extruga-
sa, de Vilagarcía, que regresaba
á Liga Feminina, despois de pa-
sar a tempada que vén de rema-
tar na segunda categoría. O
equipo arousán foi o mellor de
cantos pasaron por esta divi-
sión, clasificándose en primeira
posición da liga regular, na que
competían outros sete combi-
nados galegos. Un deles, o Ensi-
no de Lugo, tamén obtiña o pa-
se para xogar polo ascenso, aín-
da que sen sorte, xa que quedou
en terceira praza, o que lle im-
pediu acceder á fase final, cele-
brada en Vilagarcía de Arousa.
Na loita por acceder a división
de honra as vilagarciás queda-
ron campioas dun grupo de ca-
tro equipos, sendo tan só supe-
radas pola Universidade do Pa-
ís Vasco por 66-67.

No torneo final, disputado
no pavillón de Fontecarmoa, o
cadro vilagarcián impúxose por
67-60 ao equipo balear do Space
Tanit, nun encontro que as gale-
gas dominaron de principio a
fin e no que contaron co apoio
incondicional do público. Neste

Tras o ascenso do Extrugasa
e a magnífica tempada do Celta

vilagarcián defenderon as cores
da selección galega e tamén da
española. Na tempada 2009-10,
o Extrugasa tivo oito equipos fe-
derados, unha escola deportiva
e máis de 120 rapazas adestran-
do, competindo e realizando
un traballo formativo.

CONTRAPUNTO AO BALONCESTO MAS-
CULINO. A diferenza do que está
a suceder co baloncesto mas-
culino, onde reina a impro-
visación e os equipos histó-
ricos perderon unha gran
parte do seu prestixio,
no mundo da canas-
tra feminina estase a
dar unha situación
radicalmente opos-
ta. Entre os grandes
segue o combinado
do Celta ao que
agora se volve a su-
mar o Extrugasa,
mentres que nas ca-
tegorías inferiores
hai unha morea
de equipos que
velan polo
prestixio deste
deporte en Ga-

Baloncesto feminino galego, en auxe
CANASTRA

O plantel do Extrugasa celebra o éxito.  

’’Varias xogadoras
do conxunto vilagarcián
defenderon as cores
da selección galega
e tamén da española”
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Antonio Cendán
A pesar das carencias económi-
cas, o fútbol feminino galego
volveu dar a talla esta tempada.
Malia carecer dun referente de
enganche para os afecciona-
dos, as desaparicións dalgúns
clubs de renome, entre eles a
sección feminina do Rácing de
Ferrol e todo un rosario de
atrancos, as futbolistas galegas
acadaron en 2009/10 uns dig-
nos resultados que poñen a este
deporte nun decoroso lugar.

O OLIVO, O MELLOR EQUIIPO GALEGO.
Unha vez máis o equipo do
Olivo de Vigo volveu deixar un
doce sabor ente a súa afección.
Aínda que se lle resiste o ascen-
so, o cadro vigués clasificouse
nunha meritoria segunda pra-
za na chamada “Liga Nacio-
nal”, equivalente a segunda ca-
tegoría na que militaron este
ano outros cinco equipos da
nosa comunidade. O conxun-
to galego foi o mellor do último
treito da competición pero o
campión, o cadro cántabro de
El Reocín, tiña os deberes fei-
tos e acadou o ascenso a “Su-
perliga”. As galegas melloran
nun posto a clasificación final
da liga 2008/09, na que acada-
ran a terceira praza. Tamén
despuntaron pola súa efectivi-
dade logrando 74 goles, sendo
tan só superadas polas cam-
pioas da competición.

O Pontevedra, pola súa ban-
da, parece estar abonado ao
cuarto posto que repetiu esta
campaña tanto en categoría
masculina coma en feminina;
na pasada, as rapazas obtiveran
a mesma clasificación. O cadro
pontevedrés tamén fixo un bo
sprint final de campionato, aín-
da que lle faltou a suficiente re-
gularidade para acadar maiores

DEPORTES.19.

cotas. A isto engadíronselle al-
gúns problemas coma o “baile”
de xogadoras. Así, xa iniciado o
campionato reincorporouse
unha das súas estrelas, Andrea
de Francisco, que fichara polo
L’Estartic. Os problemas xurdi-
dos neste equipo, como os im-
pagos e outras circunstancias
extradeportivas fixeron que esta
xogadora e algunha outra gale-
ga afincada fora  retornasen an-
tes do previsto.

O ERIZANA, A REVELACIÓN. Na tem-
pada 2008/09 fora xa unha
gran sorpresa do fútbol femini-
no galego ao acadar o ascenso
a “Liga Nacional”. Esta campa-
ña, a primeira na que militan
nesta categoría, acadaron un-
ha honrosa sétima praza, xusto
na metade da táboa, o que lle
deixa un gran sabor de boca ao
equipo de Baiona. 

O Erizana estivo á cabeza
dun grupo de equipos que loi-
taba por manterse. De feito, era
a partir do sexto posto onde se
partía a clasificación, xa que
mentres os cinco primeiros se
destacaban do resto, os nove
restantes xogaban a súa propia
liga. A diferenza entre o sexto e
o duodécimo, que xa é posi-
ción de descenso, era apenas
de dous puntos. Examinando o
decurso do campionato, a súa
actuación pode cualificarse de
notábel.

Tampouco o fixeron mal as
rapazas de Friol, malia que sal-
varon a categoría polos pelos,
tras acabar en undécima posi-
ción, pódese considerar que
estiveron á altura das circuns-
tancias no seu propio torneo,
xa que souberon resistir na zo-
na “quente” da clasificación
evitando o descenso, que era o
obxectivo prioritario.

A DECEPCIÓN DO ATLÉTICO AROUSA-
NA. Se cadra o conxunto de Vi-
lagarciá descolgouse algo an-
tes do campionato xa que re-
matou de pechacancelas con
tan só 20 puntos. O histórico

do fútbol feminino galego se-
guirá a facer historia, pero
agora no campionato autonó-
mico, ocupando a vacante
que deixa o Orzán que recu-
pera a categoría perdida en

2008/09. O equipo das Rías
Baixas fixo un bo final de cam-
pionato e, moi especialmente,
lonxe do seu campo, pero a li-
ga feminina dura tan só 26
xornadas.�

O Fabril ascende a Segunda División B. O Fabril da Coruña logrou o as-

censo a Segunda División B tras impoñerse ao Burgos CF nos lanzamentos

dende o punto de penalti, no estadio de Riazor, despois de que o partido re-

matase con empate sen goles, ao igual que no encontro de ida. Nas  semifi-

nais polo ascenso á categoría de bronce, o Coruxo enfrontarase ao Oionesa

de Álava, xogándose o primeiro partido en terras vascas. O Cerceda medira-

se no seu campo ao Alfaro da Rioja.�

O balompé feminino reivindica posto
O Olivo queda ás portas do ascenso á
Superliga e o Erizana convertese na revelación

FÚTBOL

O Erizana, equipo de Baiona, continúa a ser o plantel revelación, este ano na Liga Nacional despois de ascende a tempada pasada.

ANOSATERRA
27 DE MAIO - 2 DE XUÑO DE 2010

Un dos feitos máis sorpren-
dentes do fútbol feminino ga-
lego foi o equipo do Cidade de
Santiago. As xogadoras, envol-
vidas na incerteza tras a desa-
parición do plantel masculino,
continuaron a xogar no cam-
pionato autonómico e cunha
gran dignidade. Malia os pro-
blemas que as abafaban, as
santiaguesas obtiveron unha
digna cuarta praza, sumando
58 puntos, superadas polo Or-
zán, que foi campión, o Barba-
dás e o Bertolá.�

O milagre do Cidade de Santiago
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rroonn  llaabbrraaddoorreess””..  
Ti podes renunciar a iso e hai
quen prefire ser desertor do ara-
do, que se di, pero eu nacín na
aldea e alí sucedéronme as pri-
meiras cousas importantes, lé-
voas no sangue e son as que
máis quero. Axúdanme a enrai-

CULTURA.20. ANOSATERRA
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Xan Carballa

Até os trinta anos es-
cribiu moita poesía e
reivindica a condi-
ción de poeta como

a matriz do artista, “sen poesía
non hai arte e quero facer poe-

sía coa materia, coa miña pin-
tura”. Antón Lamazares (Ma-
ceira-Lalín, 1954) vén de con-
verterse no primeiro artista
que recibe a Medalla de Ouro
da Universidade de Compos-
tela e insiste nesa hora en lem-
brar os seus amigos, de Laxei-

ro a Carlos Oroza, “coñecino
en 1972, ensinoume a ver a vi-
da e é o meu anxo da garda”. 
AAíínnddaa  qquuee  tteenn  vviivviiddoo  eenn  mmooii--
ttaass  cciiddaaddeess,,  sseemmeellllaa  qquuee  oo  sseeuu
mmuunnddoo  rreemmaattaa  ccoonnvveerrxxeennddoo
nnaa  oorriixxee  ddee  aallddeeaa,,  rreessuummiiddaa
aaccaassoo  nnaa  ffrraassee::  ““mmeeuuss  ppaaiiss  ffoo--

zarme e achegarme ao mundo.
SSaaííuu  ddaa  aallddeeaa  ee  mmaarrcchhoouu  aaooss
ffrraanncciissccaannooss  ddee  HHeerrbbóónn  oonnddee
bboottoouu  cciinnccoo  aannooss  ee  ddeessppooiiss
ccaassee  ssaaee  aa  ppeerrccoorrrreerr  oo  mmuunnddoo
ee  ooss  ooffiicciiooss..  AA  ssúúaa  ffoorrmmaacciióónn
aarrttííssttiiccaa  éé  aauuttooddiiddaaccttaa??
Estudei cos franciscanos dos 9

Antón Lamazares, medalla de ouro da USC

‘Un pintor que non é poeta é un medio

ARTE
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ttee  ttaann  ppooeettaa  ccoommoo  ppiinnttoorr..
A poesía é a gran arte, por riba
de todo. Un músico ou un pin-
tor que non sexan poetas serán
mediocres. Podes non saber
expresar o que é a poesía, pero
é unha predisposición que tes
ao milagre. No meu caso can-
do pinto quero facer poesía, e
isto non o invento eu. Miró ta-
mén tiña ese propósito ou Paul
Klee. A pintura na cultura mu-
sulmá é poesía pura, porque
non é representativa. En Occi-
dente até hai nada a represen-
tación era o importante pero
hai culturas que non a teñen. A
Bizancio chegaron os icono-
clastas que rexeitaban as ima-
xes. Temos que abrir a cabeza e
deixar atrás afirmacións sen
sentido. A pintura é unha cou-
sa e o debuxo outra, por máis
que haxa pintura que se fai co
debuxo. O importante en cada
arte é ser capaz de acadar o que
dicía Rilke, ese centímetro que
o mar lle ten que gañar á rocha.
EE  éé  ppaarraa  uunn  oouu  ppaarraa  sseerr  ccoomm--
ppaarrttiiddaa  ccoo  eessppeeccttaaddoorr??  VVoossttee--
ddee  ffaallaabbaa  dduunn  vveecciiññoo  sseeuu,,  EEvvaa--
rriissttoo,,  qquuee  lllleess  ddiiccííaa  ddee  ccaattiivvooss,,
““iissttoo  ffáággoooo  ppaarraa  qquuee  vvooss  aaccoorr--
ddeeddeess  ee  rreecceeddeess  ppoorr  mmiinn””..
Certo. Eu fago unha metade
da obra a outra tena que po-
ñer quen a vexa. Pero tamén
hai un dito eterno: se fas o que
para ti é importante para al-
guén tamén vai selo. Por iso é
hai que chegar ao fondo de un
mesmo, que non é fácil.

““AA  ppiinnttuurraa  hhaaii  qquuee  ccoonntteemm--
ppllaallaa,,  nnoonn  eexxpplliiccaallaa””,,  lliinnllllee..
EEssaa  iiddeeaa  ddaa  ccoonntteemmppllaacciióónn  vvii--
nnaa  aassoocciiaaddaa  áá  ssúúaa  ccoonncceeppcciióónn
ddoo  rreelliixxiioossoo..
Hai vinte anos falabas de espi-
ritualidade no mundo e a xen-
te ría. A arte fáise para que o
home se defenda contra a dor,
achéganos ao máis fráxil da
condición humana, é unha
maneira de loubar a Deus, de
rezar, de atopar o esencial e

EE  ddeessppooiiss  ddee  VViiggoo  bbóóttaassee  aaoo
mmuunnddoo..
Aos dezaoito anos empezo a
navegar só e desde o ano 1977
vivo fóra de Galicia, aínda que
agora afortunadamente veño
todos os meses e sempre tiven
unha forte vinculación coa
miña aldea e cos meus ami-
gos. Ademais, senón estou
aquí soño con estar.
VVoosstteeddee  sseemmpprree  ddii  qquuee  ssee  sseenn--

vario en Vigo onde comezou a
loucura da pintura. Fixen as
cousas á miña maneira, e en
vez de estudar Belas Artes ou
meterme no taller dun pintor,
achegueime á xente que ad-
mirei e con eles aprendín a
enfrontarme ao mundo e a
ver museos. Ser autodidacta é
facer de ti o que tes que facer.
Non é fácil nin é garantía de
nada, pero é unha maneira de
situarte na vida. Inventei o
meu xeito de traballar e as mi-
ñas cousas.
NNeesseess  aannooss  ddee  mmoozzoo  tteennssee  rree--
ffeerriiddoo  ccoonn  aaddmmiirraacciióónn  aaooss  ttrraa--
bbaallllooss  ddaa  ccoonnssttrruucciióónn,,  áá  ffeerrttiillii--
ddaaddee  iimmaaxxiinnaattiivvaa  ddooss  aallbbaanneeiiss
ddooss  qquuee  mmeessmmoo  eemmppeezzoouu  aa
eessccrriibbiirr  uunnhhaa  nnoovveellaa..
Hai oficios que me gustan
moito, o de labrador é precio-
so, o de carpinteiro e albanel,
marabillosos. Cando estaba na
construción estiven de peón, e
sempre coa cabeza libre por-
que un mestre de obra atende
outras cousas, pero o peón fai
masa, trasega sacos de cemen-
to, canta, ri... Ese tempo meu
foi dos máis felices. Como os
traballos os fas coas mans, a
cabeza está libre, que é o me-
llor que che pode pasar.
TTooddooss  eesseess  ooffiicciiooss  aaxxuuddaarroonn  aa
ffaacceerr  oo  aarrttiissttaa??
Pensa que no meu traballo o
importante é a creatividade,
que é unha conquista da li-
berdade. Iso dacho o ser soña-
dor, porque no noso campo
se non logras inventar tres ou
catro cousas mellor adicarse a
outro mester. É un traballo de
oficio, pero o importante é o
que hai máis alá do oficio. 
DDooss  sseeuuss  mmeessttrreess  sseemmpprree  ffaallaa  ddee
LLaaxxeeiirroo  ccoommoo  aa  ttrraabbee  pprriinncciippaall..
Decido adicarme á pintura
despois de coñecelo a el en Vi-
go, con dezaseis anos. Non o
coñecía porque recén chegara
de Bos Aires e eu estaba alleo a
todo o mundo da pintura, que
nin me interesaba. Pero no
Instituto tiven de mestre a ou-
tro pintor, Xavier Pousa, que
mo presentou e fixemos unha
gran amistade. Laxeiro pinta-
ba e eu líalle a Dostoiewsky.
Era un criador de primeira,
non un pintor académico e
dinme conta de que a pintura
era algo moi diferente ao que
me aprenderan nas clases de
debuxo. Os pintores que me
importan como mestres meus
son Laxeiro, Pesqueira e Artu-
ro Baltar. Gústanme os visio-
narios e hai unha arte que me
interesa moito e outra nada.

aos 14 anos, tiven a sorte de
aprender latín e grego, tiña-
mos clase de música diaria e
facíamos meditación, creo
que para a miña vocación foi
unha base moi importante.
Logo tiven dous anos de ba-
charelato no Instituto do Cal-
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entendernos sen palabras.
Cando tes dezaoito anos estás
cheo de problemas na cabeza,
quería pintar e preguntábame
de que podía vivir, tiña pro-
blemas cos pais, queres do-
mear o mundo e necesitas bu-
cear na alma. A arte existe pa-
ra iso e se non ocupa ese cam-
po non vale para nada, por-
que o outro é para a ciencia ou
a socioloxía.
NNaaccee  eenn  11995544  ee  ccaannddoo  ddeeffiinnee  oo
pprriimmeeiirroo  mmuunnddoo  qquuee  vveenn  ooss
sseeuuss  oollllooss  ffaallaa  ddee  bbrruuttaalliiddaaddee,,
mmiisseerriiaa  ee  iinnoocceenncciiaa..  EErraa  uunn
mmuunnddoo  xxaa  mmooii  aaggrreeddiiddoo  ppeerroo
vvoosstteeddee  vviivvee  oo  tteemmppoo  nnoo  qquuee  éé
lliitteerraallmmeennttee  llaammiinnaaddoo..  CCoommoo
llllee  iinnfflluuííuu  eessee  tteemmppoo  ddee  ddeess--
ttrruucciióónn??
Teño moitos recordos daque-
la aldea medieval, non a idea-
lizo pero era todo o contrario
de hoxe. Había unha relación
coa natureza, os traballos eran
comunais, o trato cos viciños
era distinto, non había teléfo-
no e o correo seguía sendo un
milagre, había radio pero non
televisión. A arte é un asunto
da mente e se pecho os ollos
vexo a miña Galicia, a que pa-
ra min é substancial. Esa a
materia da miña arte.
HHaaii  uunn  ddeebbaattee  ppeerrmmaanneennttee
ssoobbrree  aa  mmeerrccaannttiilliizzaacciióónn  ddaa
aarrttee,,  ccaall  éé  aa  ssúúaa  ppoossiicciióónn??
As cousas marabillosas teñen
un valor per se, pero unha
cousa é o prezo e outra o va-
lor. Paréceme unha obsceni-
dade pensar que un cadro va-
la máis ca un hospital. Pero
canto peor está a sociedade
os cadros máis valen, aínda
non sendo os mellores. Ade-
mais cada día que pasa cam-
bia a luz que dá a arte, porque
as persoas e as necesidades
somos diferentes. Hai poucos
artistas e conseguir obras que
falen en profundidade é moi
complicado. Háinas cun gran
valor espiritual porque ilumi-
nan a nosa vida e iso é mara-
billoso independentemente
do prezo que teñan. A arte

non é cousa de cartos, senón
da necesidade espiritual do
home de coñecerse a si mes-
mo e ao mundo, de facer un-
ha ponte cos demais. Hai
quen é capaz de facer ese mi-
lagre e igual que existía nas
sociedades o cazador tamén
existía o mago, e a arte é cou-
sa de maxia e hoxe ten un sitio
na sociedade. Hai magos que
dan todo de si e outros que
fan cartos. Pero ese é un tema
longo de contar.�

mediocre’
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PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’Os pintores que me
importan como mestres
meus son Laxeiro,
Pesqueira e Arturo Baltar”

’’Ser autodidacta é facer de ti
o que tes que facer.
Non é fácil nin é garantía de
nada, pero é unha maneira
de situarte na vida”

’’Cando pinto quero facer
poesía, e isto non o invento
eu. Miró tamén tiña
ese propósito ou Paul Klee”

’’A arte fáise para que o home
se defenda contra a dor,
achéganos ao máis fráxil
da condición humana”

Domus Omnia Riazan Nº 1 (2008).
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o ensino. O artigo forma parte
do volume Feijóo, o galego e
nós (Laiovento), que recolle,
baixo a coordinación do escri-
tor e crítico literario Xosé María
Álvarez Cáccamo, un total de
68 traballos xornalísticos, dun-
ha corentena de autores, pu-
blicados o pasado ano e os pri-
meiros meses de 2010 na pren-
sa diaria e en diferentes blogs,
todos eles cun posicionamen-
to crítico común respecto da
política lingüística desenvolvi-
da pola Xunta de Galicia.

A supresión das galescolas e
a súa substitución polas galiñas
azuis, a enquisa para a escolla
da lingua escolar, a derrogación

lega vive un “clima de activida-
de e axitación política e cultural
moi saudábel” respecto da
cuestión lingüística e, aínda que
advirte dos “alarmantes sínto-
mas de perda de falantes ante
os que se debe reaccionar”, afir-
ma que se o decreto se modifi-
cou dende a súa primeira ver-
sión nalgúns dos seus aspectos
foi grazas a presión social.

A escolma recolle as opi-
nións de autores como Yolan-
da Castaño, X.L. Méndez Fe-
rrín, Víctor Freixanes, Xulio
Valcárcel, Manuel Rivas, Agus-
tín Fernández Paz, Damián Vi-
llalaín, Antón Patiño, María Pi-
lar García Negro, Henrique Ra-
buñal, Antón Baamonde, Xur-
xo Borrazás, Marta Dacosta,
Arturo Casas, Álvarez Pousa e
Henrique Harguindey, que
responden a espectros ideoló-
xicos diversos dentro do nacio-
nalismo e do galeguismo.

A publicación deste volume
coincide co éxito editorial de
55 mentiras sobre a lingua ga-
lega (Laiovento), coordinado
por Xosé Henrique Costas, e
coa edición de diversos en-
saios sobre esta cuestión lin-
güística que transcenden o
ámbito especializado. Cácca-
mo, non só non considera que
se estea a producir un exceso
de material de divulgación so-
bre esta materia, senón que o
cualifica de “absolutamente
necesario en momentos como
este xa que o galego é propie-
dade comunal de todos”.�
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do decreto de 2007 de Uso e
Promoción do Galego no Siste-
ma Educativo e a publicación
das chamadas Bases para o De-
creto do Plurilingüísmo ou a eli-
minación da obriga de realizar
un exame en galego nas probas
de acceso á función pública
constitúen algúns dos temas
principais deste libro que ten
como obxectivo “colaborar na
acción popular de intervención
fronte a ofensiva desgaleguiza-
dora do goberno” e de entregar
ao tempo “unha mostra do me-
llor xornalismo de opinión das
xentes da Cultura Galega”.

Do mesmo xeito que sucede
en Catalunya e en Euskadi, Ál-
varez Cáccamo ve no caso gale-
go “consignas que veñen de
Madrid” e que responden a un
“proxecto de involución e de
recentralización do Estado”.

Ante esta situación, Cácca-
mo propón un libro de “men-
saxes claras e transparentes”,
máis alá de análises sociolin-
güísticas teóricas, na que os ar-
ticulistas achegan puntos de
vista diferentes e matizacións
distintas pero cunha mesma
intención crítica, dirixido a un
público amplo que non se
arreda do abano de lectores
habituais dos medios de pren-
sa diaria e dos blogs no que ini-
cialmente se publicaron.

CLIMA DE AXITACIÓN. Despois de
abordar o proceso de escolma,
de lectura e de análise, Cácca-
mo destaca que a sociedade ga-

M.B.
“Aprezado/a votante e exper-
to/a, marque cun X na casiña
que máis se axeite ao seu sentir:
1.Que faría vostede co complexo
catedralicio de Santiago Apósto-
lo, o cal vén ocupando un espa-
zo duns 8.300 mÇ en pleno cen-
tro da capital de Galicia? A.-De-
rrubalo para obter un inmello-
rable espazo que dea cabida a
un ambicioso proxecto urbanís-
tico destinado a residencias uni-
familiares con xardín e materiais
de primeira calidade. B.-Con-
servar unicamente unha ou dú-
as das fachadas para a súa explo-
tación turística, aproveitando a
superficie interior para vivendas
de protección oficial, obras so-
ciais, centros de día e residencias
de maiores. C.-Deixalo como es-
tá e promover a súa conserva-
ción como parte do noso máis
valioso patrimonio.”

Con esta pregunta, a escri-
tora Yolanda Castaño inicia o
artigo Enquisas surrealistas,
publicado en Xornal de Galicia
o 19 de xuño de 2009, no que
analiza en clave do humor a
polémica enquisa coa que a
Xunta consultou a pais e nais
sobre a opción lingüística para

Antón Lado,
responsábel de 2.0
‘A cooperación
editorial amplía
as posibilidades
do libro galego’

M.B.
As editoriais 2.0, Rinoceronte,
Urco e Positivas veñen de po-
ñer en marcha Módicos, unha
colección conxunta de peto
que se venderá a través da rede
na tenda on linetoupa.net a un
prezo único de 9,90 euros.
EEnn  qquuee  ccoonnssiissttee  aa  iinniicciiaattiivvaa??
O proxecto pretende aglutinar
a edición independente de Ga-
liza coa intención de lanzar ao
mercado as nosas obras en for-
mato reducido e económico
para aquel público que teña in-
terese na lectura. Trátase dun
catálogo, aberto a todas as edi-
toras galegas interesadas en
participar no proxecto, que
editará baixo demanda, racio-
nalizando a relación entre tira-
xe e demanda, e que só se dis-
tribuirá a través da plataforma
dixital toupa.net.
QQuuee  ppeerrsseegguuee  eessttaa  ccoonncceennttrraa--
cciióónn,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  ééppooccaa
ddee  ccrriissee??
A cooperación entre pequenas
editoriais, compartir recursos e
difusión. Un dos problemas do
sistema editorial galego é a con-
centración de editoriais case
unipersoais. Pensamos que ini-
ciativas deste tipo crean siner-
xias de cooperación moi positi-
vas entre diferentes entidades e
permiten poñer a disposición
do público unha oferta de lectu-
ra en galego que quizais doutro
xeito sería imposíbel. 
QQuuee  xxéénneerrooss  ccoonntteemmppllaa??
Comezarase con obras de na-
rrativa breve e relato de Rino-
ceronte e Urco, ás que se lle
irán sumando as obras de en-
saio de 2.0 a finais do verán.
Edicións Positivas está valo-
rando a posibilidade de incor-
porar tamén poesía.
EEnn  qquuee  ffoorrmmaattoo  ssaaiirráánn??
En papel, en edición de peto
pero sen perder de vista a cali-
dade no deseño.�

María Xosé Queizán, Manuel Rivas, Camilo Nogueira,
Beiras, Fernán-Vello, Bragado, Freixanes, Marga
Romero, María Pilar García Negro e Xosé Luís Méndez
Ferrín son algún dos autores que asinan os artigos
xornalísticos de Feijóo, o galego e nós(Laiovento),
un libro de ‘intervención’ contra a política lingüística
da Xunta de Galicia

Unha enquisa para derrubar
a catedral de Santiago

’’Se o decreto se modificou
dende a súa primeira
versión nalgúns
dos seus aspectos
foi grazas a presión social”

[Xosé Mª Álvarez Cáccamo]
Coordenador da obra.

Marta Dacosta, Henrique Rabuñal, Manuel Rivas, Antón Patiño, Yolanda Castaño e Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
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Aínda que son milleiros as

especies en vías ou en peri-

go de extinción, estas son

algunhas das máis chama-

tivas. Como verás, moitas

das causas dunha posíbel

desaparición están nas pre-

visións do cambio climáti-

co, a un longo prazo.

-O oso polar
Causa: quencemento glo-

bal, derretido dos xeos

polares.

-O Tigre de Bengala
Causa: aumento do nível

do mar e destrución 

do seu hábitat.

-Os Corais
Causa: quencemento glo-

bal, pesca de arrastre, con-

taminación dos mares.

-Baleas
Causa: aumento da tempe-

ratura, tránsito marítimo,

cacería disfrazada de inves-

tigación, contaminación.

-Pingüín
Causa: quencemento,

perda do hábitat natural.

-Tartaruga de mar
Causa: contaminación do

mar, destrución polo home

das praias donde aniñan.

-Orangután
Causa: cambio climático,

mudanza no seu hábitat,

con incendios e inunda-

cións.

-Elefante
Causa: cambio climático,

deforestación, caza ilegal

na percura do marfil.

-Albatros
Causa: redes dos pesquei-

ros, contaminación global.

Galiza é un país cun envexábel patrimonio

natural, algo que calquera visitante pode

observar a primeira vista: variedade de pai-

saxes, vexetación abondosa debido ao

clima atlántico, presenza constante da auga

nos ríos ou na ampla costa.

Pero como adoita decirse, non é ouro todo

o que brilla, e así os nosos sistemas naturais

atópanse ameazados ou directamente

deteriorados pola actividade humana e a

cobiza económica de certas empresas e da

sociedade en xeral.

A harmonía entre desenrolo económico e

respeto ao medio ambiente racha en dema-

siadas ocasións, e nen as leis semellan por

couto á situación, en moitos casos.

Este día internacional que se celebra cada 5 de

xuño, establecido aló polo ano 1972, ten por fina-

lidade (como ocorre con case todos os “Días mun-

diais de...”) lembrarnos sequera unha vez ao ano de

que vivimos inmersos nun complexo sistema

natural, onde a carón nosa viven milleiros de

especies vexetais e animais que en boa parte se

ven afectadas polas nosas accións.

Este día busca sensibilizar á poboación sobre

todas as cuestións que afectan ao medio

ambiente. Este ano, ademais,foi declarado

polas Nacións Unidas como o Ano Inter-

nacional da Diversidade Biolóxica. Esta

é unha boa oportunidade para facer

énfase na importancia da biodiversida-

de para o benestar humano, reflexionar

sobre os nosos logros para salvagardala e

fomentar o aumento dos esforzos para

reducir a taxa de desaparición da Diversi-

dade Biolóxica.

O lema elexido para este ano foi Moitas

Especies, un Planeta, un Futuro. 

Un mundo sen biodiversidade sería un panora-

ma tristeiro e cheo de sombras. Millóns de perso-

as e millóns de especies comparten o mesmo pla-

neta, e só xuntos poden gozar un futuro máis

seguro e máis próspero. 

Ao celebrar este día, consideremos coidadosa-

mente as accións que cada un de nós pode tomar,

observar as que fai ou non fai a sociedade na que

vivimos, e pornos a nós mesmos a tarefa de pre-

servar toda a especie vivente na terra.
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Desaparición de espe-
cies- Un total de 17.291 espe-

cies están ameazadas ou en

vías de extinción, de entre os

case 15 millóns delas que hai.

Dende unhas poucas plantas e

insectos pouco coñecidos até

chamativas aves e mamíferos. E

isto é só unha parte, moitas

especies desaparecen antes de

que fosen descubertas e identi-

ficadas.  

A acción do home- Actividades huma-

nas. Co noso enfoque de desenvolvemen-

to, causamos a talla de moitos dos bos-

ques orixinais, drenado a metade dos

humidais do mundo, empobrecido o tres

cuartas partes da poboación de peixes, e

emitido suficiente gases que reteñen calor

e así sostido o quecemento do noso plane-

ta por séculos. Aceleramos a extinción de

especies o cal ocorre a 1.000 veces maior

que a taxa natural.

A diversidade Biolóxica-Ade-

máis dos bós sentimentos cara

outras especies, debemos ter en

conta que a diversidade biolóxica

provenos de alimento, vestimenta,

combustíbel, medicamentos e moi-

tas máis cousas que nos benefician.

A interrelación entre especies é tal

que escapa case sempre á nosa

comprensión, e a consecuencia da

desaparición dunha especie pode

ser unha catástrofe para moitas

outras.
O medio ambiente no día
a día- Aínda que nos pareza

que pouco ou nada podemos

facer polo medio ambiente, se a

actitude dunha maioría da

sociedade cambiara só un

pouco, isto notaríase no con-

xunto.

Non só podemos axudar reci-

clando, aforrando auga ou luz,

senón informándonos dos pro-

blemas, e esixindo aos dirixen-

tes que, simplemente, fagan

cumprir as leis ambientais que

xa hai.

Ruanda, sede do día
do medio ambien-
te- Ruanda, o país cen-

troafricano no que vive

un tercio dos gorilas de

montaña do mundo, e

cuns enormes tesouros

animais e paisaxísticos,

é a sede oficial este ano

das celebracións deste

día mundial. 

A nosa terra é a autonomía

española que menos terreo ten

declarado como Rede Natura,

unha calificación que debera

protexer especialmente esas

zonas, aínda que tampouco

sempre se respecta.

Unha das actividades recentes

que supón un trastorno para

moitas especies animais e vexe-

tais son os muiños eólicos, que

van enchendo os nosos montes

e paisaxes.

Industrias moi contaminantes

xa coñecidas de hai tempo son a

central térmica de As Pontes ou

a fábrica de celulosas de Ponte-

vedra, entre outras.

Tamén hai que sinalar o aumen-

to de urbanizacións pegadas á

costa, ás veces de dubidosa

legalidade, e que contribúen a

destruír hábitats costeiros antes

virxes.

Igualmente na costa inciden as

grandes piscifactorías en cons-

trución ou que se ten previsto

facer, algunhas delas ocupando

moitas hectáreas en terreos de

gran valor natural.

Outra frecuente agre-

sión ao medio serían

as minas a ceo aber-

to, que ademáis de

afear a paisaxe adoitan

desfacer os ecosiste-

mas do lugar donde se

asentan, contaminan-

do ríos ou mudando o

microclima local.

Muiños eólicos. Mina a ceo aberto na Serra do Courel.
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An Alfaya 

AAdoita dicirse que non
hai mellor vida que a

dos estudantes, supoño que
por iso de que carecen das
responsabilidades que se
lles atribúe aos adultos: pro-
cura do primeiro emprego,
mantenza da prole e soste-
mento da economía fami-
liar, ademais doutras obrigas
que unha prematura alope-
cia ou as primeiras canas le-
van consigo. Mais eu non sei
se comparto moito este cri-
terio. Abonda chegar ao re-
mate do mes de maio para
decatarse de que a meirande
parte do alumnado anda sa-
turado de exames e traballos
de última hora. As nenas e
nenos de primaria (en espe-
cial os do terceiro ciclo) ven-
se sufocados, compartindo
noites de pouco sono cos de
secundaria e ciclos varios.
Os de bacharelato entran na
carreira contra reloxo cara á
universidade, co ollo posto
na selectividade, pasando a
formar parte das estatísticas
dos que visitan aos neurólo-
gos por mor de dores de ca-
beza tensionais ou ataques
de ansiedade, ou aos derma-
tólogos, por dermatites ató-
picas e atípicas, aínda que tí-
picas do estrés provocado
polo nerviosismo ante a ta-
refa de acadar medias arit-
méticas que lles abran as
portas dos estudos universi-
tarios (fábrica de parados).
Non quedan fóra desta lista-
xe os eternos opositores, que
buscan un posto de traballo
vitalicio (malia o ataque
anunciado dende o goberno
as súas nóminas). En fin, se
ben os estudantes aínda te-
ñen tempo para festas, trou-
las e demais, a recta final de
cada curso académico non é
prato de bo gusto para case
que ninguén. A calor e a
perspectiva dos suspensos
non axuda. Porén, ánimo!�

CARA 
Á FIN DE CURSO

A recta final
de fin de
curso 
académico
non é prato
de gusto 
para case
ninguén”

’’

O corvo que andou de pato.

Autor:  Bernardino Graña

Editorial: A Nosa Terra. 

Col. Contos do Bernardino

Nova entrega da colección que a edi-
torial A Nosa Terra lle dedica ao pú-
blico lector infanto-xuvenil da man
de Bernardino Graña, escritor, acadé-
mico e integrante do lendario grupo
Brais Pinto, recordado nestas datas
co gallo da homenaxe a outro mem-
bro, Uxío Novoneyra. Trátase dun
conto rimado no que o autor deita a
historia dun corvo, chamado Corval,

un tanto irreverente e nada espelido,
que na procura de alimento para sa-
ciar unha das súas necesidades pri-
marias, vai descubrir, por accidente,
a súa verdadeira identidade animal.
Cada un dos personaxes, animais ou
humanos, cos que Corval se atopa
no seu percorrido conforman un elo
necesario da cadea por onde se de-
senvolve a acción ata rematar dun
xeito sorprendente, mesmo para o
seu protagonista. O emprego dunha
linguaxe expresiva e cargada de en-
xeñoso humor xunto ás repeticións
danlle ao texto un ritmo, por veces

v e r t i x i -
noso, que
convida ao
seu reci-
tado en
voz alta.
Anxo Fa-
riña é o

encargado, coma nos outros núme-
ros da colección, de dotar de vida e
cor os personaxes, paisaxes e situa-
cións a través dos trazos áxiles e
sinxelos que caracterizan os seus
debuxos.�

Alba Piñeiro

Conversión animal

Nesta sopa de letras tes que atopar os nomes de sete

famosos ciclistas, da actualidade ou xa retirados.

ANOSATERRA
27 DE MAIO - 2 DE XUÑO DE 2010 

Esta lista de vilas e concellos galegos

teñen, ademais de ser galegos, outra

característica común. Adiviñas cal?
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en cada un dos fotogramas. Iso
si, o espectador terá que abrir
ben os ollos para ver o que non
se mostra, a parte máis impor-
tante dos seus filmes.�

confirmar que Laxe é un crea-
dor de ecos visuais cuxas obras
interrogan o acto de crear, no
sentido máis literal da palabra:
o mundo reaparece renovado

CULTURA.27.ANOSATERRA
27 DE MAIO - 2 DE XUÑO DE 2010

seus mecanismos narrativos: o
lirismo, a suxestión, o enigma,
permanecen no fondo de todo
o que filma. 

O premio de Cannes vén

Manuel Xestoso
Estamos demasiado afeitos a
ver películas que non son cine.
Talvez por iso as imaxes de Oli-
ver Laxe provocan unha inme-
diata atracción que evitan eses
minutos que perdemos estupi-
damente tratando de clasificar
o que vemos dentro das mar-
xes dunha etiqueta recoñecí-
bel: son cine e punto. Tamén
posúen as características dos
grandes: cando se ven, acoden
á imaxinación moitas referen-
cias (Robert Bresson, Chris
Marker, Tarkovski) pero, en
puridade, as súas películas só
se parecen a si mesmas. 

Probabelmente estas son
algunhas das características
que os críticos presentes en
Cannes souberon recoñecer
na primeira longametraxe do
cineasta galego e, probabel-
mente, foron parcialmente
responsábeis de que lle outor-
gasen o Premio da Crítica. E
aínda que dá un pouco de ver-
tixe pensar que estamos a falar
da obra dun artista que só ten
vinte e oito anos, que apenas
inicia agora a súa carreira, o
certo é que xa alcanzou unha
personalidade máis nítida que
creadores moito máis madu-
ros, que xa hai imaxes que po-
demos atribuírlle sen discu-
sión. No percorrido polos fes-
tivais galegos nos que as súas
películas se nos deron a coñe-
cer (Filminho, Playdoc, Cineu-
ropa) Laxe deu sobradas mos-
tras da coherencia do seu pro-
xecto e da sensibilidade da súa
mirada. 

As noticias que se repetiron
nas noticias da prensa galega
da última semana (e aquí ha-
bería que abrir unha paréntese
para preguntarse porque non
se repetiron tanto na prensa
española) salientábase a pecu-
liar biografía nómade de Laxe:
de París a Galiza, de Barcelona
a Londres e de alí a Tánxer…
Talvez sexa esta condición
fronteiriza a que provoca que
os seus filmes alberguen unha
sorte de sombra oculta, invisí-
bel para o espectador, pero
inequivocamente presente.
En As chemineas decidiron es-
capar, apenas vemos figuras
humanas pero hai un huma-

nismo soterrado sobrevoando
toda a película; en Soa a trom-
peta, agora vexo outra cara, as
figuras borrosas que ateigan a
pantalla prefiguran a claridade
con que o paso do tempo
marca as nosas vidas; París # 1
mostra unha mirada sobre Ga-
liza que nos deixa intuír a mi-
rada parisiense que filma… O
artista é sempre un nómade
espiritual que busca as pega-
das propias no camiño que
percorre, coma se quixese ato-
par nelas o espello axeitado
que reflicta as vías que lle de-
para o futuro. 

Esta dupla dirección da vi-
sión é fundamental para com-
prender o cine de Laxe: se ob-
servamos o universo coa sufi-
ciente atención, este devolvera-
nos a mirada. Por iso as súas pe-
lículas toman a forma de cader-
nos de viaxes, de diarios poéti-
cos que conforman esa colisión
de miradas na que se creban os
límites entre a vida e a ficción,
nunha tentativa de aprehender
a realidade, de coñecer cal é o
lugar do home nela. Mais o seu
método de traballo, practica-
mente artesanal, non é dos que
expón desvergonzadamente os

O cineasta galego recibe o Premio da Crítica
en Cannes cunha obra que creba os límites
entre vida e ficción

Oliver Laxe, mostrar a través da ocultación

OLALLA LOXO

’’Aínda que estamos a falar
da obra dun artista
de só vinte e oito anos,
o certo é que xa alcanzou
unha personalidade
máis nítida que creadores
moito máis maduros”

M.X.
Laxe é un deses creadores que,
traballando nas marxes da in-
dustria, foron constituíndo
unha paisaxe cinematográfica
alternativa á dos circuítos co-
merciais. Non deixa de abraiar
que, nun contexto tan feble
coma o do cinema do noso
país –no que aínda pugnamos
por atoparlle un significado ao
sintagma cinema galego–

exista un planeta tan relativa-
mente fecundo e variado
coma o do chamado cine ex-
perimental. Alberte Pagán, Án-
gel Santos, Susana Rey son ou-
tros nomes que indican que a
creación non sempre precisa
de grandes estruturas indus-
triais para crear obras de gran
calado artístico e emocional.
Xorde entón a pregunta de por
que non se apoia máis explícita

e decididamente o traballo
destes artistas. O conselleiro de
Cultura viaxou a Venecia para
alentar a presentación de Cela
211. Laxe tivo que conformarse
coa compañía dos seus ami-
gos. 

Para Oliver Laxe o galardón
obtido en Cannes ábrelle a
perspectiva de esquivar o des-
tino da eterna viaxe con copias
privadas das películas propias

entre festivais e cine-clubs, o
horizonte habitual destes cine-
astas que non se acomodan
nas lindes da narrativa con-
vencional. Mais non semella
suficiente para o potencial que
se agocha tras a obra destes
destemidos creadores. Quizais
os primeiros que deben apren-
der a ver a realidade con outros
ollos son os responsábeis da
política cinematográfica.�

Crear nas marxes
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que é a aprendizaxe da lectura”
(p. 33). Rematará o capítulo
ocupándose da literatura de
viaxes, mais antes tivo tempo
para reivindicar, den-
tro da narrativa, a dis-
tancia curta, moito
mellor valorada nou-
tros sistemas literarios
que entre nós.

Tamén se trata a re-
lación da escrita coa
enoloxía, as citas e un-
has interesantes notas
sobre a escrita e a tra-
dición marítima gale-
ga, para rematar refle-
xionando sobre os
biólogos na literatura
galega actual; como ramo, non
podían faltar os “plaxios, ne-
gros e outras hipocrisías”. No
terceiro capítulo trata outras

crítica

CULTURA.28.

Independentemente do bri-
llantes ou atinadas que sexan
estas reflexións, o simple feito
de lelas xa é de por si un gozo.
Acontece moitas veces que
cando os escri-
tores ceiban da
“tiranía” da
historia deixan
discursos esti-
lísticamente
notábeis.

Estas Cartas
marcadas na-
ceron en culturagalega.org, o
que explica que o volume con-
te cun limiar de Santi Montes,
membro do equipo desta im-
prescindíbel páxina que vive
ao amparo do Consello da Cul-
tura. Na república do tres w
pode un atopar calquera tipo
de discurso, desde o máis clási-
co e apegado á fórmula escrita
tradicional ao máis vangardis-
ta, rompedor, sintético e epifá-
nico. Polo cal convén sinalar
que aquí estamos diante da es-
crita clásica, de xeito que a mu-
danza de soporte non vai inci-
dir nin na calidade da expre-
sión nin na fondura do proce-
so reflexivo.

Nas nove primeiras refle-
xións procúrase a reflexión so-
bre a lectura, comezando xus-
tamente polo propio acto de
ler, que non é tan simple como
parece: “para saber ler é nece-
sario saber escribir e o mesmo
acontece para saber escribir,
que hai que saber ler. Nin todo
o mundo o consegue” (p. 29).
Máis adiante párase na impor-
tancia da lectura (e despois da
relectura): “trátase de fuxir
(evasión) para retornar (refle-
xión) nun camiño de ida e volta

A produción de Don Giovanni
que Pier Luigi Pizzi ideou para
o Festival de Macerata de 2009
converteuse na principal
atracción do Festival Mozart
deste ano. A crise –e outros in-
gredientes que talvez non te-
ñen tanto a ver con ela, pero
que a usan como coartada–
bate con forza: a rebaixa eco-
nómica e artística que sufriu o
proxecto orixinal do director
do festival, Paolo Pinamonti,
son os responsábeis de que
esta sexa a única ópera pro-
piamente dita –en versión es-
cénica– na programación des-
ta edición. 

Pizzi presentou unha ver-
sión sumamente estetizada
na que se trataba de espir o es-
cenario de calquera orna-
mentación para atopar as raí-
ces teatrais do dramma gioco-
so. Unha caixa escénica cons-
truída en perspectiva, un es-
pazo aberto na parte inferior
do escenario e un xogo de cor-
tinas que se cruzaban para
ocultar ou mostrar os diferen-
tes ambientes foron os únicos
compoñentes dunha posta en
escena marcada pola austeri-
dade. A luz branca sobre a cai-
xa negra constituíu o fondo
cromático sobre o que resalta-
ban algúns elementos –pou-
cos– de gran resonancia sim-
bólica: unha cama, un diván
de época, un mantel… Todo,
en suma, disposto para >>>

circunstancias que inciden no
mundo da escrita, tales como o
insomnio, a dromomanía, a
blogosfera, arte de editar ou a

relación entre literatu-
ra e cinema como ex-
presións poéticas.
Ocupándose, a adden-
da, de elaborar unha
xeografía, a relación
entre o creador, o
mundo creado, a so-
ciedade e os sentidos.
Sen procurar, nin refu-
gar, nunca a polémica,
con vontade de afon-
dar nas cuestións tra-
tadas desde a propia
experiencia, estas pá-

xinas constitúen un valioso
axente dinamizador-acompa-
ñante da reflexión lectora.�

X.M. Eyré

’’Trata
a relación
da escrita
coa enoloxía,
as citas
ou a tradición
marítima”

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

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

Xavier Queipo.

ENSAIO.

Sobre a escrita
e a lectura

Cartas marcadas
AAuuttoorrííaa::  Xavier Queipo.

EEddiittaa::Galaxia.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� BBiillbbaaoo--NNeeww  YYoorrkk--BBiillbbaaoo.. Kirmen Uribe. Xerais.

� IInnvviissiibbllee..  Paul Auster. Galaxia.

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

� SSeetttteecceennttoo..  Marcos Calveiro. Xerais. 

� NNooccttuurrnnooss..  Kazuo Ishiguro. Galaxia.

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

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

� UUxxííoo  NNoovvoonneeyyrraa  Carmen Blanco. A Nosa Terra.

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia

� EEppiissooddiiooss  ggaalleeggooss..  Manuel Rivas. Xerais.

Marta Dacosta

Darth Vader avanza cara ao
Obradoiro desde a Estrela

da morte que hoxe ocupa o
mesmo lugar da Cidade da Cul-
tura. Atrás del as tropas impe-
riais. Atravesando as rúas da ci-
dade vai deseñando na súa ca-
beza a estratexia que seguir para
destruír Alderaan, porque é o
seu obxectivo converter o país-
planeta temperado de fermosas
paisaxes nunha poeirenta ne-
bulosa de asteroides, símbolo
da súa destrución final. Atrás del
camiña o Conde Dooku, quen
acaba de demostrar definitiva-
mente a súa conversión. Des-
pois de perpetrar o crime, po-
ñendo os seus coñecementos
ao servizo do Imperio, recibirá
en premio o nome de Darth Ty-
ranus e guiará as tropas androi-
des, tan inconscientes e mani-
pulábeis, contra a República.

Darth Vader pasará á historia
como o exterminador dos que
nobremente gardaron as tradi-
cións da República e a súa iden-
tidade. O seu nome prodúcelles
terror a uns e repulsión a outros.
Alí onde a Alianza Rebelde se
mobiliza para reclamar os derei-
tos que lle corresponden, pre-
séntase Darth Vader para ocul-
tar coas súas repulsivas artima-
ñas a lexítima loita dos rebeldes.
Todo o destrúe e manipula,
sempre ao servizo de Darth Si-
dious, que comodamente ob-
serva desde a capital do Imperio.

Por iso camiña cara ao Obra-
doiro, corazón de Alderaan; se-
rá o primeiro lugar en ser des-
truído, derrubará todos e cada
un dos edificios que o rodean,
esfarelará as pedras do chan pa-
ra que non quede proba das
manifestacións rebeldes. É a
súa misión estender o Imperio,
e nada, nada se pode interpor.

Só co derradeiro alento de vi-
da, Darth Vader asumiu o erro
cometido e, sen folgos xa, re-
nunciou ao lado escuro. Tere-
mos que agardar tanto?�

DARTH
VADER-FEIXÓO
’’

Darth Vader pasará
á historia como o
exterminador
dos que gardaron
a tradición
da República”

’’

ÓPERA.

Exceso
de austeridade

Don Giovanni
AAuuttoorrííaa::  Wolfgang Amadeus Mozart.

LLiibbrreettoo::  Lorenzo da Ponte.

OOrrqquueessttrraa::  Sinfónica de Galicia.

DDiirreecccciióónn  MMuussiiccaall::  Víctor Pablo Pérez.

DDiirreecccciióónn  ddee  EEsscceennaa::  Pier Luigi Pizzi.

PPrroodduucciióónn::  Teatro di Tradizione, Mace-

rata/Sterisferio Opera Festival.
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que os personaxes fala-
sen por si mesmos e revelasen
as motivacións últimas do seu
comportamento. 

O resultado, non
obstante, é discutíbel.
A lectura de Pizzi non
proporciona ningun-
ha novidade nin
achega nada que non
se vise ou se dixese
multitude de veces.
Centrándose na inca-
pacidade do protago-
nista para o amor, o
espectáculo perde de
vista a violencia psi-
colóxica, a angustia e
a desesperanza que
dominan este drama
e que o converten
nun dos cumios da obra mo-
zartiana. Ao perder matices, a
figura do sedutor acaba por
parecer a dun vulgar fanfurri-
ñeiro e, en certo sentido, ba-
nalízase a reflexión sobre a es-
curidade da alma humana por
non lograr penetrar na teimu-
da insistencia de Don Giovan-
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CONTADELIBROS.
A orde do Dragón

Dragal,de Helena Gallego
Abad, foi finalista do Premio
Caixa Galicia de Literatura pa-

ra Mozos. Ha-
drián é un mo-
zo
aparentemen-
te normal que
recibe en her-
do un
medallón de

metal que agocha un enorme
segredo: manter viva a orde do
Dragón que deberá garantir a
volta á terra dun ser mitolóxico
ancestral. Edita Xerais na
colección ‘Fóra de xogo’.

Na ‘Costa Oeste’

Galaxia publica dous novos tí-
tulos da súa colección pensada
para adolescentes. Stefano,de

María Teresa
Andruetto
(traducida ao
galego por Án-
xela Gracián),
conta a
historia dun
rapaz

emigrante italia-
no na
Arxentina. O

mar é noso,de Alicia
Borrás, é un conxunto de 12 re-
latos nos que o medio mariño é
algo máis que un escenario,
acaba por converterse nun
personaxe máis. 

Contacontos

Tim Bowley é un contador de
historias. Levou os seus relatos
por toda a península. Agora

Kalandraka re-
úne dez deles
en O Rei Oso
Branco e
outros contos
marabillosos,
traducido ao

galego por Carlos Acevedo e
con ilustracións de Óscar
Villán. A fantasía e a forte
influencia da literatura oral
converten a lectura nunha ex-
periencia completa. �

ni en permanecer sempre en
movemento nin na ameaza de
disgregación social que repre-

senta. 
A cambio, a montaxe
do italiano recupera o
humor ambiguo que
preside a relación en-
tre Don Giovanni e
Leporello, uns diálo-
gos que se erixen en
columna vertebral da
obra e que definen a
sutil comicidade que
Lorenzo Da Ponte in-
corporaba aos seus li-
bretos. A isto contri-
buíu, sen dúbida, a ar-
te do baixo Andrea
Concetti, que compu-
xo un Leporello coida-

do e cheo de detalles. Mais
Pizzi moveu a escena cunha
preocupación clasicista que
lle impediu acadar plenamen-
te os seus obxectivos, de tal
xeito que a emoción nunca
traspasou o foso. Na busca da
sobriedade expresiva, esque-
ceu a tensión, os contras-

Rosalía de Castro, a primeira ensaísta e feminista galega.Dende esta

perspectiva, a escritora e profesora Mª do Pilar García Negro [na foto]

achégase á figura de Rosalía de Castro no libro O clamor da rebeldía. Rosalía

de Castro: ensaio e feminismo (Sotelo Blanco), a obra gañadora do Premio Vi-

cente Risco de Ciencias Sociais 2010, que vén de presentarse no Consello

da Cultura Galega. Para García Negro, a autora de Follas novas inaugura o

ensaio como xénero literario e salienta dela o seu papel pioneiro “no esper-

tar dunha conciencia de xénero que se revela, lúcida e recorrente, na refle-

xión profunda e avanzada sobre a muller”.�

>>>

’’Na busca
da sobriedade
expresiva,
Pizzi
esqueceu
a tensión,
os contrastes
e a busca
de dinámicas
axustadas
a cada
situación”

>>>
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Máis dun cento de filmes a concurso en Curtocircuito.Até o 30 de maio

desenvólvese en Compostela a sétima edición do festival de curtametra-

xes, organizado polo Concello, no que compiten máis dun centenar de pelí-

culas de curta duración procedentes de 26 países. En paralelo poranse en

marcha o V Mercado Internacional das Curtametraxes, que reunirá na cida-

de profesionais de diferentes latitudes, e o Encontro Galego de Profesionais.

Os gañadores das seccións competitivas daranse a coñecer o sábado 29

durante a Gala de Clausura.�

mulacro. Os actores recréanse
con acerto nesta construción
paródica de caracteres e lo-
gran que os espectadores aco-
llan con entusiasmo certas re-
flexións e certos valores –al-
gúns deles moi corrosivos–
derivados dunha acción que
pasa discretamente. 

O humor, por outra banda,
mantén un encomiábel e ele-
gante equilibrio no que os tra-
zos dos diferentes –a gorda, o
impotente, o homosexual–
son utilizados como elemento
de comicidade sen que se
atente contra a súa dignidade.
Iso permite unha fácil adhe-
sión do público con arqueti-
pos xa coñecidos pero agora
tratados dende o respecto: o
que a obra ten de comedia be-
nefíciase moito deste peque-
no xogo teatral. 

Neuras é unha montaxe na
que é a invención escénica
–impoñéndose sobre o texto–
a que proporciona a transgre-
sión, o que esperta a conside-
ración por esta nova compa-
ñía teatral. O público capta o
atractivo da súa proposta, ri
moito no curso da representa-
ción e prolonga as ovacións.�

Manuel Xestoso

psicanalista pola que pasan
tres personaxes que represen-
tan diferentes formas –trau-
máticas, case nunca é doutro
modo– de enfrontarse á unha
identidade sexual
complexa e en perma-
nente conflito cos
modelos sancionados
polo poder. A transe-
xualidade, os novos
modelos de masculi-
nidade, o despotismo
dos clixés lexitimados
pola sociedade de
masas, a obsesión po-
la aparencia… son os
temas que se abordan
no diálogo entre mé-
dica e pacientes. 

O diván dun psicanalista é
tamén o lugar onde se cruzan
as historias do paciente –os so-
ños, os delirios, os recordos da
infancia– coas teorías do tera-
peuta: estas tratan de interpre-
tar aquelas pero, co tempo,
ambas acaban por influírse
mutuamente. Visto deste xei-
to, a terapia podería describir-
se como un exercicio de crítica
literaria. 

Neste sentido, o problema
de Neuras é de dose: escóitase
máis á analista que aos pa-

tes e a busca de dinámi-
cas axustadas a cada situa-
ción. 

A lectura musical de Victor
Pablo Pérez tampouco axu-
dou a elevar o nivel do espec-
táculo, cunha interpretación á
que non lle faltou precisión
pero que non se saíu do terreo
da corrección. Os cantantes
desenvolvéronse o suficiente-
mente ben neste contexto de
personaxes desdebuxados.
Destacou especialmente Ma-
ría José Moreno, que coas súas
duplas capacidades líricas e
teatrais lle outorgou a Dona
Ana unha firmeza que a facía
brillar en cada unha das súas
intervencións. Andrea Bisce-
glie, como Zerlina, ten unha
frescura que empata moi ben
co espírito mozartiano e Alexei
Kudrya, como Ottavio, soubo
dominar a voz con delicadeza
e sensibilidade. Monica Bace-
lli, pola contra, revelouse unha
Dona Elvira moi cuestionábel. 

A representación tivo, pois,
un nivel artístico relativo: való-
rase o esforzo escénico, gusta
nos seus aspectos fundamen-
tais, pero non entusiasma nin
acende paixóns. O público se-
mellou máis entregado coas
arias da segunda parte e, ao fi-
nal, ovacionou a cada un se-
gundo os seus méritos.�

Manuel Xestoso

Neuras, a primeira obra de
María Xosé Queizán que che-
ga ás táboas, ten como único
escenario a consulta dunha

cientes. É dicir, hai máis teoría
que narración. E iso afoga os
personaxes e o argumento da
comedia nunha maré edito-
rializante que insiste en por-

menorizar todos e ca-
da un dos detalles da
tese que se lles pre-
tende inocular aos es-
pectadores. A correc-
ción política ocupa a
escena dende o inicio
e non cesa de precisar
cada un dos puntos
do manual do novo
feminismo até que re-
mata a función. 
Non obstante, a op-
ción tomada polo di-

rector rescata a montaxe do
didactismo, asumindo o ca-
rácter de panfleto da obra e
elevándoo á categoría de cari-
catura. Así, a pesada carga pe-
dagóxica compénsase coa co-
micidade disparatada e con
todos os recursos irónicos que
a linguaxe teatral emprega pa-
ra que o público se decate da
súa propia impostura. 

O esqueleto de comedia é
delgado e a narración confíase
ao modo en que se presentan
os personaxes ante o público,
a través do dobre fondo do si-

crítica

CONTADELIBROS.
Contos que non caducan

Hai contos que nunca pasan de
moda. Edicións do Cumio
rescata tres clásicos da literatura
para cativos. O gato con botas,
con ilustracións de Fino Loren-

zo, que tamén
adaptou o tex-
to; Alicia no Pa-
ís das
Marabillas,
adaptado por
María Lado e

con deseños de
Ana Santiso Villar;

e O soldadiño de chumbo,
cuxos debuxos e adaptación son
de Rosa Fuentes. A tradución é
de Avelino Hermida.

O club da ciencia

Vítor Raga presenta a nova
colección ‘O club da ciencia’,
pensada para coñecer o contor-
no doutra maneira. Xa ten

publicados seis tí-
tulos: Un veciño
cheo de
sorpresas; Un fu-
racán chamado
Otilia; Descenso
ao barranco do
Demo; Sempre tes
que meter o nariz;

Un día na granxae Mi madriña,
que paisaxe!Todos os volumes
teñen ilustracións de Montse
Español Rodié. Edita Xerais.

Mulleres escriben para nenos

A colección ‘Árbore’ de
Galaxia publica dous títulos
pensados para lectores de oito

ou dez anos en
diante escritos
por mulleres. Os
tratantes de
papagaios, de
Leticia Vila Sexto,
pregúntase que

pasaría se
entendésemos a

fala dos animais. Concha
Blanco escribe Os poderes
máxicos de Aitema,unha
historia fantástica dun ser úni-
co na súa especie que é deste-
mido e imprevisíbel. �

’’Neuras
é unha
montaxe
na que
a invención
escénica
se impón
sobre o texto”

Ónfalo representa Neuras.

>>>

TEATRO.

Teoría do texto
e práctica

Neuras
AAuuttoorrííaa::  María Xosé Queizán.

CCoommppaaññííaa::  Ónfalo.

DDiirreecccciióónn::  Ana Contreras e Afonso Be-

cerra de Becerreá.

EElleennccoo:: Laura Cuervo, Noemi Rodrí-

guez e Xavier Vázquez.
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Flashforward, é un tema reco-
rrente, moi de moda porque
abre posibilidades narrativas
moi atractivas para a televi-
sión, que precisa finais inque-
dantes en cada capítulo. Que
mellor xustificación
para calquera golpe
de efecto que afirmar
que estaba pasando
noutro universo?

Abrams quixo dei-
xar certos rastros de
Perdidos. Neste título
tamén hai unha en-
carnizada loita entre
seres poderosos que
se moven entre som-
bras. Homes de cien-
cia que xogaron a ser
deuses no pasado e
que gardan arcanos
agochados, protexi-
dos por grandes cor-
poracións ou por par-
tidarios fanáticos dispostos a
todo pola causa.

O máis interesante, alén
das historias pseudocientífi-
cas que poden resultar máis
ou menos plausíbeis, é a per-
sonaxe de Olivia (Anna Torv),
unha auténtica heroína do sé-
culo XXI. Abrams xa demos-
trara gusto polas personaxes

femininas fortes e decididas
en Alias pero neste caso a per-
sonalidade da axente de poli-
cía é moito máis complexa,
sensíbel e ben trazada por un-
ha actriz que debería dar moi-

to que falar xa en bre-
ve. Tamén John No-
ble está xenial no seu
papel de sabio atolis-
cado e mellora a vis
cómica da serie xunto
con Joshua Jackson, o
seu fillo na ficción.
Para os mitómanos,
nesta segunda tempa-
da ten un papel estelar
Leonard Mimoy, o mí-
tico Doutor Spok da
Star Trek orixinal. Nes-
tes tempos nos que xa
apenas quedan consu-
midores de televisión
que non naceran xa
mamando ondas hert-

zianas, tan importante é contar
historias con aspecto de novas
como constantemente reciclar,
actualizar e iso que se chama
autorreferenciarse, para enla-
zar as nosas experiencias de
arestora con aqueloutras que
marcaron os intres felices da in-
fancia.�

C. Lorenzo

Esta semana medio planeta
televisivo andaba pendente
do final de Perdidos. Eu vou
tomar distancias para facer
unha análise máis sosegada.
Foi demasiado contido, seis
tempadas cheas de fíos soltos
que quizais se fosen anoando
a última hora.

Pero curiosamente, ao tem-
po que remataba a “magna
obra” de J. J. Abrams estreábase
en España a segunda tempada
da súa seguinte serie, Fringe,
que ten moitos elos co seu an-
terior proxecto aínda que busca
un público diferente.

Ao contrario que Perdidos,
estoutro título non tivo unha
grande aceptación cando se
estreou no 2008 e de feito, po-
demos vela en castelán máis
dun ano despois da súa estrea
nos EE UU. O propio Abrams
afirmou que pesou nela a in-
fluencia do seu outro “fillo” e
que talvez errou ao non de-
morala un par de anos.

Fringe é un pastiche. Un re-
coñece a esencia de Expedien-
te X, Dimensión descoñecida
e outra media ducia de series
de ciencia ficción. A historia é
de todo menos simple: unha
axente do FBI acaba sabendo
que o seu namorado e compa-
ñeiro é en realidade unha es-
pía no medio da investigación
dun estraño caso que trascen-
de os límites da racionalidade.
A partir dese momento a his-
toria ten un duplo camiño: re-

solver casos aparentemente
inexplicábeis en cada episo-
dio, coa axuda dun científico
tolo e o seu fillo buscavidas, e
ir entendendo que trama se
agocha detrás da sucesión de
feitos paranormais que amea-
zan con ampliar os límites do
noso coñecemento e da nosa
relación co espazo e o tempo.

A realidade paralela, xa po-
pular mercé a Perdidos ou

ANOSATERRA
27 DE MAIO - 2 DE XUÑO DE 2010

Juanjo Giménez e Álvaro León, preseleccionados aos Goya.Tanto o di-

rector Juanjo Giménez como Álvaro León competirán na preselección aos

premios máis importantes do audiovisual do Estado tras facerse, respectiva-

mente, cos premios á mellor curta de ficción por Rodillae co de mellor traba-

llo de animación por A nena que tiña unha soa orella,que se entregaron nesta

sétima edición do Festival de Curtas de Cans. Con máis de 8.000 asistentes, a

cita consolídase como unha das máis destacadas de Galiza.�

TELEVISIÓN.

O laboratorio
dos monstros

Fringe
2ª tempada.

CCrreeaacciióónn::  J.J. Abrams, Alex Kurtzman e

Roberto Orci.

EElleennccoo:: Anna Torv, John Noble, Joshua

Jackson, Lance Reddick e Kirk Acevedo.

EEmmiittee::    Canal Plus (42 minutos).

Xosé Antonio Perozo

Chegamos a Regensburg
(Ratisbona) cando o sol

apenas marcaba unhas raiolas
sobre o Danubio e pola ponte
de Steinerne cruzaban parellas
de mozos e mozas con traxes
típicos de Baviera dunha parte
a outra da cidade celebrando a
festa da Ascensión. Deseguido
aprendemos que o heroe local
máis venerado é don Juan de
Austria e a épica amorosa máis
querida o romance da súa nai,
Bárbara de Blomberg, co em-
perador Carlos V. A cidade é
patrimonio da Humanidade,
nela gobernan os conservado-
res dende hai décadas, e o al-
calde gabouse de que a pobre-
za e decadencia do pasado
permitisen a conservación do
seu patrimonio arquitectónico
medieval.

O que non sabiamos e que
ese luns, 17 de maio, mentres en
Compostela saían ás rúas miles
de galegos para defender a lin-
gua, en  Regensburg acababan
de celebrar o Día das Letras Ga-
legas con recitais, danza e lectu-
ra de libros galegos, alleos ó de-
creto do PPdeG, pero algo ofen-
didos porque a organización do
Xacobeo non considerou opor-
tuna a promoción de Galicia
nunha comunidade pola que o
Camiño pasa cara a Santiago
dende tempos remotos.

Na Universidade de Re-
gensburg o español é a terceira
lingua e existe unha carreira
que estuda as culturas de Espa-
ña cun interese crecente. O ga-
lego entrou este ano por pri-
meira vez nas súas aulas grazas
a unha semana dedicada a Ga-
licia. Fíxoo antes que o catalán
e o éuscaro, que serán recibi-
dos en anos futuros. Esa uni-
versidade traballa cun espírito
europeísta que fai do coñece-
mento o camiño para unha
unión real do continente. Esta-
ría ben que os conservadores
euroescépticos da Xunta desen
unha volta por alí para apren-
der dos seus colegas bávaros.�

REGENSBURG’’

A organización do Xacobeo
non considerou
oportuna a promoción
en Baviera”

’’

’’Que mellor
xustificación
para calquera
golpe
de efecto
que afirmar
que estaba
pasando
noutro
universo?”

Elenco de Fringe.

Joshua Jackson e Anna Torv.
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RESA.

o de letras
nto e
e dous
os na

Fernando
arrera”

durez á procura de novas
formas expresivas”.

A liña iniciada polo pintor
nesta serie, coa que persegue
ademais levar a música galega
a novas esferas tamén fóra de
Galiza, terá continuación na
traxectoria do creador, que
non descarta ademais seguila
para retratar a zona monu-
mental de Tui.�

M.B.
Tras abandonar o estilo realis-
ta que marcou a súa obra até a
última década, o pintor Xosé
Luís Méndez Lis (Tui, 1958)
pousou a súa ollada no folk e
na música tradicional para
parir en óleo sobre lenzo gai-
teiros, pandereteiras, frautis-
tas e acordeonistas, que con-
seguen, en palabras do direc-
tor da Casa de Galicia en Ma-
drid, que a música se escoite
na sala de exposicións. Estes
días pode verse na Área Pano-
rámica de Tui boa parte da
producións recente deste cre-
ador, dentro da exposición A
cor da música e a maternida-
de, na que  intérpretes e músi-
ca acadan altas cotas de pro-
tagonismo. 

Foi precisamente na Casa
de Galicia en Madrid onde se
expuxo o pasado ano gran
parte dos músicos de Xosé
Luís Méndez, dentro dun pro-
xecto expositivo que englo-
bou tamén esculturas do ar-
tista Raimundo Martínez. Pa-
ra Lis, música e pintura son
artes que “se levan ben” pero
que cómpre saber mesturar
con precisión. Algunhas das
súas obras suxiren rostros co-
ñecidos, como o dos gaiteiros
Carlos Núñez e Cristina Pato,
o guitarrista Amancio Prada
ou o frautista e profesor de
conservatorio Miguel de San-
tiago, pero foxen dun “realis-
mo total” na procura de facer
partícipe ao espectador deste
xogo cómplice.

Silvestre Gómez define a
pintura de Xosé Luís Méndez
Lis como “unha sinfonía e
unha regueifa de cores e li-
ñas fuxidías, metáfora de im-
posíbeis pentagramas, que
mostra a consolidación dun
estilo persoal, que recollen-
do as aprendizaxes das súas
anteriores etapas, o impulsa-
rán dende esta brillante ma-

O pintor Xosé Luís
Méndez retrata,
en óleo sobre lenzo,
os gaiteiros,
pandereteiras
e zanfonistas que
compoñen a mostra
A cor da música
e a maternidade

As cores do folk

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Gaiteiro

Xosé Lois García

Pode que ninguén represente a lusofonía como Fer-
nando Monteiro de Castro Soromenho (Chinde, Mo-

zambique, 1910-São Paulo, Brasil, 1968), fillo dun funciona-
rio portugués e de mai caboverdiana. Desde un ano de ida-
de pasou parte da súa infancia e mocidade en Angola, onde
o seu pai foi gobernador da Lunda. Castro Soromenho em-
pregouse como reclamante de mao de obra nunha empre-
sa mineira de diamantes, pasando mais tarde á administra-
ción pública colonial. Nestas instancias administrativas foi
un precoz escritor de contos e novelas nas que expuxo o
comportamento da administración colonial por dentro e
destacou as alteracións das culturas orixinarias de Angola.
Sempre se considerou angolano e Angola o recoñece como
un dos seus grandes escritores que fecundou varios xéneros
literarios nos que o pobo angolano está representado. 

En certa ocasión, confesoume Pepetela que a escrita de
Castro Soromenho fomentou nel esa curiosidade e ese ri-
gor de ver administración angolana por dentro, despois da
independencia. Soromenho entrou na entretea da historia
do pobo angolano para descubrirnos o seu drama, en nove-
las e contos trazados coa máxima preponderancia existen-
cial de diversas historias que se codifican nas súas novelas,
como son: O Drama da Gente Negra, Calenga, Terra Morta,
Virageme A Chaga.

A maravilhosa viagem dos exploradores portuguesesé
un libro de viaxe de circunstancias no que transcenden va-
rios estudos antropolóxicos, etnográficos, económicos e
políticos da Angola colonial en súa formación de clases. O
seu talento como narrador ten hoxe varios significados e re-
coñecementos na sociedade angolana. A obra literaria de
Castro Soromenho está encadrada na angolanidade mais
exitosa que recoñece este escritor como un dos grandes ini-
ciadores da literatura moderna e de compromiso en favor
da liberación do pobo angolano.

Foron moitas as itinerancias de Castro Soromenho des-
de que saíu de Angola, á idade de 27 anos, con destino a
Portugal. Pasou a España para participar na guerra civil en
favor da República. Francia, os Estados Unidos e o Brasil
acollérono como ilustre antisalazarista. Neste seu peregri-
nar polo mundo dedicouse ao xornalismo, no que o proce-
so colonial portugués en África foi denunciando, así como
os seus axentes, e poñendo énfase nas vítimas. Nas novelas
de Castro Soromenho recóllense acentos e connotacións
culturais, históricas e as raíces do proceso nacionalista que
se deu en Angola. 

Estamos falando dun dos maiores narradores da litera-
tura lusófona, sen dúbida. Posibelmente, Castro Soromen-
ho, pode ser o que mellor represente a lusofonía, por coñe-
cer cada unha das súas parcelas e por engadir non poucas
particularidades expresivas dos diversos países que com-
poñen o bloque lusófono.�

NO CENTENARIO
DE CASTRO SOROMENHO

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’Neste autor recóllense 
as raíces do proceso
nacionalista de Angola”

Xosé Luís Méndez Lis.

EDICIÓNS A NOSA TERRA

Pandereiteira.
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M. Xestoso
Semella claro que as artes escé-
nicas non son unha prioridade
para a actual Consellaría de
Cultura. Ás múltiplas frontes
que ten abertas cos profesio-
nais do sector súmaselle agora
un conflito cos festivais de tea-
tro. Cando apenas falta un mes
para que se inicien os dous
principais festivais de teatro do
país –a Mostra de Cangas e o
Festival de Ribadavia–, Cultura
mantén a incógnita sobre o seu
financiamento. Ningún dos
dous certames asinou aínda os
convenios que lles darán acce-
so ás axudas públicas, pero os
rumores sobre a rebaixa nas
subvencións provocan a alar-
ma nos organizadores que, a
estas alturas, xa teñen as súas
programacións completadas.

“O que máis me preocupa
son precisamente estas for-
mas”, declara Roberto Pascual,
director do Festival de Ribada-
via, “que saibamos pola prensa
que nos retiran o apoio”.

En Ribadavia, o financia-
mento público pasa por tres ví-
as: a Axencia Galega de Indus-
trias Culturais, que mantén a
súa colaboración; o Xacobeo,
que leva moitos anos colabo-
rando co Festival e que, malia
ser Ano Santo, deu unha res-

gastos pero, evidentemente,
esta urxencia non é a máis
apropiada para refacer unha
programación que precisa de
certo tempo para definirse”, di
Lamapereira. 

Outra vía de financiamento
tenteada por ambos festivais, o
Xacobeo, tamén foi respondi-
da cunha negativa. A cantidade
que lle reclaman a Cultura non
chega á cuarta parte do que lle
custou a esta entidade o cam-
bio de logotipo, cando mudou
o goberno.�

que non por escrito, que a sub-
vención baixaría de trinta mil a
dez mil euros”. 

Tanto en Ribadavia coma en

posta negativa á petición de
axudas para esta edición; final-
mente, o convenio coa Conse-
llaría de Cultura, que é o que
está en cuestión neste mo-
mento. “Temos noticias, non
oficiais, de que o financiamen-
to diminuirá nun cincuenta
por cento. Pero que aínda non
nos teñan comunicado nada
en ningún sentido paréceme
unha temeridade e unha irres-
ponsabilidade na xestión cul-
tural. Un festival non se pode
tramitar nun mes”, di Pascual.
“Por outra banda, existía un
compromiso público por parte
do Conselleiro de Cultura, de
manter o orzamento do ano
2009 para o ano 2010”. 

A este mesmo compromiso
do Conselleiro apela Antón La-
mapereira, coordinador da
Mostra de Cangas. “Asegurá-
ronnos en novembro que o or-
zamento se conxelaría a res-
pecto do ano pasado, pero non
que o reducirían. Nós traballa-
mos na organización da Mos-
tra deste ano baseándonos na-
quela promesa. Hai pouco co-
mezaron a chegarnos rumores
que indicaban que ía haber
unha rebaixa: puxémonos en
contacto co Director Xeral de
Promoción e Difusión da Cul-
tura e corroborounos, aínda

Cangas hai xa compromisos fir-
mados coas compañías que to-
marán parte nas edicións deste
verán. Pascual explica que están
buscando vías alternativas para
compensar a perda: “Teremos
que intentar que o patrocinio
privado aumente as súas ache-
gas; se non o logramos, teremos
que repercutir a diferenza nos
prezos das entradas”. 

No caso de Cangas, o recor-
te é máis substancial. “Aínda
temos que reunirnos para de-
cidir por onde reduciremos

Cultura reduce por sorpresa
as axudas aos festivais de teatro
O conselleiro comprometérase a manter
o orzamento do ano pasado

’’Cando apenas falta un mes
para o seu inicio, Cultura
mantén a incógnita sobre o
financiamento dos festivais
de Cangas e Ribadavia

La Fura dels Baus abriu o Festival de Ribadavia o ano pasado.  
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M.B.
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

CCon de Baiona inícia-
se a serie de reporta-
xes coa que A Nosa
Terra percorrerá

mensualmente cada un dos
once paradores galegos inte-
grados dentro da rede estatal
Paradores, que vén de celebrar
o 80 aniversario da inaugura-
ción do Parador de Gredos, o
primeiro aberto en España. 

Como sinala o director do
parador de Baiona Conde de
Gondomar, Francisco Álvaro
Garrido, trátase dun dos “bu-
ques insignia” da rede Parado-

res e do parador galego “por
excelencia” tanto polo lugar no
que se localiza como polo seu
alto nivel. A súa inauguración
en 1967, cun total de 60 alco-
bas, que se irían ampliando até
acadar na actualidade as 122,
supuxo na súa opinión “poñer
a Baiona no mapa turístico in-
ternacional cunha oferta de
moi alta calidade”.

Concibido como un “oasis
de paz”, co mar e a natureza
como pano de fondo, todas as
instalacións se sitúan no inte-
rior da fortaleza de Monte Boi,
construídas sobre os restos
dun antigo castelo e están ro-
deadas por unha muralla me-

dieval de máis de dous quiló-
metros, en perfecto estado de
conservación, visitábel en todo
o percorrido. 

O paseo ao redor da fortale-
za, que se precipita na súa

maior parte sobre o mar, alter-
na as pedras das tres torres aín-
da en pé na actualidade e os
bosques de piñeiros cos ca-
nóns que defendían a cidadela
do século XVIII. A última vez
que funcionaron tivo lugar no
século XIX, cando o xeneral

Iriarte tentou sen éxito apode-
rarse da fortaleza na súa loita
por manter o movemento libe-
ral. Pouco tempo despois, en
1859, unha real orde dispuxo a
fin de Monte Boi como fortale-
za militar e en 1872 o Estado
anunciou a súa venda en poxa
pública. Mercouna José Eldua-
yen, que procedería tamén a
súa restauración, aínda que fi-
nalmente foi adquirida polo
Estado en 1963.

Con todo, a historia da forta-
leza, agora convertida en para-
dor, remóntase varios séculos
atrás. Por ela pasaron, ao pare-
cer, o caudillo lusitano Viriato,
que tentou facer fronte á expan-
sión das tropas romanas, e ta-
mén foi albergue, durante un
curto período de tempo, de Al-
manzor, aínda que non hai
constancia se antes ou despois
do saqueo de Santiago. Os Reis
Católicos, despois de loitas que
se prolongaron no tempo, situa-
ron o núcleo do goberno da vila
dentro do recinto amurallado,
chamado dende aquela Monte
Real. Dentro estaban goberna-
dor, castelo, consistorio e con-
vento franciscano mentres que
fóra vivían mariñeiros, comer-
ciantes e artesáns. 

A fortaleza tamén estivo no
punto de mira de Pedro Ma-
druga moito tempo antes de
que nela habitase o Conde de
Gondomar que hoxe lle dá no-
me ao parador. O nobre medie-
val mandou construír no pico
do Monte Boi unha das torres
que hoxe forman parte das ins-
talacións actuais. Outra delas, a
máis oriental e coñecida como
Torre do Príncipe, recorda no

MA A INE.34.ZG

Baiona, fortaleza amurallada sobre o ma
A medio camiño entre fortaleza medieval e arquitectura
señorial do país, o parador de Baiona Conde de
Gondomar érguese na península de Monte Boi como un
dos hoteis máis singulares de Galiza. As súas habitacións
señoriais, coa cúpula dunha antiga igrexa na recepción,
a colección de arte permanente e unha restauración que
aposta pola calidade e os produtos do país, teñen
servido de escenario para cumios de pesca a nivel
mundial, de reunións de ministros e presidentes de
estado e mesmo de películas e videoclips

Porto deportivo, praia e fortaleza do Parador de Baiona e [á dereita] cadeira do antigo castelo baixo lucernario.

ESTILO: Rexional.

QUE VISITAR: Castro de Santa

Tegra, na Guarda; mosteiro de Oia;

Illas Cíes; casco histórico de Baiona;

e a Virxe da Rocha.�

Produtos de tocador.

Exposición de
arte permanente

Xunto ás pezas de moblería

do século XIX espalladas por

todas as instalacións, o para-

dor alberga unha destacada

colección de arte, na que des-

tacan as acuarelas de Rafael

Alonso e os traballos do pintor

Xavier Pousa.�

Vista da piscina.

A Virxe da Rocha , obra de 

de Antonio Palacios, co parador

ao fondo e  vista deste 

desde a barca do monumento.
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de todas, custodiada polos es-
cudos dos Austria, os dos Sou-
tomaior e o da vila, e con pro-
babilidade a construción serviu
como faro para os navíos. 

PEGADAS DO PASADO. Antes da súa
inauguración como parador, o
edificio foi totalmente recons-
truído pero mantivéronse mos-
tras da arquitectura, mobiliario
e decoración anterior. Un dos
exemplos máis representativos
desta conservación tópase no
Salón Condal, que presenta o
chan de madeira do século XIX,
as mesas e cadeiras. Ademais,
moitas estancias señoriais pre-
sentan detalles decorativos
doutras épocas, e mantívose no
recibidor a escaleira de pedra e
a cúpula da capela maior do an-
tigo convento dos padres fran-
ciscanos, trasladada esta últi-
ma, pedra a pedra, a partir da
súa localización anterior.

Dende os seus inicios, Para-
dores foi considerada unha re-
de de hoteis accesíbeis exclusi-
vamente para un cliente de alto
poder adquisitivo. Pero, parella
á evolución da sociedade e das
súas demandas, tal como o ex-
plica o director do parador de
Baiona Francisco Álvaro Garri-
do, diversificáronse as ofertas,
modernizáronse as prestacións
e gañáronse novos públicos.
Dende os últimos anos, con fre-
cuencia, empresas que escollen
os salóns do parador para cele-
brar as súas reunións profesio-
nais, conviven coas familias que
deciden pasar nestes espazos
singulares as súas vacacións ou
co público que demanda unha
gastronomía e unha restaura-
ción diferenciada.  

O director de Baiona sinala
que “Galiza conta cunha boa
rede de paradores” e entre os
catro primeiros do Estado sitúa
dous galegos. A pesar de todo
lamenta que os clientes gale-
gos non superen o 10% dun to-
tal no que o 20% procederían
do estranxeiro,  pero gábase de
contar cun sector do público fi-
delizado. 

GASTRONOMÍA DE ALTURA. A res-
tauración ocupa un lugar des-
tacado no parador, cun nivel
de actividade que ronda o 50%
do total dos servizos. A oferta
gastronómica aposta por pro-
dutos do país, receitas tradicio-
nais e pratos singulares como
robaliza salvaxe en salsa de na-
vallas e esencia de grelos.

seu nome o cativerio dun des-
cendente da dinastía dos Aus-
trias. Nunca se soubo quen era
nin os motivos do seu encerro
pero si que levou o rostro per-
manentemente cuberto cunha
máscara de ferro. Probabel-
mente esta sexa a máis antiga

Dentro das posibilidades
que brinda a entidade cómpre
destacar a liña cualificada co-
mo “pratos históricos” que tira

da tradición culinaria da co-
marca para sometela a lixeiras
variacións da cociña máis ac-
tual. Como indica o director

MA AzG
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do parador, este menú históri-
co xorde despois dunha ampla
investigación e pescuda ao re-
dor dos pratos que inxerían
campesiños, mariñeiros e cla-
ses altas durante os séculos
XV, XVI e XVIII na zona sur do
país. Entre eles figuran unha
crema de patacas con polbo e
langosta, un guiso con peixe
das Cíes á maneira dos antigos
franciscanos que habitaron
dentro do recinto, ou a sobre-
mesa que deron en chamar
Mariñeiro cansado. En parale-
lo, os meses de verán ponse en
marcha o enxebre A pinta, ta-
mén con produtos locais e co-
ciña galega.�

MA A INE.35.ZG

re o mar

? UERE SABER MÁIS?
A rede Paradores conta cunha
páxina web áxil e en constante
actualización que permite
coñecer en tempo real as ofertas
de cada un dos paradores, a
dispoñibilidade de habitacións así
como realizar reservas en liña. 
www.parador.es

PRATOS
RECOMENDADOS:

Sandía á grella con vieiras so-

breasada, cococha de pescada

en salsa verde, robaliza salvaxe

en salsa de navallas e esencia

de grelos, taco de peixe sapo

soadado con sésamo e salsa de

soia, solombo de tenreira gale-

ga boletuse tirabeques e filloas

recheas de crema fritas e xeado

CHEF: Pedro Merino Monsalve.�

Filloas recheas e xelado.

Robaliza en salsa de navallas...

Solombo de tenreira, boletus...

Balcón do Salón Condal.

Unha vista da cafetaría e do restaurante.

Recepción coa cúpula da antiga capela.

Cuarto do mirador da Virxe da Rocha e sala de lectura a carón do patio.

Francisco Álvaro  Garrido, director do

centro hosteleiro.

Plató de cine
O parador captou tamén a

atención de produtores e di-

rectores como plató natural e

histórico no que desenvolver

os seus proxector. Juan Pinzás

foi un deles. O director e guio-

nista vigués rodou no parador

diferentes escenas do seu filme

Días de boda, premio da Aso-

ciación de Críticos de Nova

York a mellor dirección en

2002, que narra a historia aga-

chada detrás do matrimonio

entre a filla dun importante

editor e un escritor que ansía o

éxito literario.�
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Coordena: MANUEL SENDÓN

RRúúaa  ddoo  BBaarrrreeiirroo  nnºº  4444..
MMaallppiiccaa  ddee  BBeerrggaannttiiññooss..
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MEMORIA
DA PESCA*

‘‘AA
memoria
da pesca’
é un pequeño
arquivo

fotográfico de obxectos
atopados na casa da miña
avoa e que remiten
ao pasado mariñeiro
da miña familia. 

As imaxes
descontextualizadas
destes obxectos
non articulan
un evocador discurso
sobre ese pasado
senón que se amosan
coma un conxunto
de ‘datos’ sobre os que
cada espectador
construirá o seu relato
de ficción… despois
de todo, a memoria
non existe sen ela.�

*Segundo a expresión popular local,

muller natural

de Malpica de Bergantiños

Enrique Lista. 2010

MA A INE.37.ZG

ineditoant.wordpress.com

Datos Persoais

Enrique Lista

Nado en Malpica de Bergantiños

(A Coruña) en 1977,

estuda Belas Artes na Facultade

de Pontevedra e Gráfica

Publicitaria na Escola de Artes

Pablo Picasso da Coruña.

Como artista plástico ten

exposto, entre outras salas,

no MARCO (Vigo), o Centro

Torrente Ballester (Ferrol), a

Noorderlicht Photogallery

(Groning, Holanda), e no CGAC

(Santiago de Compostela).

11..  BBoollssaa  ccoonn  ddooccuummeennttaacciióónn  ddaa  SSuullttaannaa ((eemmbbaarrccaacciióónn  ddee  ppeessccaa  lliittoorraall  ddaa  qquuee  EEnnrriiqquuee  LLiissttaa
BBllaannccoo  ffooii  ppaattrróónn  ee  aarrmmaaddoorr))..  22..  SSaaccoo  ddoo  NNiill  ((bbuuqquuee  mmeerrccaannttee  ddee  ccaarrggaa  xxeerraall  qquuee  vvaarroouu  pprreettoo
ddaass  ccoossttaass  ddee  MMaallppiiccaa  nnoo  aannoo  11992288))..  33..  AAnnaaccoo  ddee  rreeddee  ddoo  cceerrccoo  uussaaddoo  ppaarraa  llaavvaarr  aa  lloouuzzaa..
44..  LLiibbrreettaa  ddee  IInnssccrriippcciióónn  MMaarrííttiimmaa  ddee  EEnnrriiqquuee  LLiissttaa  BBllaannccoo..  55..  LLiibbrroo  ddee  ccoonnssuummooss  ddaa  SSuullttaannaa..
66..  PPrriissmmááttiiccooss  ddaa  SSuullttaannaa,, mmeerrccaaddooss  ppoorr  uunn  mmaarriiññeeiirroo  ddaa  ttrriippuullaacciióónn  nnuunnhhaa  vviiaaxxee  aa  CCaannaarriiaass..

11 22

33 44
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66
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VISITAR.

Sobrado
dos Monxes,
entre peregrinos
e bosques
animados
O Concello de Sobrado dos
Monxes, encravado nas Terras
de Melide, é unha localidade
intimamente unida ao mostei-
ro que lle dá nome. Este monu-
mento, que ten tras de si máis
de un milenio de historia, foi le-
vantado a mediados do século
X, por orde dos condes de Pré-
saras, tratándose, ademais, do
primeiro mosteiro galego que

COÑECER.

Queixos
e arte de
Ibarrola no Rexo
Á beira do río Arnoia, na parro-
quia allaricense de Requeixo de
Valverde, atópase o ecoespazo
O Rexo, no que os visitantes po-
den coñecer un exemplo prácti-
co do equilibrio entre o desen-
volvemento económico e social
e o respecto aos valores cultu-
rais propios e ao medio natural
en plena Reserva da Biosfera.

Neste lugar pode verse o re-
sultado dos traballos de recupe-
ración das beiras do río Arnoia
no que conviven unha minicen-
tral hidráulica reconvertida, un-
ha queixería, unha granxa-esco-
la, un Centro de Educación Am-
biental e a intervención artística
de Agustín Ibarrola nas marxes
do río, o atractivo máis coñecido
desta zona de Allariz. 

Precisamente na canle de le-
vada á minicentral é onde se ato-
pa a intervención pictórica e es-
cultórica do artista vasco, no que
harmonizan elementos naturais
da propia paisaxe –árbores, pe-
dras, terra e auga–, coa interven-
ción humana. A través das cores
vivas impregnadas nas polas e
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nicipio conta sempre cunha
grande afluencia de visitantes,
especialmente nos anos xaco-
beos, xa que un treito do cami-
ño francés a Compostela disco-
rre por aquí.

Pero estas terras non só van
asociadas ao seu mosteiro e as
peregrinacións, pois o abon-
doso número de ríos que as su-
can, entre eles o Tambre e o
Mandeo, así como o Carballal,
fan dela un lugar idóneo para
os afeccionados á pesca. Ta-
mén é un sitio ideal para a
práctica da caza. As pezas co-
bradas pódense degustar logo
en calquera das moitas casas
de turismo rural existentes, en-
tre as que se encontran as do
Quinto e Abelairas.

O visitante pode achegarse
tamén á Casa do Queixo, lugar
onde poderá contemplar un
curioso zoolóxico de animais
domésticos.

Saíndo de Sobrado en di-
rección As Cruces, atópase a
fraga da Casa do Gado, que su-
xire un percorrido entre enor-
mes carballos e algúns acivros,
servíndose das antigas corre-
doiras entre altos valados. Nes-
te lugar foron filmadas moitas
escenas da película O Bosque
Animado remedando a deva-
lada Fraga de Cecebre.

Dentro do reclamo que su-
pón a flora e a fauna de Sobrado
dos Monxes, destacan as súas
famosas lagoas, humedais po-
los que discorre unha intere-
sante rota de sendeirismo.�

Antonio Cendán

se integrou na orde cisterciense.
Sobrado perdeu, nas últi-

mas décadas, unha parte im-
portante da súa poboación, os
residentes actuais espállanse
nuns 170 núcleos rurais. O mu-

A lagoa e [á dereita] o mosteiro de Sobrado. 

Unha das pedras policromadas polo pintor vasco Ibarrola.   XAN CARBALLA
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das en terriñas de enorme cali-
dade con solos e microclimas
excepcionais elaborar viños
con este nivel cualitativo. Pola
contra, ás veces semella estra-
gado todo ese magnífico po-

tencial vitícola en viños medio-
cres pola súa falla de carácter,
marcas históricas das que hai
tempo non ouvimos falar, ou
zonas das Rías Baixas outrora
famosas agora adormecidas

A conclusión é que o viño en
Galicia, coa súa importancia
milenaria e histórica, económi-
ca e social, con cinco denomi-
nacións de orixe e tres indica-
cións de viños da terra, ten pou-
ca oferta formativa, ningunha
superior, para os seus profesio-
nais e inexistente para todos os
propagadores da súa cultura,
determinantes na súa venda e
consumo intelixente, alías som-
meliers. Outras comunidades
con menos fundamentos con-
tan con facultades e máis alá.�

Antonio Portela
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unha escola cun obxectivo evi-
dentemente formativo, en cata
a cegas superarían a unha boa
parte dos viños do país. 

Xa lles gustaría a moitas
adegas galegas con viñas situa-

ñas deste país teñen unhas ca-
racterísticas especiais que fan
que so eiquí este patrimonio vi-
tícola exprese a súa autentica
personalidade. Resulta que o
mundo do viño cos seus viticul-
tores, adegueiros, e todos os tra-
balladores e empresas auxiliares
a el asociadas teñen unha im-
portancia considerábel. En moi-
tas das súas zonas é o único sec-
tor que mantén unha dinámica
social e económica que as faga
sustentábel, de mantenemento
do medio ambiente e de fixa-
ción de poboación.

Hai outras actividades que
ven compensadas a súa in-
fluencia económica e social, e
non fai falta enumeralas, cos
medios necesarios para man-
telas, ademais das axudas insti-
tucionais pertinentes resulta
imprescindíbel unha forma-
ción axeitada e de calidade, in-
cluído o ensino superior. 

O sector vitivinícola ten co-
mo centro de referencia o IES A
Granxa de Ponteareas, humil-
de no seu coñecemento polos
mass media e en recoñece-
mentos que desde logo mere-
cería pola calidade do seu pro-
fesorado e da formación im-
partida, así os mellores profe-
sionais que traballan nas ade-
gas galegas estudaron alí. 

Na Granxa elabóranse viños
cos bagos do seu viñedo, locali-
zado igual que a escola na parro-
quia de Areas, zona non precisa-
mente das máis axeitadas para o
cultivo da vide. E sabemos que
só as boas viñas dan os mellores
viños. Así e todo, grazas aos
magníficos coñecementos dos
seus profesores os viños que ela-
boran son dunha gran calidade,
algún deles excepcional. 

Nestas datas que andamos
poñen á venda, primeiro para
os seus alumnos e para o perso-
al do centro, algunhas das súas
elaboracións a un prezo case
simbólico. En brancos, e sem-
pre dependendo do ano, elabo-
ran un impresionante monova-
rietal de loureiro, un Condado
con albariño, treixadura, lourei-
ro e torrontés, un albariño sobre
lías e outro criado en barrica
ademais do denominado Eti-
queta Negra polo seu complica-
do proceso de vinificación e un
especialísimo viño de xeo ta-
mén de albariño. En tintos un
maceración carbónica, debe ser
o único en Galicia, e un tinto
cunha pequena crianza en ba-
rrica. Todos eles, e pese aos in-
convenientes da zona e de ser

troncos das árbores, Ibarrola xo-
ga co aliñamento dos astros e
dos planetas e invita a traballar
coa perspectiva dos visitantes xa
que, segundo a posición na que
se atope o camiñante, poderá
ver máis aló dos troncos e topar-
se con corazóns ou bolboretas
nun xogo entre os ángulos de vi-
sión e a perspectiva.  

Outro punto de interese é o
Centro de Educación Ambien-
tal, que abre  previa cita e nas fins
de semana ás 12 h. A visita a este
centro, por 3 euros, inclúe unha
parada na aula de natureza na
que un guía explica nocións so-
bre enerxías renovábeis, siste-
mas de compostaxe, biocons-
trución e todo o relacionado co-
as intervencións respectuosas
co medio ambiente; unha visita
a unha granxa-escola da Funda-
ción Ramón González Ferreiro
de explotación de ovellas lachas
e á queixería onde se elabora o
saboroso Queixo do Rexo. 

A maiores, moi preto do Re-
xo está o centro de acollida e
recuperación de burros, An-
drea, no que tamén se ofrecen
actividades de asnoterapia pa-
ra discapacitados. 

Información en www.alla-
riz.com, na Oficina de Turismo
de Allariz 988 442 008 e no pro-
pio Centro de Educación Am-
biental O Rexo 988 441 175.�

E.E.

MUNDOVIÑO.

A Granxa,
un oasis
no deserto
formativo galego

Si, no territorio coñecido coma
Galicia vexetan videiras de cali-
dade recoñecida, de castes difi-
cilmente imitábeis noutros te-
rritorios, e é así porque as terri-

Laboratorio de Enoloxía da Granxa.   Intervención de Ibarrola.            X. CARBALLA
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José Afonso, o Zeca, unha das vo-
ces máis senlleiras do folk lusitano e
internacional do pasado século, te-
ría nesta altura 80 anos.

José Manuel Cerqueira Afonso
dos Santos nacera un 2 de agosto
de 1929 en Aveiro, fillo do xuíz José
Nepomuceno Afonso, e da mestra
Maria das Dores Dantas Cerqueira.

A súa pegada como cantautor,
poeta e voz revolucionaria e inde-
pendente, ligada para sempre á re-
volución de abril de 1974, non só
non quedou esquecida senón que
se foi revalorizando cos anos até
converterse nun imprescindíbel re-
ferente cívico e musical. Tanto no
seu Portugal natal como tamén na
Galiza, donde os seus contactos e
habituais presencias nos anos 70
deixaron un ronsel de amizades e
fortes lembranzas.

A Associaçao José Afonso (AJA)
comemora este 80 aniversario do
autor do Grândola cunha serie de
actos culturais. Entre eles inclúese o
que terá lugar este sábado 29 no
Coliseu do Porto, o mesmo que vira
o último (maio de 1983) concerto
dun Afonso xa atacado pola doenza
que o ía levar en  febreiro de1987.

Neste concerto gratuíto evoca-
dor daquel de hai 27 anos van inter-
vir artistas galegos como o  amigo
do Zeca Xico de Cariño ou Tino
Baz, e portugueses como Fran-
cisco Fanhais, Ana Ribeiro, Ma-
nuel Freire, Tino Flores, Luis Bei-
raoe varios/as máis.

O concerto terá lugar no adro do
Coliseu, co público na rúa cortada
ao tráfico. Así, nas verbas dos orga-
nizadores “do adro do Coliseu do
Porto para a Rua Passos Manuel que-
remos a música a as palavras de José
Afonso a navegarem pelas margens
da utopia!”

Sábado 29, ás 15:00, atrio do Coliseu,
entrada de balde, no Porto (Portugal). 

Coordenado por Gonzalo Vilas

¬EXPO. Rostros de Area. Mos-
tra audiovisual de Lois Patiño
(Vigo, 1983), unha panorámica
formada pola longametraxe Ra-
yito, videoinstalacións de pezas
de videoarte e  trailers de filmes.
Até este 31 de maio, na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Miradas cara ao para-
íso. Revisión da arte galega en diá-
logo coas principais vangardas in-
ternacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fer-
nand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mos-
tras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no

Do xoves 20 ao sábado 22, entra-
das a 3 e 2 euros, nos cines Forum
Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 27
Premios Mestre Mateo. 20:30 h.
Qué culpa tiene el tomate?, Jorge
Coira, Alejo Hoijman, Marcos Lo-
ayza, Josué Méndez, Carolina Na-
vas, Paola Vieira e Alejandra Sze-
piaki, (2009) 107´. Vídeo. Presenta-
ción a cargo do director Jorge Coira
e a produtora Fernanda del Nido.
Entrada gratuíta.
Venres 28
Peter Hutton.18:00 h. Budapest
portrait (1984-1986). Lodz Simp-
hony (1991-1993) 50´. 20:30 h. At
sea(2004-2007) 60´.
Sábado 29
Peter Hutton. 18:00 h. Landscape
(for Manon) (1986-1987). In Titan,
S. Globet (1991). Study for a River
(1996-1997). Time and Tide (1998-
2000) 79´.
Premios Mestre Mateo. 20:30 h.
Mulleres da raia, Diana Gonçal-
ves, (2009), 42´. Vídeo. Presenta-
ción a cargo da súa autora. En-
trada gratuíta.
Luns 31 
Peter Hutton. 20:30 h. Looking at
the Sea (2001). Skagfjördur (2002-
2004). Two Rivers (2001-2002), 98´.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Reencontro con Lo-
deiro. Unha exposición desbor-
dante de cor e forza nas gradacións,
características  que fixeron que a
obra de José Lodeiro fose recoñe-

cida  internacionalmente. Na gale-
ría Atlántica Centro de Arte.
¬EXPO. Unha ollada á árbore
da vida. Exposición na que se
mostran un total de 68 obras do ar-
tista César Otero, un dos autores
máis innovadores da plástica ga-
lega do último terzo do século
vinte. Até o 6 de xuño, no Pazo de
Exposicións Kiosco Alfonso.
¬EXPO. Postgraffiti, xeome-
tría e abstracción. A exposi-
ción centra a ollada na abstracción
e a xeometría presentes no actual
postgraffiti, unha forma de arte ur-
bana que abrangue novos concep-
tos e que gañou numerosos adep-
tos nos últimos anos. Até o 27 de
xuño, no Museo Urbano de Arte Ur-
bana,  M.U.A.U.

O BARCO
¬MÚSICA. Capitán Furilo. Con-
certo programado para o venres
28, ás 00:00, na sala Baranda.

BUEU
¬MÚSICA. Ostiaputa  e Marxe
Eskerda. A primeira é unha
banda de punk barcelonesa, de xa
longa traxectoria. Os segundos
son unha formación de punk-rock
de Redondela. Concerto o venres
28, ás 22:30, entrada a 8 euros, na
Sala  Aturuxo.
O domingo 30, ás 21:00, estarán os
grupos andaluces de punk-indus-
trial  Tom Gary e Guadalupe
Plata, con entrada a 6 euros.

BURELA
¬EXPO. Lena Lemos. Esta pin-
tora mozambicana, docente da es-
pecialidade de Artes no IES Monte
Castelo, expón unha selección de
vinte anos de produción (1984-
2004). Até o 5 de xuño, na sala de
exposicións da Casa da Cultura.
¬TEATRO. Ovay. Espectáculo de
danza contemporánea pola com-
pañía Quique Peón, Cia. O sábado
29, ás 21:30, na Casa da Cultura

CANGAS
¬TEATRO. O Segredo dos Hoff-
man. Última producción da com-
pañía Lagarta, lagarta, que pode-
remos ver o sábado 29, ás 22:30, no
Auditorio Municipal.

CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Esquíos. Presentan o
seu último traballo, Galician Ca-
rraxe on Garaxe, nunha xira que os
leva por Galiza adiante. Este ven-
res 28, horario non dispoñíbel, na
sala Jazzmin.

CARBALLO
¬MÚSICA. Trash'em Fest 2010.
Un pequeno festival de 4 bandas
de trash, que serán Interludio, de
Carballo, Raze the Earth das Pon-
tes, Desbrozadora de Santiago-
Angrois, e Sem Berce, de Lugo.
Será este venres 28, ás 21:30, na
Sala A Reserva.
E o sábado 29, ás 23:00, presenza
de Josele Santiago, o ex com-
poñente de Los Enemigos, que
dará un concerto con entradas a
12/10 euros.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. To-
dos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metro-
politano. Esta semana podere-
mos ver Crónicas, de Sebastian
Cordero (México, 2003), e   O
noso pan de cada día, de Niko-
laus Geyhalter (Alemaña, 2005).

Os 80 anos 
de José Afonso

A cantante sudafricana Simphiwe
Dana ofrece un concerto na Co-
ruña, dentro do ciclo de Caixanova
Música con Raíces..

A exposición Rostros de Area de Lois Patiño remata este luns 31 na Coruña.

¬ FOTO
A 1,20 metros: 
os dereitos da infancia 
vistos desde a súa altura

Promovida polo Consello da Avo-

gacía Galega, esta mostra de cró-

nicas visuais do mundo da infancia

vai pasar ou xa o fixo polas sete

principais cidades do país. 

A exposición ofrece 40 escenas,

momentos e vivencias de moi di-

versas temáticas relacionados cos

dereitos da infancia, na visión de

20 grandes fotógrafos como Cris-

tina García Rodero, Gervasio

Sánchez, Ciuco Gutiérrez, Xosé

Cendón, Ouka Leele, Javier Bau-

luz, Walter Astrada, Enrique Me-

neses ou Álvaro Ybarra,  xunto a

outros 20 artistas noveis. 

O elemento común a todas estas

imaxes é o punto de vista: o fotó-

grafo debía situarse "física e simbo-

licamente" á altura dun neno (a

1,20 metros), para captar o mundo,

amosando o positivo e o negativo,

dende a mirada dun neno.

A temática e enfoque da exposi-

ción veñen a recordarnos, a través

da visión destes 40 artistas, que os

dereitos humanos, e concreta-

mente os da infancia, son aínda un

tema no que é necesario continuar

traballando. 

O Consello da Avogacía de Galiza

quixo achegarse á defensa dos de-

reitos dos máis cativos a través das

imaxes, que poden valer máis que,

neste caso, cen discursos no es-

trado.

A mostra viaxará, ademais de por

Galiza, por outras 47 cidades espa-

ñolas.
Até o 1 de xuño, sede do Colexio de

Avogados de Pontevedra.

Unha fotografía da exposición, obra de Fernando Moleres.
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rada a nova voz de Sudáfrica e foi
comparada con grandes artistas
africanas como Miriam Makeba,
Lauryn Hill ou Erica Badu. este xo-
ves 27, ás 21:00, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Angelina o el honor
de un brigadier. A obra de Jar-
diel Poncela está presentada
nunha produción dirixida por Pé-
rez de La Fuente e cun reparto no
que están Chete Lera, Soledad
Mallol ou Jacobo Dicenta. O ven-
res 28 e sábado 29, ás 20:30, no Tea-
tro Rosalía.

CULLEREDO
¬TEATRO. Rober Bodegas.O ac-
tor galego representa o seu espec-
táculo Y un condón por si pillo, den-
tro do Ciclo de Teatro Adolfo Mar-
sillach. Este venres 28, 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 activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.

ano do seu centenario. L.S., a con-
figuración 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 so-
bre a traxectoria  do arquitecto bri-
tánico David Chipperfield, unha
exposición do Design Museum,
Londres. Até o domingo 30, na Fun-
dación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Outras miradas de
Carlos Saura. Montaxe de foto-
grafías do cineasta, tiradas nos anos
50, e que responden á outra intere-
sante faceta do creador aragonés.
Até este domingo, na Sala Munici-
pal de Exposicións Salvador de Ma-
dariaga.
¬MÚSICA. Festival Mozart. No
marco do Festival Mozart, o grupo
Artemis Ensemble achegará un
recital con música do Romanti-
cismo, que poderemos gozar este
xoves 27, ás 20:30,na Sede da Real
Academia de Belas Artes Nosa Se-
ñora do Rosario.
E o venres 28 e sábado 29, ás 19:00,
e domingo 30 ás 12:00 e 19:00, es-
pectáculo Mozart para os nenos
con A pequena frauta máxica.
¬MÚSICA. III Concerto das Te-
lecomunicacións. A Came-
rata Quiodi, con motivo do III Con-
certo das Telecomunicacións, con
dirección de Plamen Velev, inter-
preta un repertorio de Tchaikovsky,
Tartini e Elgar, no que destacará o
solista Erík Vardanyán. O venres
28, ás 2030, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Los Eternos. Actua-
ción deste grupo para o sábado 29,
ás 23:00, noPub Garufa.
¬MÚSICA. Simphiwe Dana. A
cantante sudafricana ofrecerá un
concerto no marco do Ciclo Caixa-
nova Música con Raíces. É conside-

¬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 27, na Biblioteca Central da
praza de España.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de an-
tano. Despois de ter estado en Co-
ruña, a mostra repártese agora en-
tre Ferrol e Vigo para exhibir o
amplo legado da fotógrafa Ruth
Matilda Anderson, no maior ar-
quivo fotográfico de Galiza, carac-
terizado pola gran calidade e vasta
información que achega. Até o 9 de
xaneiro de 2011, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Centro Torrente Ba-
llester. Exposición do Cristo da
Tahona, peza propiedade do con-
cello de Ferrol cuxa orixe se re-
monta ao século XIV e que for-
mou parte dunha vivenda parti-
cular no barrio de Canido até o
ano 1850. Na Sala Máximo Ramos.
A Sala de Proxectos ofrece a video
proxección Ocaso, da artista Ma-
rina Núñez, mentres que na
parte antiga e nova do centro es-
tará aberta a exposición Seguro?,
de Suso Basterrechea. Todas, no
Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. D’Callaos. O grupo ca-
talán  presenta o espectáculo "O
café das nenas". Este xoves 27, ás
22:00, entrada a 5 euros, na Capela
do Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Misquious. Actuación
do grupo galego o sábado 29, ás
22:00, na sala Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Concerto benéfico.
festival de música a favor da Cociña
Económica. Actuarán a Agrupa-
ción Artística Ferrolá Bohemios e
o grupo coruñés Amizades.  O ven-
res 28, ás 20:30, entradas a 10, 15 e
20 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Emilio Cao. Concerto
do músico e compositor de folclore
galego. A entrada é de balde se ben
hai que retirar a invitación no Punto
de Información Cultural do Teatro
Jofre . O venres 28, ás 22:00, na Ca-
pela do Centro Torrente Ballester.
¬TEATRO. Angelina o el ho-
nor de un brigadier. A obra
de Jardiel Poncela está presen-
tada nunha produción dirixida
por Pérez de La Fuente e cun re-
parto no que están Chete Lera,
Soledad Mallol ou Jacobo Di-
centa.  O domingo 30, ás 19:00,
entradas de 15 a 11 euros, no Te-
atro Jofre.

ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Recambios Tucho.
Actuación que vai ter lugar o sá-
bado 29, ás 23:55, en O Con do
Moucho.
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A vila de Esteiro retratada por
Ruth Matilda Anderson, cuxas
fotos poden verse agora expostas
en Ferrol.

Bill Wyman

O mítico (neste caso sí semella
pertinente o sobreusado adxec-
tivo) ex baixista dos Rolling Sto-
nes, aterra en Santiago de Com-
postela este domingo día 30,
para dar o que será o seu único
concerto galego dentro da súa
xira española. 

Nado en Londres en 1936, in-
gresou nos Rolling en 1962,
sustituindo ao fundador  Dick
Taylor no baixo. A súa dife-
renza de edade cos outros
membros e outras cuestións
músico-persoais fixo que
nunca conxeniara totalmente
con Jagger ou Richards.
Aínda así, non sería até 1993
que deixaría a banda británica.

A súa sólida carreira en solitario
xa deu dende aquela importan-
tes froitos que o destacan como
un dos mellores baixistas de to-
dos os tempos. The Rhythm

Kings é a súa formación de
blues, soul e jazz coa que estivo
realizando as xiras dos últimos
anos e coa que así mesmo se su-
birá ao escenario do Multiusos
Fontes do Sar en Compostela.
Destacan nela músicos coma
Terry Taylor nas guitarras, Ge-
raint Watkins co piano e a voz,
ou Graham Broad na batería,
pero ademais ten contado con
outros intérpretes sobresaíntes,
como Albert Lee, Gary
Brooker, ou Mike Sánchez, en-
tre outros, e con colaboracións
de luxo coma a de Eric Clapton
ou Peter Frampton. En 2009 sa-
caron un recompilatorio con 21
das súas mellores gravacións,
Best Of Bill Wyman’s Rythm Kings,
que poderemos escoitar en di-
recto en Santiago. 

O domingo 30, ás 21:30, entrada a

22 euros, no Multiusos Fontes do

Sar de Santiago de Compostela.

¬ MÚSICA

La charca inútil

Autor: David Desola

Dirección: Roberto Cerdá

Elenco: Adolfo Fernández, Sonia

Almarcha e Miguel Palenzuela

Un profesor en crise, que fora

agredido na escola, non quere

volver ao ensino. Porén, accede a

dar clases particulares a un pecu-

liar alumno, mentres inicia unha

curiosa relación coa nai deste:

unha muller que vive inmersa no

universo que ela mesma creou

como refuxio dunha realidade in-

soportábel 

Un vello mestre servirá de vín-

culo nesta estraña relación, domi-

nada sempre por un terrible acon-

tecemento.

A montaxe, galardoada co Pre-

mio Lope de Vega de Teatro en

2007, é un drama no que os per-

sonaxes mostran o seu desen-

canto pola crúa realidade da so-

ciedade actual. A obra propón

esta cuestión utilizando a uns per-

sonaxes atormentados, vítimas

dun entorno opresivo, dunha so-

ciedade que escarva na dor allea.

Uns personaxes que se refuxian

na loucura para manterse cordos.

Sábado 29 e domingo 30, no Salón

Teatro de Santiago de Compostela.

Bill Wyman nunha imaxe de 1975 e noutra de 2009.

¬ TEATRO
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¬TEATRO. Anxeliños. Unha obra
escrita e representada no seu día
por Roberto Vidal Bolaño, e revisi-
tada agora pla compañía Espello
Cóncavo. ·Este xoves 27, ás20:00,
no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Sólodos. Montaxe de
danza pola compañía Neodans.
Poderemos disfrutar desta obra o
venres 21 e sábado 22, ás 20:30, no
Teatro Principal.

PONTEVEDRA
¬ACTOS. Maio mes da Lín-
gua. Un mes de actividade cultu-
rais programadas pola concellaría
de Cultura, en torno á lingua, e
que cubre todas as actividades
culturais en distintos escenarios e
lugares da cidade.
¬EXPO. Ao pé do Lar. Memo-
rias de cociña. Exhaustiva mos-
tra sobre a gastronomía galega dos
últimos 200 anos, analizando a co-
ciña como espazo de elaboración
de alimentos, pero tamén como es-
pazo destacado da nosa cultura.
Até o luns 31, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. 80, A Moda en Galicia.
Singularidades. Unha exposi-
ción sobre a moda galega nos anos
80, que permanecerá aberta até o 4
de xullo, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. Historia da Língua. A
mostra, consistente en paneis de-
buxados por Pepe Carreiro, com-
bina o rigor histórico co humor e
está promovida pola Concellaría de
Normalización Lingüística dentro
do programa Maio, mes da lingua.
Até o luns 31, na Biblioteca Pública .
¬EXPO. A imaxe solidaria. A ex-
posición de fotos, a medio camiño
entre as motivacións sociais e os
fins artísticos, preséntase como
unha forma de divulgar que é o Ro-
tary International, unha organiza-
ción de servizo humanitario fun-
dada en 1905 e con presenza en
máis de 170 países de todo o
mundo. Até o 4 de xuño, no Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. A 1,20 metros. Exposi-
ción de 40 fotógrafos arredor dos
dereitos dos nenos, en fotos toma-
das á altura da ollada infantil. Até o
1 de xuño, na Sede do Colexio de
Avogados.
¬MÚSICA. Tachenko. Actuación
deste grupo zaragozano este xoves
27, ás 22:00, entradas a 12 ou 9 eu-
ros, na Sala Karma.
Estes dous días e o venres 28, as ha-
bituais sesións DJ, xa de madru-
gada.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Os Verbena Kings.
Por primeira vez enriba dun palco

relatos, significacións figurativas,
influencias e compromiso do ar-
tista, ao longo da súa traxectoria.
Até o 30 de maio, no Centro Social
Caixanova.
¬EXPO. Gravados. Exposición de
gravados de Isabel Somoza, Xa-
bier de Sousa e Xosé Poldras, na
Galería Visol.
¬EXPO. O soño da materia. Ex-
posición da artista Flor Fernández,
no Auditorio Municipal.

¬EXPO. Rostros do mundo.
Exposición de fotos do profesor de
secundaria e viaxeiro ciclista Ro-
berto Mateos Garcia. No Café Cul-
tural Auriense.
¬MÚSICA. Animales domésti-
cos. Actuación deste grupo ou-
rensán, este venres 28, ás 21:30, en-
trada a 3 euros, no Café Cultural Au-
riense. 
O luns 31, 16ª Jam-rock, donde po-
des acudir a tocar co teu instru-
mento. A partir das 22:00.
¬MÚSICA. Rockopilatorio. No-
vas sesións desta xeira de concer-
tos de grupos de Ourense. O venres
28 actúan os grupos Poseídos, La
Sombra e Renegados, e o sábado
29  Acid Project, Morphina e Ka-
leya. As actuacións son ás 23:30, e
as entradas valen 5 euros, no Tor-
ques Bar de Rivela.
¬MÚSICA. Güezos. Celébrase
unha gran Festa-Concerto polo fin
de xira "Dez Primaveras" do grupo
ourensán Guezos. O sábado 29 , ás
23:30, entrada de balde, na Praza de
S. Marcial (Zona Vella de Ourense).
¬MÚSICA/TEATRO. O mago de Oz.
A obra musical vense represen-
tando por toda España, xurdida no
70 aniversario do filme de Victor
Fleming, e dirixida ao público in-
fantil. O sábado 29, en funcións de
18:00 e 20:30, entradas a 20 e 24 eu-
ros, no Auditorio Municipal.

ravolta Títeres.
E o martes 1, Do Barroco ao Clasi-
cismo, de Haendel a Haydn, con
María José Moreno, soprano,Or-
questra de cámara da Sinfónica
de Galicia, con Massimo
Spadano, director. Concerto ás
20:30 no Círculo das Artes.
¬TEATRO. XI Xornadas de Artes
Escénicas Fingoi 2010. As
Xornadas Artes Escénicas levantan
o pano, nunha iniciativa do Conce-
llo  e as entidades privadas Colexio
Fingoi, Escola Arte e Lecer, e Pali-
moco Teatro. Ten unha participa-
ción 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.

MELIDE
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers.  Actuación do ve-
terano grupo galego, este venres
28, ás 01:00, no Pub Gatos.
¬MÚSICA. Ostiaputa.  Este grupo
barcelonés definido como punk-
old school, estarán o sábado 29,
acompañados dos redondeláns
Marxeskerda, ás 23:00, na sala 600.

OURENSE    
¬EXPO. Luís Seoane, razón e
compromiso. Esta exposición
ten como obxectivo facer especial
incidencia nas diferentes épocas,

LUGO
¬ACTO. Sábados +XTI -Máis
por ti. Actividades que resultan
atractivas para os mozos, nun es-
pazo saudábel. O sábado 29, 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 inno-
vadora e creativa convocado pola
Fundación Galicia Europa e a
Xunta. No Museo Provincial.
¬EXPO. Castelao. A derra-
deira lección do mestre.  Ex-
posición de obras, obxectos perso-
ais e libros de Castelao, no 60 ca-
bodano da súa morte, e
correspondentes ao período 1936-
1950. Permanecerá aberta até o 10
de xullo, na Sala de Exposicións do
Museo Provincial.
¬MÚSICA. A canción nórdica.
Dentro do Festival de Música Ci-
dade de Lugo, Katarina Karnéus,
mezzosoprano e Julius Drake,
piano, interpretan obras de Grieg,
Sibelius e Rangström. O xoves 27,
ás 20:30, no Círculo das Artes. 
E o sábado 29, A canción nórdica ,
que terá lugar ás 21:00 no Círculo
das Artes.
No mesmo escenario, o mesmo sá-
bado ás 18:00, teatro dirixido aos
nenos: A caixa de música, por Vi-

ANOSATERRA
27 DE MAIO - 2 DE XUÑO DE 2010

O musical O Mago de Oz, recrea-
ción do famoso filme de Víctor
Fleming e Judy Garland, pode-
rase ver en Ourense, en dúas re-
presentacións dirixidas ao pú-
blico máis novo.

O grupo Güezos organiza unha festa-

concerto en Ourense para o sábado 29.

A exposición Ao pé do Lar, memorias da cociña, que se pode ver en Pontevedra, reune fotos, receitas e outros recursos arredor da historia da cociña no noso país.
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No mesmo recén inaugurado cen-
tro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e
sentido, ilustrando os estudos de
Felix Carbó con imaxes de gran ta-
maño e senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Xenaro Martínez. Mos-
tra de fotografías deste fotógrafo
santiagués falecido en 2007. A ex-
posición está aberta até este 28 de
maio, no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. Gilberto Zorio. Monta-
xes e obras deste italiano, estan-
darte nos anos 60 da chamada
Arte Povera. Até o 27 de xuño, no
Museo de Arte Contemporánea-
CGAC.
¬EXPO. María Xosé Díaz,
1980-2010. Nada en Catoira en
1949, cursou estudos de Belas Ar-
tes en Barcelona, onde viviu 12
anos. Aínda que a súa formación é
pictórica, no seu traballo sempre
se manifestou a súa atracción polo
volume e o espazo. Até o 20 de
xuño, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. In Search of the Mira-
culous: trinta anos despois .
A mostra ilustra a historia do artista
Bas Jan Ader en España. O artista,
que formou parte da primeira xe-
ración de artistas conceptuais que
xurdiron en Los Angeles a media-
dos dos anos 70, desapareceu no
Atlántico en 1975, e o seu bote foi

atopado por mariñeiros galegos.
Até o 5 de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Santiago, punto de
encontro.   A mostra reúne un
total de 58 obras de arte en distin-
tos formatos, chegadas dos fondos
da Catedral de Santiago de Com-
postela e da Colección Caixa Gali-
cia. Até o 7 de novembro, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Igloo. O grupo galego
actúa na II Festa de Primavera do
pub Ultramarinos. Este xoves 27, ás
22:30, con entrada a 3 euros.
¬MÚSICA. Transilvanians. Os
vigueses presentarán o seu novo
disco The Vault of.... reunindo a mú-
sicos experimentados de bandas
da escena olívica como Os Resenti-
dos, Skacha, Dakidarria e Siniestro
Total.  Este xoves 27, ás 21:30, na
Sala NASA.
¬MÚSICA. Los Chichos. O in-
combustíbel grupo estará en San-
tiago este xoves 27, para goce dos
seus fieis seguidores. Será ás
22:30, entradas a 18/20 euros, na
Sala Capitol.
O venres 28, o cantante Quique
González actuará ás 21:30, con
entradas a 21 /24 euros.
O sábado 29, toca Soulfly, banda
america na metal liderada polo ex-
líder de Sepultura, ás 21:30, entra-
das a  20/25 euros.

GUIEIRO.43.

e debidamente amplificados, unha
experiencia  musical innovadora,
nada no Porriño no verán do 2009.
este venres 28, ás 23:30, entrada de
balde, no Café Bar Liceum.
E o sábado 29, á mesma hora e
entradas a 12 euros, Jotamayús-
cula (DJ e productor) e Superna-
famacho (MC e productor), fun-
dadores de Mas Graves Superpro-
ducciones, colectivo con base en
Madrid de moita presencia no
mundo hip hop.

SADA
¬MÚSICA. Só. Un espectáculo do
grupo Abada Teatro, que en reali-
dade é Carlos Blanco “só”. O do-
mingo 30, ás 20:00, na Casa da Cul-
tura Pintor Lloréns.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal. 
¬EXPO. Wildlife photograp-
her of the year. A magnífica co-
lección de imaxes desta exposición
é o mellor expoñente do esplen-
dor, drama e diversidade da vida
no planeta Terra. Até o 23 de maio,
no Centro Cultural Caixanova .

ANOSATERRA
27 DE MAIO - 2 DE XUÑO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Los Chichos, xenuinos representantes da “música quinqui” que actúan en Santiago, nunha portada de disco dos anos 80.

O grupo vigués Transilvanians
presentan o seu último disco na
sala NASA santiaguesa, este xoves.
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¬TEATRO. Mofa&Befa. O dúo for-
mado por Evaristo Calvo e Víctor
Mosqueira dará unha función na II
Festa de Primavera do pub Ultra-
marinos. O venres 28, ás 22:30, con
entrada a 5 euros.
¬TEATRO. Actos de xuventude.
Obra de La Tristura, un grupo de
teatro constituído por mozos no-
vos e que acumula xa premios e crí-
ticas eloxiosas. Neste poema dra-
mático en catro actos ofrécesenos
unha reflexión sobre a mocidade e
os actos que lle son propios: amar,
berrar, correr, roubar, perder, bailar,
afundirse, mentir, arder. . O sábado
29, ás 21:30, e domingo 30, ás
20:00, na Sala NASA.
¬TEATRO/DANZA.Knochen-
blume . Espectáculo de danza a
cargo da compañía Arraiana-Es-
tela Lloves. O mércores 2, ás 21:30,
na Sala NASA.
¬TEATRO. XI Mostra Interna-
cional de Teatro Universita-

rio. Do luns 31 de maio ao do-
mingo 6 de xuño (agás o xoves
3).Promovida pola Aula de Teatro
Universitario da (USC), poderemos
ver esta semana: Do grupo NNC
(USC): Peza para dous actores. O
luns 31, ás 21:00.
Tolemia (USC) representa Unha
merenda de tolos, o martes 1,
ás 21:00.
E Teatro da Falúa (USC) interpreta
The Falúa´s Rocky Horror Show, o
mércores 2, ás 21:00. 
Todas as representacións no Salón
Teatro.

TUI
¬EXPO. Crónicas da Repre-
sión Lingüística . Unha mostra
gráfica e audiovisual, comisariada
polo cineasta Xan Leira, coa cola-
boración do Centro Galego de Lis-
boa, co obxectivo de divulgar a me-
moria histórica ao redor da repre-
sión lingüística desatada contra a

lingua galega dende 1936. Na Sala
de Exposicións do Concello.

VALGA
¬MÚSICA. Fía na Roca. Nesta ac-
tuación, da programación Xaco-
beo Raíces, Fía na Roca comparte
escenario con Rosa Cedrón, e será
tamén a presentación en sociedade
de Pablo Pérez, o  baixista que re-
gresa ao grupo. Este venres 28, ás
21:00, no Auditorio Municipal.

VIGO
¬ACTOS. Contarte. A Concella-
ría de Educación de Vigo e OQO
editora, botan a andar até fin
deste 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 ál-
bum ilustrado. Exposición e obra-
doiros no Instituto Municipal de
Educación IME.
¬EXPO. Lugares do saber e
exilio científico. Exposición
a cargo de Ana Teresa Ortega,
sobre a chamada Edade de Prata

da investigación e ciencia en Es-
paña, ligada á Institución de Libre
Enseñanza, e truncada dunha ta-
llada polo franquismo. Na Gale-
ría Bacelos.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de an-
tano. Mostra do amplo legado da
fotógrafa Ruth Matilda Anderson,
no maior arquivo fotográfico de
Galiza, caracterizado pola gran cali-
dade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de 2011,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Expedición do buque
Alberto I de Mónaco. Pode
contemplarse o litoral galego de fi-
nais do século XIX onde, a  dife-
renza das costas francesas, aínda
se pescaba sardiña en abundancia.
Está composta por 34 fotografías
en diferentes formatos e permane-
cerá aberta ata o 11 de xullo. No
Museo do Mar.
¬EXPO. Voando cara á terra.

GUIEIRO.44. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
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A exposición do fotógrafo Catalá-
Roca remata este domingo a súa
estadía na Fundación Barrié de
Vigo.

A polo Ghit 2010
Este popular concurso musical xurdido en 2006
da iniciativa do xornal dixital Vieiros pasou este
ano por unha serie de vicisitudes. Reproduci-
mos o comunicado de Vieiros a respecto da ac-
titude da RTVG, coorganizadora até agora do
certame. Asbases deste pódense consultar na
web www.vieiros.com.
“Ao fío da actualidade relacionada con  A Polo
Ghit, desde Vieiros cremos necesario facer as
seguintes aclaracións:
1. No ano 2006 Vieiros deseña o proxecto A
Polo Ghit. A idea é clara: impulsar, difundir e
amplificar a voz creativa das bandas musicais
do país por medio dun certame do que saíse a
"canción galega do verán".
2. Coa iniciativa na man, Vieiros proponlle á Ra-
dio Galega colaborar no proxecto. Houbo re-
ceptividade desde o comezo. Eran tempos nos
que a propia emisora pública abría espazos ex-
clusivos na súa grella para a promoción da mú-
sica galega.
3. A efectos prácticos, esa colaboración impli-
cou que Vieiros asumise todo o custo da infra-
estrutura web do proxecto. (....) Vieiros en nin-
gún momento recibiu nunca nada pola infraes-
trutura e o traballo fornecido polo noso xornal
para a iniciativa A Polo Ghit.
4. Desde o comezo estabelécese que alén de
nas páxinas de Vieiros as cancións participantes
serán difundidas a través de programas da Ra-
dio Galega e da TVG, fixándose tamén como
condición que as obras queden baixo licenza
Creative Commons (...)
5. No verán de 2009, e estando en curso a edi-
ción de A Polo Ghit dese ano, prodúcense cam-
bios na dirección da CRTVG. Nos primeiros con-
tactos ao respecto, exprésaselle a Vieiros a von-
tade de seguir apostando polo concurso, toda
vez que demostrara ser un éxito de participa-

ción e público.
6. No mes de outubro, Vieiros recibe notifica-
ción da Oficina de Patentes e Marcas de que al-
guén está tratando de rexistrar a marca A Polo
Ghit. Consultado o asunto, o intento de rexistro
resulta ser froito da dirección da CRTVG, pero "A
Polo Ghit" é unha marca previamente rexis-
trada por Vieiros. Non llo conceden, e pregun-
tados ao respecto, desde a Radio Galega, atri-
búen a un erro burocrático o acontecido ar-
güíndo que ignoraban que se tratase dunha
iniciativa orixinaria de Vieiros e non da Radio
Galega e asegurando que, de levarse a cabo, o
concurso se celebraría co formato habitual en
colaboración con Vieiros.
7. En meses posteriores e sen mediar novas co-
municacións, a CRTVG intenta rexistrar outras
marcas: " O Ghit do verán", "O Ghit é noso", etc.
Vieiros decide deixar de oporse a estes rexis-
tros, xa que cada recurso leva custos asociados.
8. Chegado o momento do lanzamento de A
Polo Ghit 2010, a Radio Galega expresa a súa
negativa a seguir apoiando o certame musical
e achaca a un esquecemento non ter respos-
tado antes a Vieiros.
9. Logo de recibir a negativa en firme da propia
dirección da emisora pública, Vieiros decide
que A Polo Ghit non pode morrer e moito me-
nos no ano que cumpre o seu quinto aniversa-
rio. Por moitos motivos, os fundamentais xa ex-

presados na información publicada este luns: é
necesario que os medios do país manteñan
fiestras abertas á creatividade musical que
abrolla forte en Galiza.
10. Paradoxalmente, horas despois do anuncio
de Vieiros de que A Polo Ghit non morrerá, a
CRTVG enviaba aos medios un comunicado
onde anunciaba a posta en marcha dun con-
curso para "a busca da canción do verán" baixo
o título Vasacarnota.
11. Vieiros asume que en calquera momento
unha relación entre dúas empresas para levar
adiante una iniciativa, pode romperse ou anu-
larse, mais tamén, que o que non pode facer
unha delas, máis aínda sendo un medio de titu-
laridade pública, é apropiarse dunha idea que
non lle pertence e sobre a que non ten dereitos,
aínda que pola imposibilidade de rexistrar o
formato, sexan apenas morais. Por ese motivo
Vieiros solicitará amparo ao Consello de Admi-
nistración da CRTVG.
12. Seguiremos adiante e en solitario con A
Polo Ghit, porque é de todos e todas, dos gru-
pos, da xente que votou, dos que descargaron
e comentaron, e tamén de Vieiros, que para iso
o promoveu. A rede é unha canle idónea para a
promoción e a divulgación do talento dos mú-
sicos galegos. Desde aquí poñeremos a nosa
faragulla para a libre difusión e distribución da
nosa música. En internet flúe libre o poder, a
imaxinación e a inventiva dos artistas. Que sexa
por moitos anos. A Polo Ghit!”

III Festival Internacional 
de Curtametraxes de Bueu
Abriuse o prazo de inscrición para a 3ª edición
do Festival Internacional de Curtametraxes de
Bueu, cuxo período de recepción de obras es-
tenderase ata o 15 de xuño.
O festival celebrarase do 6 ó 11 de setembro.

A participación está aberta a todas as obras rea-
lizadas a partir do 1 de xaneiro do 2007, po-
dendo concorrer creadores de calquera nacio-
nalidade.
Poderán presentarse obras de calquera xénero,
exceptuando o documental, a causa da imposi-
bilidade de facer unha valoración competitiva
coa ficción.
As obras terán unha duración máxima de 30
minutos. Aquelas cuxo idioma non sexa o ga-
lego ou o castelán deberán estar subtituladas a
algún deles.
A película poderá estar rodada en calquera for-
mato, sendo a única esixencia o posuír unha co-
pia en DVD para a súa proxección.
Cada participante poderá presentar tantas
obras como desexe.
Non serán admitidas as curtametraxes que se
presentaron en edicións anteriores.
As obras poderanse enviar atéo 15 de xuñode
2010. As que estean fechadas con posteriori-
dade non serán aceptadas.
De entre todas as curtametraxes recibidas se-
rán seleccionadas 25, as cales serán anunciadas
a través da web do festival o 15 de xullo.
A cada unha das obras seleccionadas comuni-
caráselle a súa participación vía e-mail. A través
deste tamén se lle solicitarán os datos e o mate-
rial gráfico necesarios para o desenvolvemento
do festival. Este terá que ser enviado antes do
20 de xullo.
O xurado estará composto por cinco membros
relacionados co ámbito da cultura e do audiovi-
sual, ademáis do premio do público.
Estableceranse as seguintes categorías:
- Primeiro curtametraxe: 2.000 €e trofeo.
- Segundo premio: 1.000 € e trofeo.
- Premio do público: 500 € e trofeo.
- Mellor curtametraxe galega: 500 € e trofeo.
Diplomas para o resto de categorías.

¬ CONVOCATORIAS

O dúo cómico-teatral Mofa e Befa.
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rez de La Fuente e cun reparto no
que están Chete Lera, Soledad
Mallol ou Jacobo Dicenta.  Este
xoves 27, ás 20:30, no Centro Cultu-
ral Caixanova.
¬TEATRO. Noites da Para-
mount Comedy. Nesta oca-
sión, os encargados de provocar a
gargallada do público serán os No-
vos cómicos Manu Badenes, Igna-
tius e Miguel Esteban. A velada
enmárcase dentro do ciclo NX, or-
ganizado por Caixanova co obxec-
tivo de crear un punto de encontro
continuado para o público novo.  O
sábado 29, ás 22:30, no Centro Cul-
tural Caixanova.
¬TEATRO. Aquí non chama
nin Dios. Dúas mulleres, nun in-
tento por non caer na desespera-
ción por motivo dunha chamada
que non chega, divagan sobre
todo e nada. O venres 28 e sábado
29, ás 22:00, e domingo 30, ás
21:00, no Teatro Arte Livre.

musical de punk-rock, formado no
barrio vigués de Coia en 1991, pre-

senta o seu último traballo disco-
gráfico, Catro. Estarán acompaña-
dos polo grupo Lovercans. O ven-
res 28, ás 00:00, entradas a 5 euros,
na sala La Iguana Club. 
E o sábado 29 estará o grupo Sol
Lagarto, unha banda de rock for-
mada en Barcelona no ano 1998 e
que conta con máis de 600 concer-
tos por toda a península. Ás 00:00,
entradas a 10 euros.
¬MÚSICA. Juanjo Treus. O gui-
tarrista e cantante vigués torna á
súa cidade este venres 28,
ás23:00, entradas a 2 euros, na
sala Contrabajo.
E o día seguinte, sábado 29, á
mesma hora e entrada a 5 euros,
chega o rock de Martynez, o in-
térprete galego que dará un con-
certo en acústico.
¬TEATRO. Angelina o el honor
de un brigadier. A obra de Jar-
diel Poncela está presentada
nunha produción dirixida por Pé-

Este foi o proxecto gañador da
máis recente convocatoria do Pre-
mio para novos comisarios, que en
2009 foi convocado conxunta-
mente polo MARCO de Vigo e o
FRAC Lorraine, Fonds Régional
d'Art Contemporain de Lorraine,
Francia. Até o 29 de agosto, no
MARCO.
¬EXPO. Catalá-Roca.Obras
mestras.  Unha importante mos-
tra deste fotógrafo catalán, compa-
rado con Cartier-Bresson, un dos
mellores retratistas en branco e ne-
gro do século XX, nunha completa
exposición que viaxará logo a Ma-
drid e Barcelona. Até este domingo
30, na Fundación Barrié.
¬EXPO. Rostros de Area. Mos-
tra audiovisual de Lois Patiño
(Vigo, 1983), unha panorámica for-
mada pola longametraxe Rayito,
videoinstalacións de pezas de vi-
deoarte e os trailer dos filmes Ros-
tros de Area, Paisaxe Interior e Lem-

brando as Faces da Morte. Até este
luns 31, na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Candida Höfer. Pri-
meira exposición da fotógrafa
alemá en España, na que  os comi-
sarios Doreen Mende e Markus
Heinzelmann ofrecen un perco-
rrido pola obra de Höfer desde os
seus inicios en 1968 até o ano
2008. No Museo de Arte Contempo-
ránea MARCO.
¬MÚSICA. Milknaut.  Dúo vigués
de pop electrónico que actúa este
xoves 27, ás22:00, entradas a 5 eu-
ros, na Fábrica de Chocolate.
O venres 28, á mesma hora,  será o
turno do ex compioñente do gru-
poLos Enemigos Josele San-
tiago, acompañado de Pablo No-
voa, con entradas de 12 a 15 euros.
E o sábado 29, actuación do grupo
de rock de Santiago Las Cosas
Que Nos Gustan, con entradas
a 3 euros.
¬MÚSICA. Skacha. Este grupo
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:
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� Vendovarios debuxos orixinais de
Laxeiro. Chamar ao teléfono 986
589026 de 20 a 22 h.

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

� Vendo balconada e portasdo sé-
culo XIX, por reforma, en Bergondo.
En perfecto estado. Tel: 628901393.

� Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Pro-
meto honestidade e sinceridade. Co-
rreo : 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 Ponteve-
dra, rúa Benito Corbal. Dous dormi-
torios, amueblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e rocho.  Aluguer:
575 Euros coa comunidade e o ga-
raxe incluídos. Tel: 689 585 767.

�  Vendo móbeis de oficina practi-
camente novos, en moi bo estado

(mesas, cadeiras e estanterías), e
computadores de todo tipo: portáti-
les e pcs clónicos con Windows e Li-
nux. +info: mobeisecomputado-
res@gmail.com

� Quixera coñecer a unha muller
progresista e galeguista de entre 30 e
45 anos que desexe unha relación de
parella. Só pido honestidade e since-
ridade. Prometo o mesmo. Escribir a
riasbaixas2007@yahoo.es, ou cha-
mar ao 687581137

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

�  Vendo óleo sobre táboa de casti-
ñeiro (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. Amo-
blado, calefacción. Tel: 676727618.

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

� 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.

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

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

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

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

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

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

� Alúgase piso en Ribadeo. Amo-
blado e calefacción. Tel: 676727618.

� Vendo madeira de buxo de até
13 centímetros de diámetro, seco e
verde. Santiago . Tel.: 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 embarca-
ción de fibra 3,60X1,60 marca
RAIDER do ano 2007 e remolque de
5 m. homologados. 2000 €. Tlfno. 618
156 964

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

� Carnota, Lira, a carón da praia.
Alúgase apartamento completa-
mente equipado para 4 persoas, con
terraza e vistas ao mar. Primeira quin-
cena de xullo 550 euros, 1º e 2º quin-
cena 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 se-
mana, etc., consta de duas habita-
cións, baño, salón cociña integrado,
todo amoblado. Telf.: 609867359.

� Véndese cadeira Jané  Carreira
PROde 2 pezas, conr capazo, homo-
logado para ir en coche e cadeira de
paseo. Vai co seu bolso a xogo. Prezo
130 euros. Tel:  881 977 028.

�  Alúgase piso en Vegadeo. Cén-
trico, amoblado e con praza de ga-
raxe. Telf. 637 259 084.

�  Busco persoas para compartir
oficinaen Santiago, zona de San Lá-

zaro. Equipado con mobiliario, am-
plo e luminoso. 400 euros recibos in-
cluídos. Tel.: 881 977 028.

�  Alúgase piso en Ribadeo. Cén-
trico con calefacción e amoblado.
Telf.: 676 727 518.

� Véndese moto trail Yamaha XT
(600 c.c.) do ano 2003 en perfecto es-
tado de conservación. 34.000 Km.Re-
galo luvas, maleta traseira, bolsa so-
bredepósito etc. Bo prezo.Tel.
609564425 , dende as 18:00.

�  Busco postais ou fotografías anti-
gas do Val Miñor (Baiona, Nigrán e
Gondomar) para colección. Tel.: 676
91 83 59

� Busco persoa responsábel para
compartir  apartamento novo en
Santiago. Zona tranquila a 10 minu-
tos do centro. Para 2 persoas, cada
habitación ten baño propio. Amo-
blado, exterior, moita luz. Fácil de
aparcar. 180 euros. Tel.: 687581137.

� Poña  aquí  GRATISo seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

A obra Aquí non chama nin Dios,
do grupo Madremía Producións,
ocupa a programación do Teatro
Arte Livre vigués durante a fin de
semana.

O grupo vigués Skacha.
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macartista posterior ao 11S,
logo do seu paso polo limbo xu-
rídico das mil e unhas Leis Pa-
triotas aprobadas para comba-
tir a pantasma do terrorismo
global. Cando se aclara o envu-
rullo, o protagonista emprende
unha odisea para limpar o seu
nome –o Khan do título–. A
cousa evoluciona co axeitado
ton sentimentaloide das súas
homólogas hollywoodianas
pero pronto descarrila cara ao
despropósito cando entra en
acción o mesmísimo Barack
Obama, vaia, a versión Bolly-
wood de Obama.

Rabia
Dirixe: Sebastián Cordero.
Intérpretes: Martina García,
Gustavo Sánchez Parra.
Drama. España, 2009

A gran triunfadora do último
Festival de Cine Español de
Málaga, onde obtivo tres pre-
mios na sección oficial, in-
cluído o principal, así como va-
rias mencións especiais. O co-
lombiano Cordero –Ratas, ra-
tos, rateiros– adapta a novela
homónima de Sergio Bizzio so-
bre o choque cultural de dous
inmigrantes latinoamericanos
no Madrid das urbanizacións
de luxo. El é albanel e ela asis-
tenta doméstica; os donos da
casa onde ela traballa marchan
de vacacións e os dous poden
vivir durante uns días a fanta-
sía de que ese é o seu fogar.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
Vaia par de polis
Dirixe: Kevin Smith.
Intérpretes: Bruce Willis,
Tracy Morgan.
Comedia de acción. EE UU, 2010

Kevin Smith dirixindo a Bruce
Willis nunha de polis? Pois si, e
manexando, ademais, con en-
tregada mitomanía todos os re-
ferentes das chamadas Buddy
Movies da década do 1980,
aquelas comedias de acción
con moita testosterona e pare-
lla de protagonistas que se le-
van mal,que causaron furor na
década das Armas Letais, os
Tango e Cash ou os Danko, Ca-
lor Vermella e demais. É a pri-
meira vez que o director de
Clerks, Mallratse Perseguindo
a Amytraballa cun guión alleo
pero as referencias non son de
todo estrañas ao universo crea-
tivo do director de Nova Jersey.
Willis –unha homenaxe auto-
rreferencial ao subxénero en sí

non son mortos viventes
stricto sensusenón infectados
rabiosos a consecuencia dun
experimento biolóxico do go-
berno.  Romero filmáraa como
unha variación oportunista,
máis folgada no presupostario,
do seu clásico seminal A noite
dos mortos viventesdespois de
que os seus filmes posteriores
–There's Always Vanilla e Sea-
son of the Witch– non acada-
sen a repercusión agardada.
Agora toca refrito listo para as
novas xeracións, cunha van-
taxe, iso si. Desta volta non se
trata de superar ningún filme
mítico do xénero. O encargado
do remakeé o responsábel da-
quel fiasco sahariano de hai un
lustro con Penélope Cruz e
Matthew McCounaghey.

O meu nome é Khan
Dirixe: Karan Johar.
Intérpretes: Shahrukh Khan,
Kajol, Christopher B. Duncan.
Drama. India, 2010

A grande aposta de Bollywood
para conquistar os despachos
de billetes internacionais. O
sentimental relato dun inmi-
grante indio musulmán con
síndrome de Asperger que so-
fre nas súas carnes a histeria

mesmo– e Morgan interpretan
unha dinámica parella de poli-
cías que montan a de San
Quintín na busca dun carísimo
cromo de béisbol dos anos 50.
No camiño haberá supermo-
delos mexicanas, narcotrafi-
cantes e demais trebellos que
irán dando pé ao humor de
groso calibre e o exceso de
chumbo e pólvora. 

Lexión
Dirixe: Scott Stewart.
Intérpretes: Paul Bettany,
Dennis Quaid.
Fantástico. EE UU, 2010 

Thrillerfantástico con parafer-
nalia bíblica para o debut como
realizador do veterano dos
efectos visuais Scott Stewart. O
seu nome aparece asociado aos
equipos responsábeis das tru-
caxes visuais nas grandes pro-
ducións de Hollywood dende
os seus días como meritorio na
rodaxe de Blade Runner. Na
súa primeira experiencia como

Xosé Valiñas

director mestura banda dese-
ñada, profecías bíblicas e thri-
llerfantástico oligofrénico para
narrar a resistencia dun grupo
de humanos rebeldes en loita
contra as lexións anxélicas en-
viadas á terra polo mesmísimo
Deus para exterminar a desca-
rriada humanidade.

The Crazies
Dirixe: Breck Eisner.
Intérpretes: Radha Mitchell,
Danielle Panabaker.
Terror. EE UU, 2010

Os zombis están de moda: ven-
den literarura, banda dese-
ñada, cine e camisetas como
nunca antes e os produtores
andan tolos buscando historias
que lle botar á caixa rexistra-
dora. Co catálogo clásico sa-
queado até a extenuación, hai
que buscar xa xoias menores. É
o caso deste pequeno clásico
heterodoxo do pai moderno do
xénero, George A. Romero; non
forma parte do canon porque

Bruce Willis, Tracy Morgan e Ana de la Reguera [desde a esquerda] en Vaia par de polis. ABBOT GENSER

Shahrukh Khanen O meu nome é Khan.

Fotograma de Lexión. LEWIS JACOBS Radha Mitchellen The Crazies.  SAEED ADYANI

Martina Garcíaen Rabia.
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difícil

CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Do 21 de abril ao 13 de maio disputouse en Sofia o match polo campionato do
mundo de xadrez entre o indio Vishwanathan Anand e o búlgaro Veselin Topalov.
Ambos contendentes chegaron á derradeira partida das doce ás que estaba pac-
tado o match empatados a 5 puntos e medio. Se esta partida acababa en táboas te-
ríase que ir a un desempate de partidas rápidas. Anand ten fama de ser o xadrecista
máis rápido de todos os  tempos e tal vez iso afectou a Topalov que fronte a unha de-
fensa moi sólida de Anand que apuntaba un claro e rápido empate perdeu os ner-
vios e decidiu arriscar en exceso en busca da vitoria. Anand non se alterou e entre-
gou dous peóns a cambio dun demoledor ataque que acabou coas esperanzas do
búlgaro de proclamarse o novo campión do mundo.

Topalov, Veselin 2805
Anand, Vishwanathan 2787

WCHM 2010 Sofia (12) 11.05.2010. D56:
Gambito de dama refusado. Defensa
Lasker.
Topalov mostrou unha encomiábel
enerxía na busca da vitoria pero non
puido coa calma, resistencia e boa plani-
ficación de Anand. 1.d4 d5 2.c4 e6
3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Ae7 5.Ag5 h6 6.Ah4 0-
0 7.e3 Ce4 8.Axe7 Dxe7 9.Tc1 c6
10.Ae2 Cxc3 11.Txc3 dxc4 12.Axc4

Cd7 13.0-0 b6 14.Ad3 c5 15.Ae4 Tb8
16.Dc2 Cf6 17.dxc5 Cxe4 18.Dxe4
bxc5 19.Dc2 Ab7 20.Cd2 Tfd8 21.f3
Aa6 22.Tf2 Td7 23.g3 Tbd8 24.Rg2
Ad3 25.Dc1 Aa6 26.Ta3 Ab7! 27.Cb3
Tc7 28.Ca5 Aa8 29.Cc4 e5 30.e4 f5!
31.exf5? e4! 32.fxe4? a apertura da dia-
gonal mostrarase fatal para Topalov
32…Dxe4+ 33.Rh3 Td4 34.Ce3 o rei ex-
posto é a clave da posición perdedora
das brancas Diagrama 31…De8! 35.g4
h5 36.Rh4 g5+ 37.fxg6 Dxg6 38.Df1

Txg4+ 39.Rh3 Te7 40.Tf8+ Rg7
41.Cf5+ Rh7 42.Tg3 Txg3+ 43.hxg3
Dg4+ 44.Rh2 Te2+ 45.Rg1 Tg2+
46.Dxg2 Axg2 47.Rxg2 De2+ 48.Rh3
c4 49.a4 a5 50.Tf6 Rg8 51.Ch6+ Rg7
52.Tb6 De4 53.Rh2 Rh7 54.Td6 De5
55.Cf7 Dxb2+ 56.Rh3 Dg7 Topalov re-
sígnase e Anand proclámase campión
do mundo 0-1.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Vogal. 2- Categoría ou grado de habelencia nas artes mar-

ciais. 3-Engano, nos xogos de cartas. 4-Paxariño moi común en

parques e cidades. 5- Lume que se acende no forno, para

manter a temperatura de cocción adecuada, ou na porta, para

darlle cor ao pan. Apelido do cantante que cantou aquelo de:

“en el río aquel...”. 6- Pertencente ou relacionado cun determi-

nado lugar ou demarcación. 7- Casto signo zodiacal. Vogal.

Aparello usado para soster e poder ler libros, papeis ou partitu-

ras. 8- Tivo a obriga. Cadrar ben, ser apropiado. 9- Rebelde

inglés. Nitróxeno. Lugar cuberto de area para celebrar comba-

tes ou loitas, e modernamente extensible a calquera competi-

ción deportiva. 10- Localidade lucense, epicentro habitual dos

terremotos galegos. 11- Instrucción que se debe cumprir.

Nome propio de varón. 12- Aluga un terreo ou casa. 13- Dise

do terreo desprovisto de humidade, moi seco. 14- Eso que non

se sabe se foi antes ou despóis que a galiña. 15- A mesma vogal

que en “1”.

Verticais:

1- 500 en números romanos. 2- Percibir pola vista. 3- Monta-

ñosa terra dos Lamas e dos Sherpas. 4-O que usamos para pen-

sar.  5- Parte inferior do pescozo do vacún, ou peza dunha arma-

dura antiga. 6- Material co que se reviste unha cousa, interior ou

exteriormente. Muller que adoita roubar. 7- Entregarei. Outeiro,

prominencia de terra. 8- Siglas de “Altezas Reais”. O pronome

“ti” en certas zonas de Galiza. Símbolo do Sodio. Defecto, defi-

ciencia física ou moral. 9- Terreo pendente na beira dun río,

ribada. Nome propio masculino. 10- Muller co cabelo de certa

cor. Unido con cordas, amarrado. 11- Noitebra, ave nocturna

dos caprimúlxidos. 12- Apéndice carnoso que ten a cabra no

pescozo. 13- Vehículo de transporte de Tarzán. 14- Disputa,

liorta.  15- Símbolo da resistencia eléctrica.

Anand, campión do mundo.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO

Pasatempos 1408.qxd  25/5/10  23:43  Página 1



H. Vixande
CCaattaa  ddee  lleeiittee,,  sseerrvviirráá  ppaarraa  ddiiss--
ttiinngguuiirr  eennttrree  lleeiittee  ggoorrddoo  ee  ddeess--
nnaattaaddoo!!
Iso é ben fácil! O desnatado
practicamente é todo auga. O
noso curso de cata está orien-
tado a distinguir cando o leite
ten calidade e en darlle ao con-
sumidor final a idea de que hai
moitas clases de leite, que non
todos son iguais.
CCoonnffééssoollllee  qquuee  nnoonn  sseeii  ddiiffee--
rreenncciiaarr  eennttrree  lleeiittee  eenn  ppoo  ee
ffrreessccoo  ddaa  vvaaccaa..
Seguramente tomou algún
café con leite deses de má-
quina que sabía fatal; a culpa
non era do café, era do leite,
que era en po. Ás veces, algúns
leites en po son máis cremo-
sos, pero é porque lles falta
auga. É fácil diferenciar polo
aspecto. Eu fago unha análise
sensorial, non se trata dunha
proba de laboratorio.
FFaann  ccaattaass  cceeggaass  ccoonn  cciinnccoo  vvaa--
ssooss  ddiissttiinnttooss,,  pprriimmeeiirroo  ccoollaarráánn
oo  lleeiittee  ppaarraa  qquuee  nnoonn  lleevvee  ttoonnaa!!
Non pretenderá que poñamos a
marca? Cando fago esas catas,
ao final pregunto que vaso gus-
tou máis e sempre é o do leite
enteiro pasteurizado fresco. Se
alguén compra un leite de
marca branca só é polo prezo,
non polo sabor. Non digo que
sexa malo ou tóxico pero, que
necesidade temos de engadirlle
algo? Se non llo quitamos, non
precisamos engadirllo despois.
??

Federico Cocho

Xa non lucía bigote mais
cando o usaba arábao

arreo cos dedos polgar e índice
da súa man esquerda. Adoitaba
traballar seguido mentres repa-
saba sen tregua aquel mostacho
moruno e se gaseaba cun
eterno pito nas mans.

Sei que no fallado dos ami-
gos mortos arquivarei esa imaxe
precisa da película da súa vida,
curta de máis por imposición
dun guión outra vez inxusto.

Mais no seu cartafol engadi-
rei un puntiño vermello, o sím-
bolo que distingue os amigos
exemplares. Eses grandes ho-
mes do común, con estudos
ou sen eles, de aquí ou de
acolá. Eses dos que, de xeito
natural e sen eles nin nós pre-
tendelo, incorporamos ao
noso persoal mostrario de va-
lores.

Levamos todos no cerebro
un buscador de valores, do que
tiramos nas situacións vitais
comprometidas. Absorbemos
vidas próximas, valiosas pola
súa actitude fronte á vida, que
operan como búsolas invisibles
tamén nas cousas do día a día.
Son vidas reais coñecidas de
preto, non mitos lonxanos.

Eis a vida de Juanjo, coruñés
de Burgos. Un traballador des-
comunal, unha referencia do
compromiso progresista insu-
bornable. Profesionalidade en
estado puro, honra do xorna-
lismo galego. 

Cando no meu buscador es-
criba palabras auténticas ,como
“compromiso” ou “solidarie-
dade” ou “profesionalidade”,
sairá sempre o cartafol de Juanjo
Gallo, o dono daquel traballado
bigote. Outro bo e xeneroso rou-
bado a traizón que nunca sere-
mos quen de substituír.�

JUANJO

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Presidente e Conselleiro Delegado: Afonso Eiré López. Director: Manuel Veiga Taboada

Redacción: Príncipe 22 baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com

Administración, subscricións, publicidade e Editorial: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830                                                 Diario dixital: www.anosaterra.com

Xan Carballa

Da illa caribeña coloni-
zada polos Estados
Unidos apenas sabe-

mos polas noticias (musicais ou
non) de Ricky Martin. A ex colo-
nia española non conta na
axenda informativa de Madrid

nin sendo refuxio de exiliados do
franquismo (de Eugenio Granell
ao escultor Compostela, de Pau
Casals a Juan Ramón Jiménez).
Agora levan oito semanas de

folga xeral na súa prestixiosa
Universidade polas propostas
do gobernador Luís Fortuño.

Avanzado das medidas neo-
liberais, Fortuño despediu a
15.000 empregados públicos,
conxelou os salarios e propón
como medida estrela a semi-

privatización de servizos esen-
ciais e o recorte de 100 millóns
de dólares no orzamento uni-
versitario para 2011 teñen en
pé a estudantes e profesores,
pero das illas do Caribe só nos
informan, ou desinforman, do
que sucede en Cuba.�
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O leite UHT é un leite morto. So-
méteno a un proceso de calor
intensa e a conta diso xa non ten
as mesmas vitaminas que o pas-
teurizado. Ante esas carencias,
hai marcas que lle botan calcio e
vitamina D para absorbelo.
¡¡HHaaii  ddiiffeerreennzzaa  eennttrree  ppaasstteeuurrii--
zzaaddoo  ee  UUHHTT??
Haina. O pasteurizado é some-
tido a un golpe de calor a 75
graos uns segundos. A UHT
sobe dos cen graos durante
máis tempo. Para que un leite
dure tres meses hai que quitarlle
todo o que se pode descompor.
EE  ccoommoo  ppooddeemmooss  ddiissttiinngguuiilloo??

Vén na etiqueta. 
DDiirráánn  qquuee  oo  lleeiittee  nnoonn  ssaabbee  nniinn
cchheeiirraa,,  aa  mmiinn  ppaarréécceemmee  qquuee  ssii..
Probe a comparar o sabor do
pasteurizado co do UHT. O
leite de verdade ten que saber a
tona e no UHT como moito
queda un rastro do sabor!
QQuuee  ppaassaa  ccooaa  ggrraaxxaa  ddoo  lleeiittee??
Os nenos ao mellor non preci-
san un leite gordo ou eu se teño
o colesterol alto, pero hai leites
pasteurizados aos que lles qui-
tan graxa sen perder calidade.
Desde logo, non entendo por
que lles dan aos nenos leites de
crecemento se vai ben o pas-

teurizado de toda a vida!
OO  ccoonnssuummiiddoorr  ssoobbrree  ttooddoo  ffíí--
xxaassee  nnoo  pprreezzoo..
Pois un leite por debaixo dos
75 céntimos o litro non ten
toda a calidade. Se o bebes non
vas intoxicarte, pero cando
abaratas en custos nótase.
EE  aass  mmaarrccaass  bbrraannccaass  ssoonn  iigguuaaiiss
qquuee  aass  oouuttrraass??
En xeral son. Tamén hai algun-
has marcas que son iguais que
as brancas, ás veces faise para
aforrar e quen perden son os
consumidores. Desde logo, a
culpa non é dos gandeiros, que
entregan un leite moi bo.�

Carmen Garrobo, catadora
‘Un leite por debaixo dos 75 céntimos non ten calidade’

’’Juanjo Gallo, 
profesionalidade en estado

puro,
honra  do

xornalismo
galego” 
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Dedícase á análise sensorial de bebidas, dirixe a Escola Española de Cata e, o 11 de xuño dentro do Salón
da Alimentación do Atlántico, no recinto feiral de Silleda, ofrece unha cata de leite.
Ademais, o 1 de xuño é o Día Internacional do Leite. 
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