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É presidente da sala segunda da
Audiencia de Pontevedra, e o
pasado 29 de maio recibiu o recoñecemento de Galego Egrexio, por parte do xurado dos
Premios da Crítica. Fundador
da Irmandade Xurídica Galega,
entidade formada por xuíces,
fiscais, notarios e avogados que
fomentan o uso do galego na
xustiza, Xosé Xoán Barreiro
(Foz, 1958), reivindica a importante produción de sentenzas e
autos en galego dos últimos
anos, “paradoxicamente por riba de Euskadi e Cataluña”.
O premio que vén de recibir
ten moito que ver co seu compromiso co galego na xustiza,
un ámbito no que se avanza
moi de vagar. Por que?
Neste campo interveñen moi
diferentes elementos. Os funcionarios pertencen, na actualidade, á comunidade autónoma;
nós ao Consello Xeral de Poder
Xudicial; os fiscais ao Ministerio
de Xustiza e todos estamos traballando cunha serie de profesións liberais, desde avogados a
procuradores, notarios ou graduados sociais. Toda esa amalgama de funcionarios e esa procedencia diversa fai que ao me-

llor o galego non estea tan implantado como nunha area que
só depende da Xunta de Galicia.
E cal é a actitude xeral respecto
ao idioma de tan dispares procedencias?
Cando comezamos se non hostil si era bastante belixerante, no
sentido de que todo o traballo
noso era en columna dobre (para galego e castelán) e tiñamos
que aturar as andrómenas de
que o galego non tiña prestixio e
precisión como o castelán. O da
dobre columna superouse, aínda que hai que traducir textos
porque van operar nun tribunal
de fóra de Galicia. Co paso do
tempo os prexuízos sobre a capacidade do idioma foron caendo e as dificultades son comúns
ao castelán, que tamén ten que
operar con terminoloxías como
renting, leasing e tantas outras
que ás veces permanecen no inglés orixinal.
Agora operan cun novo sistema informático?
Entrou en vigor o 4 de maio a lei
da Nova Oficina Xudicial. Reformouse todo o sistema operativo. Se eses programas, que nos
fornece a Xunta, arrincasen por
defecto en galego sería como no
SERGAS, onde os casilleiros a

’’

Osprexuízossobre
o prestixio e a capacidade
do galego foron caendo”

’’

SuperamosaCataluña
e País Vasco en sentenzas
redactadas na lingua propia”

’’

Opoderxudicialéoúnico
que non ten completada
a descentralización ao non
haber consellos de poder
xudicial das autonomías”

cubrir polos médicos xa poñen
doente ou causa da lesión, e aínda que algúns os cubran en castelán, xa están indicando un camiño e familiarizándose cun léxico. Na xustiza non se fixo e
sendo fornecido pola Xunta sería moi útil que ao prenderse ca-

da mañá estivese en galego.
E cal é a actitude e a práctica co
galego dos variados profesionais que interveñen.
É moi cambiante. Se o xuíz fala
galego hai unha tendencia a
adaptarse e en materia idiomática a súa actitude marca a pauta. Do que sucede na sala de vistas e as actitudes lingüísticas podía escribir moito. Hai acusados
aos que lle resulta sospeitosa a
miña actitude e pensan que
busco unha complicidade para
que cante o que non dixo á policía. O acusado sempre está á espreita, pero as testemuñas sexan particulares ou funcionarios
policiais están relaxados e falan
moito máis o galego. Nos avogados hai unha tendencia maior a
falar galego pero, agás nos novos, está a eiva da escrita. A miña
experiencia, con avogados e fiscais chegados de fóra, é que
nunca tivemos problemas cos
xuízos en galego e se alguén pide
aclaracións fanse.
Desde cando emite sentenzas
en galego?
Desde o ano 1984. Sempre presumo de que superamos ao
País Vasco e Cataluña en sentenzas redactadas en galego.
Aínda que vascos e cataláns

‘O Parlamento é o que pode derrogar a lei de amnistía’
A xustiza quedou nunha pa réntese na transición, e iso está agora no primeiro plano a
conta da memoria histórica.
Cal é a súa posición a respecto
da revisión xudicial do período ditatorial?
A lei de amnistía, que é preconstitucional, quixo facer
unha especie de punto e aparte, e habería que reinterpretala ou derrogala. Pódense exhumar cadáveres pero a am-

nistía non permite esixir responsabilidades. O lexislativo é
quen, con pudor polo tempo
pasado, pode modificalo.
Mesmo para as exhumacións
ten habido deixadez xudicial.
Especialmente pola competencia, se deben ser os organismos estatais ou os xulgados territoriais. Está pendente dunha
decisión do Tribunal Supremo
e nós temos dúas causas, de
Porriño e Ponteareas, penden-

tes dela. Cando se resolva o
asunto Garzón aclararase definitivamente a competencia.
O batifundio do caso Garzón
foi finalmente o que cataliza
esa decisión.
Si, porque el declarouse competente de entrada e despois
derivouno aos xulgados territoriais e iso está sen resolver.
Ademais dos delitos propiamente de morte, o franquis mo deixou tras de si un ronsel

de expropiacións e incauta cións de casas e bens, poderían ser revisados?
Algunhas recuperáronse, como as casas do pobo a través
do patrimonio sindical. Mais,
no que afecta a particulares hai
expedientes, tanto no caso dos
desaparecidos que buscan un
corpo, como dos que reclaman bens expropiados, non
sei se hai medios abondo hoxe
se iso se decide levar adiante.G
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editorial

DEPUTACIÓNS
E MALGASTO

Información diaria en
www. anosaterra.com

E

a na lingua’
contan desde hai moito tempo
con apoio lingüístico-informático, nós gañámoslle e somos a
comunidade autónoma con
máis sentenzas, autos e providencias redactadas en galego.
A explicación a este feito insólito é que en Cataluña e no País
Vasco hai moitos xuíces de paso, pero en Galiza case todos os
xuíces son galegos.
Precisamente a creación dun
espazo xudicial catalán é unha
das claves do recurso de in constitucionalidade que presentou o PP ao Estatut.
Hoxe o idioma, no caso de Galicia, non é unha esixencia pero si
un mérito para acceder a unha
praza, e penso que está ben así.
Porque hai expresións e xiros
que se non coñeces a lingua non
podes facer un xuízo cabal sobre
o que estás ouvindo. A idea de
crear un poder xudicial autónomo xa vén de vello, porque o poder xudicial é o único que non
ten completada a descentralización como o lexislativo e o executivo, porque hai parlamentos
e gobernos autónomos cun
campo propio de competencias. Non hai consellos de poder
xudicial nas autonomías e creo
que son posíbeis e desexábeis. O
mesmo que acadar competencias como as de centros penitenciarios.
Por razóns políticas ou tamén
por utilidade?
Se temos un estado social e de
dereito na comunidade autónoma temos que ter poder xudicial porque estaríamos coxos
nun dos tres poderes.

DEREITO CIVIL GALEGO
E MEMORIA HISTÓRICA.
Vostede é un valedor do uso do
dereito civil galego, hai resistencias ao respecto?
Coa lexislación antiga dos anos
sesenta sí, porque era arqueolo-

xía xurídica. Coa compilación
de 1995 e a máis actual de 2007
xa é máis fácil aplicar as figuras
que contempla, propias só de
Galiza. Por exemplo nas servidumes do paso, nas que se se
proba o uso continuado por vin-

te anos dun servizo podes gañar
o dereito legal a ese paso; ou no
apartamento, que podes darlle a
herdanza que lle corresponde a
un fillo en vida ou o testamento
mancomunado, que ten moita
eficacia. Son institucións pro-

pias moi prácticas e que pode
aplicarse en toda persoa que teña veciñanza civil galega, que se
adquire residindo no mesmo sitio dez anos ou despois de dous
anos se vas ao rexisto civil e manifestas vontade de ser galego.G

mpeza a callar na opinión pública a idea de
que a Transición non se fixo
nin tan ben como afirman os
protagonistas do, daquela,
chamado consenso, nin tan
mal como proclamou sempre unha minoría, sobre todo
nacionalista. A Transición, segundo este novo punto de
vista, fíxose a medias. Logrou
avances democráticos fundamentais e evidentes, pero deixou á marxe algunhas cuestións non menos esenciais
que agora están a saír á luz.
Un dos cambios que quedaron fóra daquel consenso
foi o das Deputacións. Os entes provinciais constituíranse,
no seu día e por definición,
como os encargados de articular e trasladar o centralismo á esfera local. O caciquismo, que non é para nada unha cousa galega, tinguiu absolutamente o conxunto de
España dacabalo dos séculos
XIX e XX e, como recoñecen
os historiadores, a existencia
do cacique é consecuencia
directa do centralismo (todo
un recordatorio para os que
hoxe pretenden recortar o Estado das Autonomías).
As Deputacións, ámbito
de conseguidores fronte a unha administración central distante, son hoxe polo tanto unha reminiscencia do pasado,
como pon tamén de manifesto o propio criterio de elección, de tipo indirecto e baseado noutra reliquia administrativa, tal son os partidos xudiciais. As Deputacións representan unha administración
dobre e polo tanto constitúen
un malgasto rechamante en
tempos de crise.
A pasada semana no parlamento, o BNG non pediu a
supresión das Deputacións,
senón somente a súa “racionalización”. PSOE e PP votaron en contra. Non embargante, a proposta do BNG
serviu para aclarar as prioridades de cada quen á hora
de aforrar e apunta a unha
modernización administrativa que, máis cedo ou máis
tarde, todas as forzas políticas deberán consensuar.G
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María Obelleiro

ASEMANA
SEGUNDO O BNG

FEIXÓO PAGA VIAXES A MITINS
DO PP CON CARTOS DA XUNTA
O portavoz parlamentar do
BNG, Carlos Aymerich, revelou
nunha rolda de prensa que o
presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, viaxou aos actos
do PP andaluz o domingo 30
de maio a conta das arcas públicas. Feixóo foi á Línea de la
Concepción (Cádiz), para clausurar canda Javier Arenas as
xornadas “Municipios Actuación Preferente” do PP de Andalucía. O Gabinete de Comunicación da Xunta non informou de que o 30 de maio Feixóo realizase ningunha actividade como presidente do Executivo galego. Ademais, Aymerich criticou que o conselleiro
de Cultura, Roberto Varela,
gastase “300.000 euros” na súa
viaxe á Exposición Universal
de Xanghai. Neste sentido, a
deputada socialista María
Quintas censurou o responsábel de Cultura por pagar 14.500
euros en tres billetes de avión á
China co gallo dese evento.G
O PSOE QUERELARASE

O PP ACUSA O PSOE DE
‘SACAR POLA PORTA DE ATRÁS
DA XUNTA 665.000 EUROS’
O portavoz do PPdeG, Antonio
Rodríguez Miranda, denunciou
a existencia dunha suposta trama “dirixida” polo senador e secretario de Organización do PSdeG, Paulo García. Así, advertiu
dunha “rede de asociacións
pantasma” vinculadas co PSdeG e a Unións Agrarias (UU
AA) que, asegura, “puideron sacar pola porta de atrás” máis de
645.000 euros no 2006 para “pagar gastos de campaña do PSOE
e aforrarlle nóminas”. En rolda
de prensa, o deputado popular
revelou un conxunto de “28 organizacións” fundadas por “44
cargos do PSOE e organizacións
afíns que presuntamente contratou só no 2006” 47 persoas
con fondos da consellaría de
Traballo, daquela dirixida por
Ricardo Varela, vicesecretario
xeral do PSdeG. Rodríguez Miranda explicou que, co cambio
de goberno, os populares puideron acceder “a toda a información” e sinalou que non descartan acudir á vía parlamentar e á
Xustiza cando acaben de analizar os documentos. O PSOE xa
anunciou unha querela contra o
PP por “acusacións falsas” ante
esta “nova fantasía” de Rodríguez Miranda.G

SEGUNDO UN EX EDIL
DE GONDOMAR

A CAMPAÑA DO PP
NO URUGUAI PAGOUSE
CO SUBORNO
Un dos ex concelleiros do PP
de Gondomar acusado de suborno, Xosé Luis Mosqueira,
admitiu que tanto el coma o
ex edil Alexandre Gómez cobraron un total de 540.000 euros de tres promotores urbanísticos a cambio de convenios. Os cartos, segundo afirmou na vista oral do xuízo,
destináronse ao financiamento da campaña do PP en
Montevideo (Uruguai) e a
apoiar economicamente o

partido independente Move
Gondomar. O acusado manifestou que, ao decatárense os
populares do “perigo de non
gañar –as municipais do
2007– por maioría absoluta”,
consideraron que debían “facer unha campaña interesante”. Mosqueira relatou que
“Álex –Gómez– dixo ter a solución”, o cobro de certas cantidades de diñeiro a cambio de
facilitar a inclusión de tres
convenios urbanísticos no
Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM) de Gondomar. Na súa declaración, o
ex edil confirmou que se pediron 180.000 euros por cada un
dos convenios urbanísticos.G

Congreso do PP no Uruguai o pasado mes de marzo.

A.G.N.

MUNICIPAIS

O PP RENOVA OS CANDIDATOS
DE LUGO, FERROL E OURENSE
O PP xa desvelou os nomes dos
cabezas de lista nas urbes durante un acto celebrado no
Monte do Gozo. Tres dos sete
candidatos do PPdeG nas cidades estrearanse na pugna polas
Alcaldías nas eleccións municipais do 2011. Trátase de Xosé
Manuel Rei Varela (Ferrol), Xaime Castiñeira (Lugo), e Rosendo Fernández (Ourense). Repetirán como cabezas de lista Carlos Negreira (A Coruña), Telmo
Martín (Pontevedra), Xerardo
Conde Roa (Santiago) e Corina
Porro (Vigo). Dos sete candidatos presentados por Feixóo, tres
deles terían que deixar os seus
escanos na Cámara galega se logran a alcaldía. Trátase de Ne-

Acto de presentación dos candidatos do PP á alcaldía das cidades.

greira, Castiñeira e Fernández,
mentres que Conde Roa ocupa
un escano no Congreso dos Deputados. Pola súa banda, Porro

PEPE FERRÍN / A.G.N.

preside a Autoridade Portuaria
de Vigo, aínda que voces do seu
partido apuntan que podería
abandonar este cargo a finais de

ano, para centrarse na campaña electoral.G
‘A PETICIÓN PROPIA’

FEIXÓO DESTITÚE
O SECRETARIO XERAL
DE EDUCACIÓN
PROMESA ELECTORAL

FACENDA
NON LLES REBAIXARÁ O IRPF
ÁS RENDAS MENORES
A Xunta vén de incumprir
unha promesa electoral, a rebaixa do IRPF no tramo autonómico. En resposta a unha pregunta parlamentar do
BNG, a Consellaría de Facenda asegura que estuda as
medidas de redución para as
rendas inferiores a 17.707,21
euros, mais di que manterá
parada a súa aplicación até
que aumenten os ingresos. O
Executivo autonómico precisa que estas rebaixas tributarias sobre o IRPF “serán expostas este ano ou ao longo
da lexislatura en función das

A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás.

dispoñibilidades orzamentarias”. Feixóo comprometérase no sexto día de campaña a rebaixarlles o 8,2% ás
rendas inferiores a 17.770 eu-

PEPE FERRÍN / A.G.N.

ros, o 4,1% ás inferiores aos
33.007 euros de base liquidábel e o 2,7% aos que posúen
unha base liquidábel de
53.407 euros.G

O “número dous” do conselleiro
de Educación, Xosé Luís Vázquez Fernández, deixou o seu
posto. Alberte Nuñez Feixóo
alegou que o responsábel foi
destituído “a petición propia
por motivos familiares”. Segundo o presidente, Váquez retornará ao seu posto de inspector
na Consellaría de Educación. A
marcha de Vázquez prodúcese
inmediatamente despois da polémica tramitación final do Decreto do Plurilingüismo. Pola
súa condición de secretario xeral, Vázquez era o responsábel
da tramitación das leis da Consellaría de Educación. O substituto é Xesús Oitavén Barcala, até
hoxe auditor do Consello de
Contas de Galiza.G

>>>
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Os escándalos frean a ofensiva
do PPdeG

’’

CONTRADICIÓNS
Xosé Manuel Barreiro
Vicepresidente do PPdeG

Os conservadores tentan desgastar os bipartitos
locais acusándoos de malgasto, pero asemade
vense obrigados a rebater varios casos de presunta
corrupción urbanística e caciquismo nas súas filas

A

Manuel Vilas

“O PP non está en condicións
de dar leccións do uso eficaz e
eficiente dos recursos públicos. Especialmente, se o modelo é a Deputación de Ourense, onde non hai persoal
eventual porque todo o persoal de confianza accede a un
posto fixo, non hai que ver
máis que o último congreso
do PP de Ourense, onde usaron os postos de traballo para
favorecer un candidato”. Así
responde Manuel Antelo, secretario de acción municipal
do BNG, á ofensiva do PP contra o suposto malgasto nos bipartitos locais.
Os conservadores repiten a
estratexia que tanto éxito lles
deu na campaña das galegas:
os bipartitos municipais son
gobernos divididos e gastadores, onde cada bando favorece
a empresarios amigos e coloca
o máximo número posíbel de
asesores. A prensa afín aos
conservadores xa entrou no
xogo con varias portadas con
esta mensaxe.

NON ACENDER O VENTILADOR. A directriz política no BNG é non
acender o ventilador. PSdeG
e PPdeG están inmersos nun
cruce de acusacións despois
de que os socialistas denunciasen trato de favor ás empresas relacionadas con exministros (Piqué), familiares
(a sobriña de Romai Beccaría) e ex-conselleiros populares (Del Alamo). O PPdeG respondeu inmediatamente

acusando a Pablo García, número dous do PSdG e quen
puxo cara ás denuncias, de liderar unha trama de financiamento ilegal a través de
Unións Agrarias en tempos
do bipartito.
O nacionalistas eluden o
choque directo, mais apuntan
algúns casos evidentes de xestión pouco eficaz por parte de
líderes locais do PPdeG. Ademais da Deputación de Ourense, Antelo sinala que “en
Sanxenxo, entre todos os concelleiros cobran máis de
300.000 euros ao ano; a mesma alcaldesa tivo que rebaixar
os soldos porque cobraban
máis que un conselleiro”.
Antelo confía en que a estratexia conservadora dane
menos aos alcaldes de esquerdas que ao tándem Touriño-Quintana, pois “a dialéctica política das municipais é mais diversa, e vai obrigar o PP a presentar propostas concretas”. Pola súa banda, o BNG presentará os seus
candidatos nas cidades o 10
de xullo e no resto do país a
principios de ano.
No PSdeG respiran aliviados. Non é tempo de defenderse, senón de atacar coa
munición fornecida polo caso de Gondomar, onde un exedil do PPdeG recoñeceu ante o xuíz cobrar comisións de
construtores para financiar a
campaña conservadora no
Uruguai. O PP de Pontevedra
cualificou esas declaracións

Carlos Silva,ex alcalde de Gondomar (PP).

’’

Osconservadoresrepiten
a estratexia que tanto éxito
lles deu na campaña
das galegas: os bipartitos
municipais son gobernos
divididos e gastadores”

’’

Osnacionalistasconfían
en que a estratexia desgaste
menos que ao tándem
Touriño-Quintana, ao ser
a dialéctica das municipais
máis diversa”

A.G.N.

de “absolutamente falsas e
totalmente inaceptábeis”
mentres o PSdeG xa as remitiu á Fiscalía Anticorrupción.
A especulación urbanística promete afundir máis de
un candidato a alcalde no
ano que falta de campaña.
Tras o caso de Gondomar, a
esquerda xa recompila informes sobre os principais candidatos conservadores, especialmente o pontevedrés
Telmo Martín, directivo en
polo menos cinco empresas
da construción (Teydico, Inmobiliaria av. Uruguay
Construcuatro, Invercasa,
Procasa, Grupo Inmobiliario
Martin Taboas e Promociones Lordelo).G

Deus rogando e co mazo
dando. Esta é a máxima
que está a aplicar o BNG. Avogan pola desaparición das Deputacións pero teñen representación nelas e cogobernan
en dúas.
En Lugo, o outro día, durante
o tratamento do asunto en sesión plenaria, xustificaban a súa
postura aludindo á coherencia.
Pero non é en si mesmo incoherente cuestionar a pervivencia
dunha institución, amparada
ademais pola Constitución, e
formar parte do equipo de goberno que a dirixe?
Os malabarismos dos nacionalistas resultan ás veces incomprensíbeis. Abren artificialmente e por iniciativa propia un
debate a estas alturas absurdo e
despois, como era previsible,
non calla nin no debate político
nin entre a opinión pública a
inútil pretensión de nadar e gardar a roupa.
Como cabería agardar, acaban non xa salpicados senón
mollados coma pitos neste
tanteo imposíbel de desgranar
unha argumentación na que
ten igual peso o si e o non. E iluso pretender, por riba, que esa
rara pirueta non teña ningunha consecuencia para eles e tamén para os socialistas. Pode
manterse, coma se tal cousa, a
necesaria colaboración entre
ambas as formacións pese a
que unha delas poña en cuestión a propia función das administracións provinciais?
Eiquí tamén o PSOE incorre
nunha incongruencia difícil de
explicar. A non ser que uns e outros antepoñan ás súas “coherencias” ao beneficio político e
económico que leva implícito
dirixir unha institución. Non
gobernan xuntos (basicamente
porque non existe un programa
de actuación conxunto e consensuado) senón que se reparten competencias e fondos.
Trátase de sacar tallada, sen importar que o que se di e o que se
fai sexa incompatíbel.G

’’

Nonéincoherentecriticar
unha institución
e ao mesmo tempo
participar
no seu goberno?”

>>>
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Anxo Lorenzo, secretario xeral de Política Lingüística

‘O decreto representa o que a maioría

Ceferino Díaz

“

Despois da crise xa nada
volverá ser igual” dicía
acertadamente esta fin de semana o ministro de Fomento,
Xosé Blanco. Efectivamente,
témolo advertido moitas veces: tras a crise non volveremos ao 2007 senón a un mundo diferente, sustentábel económica e ambientalmente.
Pero que o diga un ministro
ten outra transcendencia (a
afirmación chega a máis xente,
que toma nota) e está ben que
así sexa porque canto antes
saiba a cidadanía da realidade
da situación máis fácil será que
perda o medo.
O mundo que vén non terá
para a maioría as alegrías consumistas dos anos precedentes. Teremos que axustar as
nosas pautas de consumo ás
rendas e así deberemos, por
exemplo, coidar os electrodomésticos, máquinas e demais
trebellos que nos fan a vida
máis levadeira até que esgoten
a súa vida útil. Haberá que
compartir a riqueza co mundo
global por solidariedade –senón, por egoísmo– e investir
na conservación da natureza.
A nova sociedade esixe unha recuperación de valores
perdidos como os da cooperación comunitaria. Se somos
solidarios sancionaremos todo tipo de fraudes. Debemos
entender –e desculpen que insista tanto nesta cuestión–
que os dereitos acadados
(educación, sanidade, pensións, subsidio de paro, etc)
poden e deben mellorar pero
para iso todos debemos cumprir as nosas obrigas. Evidentemente, sen esquecer que os
servizos públicos son de todos
e para todos, e como tal deben
ser financiados por todos de
forma progresiva, pagando
máis as rendas máis altas.
Concienciémonos. A valoración do público, do colectivo, é un valor a recuperar.G

’’

A nova sociedade esixe
recuperar valores
como o da
cooperación
comunitaria”

Horácio Vixande
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Anxo Lorenzo (Vigo, 1964) é secretario xeral de Política Lingüística e director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo.
No centro da polémica da lingua, dirixiu a redacción do decreto de plurilingüismo que
vén de entrar en vigor. Nesta
entrevista explica o contido do
texto e aborda o contexto social
e político arredor do galego.
O decreto que vén de aprobarse
coñeceu tres versións e todos
indican que eran moi diferentes
entre elas. Por que razón?
Porque entre o documento de
bases que presentamos en decembro e o texto que publicou
o DOG quixemos promover
un proceso de debate e facer
do decreto un punto de encontro. Escoitamos moitas voces e fomos incorporando
achegas para que fose o decreto da sociedade. Houbo informes negativos e quero agradecerlles á Real Academia e ao
Consello da Cultura eses pronunciamentos porque nos
serviron para incorporar moitas modificacións, máis de 50,
algunhas moi substanciais.
Recibimos tres mil alegacións
e escoitamos a 28 entidades,
as que quixeron falar con nós.
Fomos modulando o resultado a partir dos principios de
equilibrio do galego e o castelán, introdución das linguas
estranxeiras, participación
das familias e protección do
galego.
Pensa que as promesas electorais de Feixóo e o decreto son
distantes?
O programa electoral do PP, no
capítulo do ensino, incluía aspectos como a participación
das familias ou camiñar cara a
un ensino trilingüe. Os programas están para cumprirse e a
partir deles conseguir consensos máis ou menos amplos. O
decreto contén eses puntos
que refería antes.
E persoalmente, vostede como
se sente. Recoñécese a si mesmo antes e despois do proceso?
Sigo pensando o mesmo que
pensaba cando accedín ao
cargo, que a lingua forma parte fundamental da nosa identidade, que é labor dos poderes
públicos a promoción do gale-

go, con respecto pola cooficialidade e sen discriminación.
Creo nunha aposta decidida
polo galego pero respectando
a convivencia. Cando un é responsábel da Política Lingüísti-

ca ten que saber cal é a realidade para poder aplicar eses criterios nun contexto que non é
o ideal, unha realidade moi
plural que hai que atender.
En vista do texto e de todo o

traballo realizado, non era
máis doado reformar o ante rior decreto?
O máis fácil era volver ao do 95.
Ao final percorremos un camiño de moitos meses que levou
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maioría da sociedade quere’
‘O galego está limitado, pero o castelán tamén’
As Coordinadoras de Equipos
de Normalización aseguran
que as aulas en galego nal gúns casos serán menos que
en castelán.
Refírense a terceiro da ESO,
mais esquecen dicir que en
primeiro hai máis galego que
castelán. En realidade, o equilibrio horario verifícase cando
se computan os catro anos da
ESO xuntos.
E que acontecerá naqueles
centros nos que o galego ocupa máis do 50% dos aulas sen

a un punto que representa o
que a maioría da sociedade
quere, onde restrinximos o galego e o castelán, onde incorporamos as linguas estranxeiras, damos voz ás familias e
promovemos o galego. Un
punto de encontro para pechar o debate e dedicarnos a
outras cousas que tamén son
moi importantes.

A CONSULTA.
A xustificación do decreto é a
consulta realizada aos pais,
que non cumpre requisito legal
ningún, como se explica isto?
Foi absolutamente legal. Houbo un sindicato que en xuño
interpuxo un recurso contra
esa consulta e que pediu medidas cautelares de paralización ás que se negaron os xulgados. A semana pasada o Tri-

’’

Porefectododecreto
de 2007, houbo docentes
que modificaron a súa
práctica lingüística. Algúns
van ter que volver
modificala”

rexistrarse conflitos internos,
poderán continuar?
Por efecto do decreto de 2007,

bunal Superior desestimou o
recurso. Coñecer a opinión
das familias era unha promesa
do PP. Esa consulta ofreceu
uns resultados moi interesantes e mostrou unha tendencia
que non vai na mesma dirección do decreto de 2007. Hai
que casar a realidade coa promoción do galego.
O sociólogo Fermín Bouza di que
o énfase en respectar a situación
sociolingüística de cada centro
de ensino implica non facer nada
para promover o galego.
Nos centros seguen a funcionar os equipos encargados da
promoción do galego. Mantense a figura do coordinador
da normalización co mesmo
status e hai coordinación provincial e galega. Introducimos
a potenciación do galego nas
actividades académicas extra
escolares e unha disposición

houbo docentes que modificaron a súa práctica lingüística. Algúns van ter que volver a
modificala. Non agardamos
conflitos.
Desculpe, non me respon deu.
Digo que houbo docentes
que modificaron a súa práctica lingüística e que terán que
volver a facelo.
Entón o equilibrio é unha escusa para limitar o galego?
Si, o galego está limitado, pero o castelán tamén.G

’’

Osquedinquesepretende
o exterminio do galego
deberían demostralo”

’’

Omáisfácileravolver
ao decreto de 1995”

’’

Osprogramaselectorais
están para cumprir e a partir
deles conseguir consensos
máis ou menos amplos”

adicional incorpora a avaliación do nivel de competencia
lingüística. Todo iso sobre a
base do equilibrio horario. Os
que din que se pretende o exterminio do galego penso que
deberían demostralo.
Pensa que o equilibrio de linguas ao que alude o decreto
cumpre a Lei de Normalización
e a necesidade de reforzar o galego para equiparalo ao castelán?
A Lei de Normalización Lingüística fala de uso progresivo. Cando se redactou, en
1983, a presenza do galego na
educación era mínima e tiña
que incorporarse para igualarse co castelán. Por iso penso que o decreto cumpre coa
lei. De todos os xeitos, se algún tribunal se opón, é algo
que debemos aceptar, mais
non vexo outra interpretación
que non sexa estabelecer unha garantía de competencia
en igualdade entre o galego e
o castelán. Iso alcánzase co
reparto horario, aínda que hai
que ter en conta que obter esa
competencia non é facultade
exclusiva do ensino, tamén
están as familias e a sociedade. Existe garantía de competencia en galego e hai promoción da lingua.
Mais, por exemplo, do texto extráese que apenas se empregará o galego no bacharelato tecnolóxico. Como se salvará este
inconveniente?
O decreto estabelece que de
tres a seis anos a educación é
bilingüe a partir da lingua materna predominante, que é o
que di a Lei de Normalización;
de seis a dezaseis, equilibrio e
adquisición plena de competencias lingüísticas e de dezaseis a dezaoito, oferta equilibrada de materias nos bacharelatos e na formación profesional. Os centros deberán organizarse para que se garanta
esa adquisición.G

‘Tratamos
de falar
cos partidos,
mais o PSOE
e o BNG non
aceptaron’
Respecto á vontade de consenso, a oposición non a ve.
O deputado socialista Xavier Carro di que empregan
o galego como cuña para
abrir unha fenda entre o PSdeG e o BNG.
Desde o principio houbo un
intento de buscar a interlocución coas forzas políticas. Cando publicamos as bases tratamos de escoitar os partidos,
mais o PSOE e o BNG non
aceptaron porque o BNG non
quería renunciar ao decreto
de 2007 e o PSOE pedía unha
comisión parlamentaria. A semana pasada o presidente
ofreceu un pacto e espero que
haxa un diálogo dos partidos
deixando de lado os intolerantes dun e doutro signo. Hai
moitos puntos nos que podemos poñernos de acordo.
O analista Antón Baamonde
escribiu no seu blog que alimentan o conflito social nos
colexios pensando que van
gañar.
Respecto todas as opinións pero non as comparto. Non creo
que se produza conflitividade
nos centros. O decreto soluciona algúns problemas do de
2007 que sinalara o Consello
Consultivo e permite encarar
retos máis aló do ensino.G

’’

Opresidenteofreceu
un pacto e espero
que haxa diálogo”

‘As relacións coa Academia e o Consello de Cultura son boas’
Como van enfocar as rela cións co Consello da Cultura e
a Academia?
O ditame do Consello da Cultura e o informe da Academia
foron moi de agradecer e implicaron moitas modificacións no decreto. Pedían que
regulásemos nós as materias,
fixémolo; reclamaban que o
inglés non se regulase ao mesmo tempo que o galego e o
castelán, aceptamos; demandaban máis promoción do
galego nas actividades extra

escolares e tamén introducimos cambios aí. As relacións
son moi boas, como debe ser
entre o Goberno e dúas institucións como esas.
E en xeral, a normalización lingüística que camiños vai levar?
A normalización non se visualizou debido á intensidade do
debate. Por outra banda, a Política Lingüística debe coordinar
esforzos nun contexto de crise.
Imos anunciar en xuño a primeira rede de dinamización
con participación da Xunta e a

’’

SeaMesaquereanosa
axuda, estamos dispostos
a colaborar”

Administración local. Non se
traballaba en rede, o que é imperdoábel. No pasado fixéronse moitas cousas na promoción do galego e van continuar

co obxectivo de incrementar a
súa eficacia. Imos incidir nesas
franxas clave pola súa potencialidade, como os primeiros
anos porque son fonte de novos falantes, inciden en manter
a transmisión do galego no
ámbito familiar e consolidan o
galego nos falantes nativos.
Continuamos no traballo nas
novas tecnoloxías co obxectivo
de que a xente poda vivir efectivamente en galego. Outro
asunto pendente é o dos lectorados de galego no exterior.

Daquela se cadra lles interesa
modificar a relación coa Mesa
pola Normalización.
Mantemos relación con todas
as entidades que queren colaborar non nós. Promovemos
actividades e colaboramos
con iniciativas alleas. Se a Mesa quere a nosa axuda, estamos dispostos a participar.
Mais Feixóo nin a recibe a ela
nin a Queremos Galego.
Eu escribinlle varias veces a
Queremos Galego para reunirnos e non tiven resultados.G
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’’

ENPOLEIROALLEO

UN POUCO
DE RESPECTO

O ABISMO DE ISRAEL

AS TÁCTICAS
DE DURÁN LLEIDA
A decisión de CiU de absterse
na votación sobre o decreto lei
que recortaba os salarios dos
funcionarios e conxelaba as
pensións responde a unha táctica, segundo explica Fran cesc-Marc Álvaro en La Vanguardia. “Durán Lleida é o
home de moda, o que evitou o
naufraxio ao absterse o seu
grupo, o pasado xoves, para
que os socialistas aprobasen,
por un só voto, o decreto lei do
reaxuste. Coma nos mellores
tempos de Roca Junyent, o

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

A

FERRERES / Público (mércores 26 de maio do 1010)

SERGIO PÉREZ/REUTERS

Aínda que xa hai varios meses
que reside en Xerusalén, o correspondente de El País en Israel enfróntase á súa primeira
noticia de calado: a intervención do exército do país do
Próximo Oriente contra unha
flotilla humanitaria que pretendía rachar o cerco a Gaza.
Despois de encargarse dunha
popular columna de opinión
nas páxinas de televisión no
principal diario madrileño, Enric González é autor dun texto
escrito tras o ataque militar
que rematara apenas unhas
horas antes. “O número de vítimas da matanza en alta mar é
aínda descoñecido. Non hai
noticias da situación nos barcos e poida que tarde en habelas: como no último ataque a
Gaza, o Goberno de Israel prefire actuar coa porta pechada.
Tampouco é posíbel anticipar
as consecuencias últimas da
traxedia, pero resulta obvio
que serán gravísimas”. O xornalista non foxe dos primeiros
argumentos de Tel Aviv, mais
rebáteos: “É posíbel, só posíbel, porque aínda non se coñece nada do transfundo, que
algúns dos participantes na
flotilla desexasen que acabase
ocorrendo o que ocorreu. Iso
non exime a Israel da súa responsabilidade. O asalto aos
barcos foi mal organizado. Dexenerou nunha batalla desigual entre civís que talvez, só
talvez, se defendesen con coitelos e paus, e soldados ben
adestrados e armados. As advertencias previas non son escusa. Tampouco o é que, como
aseguran fontes militares israelís, houbese algunha pistola a
bordo. Israel fíxoo todo mal. O
Goberno de Netanyahu asómase ao abismo”.G

Josep Antoni Durán i Lleida.

xene da responsabilidade fai
que o nacionalismo catalán
exhiba maior patriotismo español que PSOE e PP xuntos. A
historia ensina que estas escenas de sentido de Estado de
CiU cultivan efémeras felicitacións que, por desgraza, non
alteran para nada a cultura política española, arraigada na
crenza ancestral de que a diferenza catalá é unha anomalía
grave que debe ser eliminada.
Teñamos memoria. Tras o intento golpista do 23-F de 1981,
os nacionalistas cataláns e vascos non foron chamados á
reunión co Monarca, a pesar
de ser claves na transición.
Durán non se engana, sabe
perfectamente como paga
Madrid estes favores. Por iso
non se trata de amor, só de

sexo. E a partir dun cálculo frío
de custos e beneficios. Que
gaña CiU dándolle aire a Zapatero? Tres cousas: evita que a
sociedade española (e con ela
a catalá) poda pasalo peor do
que o pasará; revalida ante os
actores locais e internacionais
o seu papel de opción fiábel, e
péchalle o paso a un anticipo
electoral que fixese coincidir
comicios cataláns e españois,
escenario do gusto de Raxoi
pero malo para Mas. A xogada
é boa para CiU porque xunta o
interese xeral co interese de
partido, á vez que lle dá protagonismo. Mais desconcerta as
súas bases”.G

PACO VÁZQUEZ,
DE ROMA A
DEFENSOR DEL PUEBLO?
Tomás Cuesta conta en ABC
unha estratexia a varias bandas para darlle unha saída ao
socialista e presidente do
Congreso, José Bono. “A economía vaise a pique, España
vaise ao garete e o señor Bono,
segundo din, vaise a Roma
para substituír a Paco Vázquez na embaixada ante a
Santa Sede. O asunto, neste
momento, non é máis que un

secreto apetitoso que ameniza o menú das mellores mesas. Un convite monxil co que
algúns se relamben e outros
se indixestan. Un chisme de
primeira man (e inmellorábel
mala intención) que corre a
toda pastilla nun país pelado
pola mendacidade insaciábel
e a supina incompetencia. O
rumor, con todo, é o aval do
crédito e nada é incríbel
cando o diaño enreda e o pío
José Bono, casualmente, aparece á súa beira. En resumidas
contas, que así llas puñan a
Fernando VII. Vázquez, logo
de catro anos de defender o
indefendíbel e de baterse o
cobre a «contrecoeur», a contrafío e a contraconciencia,
ten a pel chea de cardeais e
está dos mesmísimos até o solideo. A todo isto, a Múgica tócalle xubilarse dentro de catro
días (ou de catro semanas
breves) e a poltrona do Defensor del Pueblo vénlle que nin
pintada ao ex alcalde coruñés
que ten, como é sabido, as
pousadeiras ambidextras. E
quen voaría entón a cumprimentar ao Papa? Adiviñárono:
Pepe [Bono]”. Se gaña, o castelán conta con outro defensor en Madrid.G

’’

lguén imaxina ao Presidente Zapatero na súa
comparecencia en Moncloa na
rolda de prensa posterior ao
consello de ministros esixíndolle, por exemplo, a Francisco
Camps que convoque eleccións
de inmediato? Custa traballo
pensalo, nunca o fixo e dende
logo ademais de quedar ben
feo, resultaría mais ben pouco
institucional. Pois exactamente
iso acaba de facer o Presidente
Feixóo, demandarlle ao seu homónimo do goberno central
que disolva e chame a votar e requirirllo dende a sede institucional do goberno de Galicia
nunha comparecencia como
xefe do mesmo.
Que Feixóo ten aspiracións a
chegar moi alto na política estatal non é un segredo e está moi
ben ter ambicións na vida. Que
dedica boa parte do seu tempo
a comentar o que fai o goberno
central e a dicirlle o que debería
facer, tampouco é noticia. E tamén está ben porque seguro
que pode atender a dúas cousas á vez e gobernar o seu e de
paso gobernar o que lles toca a
outros. Pero dáse a casualidade
de que é presidente de todos os
galegos, dos que o votaron e
dos que non, e que cando un
ocupa esa posición hai unhas
regras mínimas de respecto
institucional que deben de
cumprirse e atenderse.
Un Presidente non é un tertuliano, nin pode comportarse
como un militante dun partido,
confundindo permanentemente os seus intereses e as
súas opinións cos intereses e
opinións do pais, ou poñendo
ao seu servizo unha posición
que ocupa en nome de todos. É
preocupante que así se faga
tantas veces, pero aínda resulta
máis inquietante como todos o
temos aceptado como algo tan
normal que nin sequera merece ser criticado, aínda que
sexa un pouco. G

’’

Enprisiónnonpodofalar
con liberdade”
[Laureano Oubiña]
Condenado por narcotráfico.

José Bono.

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Francisco Vázquez.

UnPresidentenoné
un tertuliano,
nin pode
comportarse
como un militante
dun partido”
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Xavier Cea, presidente da Asociación de Medios Escritos en Galego

‘Necesitamos da Administración
para lograr unha prensa autónoma’

Francisco Carballo

A

César Lorenzo Gil

Subdirector do diario Galicia
Hoxe, Xavier Cea (Santiago,
1959) foi escollido recentemente presidente da Asociación de Medios Escritos en Galego, que agrupa as principais
cabeceiras, en papel e en formato dixital. As dificultades
económicas e os desafíos para
a lingua centran as reivindicacións do colectivo.
Cales son os principais retos
hoxe en día da información en
galego?
O momento non é doado,
tendo en conta a crise económica, a perda de lectores e as
dificultades que sempre tivo a
prensa feita en galego. Cada
vez é máis necesario asociarnos e procurar iniciativas comúns que favorezan un espazo comunicativo autónomo
na nosa lingua.
Hai quen acusa a prensa galega
de “querer vivir das subven cións”.
A Administración debe usar as
axudas públicas para favorecer
aqueles sectores produtivos
con maiores dificultades para
encontraren o seu lugar. Sendo
como somos os medios en galego un factor esencial da normalización do galego, é lóxico
que precisemos protección.
Esas axudas deben permitirnos sobrevivir e poder construír nun tempo prudencial un
espazo propio e independente
no que competir como empresas privadas que somos. Ese é o
noso principal fin e todos pelexamos por chegar canto antes
a non depender de ninguén
máis alá dos consumidores
dos nosos produtos.
O sector editorial e a educación
critican o recente Decreto do
Ensino porque diminúe a presenza do galego no mercado.
Que ocorrerá coa prensa?
O decreto aféctanos negativamente porque se queremos
competir en igualdade de condicións coa prensa feita en castelán precisamos de lectores
competentes en galego que
poidan escoller libremente que
produto satisfai mellor as súas
demandas. Se no futuro esa
competencia en lingua galega
se ve diminuída, loxicamente o
que nós escribimos chega en
peores condicións ao consumi-

GALICIA HOXE

’’

Sequeremoscompetir
en igualdade de condicións
coa prensa feita en castelán
precisamos de lectores
competentes en galego”

’’

Onovomodeloeducativo
é un franco paso atrás”

dor final. Neste sentido, entendemos o novo modelo educativo como un franco paso atrás.
Fálase, como un tópico, de que
o galego acáelle ben ás infor macións culturais pero que
non soa ben cando se trata de
sucesos ou de deportes.

É unha idea preconcibida estendida, si, pero facilmente rebatíbel. En Galicia Hoxe levamos moitos anos escribindo
en galego de todos os temas e a
diario. E non digo traducindo
informacións senón facendo
xornalismo. A nosa lingua
serve para tratar política internacional ou anuncios por palabras sen ningún problema. Os
medios en xeral debemos ter
en conta que non hai temas
“galegos” e ser profesionais
porque só así os lectores acabarán por compartir esa visión
e aceptarán mellor a nosa lingua en calquera noticia.
Facer xornalismo en galego é
máis complicado por falta de
normalización?
Podo falar por Galicia Hoxe.
Temos un cadro de persoal de
redactores moi profesional e
perfectamente capacitado
para facer información en galego. Ademais, temos a axuda
de ferramentas informáticas,

’’

DESASOSSEGO

caso de correctores e tradutores, que facilitan o traballo e
nos fan ser máis rápidos e
abranguer maiores tarefas.
Asemade, contamos cun
equipo de lingüístas que alén
de corrixir a lingua, mellora o
estilo e axúdanos a publicar a
diario un xornal rigoroso pero
tamén coidado e pulcro.
O galego é practicamente inexistente nos medios audiovisuais e na radio.
Eu penso que hai moitos espazos que ocupar e seguramente
nesoutros medios non escritos
de existiren propostas en galego
mellorarían o prestixio da lingua e favorecerían todo o sector. O problema, insisto, é a necesidade de que a Administración chegue onde a iniciativa
privada non pode aínda e posibilite que sexa normal informarse en galego. Desgraciadamente, a información no noso
idioma é unha illa e vai custar
moito ir gañando territorios.G

brollan os problema de Galiza porque o goberno do
PP quere; porque non entende
que Galiza necesita cambio cultural e iso desde a súa lingua.
Aínda abrollan máis os problemas xerais do mundo: crise
neoliberal, perigo climático. Ao
ver tanto petróleo polo Atlántico
ribeireño de USA e tantos países
do Caribe en risco, calquera se
encolle.
Que Pessoa nos libre de “desasossego”. Nada peor cando é
imprescindíbel tomar decisións. Trátase de ser leais aos
compromisos vitais nos que vivimos: Na Galiza a recuperación do idioma galego como
universal non permite ceder en
nada ás ameazas inicuas do goberno da Xunta. É a condición
“sine qua non” da personalidade colectiva dun pobo. Como
os do Caribe fomos estorbados
no noso iter histórico; temos dereito e obriga de renacer de
novo á historia e á vontade de
sermos galegos.
Pero bule máis na península o
desenfreo da oposición ao goberno do estado. Bule en Madrid
e Núñez Feixóo anda por a Andalucía a “liberar” galegos do
embruxo de Zapatero. Como berra o Núñez, mesmo como nos
matadeiros! Que os galegos pensen: o curtocircuíto que queima
oficinas e a sementeira nas rochas que manda Bruxelas ao goberno, son a consecuencia dos
dislates neoliberais de Aznar, de
Zapatero e dos españois forxados nas quimeras da grandeza
imperial. Unha España de tamaño económico medio non
pode vivir na vangarda do consumismo; voltemos á sensatez.
Que os galegos se aten aos mastros ante os berros de Núñez, esa
nube de trono que con Raxoi
quere manternos no neoliberalismo desenfreado, nun sistema
para engorde de poucos e miseria do resto. Malos tempos para a
lírica: peores tempos ante o
avance de petróleo no Caribe e
do afán destrutor de linguas no
Occidente, na Galiza.. Pessoa espera en Lisboa ao Núñez e a Raxoi: sossego, señores, liberádevos
e deixade en paz aos galegos.G

’’

Arecuperaciónda
lingua non permite
ceder ás ameazas
inicuas da
Xunta”
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AGARRADOS
AO SISTEMA
María Xosé Queizán

A

Helena González Álvareze Adolfo Domínguezson nomeados cabaleiros da Orde da Vieira.

S. DAPONTE / A.G.N.

Antonio Reguera.

Cabaleiros con capa
Confrade da morcilla ou do caldo quente de
Mourente, cabaleiro da orde da cigala ou prior da orde
Imperial Bizantina. Trátase de títulos que se outorgan
cada ano e en abundancia. Algúns personaxes son
verdadeiros especialistas en dalos e recibilos
A.R

As promesa de fidelidade, os
méritos e na maioría dos casos a
insistencia, son os camiños para chegar a acumular un sen fin
de distincións lúdico festivas.
Moitas delas sen relevancia, pero os actos de nomeamento forman parte esencial das festas
gastronómicas galegas.
Calquera destes títulos, cabaleiro, comendador, membro da
orde, confrade, xa sexa da orde
da cigala, do melón de Melón,
da confraría Luso-Galaica, etc.,
carece de calquera regulamento
onde se establezan os méritos
precisos. Habitualmente son
outorgados ao albur dos tempos, por razóns de oportunismo
político, económico e social.
Nos últimos anos proliferaron as distincións, non só en Galiza senón fora de ela. A Orde da
Vieira, establecida en Madrid,
recoñece abertamente que non
dispón de estatutos asegurando
que “a nosa organización non
ten definición”. Non existen bases para establecer os Madrigalegos ou os premios á galeguidade, entregados habitualmente
nunha cea, baixo as propostas
dos confrades. O que podería
ser unha excepción constitúe en
realidade unha regra para a case
totalidade deste tipo de eventos.
A máis recente proposta
chegou dende Melón, na provincia de Ourense, onde xogando co nome, o pasado ano

se nomearon os primeiros cabaleiros, entronándose cun
anaco de tea, máis parecida a
unha servilleta que a unha capa, o actual alcalde, ex alcalde e
demais concelleiros.
Outras distincións acumulan anos de experiencia, caso
dos cabaleiros do viño Albariño ou do Condado. En Salvaterra os novos comendadores,
case sempre en días de calor
deben soportar, unha especie
de capa de coiro signo desta
distinción. Algo semellante
acontece no primeiro domingo de agosto en Cambados.
A medida que foi pasando o
tempo, os títulos forense facendo cada vez máis rimbombantes. No Ulla, noméanse cabaleiros da Bota de Viño, en
Portomarín da serenísima Orden da Alquitara e en Melide
xunguíase, até hai algún tempo, o ser cabaleiro do Camiño
de Santiago cun rito de entronación mestura do do Rei Arturo, co das “estrelas da fama”,
no bulevar da vila coruñesa.

ACUMULACIÓN DE TÍTULOS. Non é
fácil, pero hai personaxes públicos que acumulan case cen
distincións de distintas confrarías e festas, complementadas
con organismos sociais, tamén
ávidos de entregar diplomas.
Hai un refrán que resalta a
importancia de dar para despois
recibir. Antonio Reguera Repiso,

’’

AntonioReguera,presidente
da federación do comercio
de Pontevedra,
é un auténtico especialista
do xénero”

’’

Oex alcaldedeTeo,
Armando Blanco, acumula
un centenar de títulos”

presidente da federación de comercio de Pontevedra, adoita
poñelo en práctica. Para iso, a
maiores de entregar escudos de
prata, como representante dos
comerciantes, tamén nomea
cabaleiros da orde da cigala. Como confrade maior do Caldo
quente de Mourente nomea novos cabaleiros e realiza viaxes
promocionais deste prato a Tenerife, lugar no que, ao parecer,
a temperatura invita a consumilo masivamente. Tamén diversifica a oferta: é presidente da fundación Luso-Galaica, a través da
cal entrega medallas de ouro. É
prior da orde imperial Bizantina, que lle dá decisión sobre os
novos comendadores e dende
hai moitos anos preside confrarías de semana santa en Vigo, tamén coa posibilidade de ofrecer
distincións.
O gusto pola entrega destes
méritos en Antonio Reguera é
equiparábel ao de recibilas.
Aínda que acumula ducias de

galardóns, entre os máis curiosos está o ser confrade da morcilla de Burgos, distincións de
diversos ateneos, do Rocío de
Huelva ou de boa parte das festas gastronómicas.
Menor graza lle debeu facer
a este mesmo personaxe ser o
protagonista, no ano 2006, do
entroido pontevedrés, cando a
comparsa Pasión de Catalanes,
alcanzou o primeiro premio no
certame de cancións co tema
“morreu de puro… pelota”.
Se non o ostenta xa, tamén
debe estar próximo ao récord
de distincións o ex alcalde de
Teo, Armando Blanco, que acumula un centenar de títulos.
Nesta variade gama de outorgamentos figuran dende os
gastronómicos, aos militares,
relixiosos, presuntamente universitarios até deportivos.
Se como lle corresponde a
cada integrante das confrarías
gastronómicas, a primeira
obriga é promocionar o produto, difícil debe ter a elección Armando Blanco nos banquetes
públicos, xa que é cabaleiro do
percebe, grelo, carne ao caldeiro, polbo, vieira, sabella, lamprea, cigala, cocido ou caldo.
As distincións non só lle chegaron de Galiza; en Zamora nomeárono comendador da Orden Bizantina, dispón do título
de visitante de honor en Penafiel (Portugal) e até nos Estados
Unidos recibiu o premio da peña deportivista. A isto engade
diversas distincións da emigración e moitas de signo militar,
entre elas dos amigos da Garda
Civil, das Forzas Armadas ou da
Asociación de Mutilados de
Guerra pola patria.G

hipocrisía é propia da
clase política porque saben que non teñen poder.
Discuten moito entre eles. A
oposición esixe reformas sen
nomealas. Non pon as cartas
boca arriba porque están trucadas. Debaixo hai despedimentos, favores para as grandes fortunas, para a Igrexa,
para os estamentos reaccionarios. Pola súa parte, a susodita “esquerda” dita boas leis
que apenas ten medios para
levalas a cabo, sáenlle canas
mentres vai trampeando, como unha tradicional ama de
casa, para atender as necesidades da prole cos cartos que
lle dá o patrón, procurando
ter moderación e non contrariar o sistema do mercado.
Pero os traficantes e especuladores entraron en crise e
meten o freo. Necesitan diñeiro e queren conseguilo a
costa dos pobres, coma sempre. Esixen os cartos, ademais, dun día para outro, sen
ter en conta que son persoas
as que teñen que traballar
máis horas, con máis intensidade e por menor salario. E se
non lles damos os cartos?
Déixannos caer do sistema,
fóra do mercado do euro. E aí
está o goberno agarrándose
con uñas e dentes, con medio
corpo caendo, baleirando os
petos, tome, tome, doulle todo, non me deixe caeeer! E se
nos deixamos ir? Pasamos do
FMI e, da especulación, da
fraude, da corrupción, do
gasto militar, da maquinaria
política, etcétera. Así xa solucionamos a economía, e a
producir e a vivir... Que medo
lles dá, non? E se perdo a casa,
o nivel de vida, o coche, os
aforros, as viaxes...? Todo o
mundo queres seguir consumindo e como Goethe, prefiren a inxustiza á desorde?
Sendo así. Onde pensan deixar a conciencia cando fagan
a folga xeral?G

’’

Esixen os cartos, ademais,
ademais,
dun día
para outro”
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CRISE
Fran Alonso

H

Aspecto da clínica Povisa en Vigo.

PACO VILABARROS

‘Estou radioactiva,
non se me acheguen’
Vostede pode compartir o espazo público,
sen sabelo, cunha persoa que está emitindo
radioactividade. Algúns hospitais non internan
os enfermos que acaban de recibir tratamento
de iodo radioactivo
M. Veiga

Mercedes García, nome suposto, ten 58 anos, vive no Morrazo
e acudiu, o 24 de maio, ao Hospital Povisa de Vigo a recibir tratamento contra o hipertiroidismo. Subministráronlle un medicamento que contén un produto radioactivo chamado Iodo-131. O médico infórmaa de
que ten algunhas células alteradas. Nun cuarto do hospital entréganlle un cilindro, semellante
a un vaso de cristal. Inxire unha
cápsula, acompañándose dun
vaso de auga. Ao acabar sae e, xa
no corredor, observa que “o médico veme e tenta escapar de
min”. Mercedes consegue achegarse a el e dille: “Vostede marcha pero eu teño que volver á casa”. O médico respóndelle: “O
de vostede é un día, pero para
min son moitos días ao ano”.
Mercedes García debe pasar catro días na casa sen saír,
pero antes ten que chegar a ela.
O taxi é totalmente desaconsellábel, o autobús tamén. Ninguén a pode levar en coche.
Vese obrigada a camiñar unha
distancia considerábel, procurando non atoparse con coñecidos. Xa pensou que se albisca
de lonxe unha embarazada
cambiará de beirarrúa.

’’

Nohospitalconfésanlle
que antes os enfermos
baixo este tratamento
eran internados”

’’

Unpapelindicaque
o tratamento está sometido
a ‘un control moi rigoroso
por parte das autoridades’”

Toma o barco na estación
marítima que a levará á outra
banda da ría. Sitúase soa na
popa. Primeiro pensa que, se
alguén se aproxima, contaralle
o que ten e diralle que debe
afastarse, pero logo ocórreselle
que esa persoa pode responderlle, con razón, que, se emite
radioactividade, o que debería
facer é non viaxar nun transporte público. Pero entón en
que volvería á casa? Finalmente, dise a si mesma con ironía:
Voume ter que colocar por fóra da boia. O que fai é poñer un
foulard ao pescozo e tapar con

el tamén a boca, por se serve
de algo.

ANTES INTERNABAN OS ENFERMOS.
No hospital dixéronlle que antes os enfermos eran internados en canto duraban os efectos da radioactividade, é dicir,
uns catro días. Pero agora deben marchar nada máis inxerir
a cápsula de iodo.
Por sorte, Mercedes García vive soa. Un papel, coas normas
que ten que seguir, e que lle deron antes de marchar, indica
que: non debe permanecer moito tempo a carón de nenos nin
debe collelos no colo, tamén debe evitar o contacto con mulleres embarazadas; se é posíbel
debe durmir nun cuarto independente; debe manter unha separación de dous metros de permaner moito tempo xunto a outras persoas, por exemplo ao
xantar ou vendo a televisión. O
papel tamén indica que logo de
ir ao váter debe tirar entre tres e
cinco veces da cisterna, tamén
debe utilizar cubertos propios,
así como vasos, panos ou toallas.
Ten que lavar a roupa interior e
de cama nunha bogada á parte e
evitar as relacións sexuais. Tampouco debe quedar embarazada nos seis meses seguintes ao
tratamento.
Aínda que a súa filla, que vive
independente, insiste en ila buscar, Mercedes négase e opta por
camiñar unha distancia bastante longa até chegar á súa casa.
As instrucións que lle entregaron din tamén sobre o iodo-

131 que inxeriu: “Este tipo de
produto, que no seu caso é beneficioso, pode resultarlles prexudicial a outras persoas, nomeadamente nenos e mulleres
embarazadas e tamén [pode ser
malo] para o medio ambiente.
De aí que estea sometido a un
control moi rigoroso por parte
das autoridades”.
Mercedes decátase nese
momento de que ten unha cadela moi cariñosa, resultáralle
imposíbel arredala. Tampouco
pode deixala fóra, na horta ou
no eirado que hai diante da fachada, porque está afeita a vivir
con ela dentro da casa.

ARRESTO DOMICILIARIO. Durante
os catro días non entra nin sae
ninguén do fogar. Xa preveu ese
arresto domiciliario e mercou
comida abondo para os catro
días. De cando en vez, mírase no
espello e ve que os ollos se lle poñen amarelos. Pregúntase que
sucederá se lle vai mal, á fin e ao
cabo é unha doente baixo un
tratamento pouco habitual. Tería que chamar unha ambulancia? E os enfermeiros, virían cun
escafandro? Ou debería acudir
ao centro de saúde, a pesar de
estar así?
A cadeliña fíxolle compañía
os catro días. Ao rematar a semana pensa que o pobre animal debe estar radioactivo.
Mercedes obsérvaa por se lle
descobre algún síntoma especial. Polo de agora non hai nada
raro. A cadela pide, coma sempre, que lle rañe a barriga.G

ai unha palabra clave en
todas as conversas: crise. A
palabra filtrouse con enorme forza na política, nas empresas, nos
sindicatos, na rúa e tamén nas
conciencias. Ata o de agora, ninguén lle facía demasiado caso.
Cando menos, levabamos 30
anos alentados ao consumismo
irrefreable; en moitos casos, vivindo por riba das nosas posibilidades; 30 anos celebrando o
diñeiro e a súa ostentación coma se fose o deus da felicidade.
En consecuencia, hoxe os banqueiros son moito máis coñecidos, respectados e imitados que,
poñamos por caso, os pintores
ou os profesores. E hai grandes
especuladores de bolsa que crean fundacións, compran unha
imaxe progresista para o seu labor e convértense en homes de
pro. Ora, a súa fortuna fixérona a
custo de especular co esforzo
dos demais. Pero a todos nos
parece ben. E toda esta filosofía
do enriquecemento rápido enchoupou a política ata degradala e mesmo ata presentar a corrupción como un mal menor.
Nesas seguimos.
Nese sistema económico
irracional, no que as bolsas soben ou baixan en función da
cor do mexo dun individuo
que, poñamos por caso, viva
nunha illa de Florida e posúa
máis recursos persoais que todos os países africanos xuntos,
nós somos unha peza imprescindible: os consumidores.
Agora, se cadra, estamos a vivir o principio da fin dun sistema, dunha sociedade esgotada,
dunha economía vencida pola
usura e polos abusos da especulación financiera. E a iso tampouco é alleo un proceso de altísimo desenvolvemento tecnolóxico, propiciado pola informática e as novas tecnoloxías da comunicación, que están a modelar unha sociedade distinta, que
comeza a sufrir enormes transformacións que mudarán completamente os procesos produtivos e o mercado laboral.G

’’

Se cadra, estamos
na fin dunha economía
vencida pola usura”
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CAIXA
SEN CONTROL
Xosé Antón Gaciño

X

a antes da tesoirada de
José Luis Rodríguez Zapatero, o proceso de fusión de
caixas e a reforma da lei que as
regula foi o único punto sobre
o que o líder da dereita, Mariano Raxoi, se mostrou disposto
a negociar, na entrevista que
mantivo co presidente do goberno. A falta de concretar,
parece que a cousa vai pola
idea de fomentar as fusións
“interrexionais” e abrir as caixas a unha porcentaxe de participación privada, na liña do
típico receo centralista contra
o poder económico periférico
e do típico receo dereitista
contra a “politización” das
caixas (cando non as controla
a dereita, claro).
O caso de Cajasur, a caixa
cordobesa intervida polo Banco de España hai pouco máis
dunha semana, mostra como
xusto a falta de control político
impide atallar o deterioro dunha caixa desbordada polos investimentos de risco. Denunciada en 2003 polo goberno
andaluz, o fiscal xeral do Estado de entón, Jesús Cardenal,
destituíu o fiscal anticorrupción que empezou a investigala, Carlos Jiménez Villarejo.
Cajasur conseguiu que, por
ser da Igrexa, o goberno central
do PP a “liberase” do control
autonómico. Pero desde o
2005 estaba apercibida polo
Banco de España, que a alertaba do alto risco dos seus investimentos inmobiliarios. Con
596 millóns de perdas no 2009,
entrou a negociar unha fusión
con Unicaja, a caixa andaluza
máis potente, con sede en Málaga, pero, no último minuto, e
despois de meses de adiamentos e de condicións rocambolescas pola súa parte, rompeu a
negociación: o cabido catedralicio cordobés preferiu a intervención do Banco de España á
integración nunha caixa que
eles consideran roja.G

’’

O goberno de Aznar apoiou
e protexeu da xustiza
a dirección
de Cajasur”
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O PP recorre a Lei do Aborto. O Partido Popular presentou un recurso de
inconstitucionalidade contra oito preceptos da nova lei do aborto, entre
eles o que permite a nai abortar libremente nas 14 primeiras semanas do
embarazo. O PP solicitou, tamén, a suspensión cautelar dos preceptos impugnados até que non se resolva o recurso, do que se pide que a súa tramitación sexa preferente .G

Soraya Saenz de Santamaría,
portavoz parlamentaria do PP.

A CRISE NOS MUNICIPIOS

Madrid, o concello máis prexudicado
pola prohibición dos préstamos
A partir de xaneiro de 2011 Gallardón non
poderá dispoñer dun instrumento fundamental
durante varias lexislaturas para o financiamento
da corporación. O alcalde anunciou un recorte
do 20% no gasto de 2010

Xurxo González

Alberto Ruíz Gallardón, alcalde
de Madrid, anunciou o 26 de
maio unha drástica redución
do gasto do concello durante
2010. Serán máis de 1.000 millóns menos, o que supón arredor dunha quinta parte dos
5.000 millóns de euros orzamentados. Gallardón tenta
rectificar así unha das características máis destacadas da súa
política: o recurso ao déficit. A
capital do Estado acumulaba
6.762 millóns de euros de débeda en decembro de 2009, o
23,5% do conxunto de todos os
concellos do Estado, segundo
o Banco de España. Barcelona,
unha metrópole de extensión e
poboación comparábel, só debe 753 millóns.
A responsabilidade do equipo do actual alcalde na acumulación desmedida de débeda
faise patente ao comprobar a
evolución histórica. Gallardón
chega ao poder en xuño de
2003, e a finais dese ano Madrid
supera a Barcelona. Tradicionalmente a capital catalá debía
máis que a mesetaria, que mantiña a débeda arredor dos 1.000
millóns de euros. En oito anos
multiplicouna por máis de catro, mentres Barcelona a diminuía constantemente durante
as últimas lexislaturas.
En canto aos tipos de débeda, Madrid ten concedidos
préstamos por 5.422 millóns
de euros de bancos e caixas,
mentres que 1.340 son bonos
de renda fixa emitidos polo
propio concello. Da contraida
cos bancos, case o 100% da
mesma é a longo prazo, precisamente o tipo que o Goberno
central vén de prohibirlles aos
concellos durante 2011.

’’

Oproblemadogrande
endebedamento da capital
ten a súa orixe, segundo as
análises máis estendidas,
no soterramento da M-30”

’’

Paraatallaroendebedamento
Gallardón atrasa estadios,
pero tamén elimina
empregos públicos
e reduce gasto social”

’’

Dúasdastrescapitais
de provincia menos
endebedadas por habitante
están rexidas por
nacionalistas: Bilbao (PNV)
e Pontevedra (BNG)”

M-30 E CRISE INMOBILIARIA. Antes
de rectificar anunciando o
gran recorte, Gallardón defendérase das críticas argumentando que o nivel de débeda do
Goberno central en todo o Estado era moito maior que o do
concello, tanto en termos brutos como en relativos. Non tiña
en conta o alcalde conservador
que o nivel de competencias
do Estado central supera con
moito o dos concellos.
O problema do gran endebedamento da capital ten a
súa orixe, segundo as análises

SERGIO PÉREZ / REUTERS
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O alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,durante unha executiva do PP.

máis estendidas, no soterramento da M-30. O custe recoñecido por esta obra é de arredor de 4.700 millóns de euros,
aínda que algúns expertos cífrano en máis de 10.000 millóns. Tamén influíu o descenso de ingresos derivado da caída de taxas inmobiliarias e
venda de terreos públicos.
Os recortes para diminuír o
endebedamento inciden no
aprazamento de infraestruturas (un centro de convencións
e un estadio, por 400 millóns),
pero tamén no recorte en gasto
de servizos públicos (teleasistencia, axuda a domicilio, centros de día, por 211 millóns) e
na eliminación de prazas de
emprego público (case 1200
entre 2010 e 2011, co que se
prevé un aforro de 105 millóns
de euros).

A ESQUERDA NON GASTA MÁIS. Os
datos do Ministerio de Econo-

mía e Facenda revelan que a
cor política das corporacións
municipais (referidos ás capitais de provincia) non dá idea
a priori da súa propensión ao
endebedamento público. Os
datos de débeda por habitante
sitúan en cabeza a Madrid e a
Ceuta, ambas gobernadas polo PP e con máis de 2.000 euros por cidadán. Por enriba
dos 1.000 euros per cápita de
débeda están Valencia, Málaga, Melilla (PP), Teruel (Goberno de coalición PSOE e rexionalistas), Tarragona e Zaragoza (PSOE).
Pola contra, destaca que entre as capitais de provincia menos endebedadas estean Bilbao (11 euros por habitante) e
Pontevedra (281 euros), gobernadas polos nacionalistas do
PNV e do BNG, respectivamente. O único outro concello
por debaixo dos 300 euros é
Toledo, rexido polo PSOE.G
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ELIANA APONTE / REUTERS

A dereita, favorita para a presidencia de Colombia . O dereitista
Juan Manuel Santos é favorito para lograr a presidencia colombiana tras
conseguir o 47% dos votos na primeira volta. Na segunda rolda terá como adversario o centro-esquerdista Antanas Mockus, que se presenta
polo Partido Verde, que obtivo o 22% dos sufraxios. Santos está considerado o herdeiro político do aínda presidente, Álvaro Uribe, que mantén a
popularidade no 75%.G

’’
POLÉMICA

LATEXOS

Unha muller prepara o voto en Bogotá,
o 30 de maio.

DESPOIS DA ELECCIÓNS

EMERXENTE
X.L. Franco Grande

Gran Bretaña atrasa o recorte
do gasto nas autonomías
Unha das primeiras
medidas do novo
primeiro ministro
británico, David
Cameron, é unir
a Escocia, Gales
e Irlanda do Norte
ao esforzo por reducir
o déficit

DAVID MOIR / REUTERS

Ánxelo González
Vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

Inmediatamente despois do
estabelecemento do acordo de
goberno entre conservadores e
liberal-demócratas, o xa primeiro ministro tory, David Cameron, puña a andar a que pasou a ser chamada axenda do
respecto, que tiña como obxectivo principal transmitirlles
ás autonomías británicas que o
goberno central vai contar coas
súas autoridades e coas súas
xentes na lexislatura que comeza. Pretendíase fomentar a
idea dun “novo comezo”, en
palabras do propio Cameron,
nas relacións entre un goberno
conservador e as institucións
devolvidas, levando en conta a
desafección tradicional entre
os tories e as autoridades autónomas escocesas, galesas e norirlandesas.
A idea é que as relacións
vaian o suficientemente ben
como para que as autoridades
autónomas axuden á coalición
gobernamental conservadoraliberal-demócrata a executar
un severo corte do gasto público nos próximos anos, tentando ademais evitar que este e o
inevitábel malestar que del se
derivará veñan ser utilizados
como argumento-forza polos
sectores independentistas.
A primeira das tres visitas foi
a Escocia, onde os conservadores non contan con boa prensa e
onde nas pasadas eleccións de
maio apenas foron capaces de
lograren un asento de 59. A isto

MUNDO.13.

Os primeiros ministros de Gran Bretaña, David Cameron [á esquerda] e de Escocia, Alex Salmond, en Edimburgo.

ha de engadirse que é gobernada por un partido independentista que pretende someter a
causa da secesión a referendo e
que existe o temor, fundado, de
que o actual goberno central liderado por conservadores evoque aquel de Margaret Thatcher, de infame memoria para a
nación do norte. Era, pois, lóxico
e intelixente que Cameron lle
outorgase ao caso escocés unha
atención preferente.

OFERTA PARA SALMOND. Con todo,
se pretendía gañar, aínda que
fose un pouco, o corazón do
país máis setentrional do Reino Unido, debía levar algunha
cousa debaixo do brazo. E así
era: ofrecía poder atrasar o corte do gasto público até o 2011
no territorio escocés, garantía
unha parte dos beneficios derivados da extracción de petróleo no mar de Escocia e comprometíase a implementar as
recomendacións de maior autonomía recollidas no relatorio
da Comisión Calman, incluíndo as referidas á fiscalidade.
Nunha altura en que se espera que o primeiro ministro
escocés, Alex Salmond, presente, en breve, o seu proxecto

’’

Osconservadoressó
gañaron un dos 59
deputados escollidos polas
circunscricións de Escocia”

’’

Ampliaraautonomíafiscal
de Escocia é algo ben visto
tanto polo goberno central
como polo primeiro
ministro Salmond”

de lei para a convocatoria do
referendo de independencia,
cabe agora preguntarse se as
consecuencias dos ofrecementos de Cameron irán ser as esperadas ou todo o contrario.
Dun lado, o atraso da implementación do corte do gasto
público foi ofrecido, ademais de
a Escocia, a Gales e Irlanda do
Norte, tendo isto causando un
comprensíbel malestar nas na-

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

cións inglesa e córnica, que teñen a sensación de que van soportar en solitario os rigores da
crise económica internacional.
Provoca isto un resentimento
que, no caso escocés, vén sumarse á idea amplamente estendida de que Escocia conta
con mellores servizos públicos
dos que se pode permitir grazas
a que llelos pagan os ingleses.
Doutro lado, non falta quen
pense que o debate sobre a devolución de certa autonomía
fiscal a Holyrood podería acabar sendo unha discusión sobre a atribución dunha fiscalidade plena. Unha tal proposta
contaría co apoio dos nacionalistas escoceses, que verían nisto un paso máis de cara á independencia total mais, paradoxalmente, podería contar con
apoios doutros sectores ideolóxicos, incluíndo os tories. Ao
cabo, se é certo que Inglaterra
está a darlle a Escocia máis do
que recibe, outorgarlle á segunda autonomía fiscal sen
ofrecer ningún complemento
inglés, sería un modo de implementar o ansiado corte no
gasto público escocés, probabelmente con boa aceptación
do goberno de Edimburgo.G

P

enso que ten razón Robert Dreyfuss (The Nation, 28 maio) ao afirmar que,
unha vez fracasadas as negociacións con Irán a fin do ano
pasado, Barack Obama vén demostrando a súa total falta de
ideas, como o proba a súa volta
ás presións, en cuxos resultados positivos ninguén cre.
Xusto por iso, Inácio Lula e
Tayyip Erdogan iniciaron conversacións directas con Irán
(das que Obama fora informado) e chegaron a un acordo en
todo semellante ao que tiña
chegado cos EE UU e outros,
pero que alterou a Hillary Clinton, quen chegou a culpar o
Brasil de que Irán gañe tempo,
polo que agora o mundo é máis
inseguro.
Non deixa de ser sorprendente que isto suceda cando
Obama di –supoñemos que por
pura retórica– que abandona a
doutrina Bush da guerra preventiva e se vai centrar na diplomacia. (¿Tamén no Iraq e en Afganistán?) A falta de ideas que
denuncia Dreyfuss semella ben
convincente.
Ese acordo, se fose cumprido, cousa que poño en dúbida,
deixaría sen sentido unha cuarta rolda de negociacións que
procuran os EE UU, levando a
ela con moitos esforzos a Rusia
e a China. Explícase, pois, o alporizamento da señora Clinton,
por canto deixa en evidencia a
política imperial.
Ao mellor estamos diante
dunha nova realidade política:
que os países emerxentes poden facer tamén política, e boa
política, á marxe do imperio.
Por iso non gusta nada en
Washington a política de Lula,
pola súa autonomía de movementos, pola súa independencia e porque alí saben do prestixio que ten o dirixente brasileiro. O que lle permite moverse, por agora, á marxe da política imperial.G

’’

Aomellorospaíses
emerxentes poden facer
boa política
á marxe do imperio”
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O presidente alemán,
primeira vítima do axuste económico
A infantaría de mariña israelí aborda
un dos barcos da 'Frota da Liberdade'.

No fondo do conflito
entre Köhler e Merkel
está a redución do
gasto militar

ATAQUE / ORIENTE PRÓXIMO

MÁIS CRÍTICAS QUE
CONDENAS A ISRAEL

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

Na fulminante dimisión de
Horst Köhler esgrímense as inoportunas declaracións feitas
durante a visita sorpresa ás tropas alemás desprazadas en Afganistán, nas que xustificaba a
presenza do Bundeswehr (exército) estranxeiro para preservar
os intereses económicos xermanos no exterior.
Graves declaracións por tres
motivos: Porque a constitución
alemá non lle asigna ao Bundeswehr esta función, por tanto
serían anticonstitucionais. Porque entre as misións das forzas
internacionais en Afganistán
non figura salvagardar os intereses económicos das forzas de
ocupación, aínda que na práctica sexa así. Por último, non lle
corresponde ao presidente, un
cargo honorífico, pronunciarse
sobre temas de goberno.
Pero a confusión entre seguridade mundial e defensa de
posicións xeoestratéxicas das
grandes potencias ou mestura
entre cooperación internacional e intereses económicos nacionais forma parte da habitual
dobre linguaxe diplomática.
Non semella motivo suficiente
como para provocar a súbita renuncia de quen hai un ano fora
reelixido para un segundo
mandato de cinco anos.
Revelador das frías relacións
entre o presidente e a chanceler
foi o silencio de Angela Merkel,
quen rexeitou defender ou xustificar a Köhler. “Sobre isto non
hai nada que engadir".

AS VERDADEIRAS RAZÓNS. Detrás
da dimisión hai outras razóns
de fondo. Nesta Europa que
baixo a batuta alemá se move a
bandazos, que en poucas semanas pasa de impulsar medidas de expansión do gasto público para dinamizar a economía a impoñer duras terapias
de choque que corrixan de urxencia os déficits das contas públicas, o país xermano tiña pro-

Horst Köhler,xunto á súa esposa, Eva Luise,no momento de anunciar a súa demisión, o 31 de maio.

gramados grandes recortes no
gasto militar. Afectaban fundamentalmente á carteira de Defensa, ameazando os compromisos internacionais do Bundeswehr. Dende estamentos
como a A Asociación Federal do
Exército (AFE), que agrupa recoñecidos profesionais militares, denunciárase que a Berlín
lle sería imposíbel cumprir os
seus compromisos en Afganistán se o goberno xermano metía as tesoiras coa profundidade
anunciada. Lembran que o déficit acumulado dende o 2009 é
de 40 carros de combate blindados. Mesmo situaba en máis de
100 as novas necesidades diante dos avances da insurxencia.

’’

Representantesmilitares
consideran imposíbel
cumprir os obxectivos en
Afganistán se o goberno
reduce o gasto bélico”

’’

Köhlerfoipresidentedo
FMI entre o 2000 e o 2004”

FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Tampouco era do agrado da
AFE o recorte do servizo militar
obrigatorio de nove a seis meses, aprobado polo goberno,
sen aumentar a contratación de
voluntarios.
Non era a primeira confrontación coa chanceler Merkel. Ao
final do seu primeiro mandato
con altos índices de popularidade, Köhler, quen fora presidente
do Banco Europeo de Reconstrución e Desenvolvemento
1998-2000 e xefe do Fondo Monetario Internacional (FMI)
2000-2004, suxeriu que se debería retomar a Constitución de
Weimar para elixir presidente
por sufraxio universal e non por
elección parlamentaria.G

Logo do ataque do exército
israelí –infantes de mariña
apoiados por helicópteros– a
un convoi de buques fretados por unha ONG turca que
causou nove mortos, a comunidade internacional reaccionou de diverso xeito. O
Consello de Seguranza das
Nacións Unidas lamentou o
ataque e condenou as mortes aínda que non denunciou o goberno israelí. Os EE
UU, principal aliado de Tel
Aviv, esixiron unha investigación “independente e rápida” pero non ocultaron as
súas sospeitas de que houbese provocación previa por
parte dos activistas embarcados. O Brasil considerou
inaceptábel o ataque e esixiu
medidas coercitivas contra
Israel. Rusia e a UE emitiron
un comunicado conxunto
no que reclaman unha investigación tamén e a apertura das fronteiras de Gaza,
destino dos buques interceptados. Exipto abriu o paso ao territorio palestino no
que máis de 1,5 millóns de
persoas viven sen acceso a
enerxía e alimentos. A primeira consecuencia podería
ser a ruptura de relacións diplomáticas entre Turquía e
Israel. O goberno turco é
considerado por algúns o
obxectivo final do ataque israelí pola súa mediación no
conflito nuclear entre Irán e
Occidente. Turquía fora durante moitos anos o único
amigo de Israel entre os países muslimes e ademais forma parte da OTAN. A diplomacia estadounidense considera fundamental o papel
de Istambul na zona xa que
segundo abale cara a unha
postura ou outra podería
modificar tanto o final da
guerra no Irak como a invasión en Afganistán e o equilibrio de apoios entre Teherán
e Tel Aviv. O exército israelí
repatriou os activistas e eurodeputados que así o solicitaron. Os demais están presos, acusados de pertencer a
Al-Qaeda.G
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Bruxelas autoriza a entrada de CVC en ‘R’. A Comisión europea deulle o
visto bo á operación ao considerar que non terá un impacto negativo para a
competencia. O expediente foi examinado a través do procedemento simplificado. O fondo de investimento non ten outras participacións significativas no sector. Caixanova mantén polo momento o 65% do capital, aínda
que o acordo cos británicos contempla a venda dun 30% adicional. G
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A REFORMA FINANCEIRA

O presidente da Xunta, Alberte Núñez Feixóo[á esquerda] conversa co ministro de Fomento, Xosé Blanco.

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

O presidente da Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

O debate das caixas agarda
a segunda volta
Xosé Blanco incide en que ‘hai vida máis alá
de Pedrafita’. No PP, Feixóo pensa que a Xunta
‘deu un bo exemplo’, mentres Camps defende
os SIPs con entidades foráneas
X.G.

Durante a negociación para a
fusión entre Caixanova e Caixa
Galicia, Xosé Blanco afirmaba
que os partidarios da mesma
practicaban un “patriotismo de
folla de lata”. Agora, poucas semanas despois de que a integración fose acordada, o ministro
de Fomento insiste en que “ningunha empresa galega de éxito
medrou pechándose en Galicia,
por iso non comparto o principio no que se inspira a fusión
das caixas galegas. Non pechemos portas, teñamos altura de
miras, porque hai vida máis alá
de Pedrafita”. Así se expresou
nunha entrevista publicada en
La Voz de Galicia.
Tanto Caixanova como
Caixa Galicia saltaron anos
atrás ese simbólico “telón de
grelos” (que dicía o humorista)
que algúns perciben nas lindes
orientais. Agora, os dirixentes
da nova entidade negocian,
coa aquiescencia do Banco de
España, a venda dunha parte

importante da ampla rede de
oficinas (varios centos) que
manteñen no resto do Estado.
Algúns economistas apuntan
que parte dos problemas financeiros das grandes caixas
galegas orixináronse en investimentos inmobiliarios de demasiado risco fóra de Galicia.
Blanco considera que “o sector das caixas móvese e está xerando xigantes en toda España,
polo que está por ver o risco de
limitar ás caixas galegas a unha
fusión entre si”. O dirixente socialista recoñece que xogou un
papel activo no proceso, e defende a súa xestión: “Díxose
que eu estaba detrás dos movementos do Banco de España e
agora todo o mundo saúda o
papel do regulador, pero a min
non me felicitan polas súas decisións, ou é que só estaba para
o malo? Este proceso está cheo
de hipocrisía, contradicións e
rectificacións”.

FEIXÓO INSISTE NA TUTELA DAS AUTO-

NOMÍAS. As declaracións de
Blanco continúan unha tendencia que as direccións estatais de PP e PSOE veñen defendendo desde que se abriu o
proceso de integración das caixas. Os responsábeis das sedes
centrais en Xénova e Ferraz
apostan por unha eliminación
do control autonómico sobre
estas entidades.
O PP propuxo no Congreso
dos Deputados un programa
económico que incluía a rescisión do veto que manteñen
institucións como a Xunta, e
que está consagrado polas
competencias que lle confire o
Estatuto así como as Leis de
Caixas autonómicas, desde as
primeiras dos anos 80 até a
aprobada en decembro de
2010. A mediados de maio,
logo da última reunión entre
Zapatero e Raxoi, o PSOE
aceptou reformular a Lei de
Órganos Reitores das Caixas de
Aforro (LORCA). Aínda non se
coñecen os termos exactos da
nova norma, pero dáse por
feito que incluirán os dereitos
políticos para as cotas participativas (que pode implicar a
privatización) e a centralización do control administrativo.
Alberte Núñez Feixóo con-

’’

Ningunhaempresadeéxito
medrou pechándose
en Galicia, por iso
non comparto o principio
no que se inspira
a fusión das caixas”
[Xosé Blanco]
Ministro de Fomento (PSOE).

’’

Podiamosdecidirentreque
a comunidade quedase
sen caixas ou facer
unha grande.
Optamos pola segunda”
[Alberte Núñez Feixóo]
Presidente da Xunta (PP).

’’

OSIPdaCAMconentidades
doutras autonomías
proporcionaralle máis
forza, máis solidez
e máis solvencia”
[Francisco Camps]
Presidente da Generalitat
de Valencia (PP).

testou durante unha intervención en Sevilla o 31 de maio
que “as fusións entre as caixas
de aforro teñen que estar tuteladas polas administracións
autonómicas como ocorreu
no proceso de Caixanova e
Caixa Galicia”. Feixóo considera que o goberno galego
“deu un bo exemplo, xa que
podiamos elixir entre que a comunidade quedase sen caixas
ou facer unha grande. Optamos pola segunda opción”.

CAMPS VE MELLOR O SIP CON ENTIDADES DE FÓRA. Varios dirixentes
territoriais do PP non manteñen a mesma opinión. Francisco Camps, presidente da
Comunidade Valenciana, subliñou en Alacante as vantaxes
dos Sistemas Institucionais de
Protección (SIP) da CAM con
entidades doutras autonomías, porque “lle proporcionará máis forza, máis solidez e
máis solvencia”.
Algúns analistas seguen
vendo posíbel que a entidade
galega se integre con outra
caixa ou grupo foráneo. Os dirixentes de Caja Madrid recoñeceron o seu interese nunha
operación deste tipo, cando
menos con Caixa Galicia.G
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O goberno prepara o abaratamento do despido.A indemnización de 45
días por ano traballado, que se lle aplica aos despedimentos improcedentes,
reduciríase até os 33 días. Este tipo de contratos xa se lle veñen aplicando aos
mozos de entre 18 e 29 anos, aos parados de longa duración, aos maiores de
45 anos e ás persoas con discapacidade. G

Gerardo Díaz Ferran,
Presidente da CEOE.

RESPOSTAS Á CRISE

François Chesnais, economista

‘O Estado do Benestar non contribuíu
ao aumento da débeda pública’
Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O 27 de maio o salón de graos da
Facultade de Económicas da
USC acolleu unha conferencia
de François Chesnais. O interese
que suscita este economista, de
orientación marxista, quedou
ben ás claras no nutrido do público, entre o que se contaban
varios políticos en activo. Aínda
que conta xa máis de oitenta
anos, as ideas de Chesnais seguen pegadas á realidade. Unha
parte importante da súa vida

profesional desenvolveuna
como economista da OCDE,
pero tamén tivo influencia
como membro de ATTAC, onde
foi un dos que desenvolveu a
idea dunha taxa que gravase os
movementos de capital (denominada comunmente taxa Tobin). Actualmente amosa a súa
confianza en que as circunstancias contribúan á substitución dos grupos que están a pilotar a crise e a política económica xeral. A iso contribúe tamén coa súa militancia no Novo
Partido Anticapitalista francés,

de moi recente creación.
Vostede indica que actual mente existe unha “submisión
voluntaria” dos gobernos aos
mercados. Por que considera
que é voluntaria?
Os gobernos elixen o máis fácil
para evitar debates políticos e
enfrontamentos coas capas
máis ricas e poderosas. Para lograr este obxectivo mesmo chegan a desarticular sistemas fiscais, segundo eles para fomentar políticas de oferta. Un exemplo destacábel constitúeno os
EEUU. Desde os anos trinta

mantiña un sistema de imposición forte sobre os beneficios e
as rendas altas, herdanza do
New Deal. A elección de Reagan
modificou o sistema, mesmo no
que respecta á forma de financiar o déficit. Coa liberalización
financeira impulsada naqueles
anos, a débeda pública pasou de
estar asumida polo sistema
bancario a ofrecerse no mercado aberto e con taxas de intereses moi atractivas. Como consecuencia, a débeda pública de
Estados Unidos aumentou
moito [durante o seu mandato

multiplicouse por sete]. Este
proceso foi seguido polos demais gobernos.
Como se aplicou este novo
modelo neoliberal en Europa?
No caso de Francia, a finais dos
anos setenta, e a pesar dos efectos da primeira recesión mundial había unha débeda pública
baixa [arredor do 25% do PIB,
cando actualmente rolda o
75%]. O aumento debeuse en
primeiro lugar ás altas indemnizacións das nacionalizacións do
goberno Miterrand, que non estaban no seu programa inicial.
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’’

VOTACION CLAVE
Manuel Cao

Os pagos desmesurados polas
expropiacións foron resultado
dunha campaña do empresariado para ter compensacións
moi altas. Seis ou oito anos despois iniciouse a privatización
destas empresas, xa reestruturadas con cartos públicos conseguidos a través de procesos de
endebedamento. As compañías
foron vendidas no mercado bolsista a prezos moi baixos. Tamén houbo fortes investimentos para montar industrias do
armamento.
Como influíu a integración na
Unión Europea?
Logo do Tratado de Maastricht
entrouse na fase de liberalización financeira, coas posibilidades para as grandes empresas de elixir o lugar onde colocar a súa sede. Así, pasan a Luxemburgo ou a Bruxelas onde
a imposición das sociedades é
moito máis baixa que en Francia, por exemplo. Comeza así o
proceso de evasión totalmente
documentada e semiautorizada cara paraísos fiscais. Todos estes aspectos contribuíron a que a débeda pública aumentase. Os bancos e fondos
de investimento fixéronse cada
vez máis potentes e comezou o
proceso de intervención dos
chamados mercados na condución da política económica.
Entón non ten relación o crecemento da débeda coa xeneralización do Estado do Benestar?
Non. O aumento da débeda realízase nun marco caracterizado polo descenso da porcentaxe que representan os salarios
sobre o PIB. En Francia non é o
Estado quen paga a pensión.
Trátase dun sistema de fluxo
sen pasar polo mercado financeiro. Os que traballan nun momento dado pagan unha porcentaxe do seu salario e a empresa unha cota. Esta cota está
ligada ao nivel de salario, polo
que cando o salario tende a baixar, tamén o fai a contribución.
Este pago ten dúas dimensións:
primeiro, supón o dereito de ter
unha pensión no momento da
xubilación, e segundo, de forma
inmediata pagan a pensión dos
traballadores xa xubilados. Pasa
o mesmo co seguro de saúde.
Houbo pequenas necesidades
de compensación polo proceso
descrito antes, pero non está
baseado no orzamento público.
A débeda é, polo tanto, a combinación dun sistema fiscal insu-

’’

Adébedaéconsecuencia
da combinación dun
sistema fiscal insuficiente,
liberalización financeira e
decisións pouco axeitadas
sobre a industria militar”

’’

Estamosaíndanaetapa
inicial dunha longa crise”

’’

Miterrandnacionalizou
empresas con altas
indemnizacións,
reestruturounas
empregando débeda
pública e vendeunas
baratas na Bolsa”

’’

OTratadodeMaastricht
permitiu a evasión de
capital totalmente
documentada e
semiautorizada cara
paraísos fiscais”

ficiente, liberalización financeira e decisións pouco axeitadas sobre a industria militar, entre outras. Toda a industria nuclear foi un investimento de Estado. Vostede describe a estabilización da economía na crise
actual, e caracterizábaa polo retorno á solvencia da banca e o
gran aumento do paro. Trátase
dunha situación habitual ou é
especifica do proceso actual?
É unha das características específicas desta crise. No proceso do 29 ao 33, aumento do
paro, colapso da produción e
colapso dos bancos camiñaron
xuntos. O novo e espectacular
desta crise é a forma na cal se
evitou a quebra das entidades
financeiras aproveitando
mesmo a situación difícil dalgunhas para aumentar a concentración bancaria. O alto desemprego dáse en todos os países, mesmo en Alemaña.

Vostede pensa que o gran re curso ao crédito que se deu nos
últimos anos tivo a súa orixe no
descenso dos salarios reais.
Houbo unha estratexia organizada para que as familias se endebedasen ou foi unha consecuencia natural das retribu cións máis baixas?
No caso dos EEUU e o Reino
Unido tratouse dunha política
deliberada de baixas taxas de
interese, diñeiro fácil para os
bancos. Estes desenvolveron
unha política “comercial” agresiva. Propoñían crédito en condicións aparentemente moi
atractivas. Moitos fogares
nunca se terían endebedado
tanto sen esas políticas agresivas. No caso estadounidense
houbo un salto cualitativo ao facer préstamos sen ningún tipo
de garantía. Con todo, isto foi só
a expresión última do proceso.
No caso de Europa, a taxa de interese do BCE para os bancos
mantívose máis alta que a aplicada pola Reserva Federal.
Impulsou no seu momento a
idea da Taxa Tobin [imposto
internacional sobre os movementos de capital entre Estados]. Hoxe moitos recuperan
esta idea…
A estas alturas a taxa Tobin non
constitúe un tratamento suficiente, e é por iso que foi recuperada por unha parte do discurso dominante. Fan falla medicinas moito máis potentes,
como mínimo moratorias unilaterais de débeda, combinadas
con nacionalización da banca e
dos mecanismos de crédito, así
como modificacións radicais
dos sistemas fiscais. Necesítase
a formación dun bloque social
decidido a efectuar ese tipo de
política. De conseguirse a constitución de forzas capaces nalgúns países, deberían facer chamamentos para conseguir a formación de bloques sociais semellantes noutros do seu entorno. Non se trata dunha política dun só Estado. O desafío
consiste en se o bloque social
que se formou de xeito temporal nalgúns países, e destacadamente en Francia, co gallo da
oposición á Constitución Europea, pode reconstituírse e acceder ao poder. Penso que estamos aínda nunha etapa inicial
dunha longa crise, e por iso teño
confianza en que as circunstancias que aínda están por vir obrigarán a este tipo de políticas.G

A

aprobación por un voto (169 contra 168) do Decreto de redución do déficit público afastou por
agora o perigo de desestabilización na Eurozona e o
descontrol no sistema financeiro internacional. A dureza na crítica ao Goberno Zapatero apenas ten precedentes e tampouco o grao de xeneralidade pois ningunha forza política quixo apoiar unhas medidas tan
lóxicas dende o punto de vista económico-financeiro
como negativas pola súa carga político-electoral.
Foron significativas as presións dos empresarios e
de Angela Merkel para que o PP convalidase o decreto
pero as dúbidas iniciais foron despexadas priorizando
o interese político de acoso e derribo a curto prazo do
presidente sobre a sostibilidade das finanzas españolas
e da Área Euro derivada do continuo encarecemento
do financiamento da débeda pública e privada. Os réditos do histrionismo e o antieuropeísmo latente levaron o PP a optar pola estratexia de “canto peor mellor”
e á fuxida cara a adiante seguindo os modelos de oposición populista.
Só nos anos da transición se puxeron en marcha
pactos político-económicos entre axentes sociais, goberno, grupos políticos e patronal dos que o máis importante foi o Pacto da Moncloa de 1977 nun contexto
de grande incerteza no político e no económico e coa
ameaza inminente dunha hiperinflación como a que
lastrou as economías latinoamericanas na década dos
oitenta. A chegada de José María Aznar trouxo ao PP a
vía neoconservadora propoñendo unha política económica asentada no liberalismo formal e nunha práctica clientelar e especulativa na que o principal obxectivo é a utilización da burocracia estatal para satisfacer
os grupos de intereses afíns que serán os provedores
das políticas públicas hoxe artelladas no Estado de benestar creado nos 80 (o exemplo das comunidades autónomas de Madrid e Valencia é ilustrativo).
O modelo social europeo está nos antípodas do actual PP e non por casualidade xa antes se avanzou cara
á foto dos Azores fuxindo da vella Europa e quizais a
crise do euro non sería un drama para unha dereita española máis achegada á nova Europa (países do Leste e
os xurdidos da antiga URSS). Foi significativa a proclama nacionalista de Mariano Raxoi fronte aos ditados
do FMI e da Eurozona coa cualificación de España
como protectorado, o que contrasta co pacto gobernooposición en Portugal e coa dureza do axuste grego
nun clima de maior conflitividade social.
En todo o caso, convén non esquecer os erros do goberno socialista cun equipo excesivo e ineficiente, con
políticas erráticas guiadas polo interese político-electoral a curto prazo, cunha percepción da realidade socioeconómica superficial pese aos informes de organismos e analistas de diversa ideoloxía e cunha tardanza desesperante en reaccionar. Por outra banda, a
tolerancia co discurso mediático centralista dominante
e o temor en avanzar decididamente cara á España plural limita a marxe de manobra dun PSOE que se ve
arrastrado pola iniciativa e a axenda política do PP.G

’’

O PP séntese máis cómodo
cos EE UU e
a ‘nova Europa do Leste’
que co núcleo da UE”
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Marta Silva, campioa de España de golf. A galega Marta Silva vén de proclamarse campioa de España absoluta e júnior no torneo celebrado nas instalacións de La Manga Club, en Murcia. Esta é a primeira vez que unha golfista galega acada este título, aínda que a xogadora compostelá, de tan só 20
anos, acadou un gran número de triunfos tanto en España coma nos Estados Unidos, onde cursa estudos universitarios.G

FÚTBOL

A Ponferradina, representante do Bierzo
na Segunda división
O equipo da capital
berciana rendibilizou
ben goles e resultados
que lle permitiron
o seu segundo ascenso
a categoría de prata
en tres anos

Antonio Cendán

O equipo berciano da Deportiva Ponferradina será un dos 22
integrantes da Segunda División A, na vindeira campaña,
despois de lograr o ascenso
nunha emocionante eliminatoria co Sant Andreu. Os da capital do Bierzo gañaran por 0-1
en Barcelona, resultado que
parecía garantirlles un certo
grao de tranquilidade no seu
estadio “El Toralín” e que todo
sería unha festa. Mais, pola
contra, os cataláns demostraron o seu oficio e remataron
gañando polo mesmo resultado, 0-1, en Ponferrada. Nos
lanzamentos dende o punto
de penalti nunca os tiradores
estiveron tan acertados dende
hai tempo, xa que foron precisos 18 disparos para saber cal
dos dous equipos estaría a vindeira campaña na división de
prata. Ao final, a Ponferradina
conseguía converter nove penaltis por oito o Sant Andreu.
Este axustadísimo resultado
permitíalle ao cadro berciano
recuperar a categoría na que
militara na campaña 2006/07,
a única vez na súa historia na
que estivo na Segunda A.

DOMINADOR DO CAMPIONATO. Aínda que non foi até a xornada 21
do torneo cando a Ponferradina se puxo en cabeza da clasificación do grupo I da Segunda
B, foi o claro dominador do
campionato, feito que se puxo

Lance dun partido e [á dereita] un plantel da Ponferradina.

Vén un ano duro

Celebración da vitoria ante o Sant Andreu no partido de ida.

’’

Conseguiu75puntos
marcando só 44 goles”

de manifesto no sprint final da
liga no que ningún dos seus adversarios, principalmente o Eibar, foron capaces de aguantar
o seu tirón. Cando aínda restaban catro xornadas para que
rematase o torneo, o combinado de “El Toralín” xa era campión de grupo, o que lle permitía loitar directamente polo as-

censo a división de prata.
Os bercianos estiveron entre
os catro primeiros desde o primeiro treito do torneo, malia
que os eibarreses tomaran certa
distancia na clasificación e todo
parecía indicar que eran os claros favoritos a ocupar o posto
de máximo privilexio pero, a diferenza dos do Bierzo, non souberon aguantar e tampouco foron capaces de pegar un golpe
de forza na clasificación como
acabaría facendo a Ponferradina, que se erixiu na principal
atracción da segunda volta ligueira. Ademais, os bercianos
foron os máis regulares no seu

Aínda que agora a afección da
Deportiva Ponferradina está a
gozar do mel do éxito, a partir
do último domingo do mes de
agosto, agárdalle a dura tarefa
de xogar na Segunda División,
na que militou xa hai tres tempadas. Terá que enfrontarse a
equipos que intentarán estar na
división de honra, entre eles
probabelmente o Celta ou os
descendidos Xerez, Valladolid e
Tenerife, nunha categoría que
nos últimos anos se vén caracterizando pola igualdade e por
non estar case nada decidido
até os derradeiros encontros.G

campo, no que só perderían un
encontro, ante o Montañeiros
da Coruña, por 1-2, o primeiro
de novembro de 2009.

DEFENSA EFICAZ. Aínda que os
clásicos do fútbol sempre din
aquelo de que “a mellor defensa é un bo ataque”, iso non parece ser certo no caso do combinado da capital berciana, xa
que o resultado que máis repetiu ao longo desta campaña foi
o de 1-0. Conseguiu sumar 75
puntos, marcando só 44 goles.

Pola contra, tan só recibiron 21
na súas mallas, o que demostra
a eficacia defensiva da que fixo
gala; nun torneo no que non se
prodigou o fútbol ofensivo.
Non é estraño que un dos máis
destacados fose o gardameta
Mackay, un dos menos goleados do balompé estatal.
No torneo que vén de rematar, a Ponferradina soubo facer
unha mistura de veteranía con
mocidade, o que lle permitiu
conformar un dos bloques
máis compensados da súa categoría. O seu máximo goleador foi un vello coñecido da
“gran afección”, Óscar de Paula, que conseguiu once tantos.
Este xogador viviu o seus mellores anos na Real Sociedad de
San Sebastián, entre 1995 e
2006, coa que acadaría o subcampionato de Liga en 200203. Aos seus 34 anos está a vivir
unha segunda xuventude nun
equipo considerado modesto.
Ao equipo de Ponferrada
tan só lle queda un pequeno
reto no campionato que está a
punto de rematar, que é o título da Segunda División B. Na
ida, xogada en “El Toralín” perderon pola mínima 0-1 ante o
Granada. O mítico estadio de
“Los Carmenes” terá o vindeiro domingo a última palabra.G
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O Xacobeo Galicia, segundo no
Tour de Baviera. O equipo ciclista
galego do Xacobeo Galicia vén de
clasificarse en segunda posición
por equipos na Volta a Baviera, celebrada en Alemaña. Ademais, un
dos seus corredores máis novos,
Nelson Oliveira ocupou o sexto
posto na clasificación xeral, mentres
que Serafín Martínez se adxudicou
o premio da montaña.G

Fabriciano González, adestrador lugués que vén de ascender o Granada

‘Nunca fun profeta na miña terra’

EL PROGRESO

Antonio Cendán

Fabriciano González Penelas
(Santa Comba, Lugo, 1955), popularmente coñecido coma
“Fabri”, quéixase de non ser
profeta na súa terra, da que saíu
hai xa varios anos para adestrar
a distintos equipos con bastante
éxito, aínda que non lle faltaron
atrancos nin tampouco quen
desprezase un honroso traballo.
Agora vén de ser recompensado

co ascenso dun histórico, o Granada FC, ao que acaba de levar a
Segunda División A, despois de
estar ausente dela 22 anos.
Que supuxo este ascenso?
Foi importante para min e
dende logo para o propio equipo, que levaba 22 anos vagando por Segunda División B e
Terceira. A nivel persoal foi un
éxito, xa que me tiven que
marchar de Galicia e dende

’’

Aescoladeadestradores
galega é seria e competitiva”

aquí nunca me acabaron de
recoñecer o traballo, aínda
que eu pense que fixen méritos suficientes para que algún

equipo galego se fixase en min.
Seguirá no Granada?
Penso que si. Ademais, considero que nos agarda unha gran
temporada que pode ser moi
ilusionante. Agora, o principal
obxectivo é consolidar o equipo na categoría, algo complicado pola gran competitividade que hai, pero non imposíbel. Hai que ter en conta tamén
que en Granada hai unha
grande afección.
Vostede deulle vida a moitos
equipos en crise.
É certo, chamáronme onde as
cousas non andaban ben e conseguimos facer bloques competitivos que logo tiveron grande
éxito. Podo mencionar os casos
do Elxe e do Cartagena. Ambos
pasaron polas miñas mans antes de ascender a Segunda División. Tamén viviu uns bos momentos comigo o Mérida.
Houbo bastantes adestradores
galegos que triunfaron fóra.
É verdade. Aí están os casos de
Arsenio, que ascendeu a moitos
equipos; David Vidal, que se deixou media vida polos campos
de España e, máis recentemente, Fernando Castro Santos.
Coma ve os equipos galegos de
Segunda B?
Non me agardaba o desastre
de Rácing de Ferrol e Compostela. Esperaba que lograsen
quedar máis arriba. Tamén
imaxinaba que o Ourense podería ascender, pero o ano que
vén veranse os tres as caras na
Terceira e iso non o merece o
fútbol galego. Coido que o
Pontevedra estivo á altura das
circunstancias, xa que logra
moitas veces entrar nas fases
de ascenso e o Lugo, que non
acaba de callar na categoría.
Que lle pasa ao Lugo?
Coido que o coñezo ben e non
agardaba que caese en picado
tal e coma lle ocorreu na segunda volta. Non estivo á altu-

ra do que se esixe nesa fase do
campionato porque tivo moitos altibaixos e xa non é a primeira vez que lle ocorre iso.
Gustaríalle adestrar en Galicia?
Tiven a desgraza de non chegar
a ser nunca profeta na miña terra. Sempre me respectaron
máis fóra que dentro. Ao comezo da campaña 2009/10 non
houbo un só equipo galego que
se dirixise a min para adestralo.
Cal é o nivel dos adestradores
galegos?
Considero que bastante alto.
Son técnicos competitivos e
hai que dicir que a escola galega é seria. Calquera persoa que
salga de aí leva moito camiño
andado, xa que Xulio Díaz é un
gran mestre en táctica, pero o
fútbol hai que saber entendelo.
Cando un adestrador é destituído, de quen é a culpa?
Eu penso que a un 50%. Un
adestrador non ter por que ser o
que manda no club, pero si no
vestiario. Moitas veces as tácticas non se adaptan ao equipo, o
equipo fíxose de presa, os problemas nunha directiva... Todo
inflúe dunha maneira ou doutra
cando cae un técnico.
Aféctalle a crise ao fútbol?
Si e moi especialmente á Segunda B. As institucións non
teñen tantos recursos coma en
épocas de bonanza. Aí está o
caso de moitos equipos canarios que se viron abocados á
desaparición porque os cabildos insulares xa non achegaban cartos coma cando o “boom” da construción.
En épocas de crise, recórrese
máis a canteira?
A canteira é a base primordial
do fútbol. Sen canteira non hai
futuro. Tamén é verdade que
cando non hai cartos sempre
se tira máis do que tes na casa é
poden xurdir novos valores,
pero a canteira debe ser coidada sempre.G

20-22 cultura apertura.qxd

1/6/10

22:56

Página 2

CULTURA.20.

ANOSATERRA
3-9 DE XUÑO DE 2010

XXXIII EDICIÓN

Os Premios da Crítica resaltan o poten
Xan Carballa
Xulio Gil [FOTOGRAFÍA]

M

ondariz acolleu
a cita duns premios fundacionais na cultura
galega, desde hai anos administrados por unha Fundación, e
que manteñen a súa división en
seis áreas. Desde 1997 outorgan
o galardón de Galego Egrexio, a
unha personalidade caracterizada por manter ao longo da
súa vida un firme compromiso
coa cultura galega.
Desta volta os escollidos polos
xurados foron en Creación Literaria, Suso de Toro por Sete palabras; en Ensaio e Pensamento,
Manuel Forcadela por A mecánica da máxia. Ficción e ideoloxía en Álvaro Cunqueiro; en Investigación, Miguel Barros por
Ramón Piñeiro e a revisión do
nacionalismo; en Ciencias e Artes da Representación, Xosé Enrique Acuña, por toda a súa traxectoria de recuperación da memoria gráfica e visual de Galicia;
en Música, Joam Trilho pola colección Ars Gallaeciae Musica e
en Iniciativas Culturais á Casa
das Ciencias da Coruña. O título
de Galego Egrexio foi para o xuíz
Xosé Xoán Barreiro Prado, un
dos activistas pioneiros na galeguización da xustiza.

A VETERANÍA DE JOAM TRILHO . Acaso sexa polo su estilo tranquilo e
pouco dado á exhibición públi-

ca, pero ninguén dubida que o
traballo de Joam Trilho (1942),
director de orquestra, compositor e profesor de música no
Conservatorio Superior de Vigo
é unha das máis sólidas referencias da música na Galiza. O premio da crítica dáselle pola colección de música culta Ars Gallaeciae Musicae, fundada en 1992 e
dirixida por el mesmo. O xurado
valorou “a súa prolongada actividade investigadora e divulgativa, resaltando que a colección
enriquece o repertorio das orquestras nacionais e internacionais e potencia novos autores”

25 ANOS DE DIFUSIÓN CIENTIFICA. A
Casa das Ciencias da Coruña
está de aniversario e os Premios
da Crítica non foron alleos á celebración, “pola longa traxectoria de vintecinco anos, por saber facer atractivo, pedagóxico
e lúdico o mundo científico para a poboación xeral; por ter
chegado a un número tan amplo e variado de persoas; por
servir de motor para xerar ao
seu redor un grupo de museos
científicos divulgativos e por ser
pioneiro e exemplo para museos similares transcendendo as
fronteiras galegas”.
Xunto á Casa das Ciencias, a
Domus e o Acuario forman unha trepia que se demonstrou
exitosa para garantir unha visita continua. Na liña de iniciativas semellantes o complexo
museístico coruñés acabou

Enrique Acuña, Suso de Toro, Miguel Barros, Xosé X. Barreiro Prado, Joam Trilho, o representante da Casa das Ciencias da Coruña e Manuel Forcadela na cea de entre

por ser unha referencia en España.

O GALEGO NA XUSTIZA. O premio de
Galego Egrexio foi para un xuíz
pioneiro. En Barreiro Prado
(Foz, 1958) o xurado valorou as

O mellor De Toro
M.V.

O galardón de creación literaria recaeu en Sete Palabras, a
última obra de Suso de Toro,
autor que se reincorpora ao
seu labor docente, aínda que
poucos cren que iso supoña a
súa retirada das letras. O que
ten De Toro por comunicar
non é un oficio senón unha
paixón, como pon de manifesto varias veces neste libro.
Sete Palabras é unha das
mellores novelas do compostelán, senón a mellor. O narrador investiga as súas propias
orixes familiares e atópase con
que o seu avó foi hospiciano,
de aí o apelido “De Toro”. Vai

a Zamora e fala con uns e con
outros, pero o máis importante é o interese que esperta no
lector con apenas uns poucos
vimbios argumentais.
Dun autor acostumado a
arriscar sorpréndenos a madureza lograda aquí. O estilo
está moi depurado, sen necesidade desas exhibicións que
case sempre provoca a inexperiencia. Tamén demostra
mestría á hora de graduar os
pequenos acontecementos,
de modo que unha narración, máis mental que de acción, resulta en todo momento amena.
Despois deste libro, a De

Toro só falta pedirlle que domine un pouco máis esa paixón da que falamos ao principio e evite algunhas locucións
vulgares, algunhas expresións
coloquiais pero tamén tópicas
e algunhas intromisións excesivas do autor no texto. Son
pequenos detalles. En todo o
caso, deixa claro con este libro
que é un dos referentes principais dunha xeración literaria
que xa logrou a madureza. Estamos seguros de que esta
non será a súa última obra, senón un dos títulos que marcan a traxectoria dunha voz
non pasaxeira, dentro da literatura en calquera lingua. G

achegas que ten realizado no
campo da fixación dunha terminoloxía xurídica moderna e
galega, “repristinando cando é
posíbel os termos presentes na
tradición xurídica galega, e, tendo sempre en conta neste labor
o espírito e o xenio da nosa lingua”. Tamém foi considerado
como “un verdadeiro animador, guía e mestre dunha escola
de xuristas que hoxe desempe-

ñan a súa función en lingua galega en moitos xulgados de Galicia e a súa contribución á creación da Irmandade Xurídica Galega, unha entidade que fomenta o uso da lingua galega na Administración de Xustiza, da que
forma parte un número cada
vez máis relevante de maxistrados, xuíces, fiscais, notarios e
avogados” [ver entrevista en páxinas 2-3].G

A apócema secreta de Cunqueiro
C.L.

Manuel Forcadela recibiu o
Premio da Crítica de Ensaio
por Mecánica da maxia (Galaxia), unha obra que nos guía
polas follas narrativas de Álvaro Cunqueiro cunha ollada
nova e orixinal. A figura do
mindoniense segue a ser un
referente na literatura actual.
“É un escritor que tanto como
poeta como prosista segue a
estar fresco. É moderno sen

renunciar ao propio pouso da
nosa cultura”, afirmaba hai
meses o escritor. No libro analízanse os temas da súa ficción en compaña das propias
circunstancias da súa vida,
moi marcada pola guerra do
36. Forcadela dá un xiro novidoso a obras como Merlín e
familia ou As crónicas do sochantre, que volven facerse
tan apetecíbeis coma este rigoroso estudo.G

20-22 cultura apertura.qxd

1/6/10

22:56

Página 3

ANOSATERRA
3-9 DE XUÑO DE 2010

CULTURA.21.

potencial da cultura galega
Xosé Enrique Acuña

‘A restauración da memoria gráfica
de Galicia foi un éxito’
X.C.

uña e Manuel Forcadela na cea de entrega dos premios no balneario de Mondariz.

XULIO XIL

Miguel Barros,
a reivindicación política
de Ramón Piñeiro
X.C.

A tese de doutoramento de
Miguel Barros apareceu publicada no ano que se lle adicou o Día das Letras Galegas.
Ramón Piñeiro e a revisión
do nacionalismo (Galaxia)
ten, alén doutros valores, a
virtude de estar escrita por un
político que compartiu as
arelas do primeiro parlamento autonómico, cando o filósofo de Láncara formaba
parte como independente do
grupo socialista.
Miguel Barros recoñece
sempre a súa afinidade coas
teses de Piñeiro e realizou un
traballo de pescuda incesante, con acceso a todo o material epistolar, básico para debullar os fitos dunha maneira
de ver o galeguismo, central

durante varias décadas no
pensamento galego. Un traballo de varios anos “cunha
motivación estritamente política. Pretendía enxergar a xinea federalista do socialismo
e do pensamento político galego e tiña tamén unha obriga
moral, porque Piñeiro ao desafiar a súa opinión política
máis íntima aceptando a súa
presenza en 1981 nas listas do
PSdeG-PSOE, adquiría un
compromiso e para min supuña un desafío descubrir
onde estaba a derradeira motivación daquel xesto. A miña
obriga era darlle unha resposta a aquelo que non foi nin
oportunismo nin ambición,
porque de ter desexo de poder Piñeiro non se entretería
cunha acta de deputado”.G

Reúne a experiencia museística, a
da investigación e restauración da
memoria gráfica e histórica de Galicia, traballos que culminan profesionalmente no seu traballo como
editor. O director editorial de Edicións A Nosa Terra, Xosé Enrique
Acuña (Pontevedra, 1958), foi o gañador do Premio da Crítica 2010 na
modalidade de Ciencias e Artes da
Representación.
A acta do premio xustifica máis
de trinta anos de traballo.
O premio é a unha traxectoria que
empezou cando estaba no Museo
de Pontevedra. Lembro que diante
do libro de Lee Fontanella sobre a fotografía en España pensei que tiña
que facer algo igual en Galicia e o primeiro chanzo sitúoo no artigo que
publico en A Nosa Terrasobre a fotografía en Galicia no século XIX.
En 1984 apenas había nada feito.
Fixera no Museo a exposición sobre
Bellver e saíran os libros de Xosé
Suárez en Xerais e Pepe Álvez editara outro sobre Salvador Castro Freire. Grazas a aquel artigo empecei a
miña relación con Xosé Luís Cabo,
co que despois traballei moito. Os
galegos chegamos a esa restauración visual ao mesmo tempo que
noutros territorios, porque todos seguimos a estela de Fontanella. A fotografía non era valorada nin nos
museos, preguntabas na Academia
Galega e dicían que non tiñan fotografías (e tiñan miles, pero non lle
daban valor) e dos museos só no de
Pontevedra. Filgueira, seguindo a
idea do Seminario de Estudos Galegos que tiña arquivo fotográfico,
gardaba fotos, pero sen idea de colección.
Pasouse dun labor de activismo
ao institucional.
Partiuse do asociacionismo cultural. Eu estaba na da Seca, recuperando as festas populares ou os
maios, e cando entro na fotografía
penso na mesma caste de activismo. Podías andar como un guerrilleiro pero era fundamental convencer ás institucións, porque naquel tempo era moi difícil topar
axudas, tanto ao que estaba en ga-

Xosé Enrique Acuña e Miguel Barros.

’’

Preguntabas na Academia
Galega e dicían
que non tiñan fotografías
e tiñan miles,
pero non lle daban valor”

lego como a unha actividade expositiva ou de recuperación á que non
se lle daba valor. Chegamos a tempo nalgúns casos, pero aquel desleixo fixo que se perdesen moitas
cousas. Tiráronse arquivos particulares pero tamén de institucións.
Xornais como Faro de Vigo, La Voz
de GaliciaouEl Pueblo Gallegodesfixéronse sen máis dos seus arquivos
de fotos. Durante bastantes anos a
xente doaba o material, despois
houbo un interese por sacarlle rédito económico. Está ben que se
compren determinadas coleccións,
pero as institucions galegas non tiñan daquela condicións.
En poucos anos a fotografía acabou sendo un centro de atención
con éxito de público.
E tamén as imaxes cinematográficas rodadas en Galicia, que foi un la-

XULIO XIL

bor que fixemos en paralelo. Por
exemplo, en A Nosa Terra din noticia
de que recuperáramos Miss Ledya, a
película na que interviña Castelao. O
resultado visto con distancia foi un
éxito abrumador, porque se conseguiu que todo o tecido de asociacións se volcase en vilas grandes ou
pequenas e nas cidades en traballos
de restauración gráfica. Hoxe a fotografía garántelle aos museos a asistencia masiva de público, tamén
aos de arte contemporánea.
Enlaza despois fotografía con documentación histórica.
Tratei de escribir historia a través da
fotografía, que foi o que intentei
coas fotobiografías de Castelao e
de Bóveda e é un pouco a liña das
memorias gráficas de Edicións A
Nosa Terra.
Un fito dese traballo pode ser a
exposición e o catálogo de Memorial da Liberdade?
É o mesmo concepto. Utilicei fotografías, obxectos persoais, sumarios... todo o que servise para completar unha narración histórica,
dunha banda tendo en conta o criterio expositivo pero tamén con
ese elemento que permanece que
é o catálogo. G
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A romanización.

PEPE CARREIRO

Xacobe Martínez, de Músicos ao Vivo

Visitar o noso pasado
A exposición Historia de Galicia, asinada
por Pepe Carreiro, recala no Centro Cultural
‘Carballo Calero’ de Ferrol
M.B.

Despois de facer parada en diferentes concellos galegos, a
exposición Historia de Galicia
detense en Ferrol, no Centro
Cultural Carballo Calero. Nela,
o debuxante e creador da popular familia dos Bolechas, Pepe Carreiro, convida ao público infantil e xuvenil a viaxar ao
pasado para coñecer o devir
histórico do país, dende as pegadas que os primeiros poboadores nómades, cazadores
ataviados con peles deixaron
hai medio millón de anos até
os acontecementos máis recentes que marcaron definitivamente a actualidade. Continúa así unha itinerancia que
arrancou en Vigo, tras a clausura da mostra no museo Verbum, que superou o milleiro
de visitas, e que percorreu localidades como Chantada, A
Guarda, Teo, Zas, Boiro, Melide e A Coruña.
A montaxe baséase no libro
Historia de Galicia, de Edicións
A Nosa Terra. O propio Pepe
Carreiro enfía con humor e rigor histórico as páxinas máis
destacadas da nosa historia e
propón unha mostra didáctica
artellada cronoloxicamente en
25 paneis temáticos, cun retrato gráfico da época e as explicacións e os datos máis significativos de cada unha delas.
Con ela persegue dar luz so-

Rosalía de Castro.

PEPE CARREIRO

bre unha historia que considera “descoñecida nalgúns dos
seus apartados”. Lamenta que
moitas persoas pensen que o
percorrido de Galiza comezase
co estabelecemento da autonomía, e se esqueza, entre outros moitos aspectos, que a
presenza dos suevos nestas terras deixou palabras aínda en
uso ou que Hermerico converteuse no primeiro rei tras a caída do Imperio Romano.

?

UERE SABER MÁIS?
A exposición compleméntase
coa entrega a cada un dos
visitantes dunha unidade
didáctica e o volume Historia de
Galicia, asinados ambos polo
propio Pepe Carreiro. Con este
material adicional o proxecto
persegue incidir no seu carácter
didáctico e servir de ferramenta
complementaria.

A responsábel do departamento de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol,
que terá en marcha a exposición até o 15 de xuño na cidade, destaca ademais que a historia pode ser unha vía adecuada e atractiva para que os
rapaces se acheguen a lingua.
Pola súa banda, Ermitas Valencia, concelleira de Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística do Concello
da Coruña, onde vén de clausurarse a mostra o pasado 28
de maio, achaca o descoñecemento “xeral” da nosa historia
ao “sistema educativo e á historiografía oficial” que, ao seu
ver “se encargaron de escondela e silenciala”.

CASTREXOS, VIQUINGOS E PATACAS.
Ademais da transición dos primeiros habitantes do noroeste
peninsular da vida nómade ao
sedentarismo, o debuxante retrata a presenza dos pobos castrexos, a influencia dos romanos na evolución da lingua e na
introdución de novos produtos e técnicas de traballo, a
marca que deixaron as invasións viquingas e o poder que
durante moito tempo ostentaron Igrexa e señores feudais.
Non se esqueceu de retratar tamén as revoltas irmandiñas, a
revolución que supuxo a chegada do millo e da pataca de
América nos séculos XVII e
XVIII, as emigracións masivas
a América, as sublevacións dos
liberais e o papel que xogaron
os ilustrados e, máis recentemente, os galeguistas.G

‘Temos o maior
índice de músicos e
o menor nivel asociativo’
M.B.

A Asociación de Músicos ao
Vivo presentará o Plan de
Normalización Laboral dos
Músicos na asemblea extraordinaria que se celebrará no
CGAC o 6 de xuño. No acto
participará Antoni Mas, un
dos promotores da iniciativa
en Catalunya. Darase a coñecer, ademais, a páxina web da
asociación galega, que pretende servir de punto de encontro para a comunidade de
músicos e de oficina virtual.
En que consiste este plan?
Trátase dun sistema que se está a instaurar nas asociacións
de España e que pretende regularizar e homoxeneizar a situación laboral da profesión,
que neste momento carece de
unificación. Comezou Musicat, a asociación catalá que
conta con máis de 3.500 socios, e nos decidimos botalo a
andar este ano. Unha das
principais mudanzas que presenta é que a relación laboral
pasa a vehiculizarse a través
da asociación. Músicos ao Vivo pasaría a ser a cooperativa
ou a empresa que estabelecería a relación contractual e laboral entre os seus asociados e
os entes contratantes, xa sexan concellos ou entidades
privadas. É dicir, até agora un
músico debía darse de alta como autónomo e contratar o
resto dos músicos que actuasen con el para dar un concerto, de tal xeito que ademais de

músico era contratante. Agora
outro ente contrata e estabelece esa relación cun terceiro.
Cales serían os obxectivos?
Para a asociación supón pasar
de ser un foro onde se atopar
os músicos para compartir información e experiencias a tomar decisións no plano laboral. Para iso contactamos con
profesionais que levan 15
anos buscando fórmulas.
Neste sentido Musicat ofreceunos a súa colaboración e a
AIE (Asociación de Intérpretes
e Executantes) bríndanos soporte económico e asociativo.
Ten viabilidade en Galiza a
posta en marcha deste plan?
A nosa responsabilidade é botalo a andar. A realidade de
cada unha das comunidades
do Estado presenta diferencias pero todas as experiencias en marcha semellantes
están a funcionar. Galiza é a
que ten o maior índice de músicos e menor nivel asociativo.
Involucra as institucións?
No momento que adquira cotas de facturación importantes estaremos en disposición
de reivindicar a nosa especificidade como colectivo laboral. Pero nestes momentos, a
situación é tan precaria que o
noso principal interese é centralizar as relacións laborais
ao redor de Músicos ao Vivo.
As institucións deben decatarse de que estamos facendo
un esforzo que lles correspondería a eles.G
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Uruguai 1930
Foi o primeiro campionato, que só xogaron 13
equipos, pois moitos europeos se negaron a viaxar a América, por problemas económicos. O anfitrión construiu un gran
estadio para o evento, tradición que se mantería
até hoxe.
Uruguai viña de gañar
dous xogos olímpicos en
fútbol, e chegou á final
frente a tradicional rival
Arxentina. Gañou con
claridade por 4-2.
Un dos goles marcao Pedro Cea, un galego de Redondela emigrado a Montevideo, que tamén marcou dous nas semifinais, e
é un dos héroes históricos
do balompé uruguaio.

Os mundiais do branco e negro
A maioría das imaxes ou grabacións que temos das
primeiras copas do mundo de fútbol son en branco
e negro, escasas nalgúns casos, comparadas coa
sobredose de imaxes da que hoxe gozamos por calquera medio.
Pero esto non as fai menos evocadoras, ao contrario. E aínda que o aspecto dos
balóns, dos xogadores ou das vestimentas nos parezan do período xurásico, debemos pensar que o fútbol dende un principio arrastrou a afección da xente e dos países prácticamente igual que o fai hoxe, aínda que só podían velo ou oílo unha
pequena parte da poboación.
Os campionatos do mundo naceron gracias ao empeño do francés Jules Rimet
(unha especie de Samaranch da época), e o trofeo a gañar levaba o seu nome, até o
ano 1970.
O fútbol como representación dos pobos ou dos países, ou mesmo das ditaduras
que o quixeron utilizar ao seu favor, colleu unha gran forza con estas confrontacións
mundiais. O mesmo que no noso tempo, onde durante un mes, a maioría da poboación mundial vive pendente das xestas ou decepcións dos seus compatriotas.
Nestes campionatos forxáronse as lendas do deporte do balón cuxos nomes aínda
repetimos hoxe con fascinación.
A semana vindeira veremos o resto dos mundiais até chegar ao que comeza en tan
só uns días

Caricatura
do galego
Pedro Cea,
un dos
mellores
xogadores
deste
mundial e
do fútbol
da época.

Brasil 1950
Despois de 12 anos e
unha terríbel Guerra
Mundial polo medio, o
fútbol volta á súa competición mundial, na
emerxente Brasil.
É a mellor clasificación
de España, co 4º posto e
a vitoria diante de Inglaterra, cun famoso gol de
Zarra.
Brasil chega á súa final
tras dunha serie de grandes goleadas. No estadio de Maracaná ninguén das 200.000 persoas que o enchen pensa na derrota. Pero a correuda
Uruguai gaña 1-2 e enmudece o estadio. No equipo charrúa volven xogar nomes de ecos galegos: Varela, Míguez...
É o “maracanaço”, unha traxedia nacional para os ilusionados brasileiros.
O segundo
gol de Uruguai en
Maracaná
levou a
decepción
ao equipo
brasileiro e
a todo un
país, que
non tiña
pensado na
posibilidade de perder na súa
casa.
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Italia 1934
O mundial viaxaba a Europa, e estaría marcado
pola ditadura fascista da Italia do momento.
Mussolini quería gañar a toda costa a copa, para
mostrar ao mundo a presunta fortaleza do seu réxime.
Italia “nacionaliza” a 4 arxentinos que xogaran a
anterior mundial co seu país. Axudada polos árbitros, como no partido contra a España republicana, que empata e repite ao día seguinte metendo no equipo a 9 xogadores distintos.
Na final gañan 2-1 a Checoslovaquia, liderados
pola súa figura Giuseppe Meazza.

Francia
1938
O último mundial antes da
gran guerra ve
gañar de novo
a Italia.
O público
apupa aos xogadores alemáns ao facer o
saúdo nazi no
Parque dos
Príncipes.
No futbolístico,
irrompe Brasil,
que rematará
en terceiro lugar, coa súa figura Leónidas.
Os italianos gañan na final á potente Hungría por
4-2. Por primeira vez o equipo anfitrión non se fai
co trunfo.

A selección
italiana celebra o seu
trunfo, o primeiro dos
seus catro
campionatos
mundiais.

Suiza 1954
Suiza é o único país non danado
pola guerra que pode afrontar a
organización da copa, en 1954. Os
xermanos volven á competición
como Alemania Federal.
Hungría ten o mellor equipo da
época, con Puskas, Scibor ou
Kocsis, e chegan á final goleando en
cada partido, entre eles a Alemania
por 8-3.
Na final cos xermanos, aos 8 minutos
gañan os húngaros 2-0, pero na chamada “miragre de Berna”, os alemáns impoñen o seu tesón (como
farán tantas veces no futuro), á calidade do rival, e gañan por 3-2.
Chile 1962
Brasil era de
novo favorita. A
pesares de que
Pelé, sobrecargado de partidos, se lesiona e
só pode xogar
dous deles.
Pero o equipo
canarinho conta
con
figuras
como Amarildo
ou o extremo
Garrincha, e na final
contra Checoslovaquia conseguen a súa
segunda copa consecutiva.
O maracanazo de
1950 xa quedaba
atrás, diante dos novos
reis do fútbol mundial.

Suecia 1958
Suecia vería nacer o maior
mito do fútbol, o brasileiro
Pelé, que foi decisivo cos
seus goles con só 17 anos.
Brasil gañaba por fin un
campionato, derrotando
ao país anfitrión na final, e
encetaba unha xeira de títulos baixo o comando de
Pelé e outros talentos
como Vavá, Garrincha ou
Didí.
O francés Just Fontaine
marcaría 13 goles, o máximo goleador nun mundial até hoxe.
Inglaterra 1966
Os inventores do fútbol organizaban o mundial, no que
non destacaran até daquela.
España prepara o campionato
cunha concentración en Santiago de Compostela, tentando aclimatarse ao clima chuvioso inglés. O equipo, cheo de
galegos (Luís Suárez, Amancio, Reija ou Marcelino) caería
pronto, diante de Alemania e
Arxentina.
Brasil tamén caía a mans do
Portugal de Eusebio, gran
figura do torneo con 9 goles,
equipo que acadaría o 3º
posto.
A final enfrentou a Inglaterra e
Alemaña, con vitoria tras prórroga para os locais, cun polémico “gol fantasma”.

O capitán do Brasil ergue a
segunda Copa Rimet

Un mozo Beckembauer foi unha das
sorpresas do torneo.

Con só 17 anos, Edson Arantes
do Nascimento, Pelé, foi decisivo no trunfo brasileiro e emerxía como un dos mellores xogadores do momento.

México 1970
Un dos mellores mundiales polo fútbol despregado. A televisión transmiteu por satélite e a cor para
moitos países, popularizando definitivamente o
torneo.
Houbo partidos memorabeis, como a semifinal Italia-Alemania, decidida
para os transalpinos na

prórroga, e considerado
un dos mellores partidos
da historia.
Na final, o gran xogo dos
Pelé, Jairzinho, Rivelino,
Gerson ou Tostão deron o
tricampionato a Brasil,
diante dunha cansa Italia.
Os cariocas gañaban así en
propiedade a Copa Jules
Rimet.
Tostão celebra un gol na final.
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PACO IBÁÑEZ
Antonio García Teixeiro

N

unca deixa de asombrarme este home. Cada vez que di algo publicamente (aparece nos medios
menos do que merece) fai
pensar, sacode conciencias e
non son gratuítas as súas opinións. Paco Ibáñez, ese xograr, referencia esencial na
poesía de sempre, ese home
sen idade, comprometido
coa palabra, coherente nos
seus comportamentos éticos
e honestos, cantou en Vigo. E,
como non podía ser doutro
xeito, implicouse no debate
do galego, algo que leva certo
tempo facendo. Interpretou
Que ocorre na terra?, e, de
Celso Emilio, Chove. A emoción feita música e verso. Pero, ademais, mollouse a prol
do noso idioma nos medios
de comunicación (“se esquecemos a lingua nai, mal andamos”).Mollouse no concerto (“o galego que deixa de
falar galego, deixa de ser un
pouco galego”) e mollouse
nun xantar memorable, con
guitarra e todo, en Detapaencepa, que durou ata pasadas
as sete da tarde. Falou, argumentou, criticou o que o
amola e cantounos unhas
cancións que non interpretara no concerto, tres delas en
galego do meu libro Paseniño, paseniño (Everest-Galicia). Inesquecible. Por todo o
que significa, Paco Ibáñez ten
que estar presente nas aulas.
Dá xogo. Descobre poetas e
poemas cunha sinxeleza intensa, acompaña, emociona
e complementa a poesía de
todos os tempos. Un luxo para os sentidos que se converte
en necesidade. A súa voz envolvente fai sentir moi próximos os versos que canta,
achégase ao oínte e acaríñao
nun acto ateigado de intimismo. Poesía en estado puro. É
un deber que os nosos alumnos e alumnas o coñezan e
que, coma el dixo, “aprendan
a escuchar as cancións, os
poemas, cos ollos”. Nin máis
nin menos. G

’’

É un deber que

os nosos
alumnos e
alumnas
coñezan a
Paco Ibáñez”

Despois de ler sobre eles, atopa nesta sopa de letras os
nomes de sete famosos xogadores da historia dos
mundiais de fútbol.

Descubre o camiño
que debe seguir o auto
para chegar á meta!

Natureza humana
Caixa de cartón.
Autor: Txabi Arnal
Ilustracións: Hassan Amekan
Editorial: Oqo. Col. Qontextos

A editora Oqo achégalles aos lectores
infanto-xuvenís a segunda entrega
dunha colección cuxo eixo gravitatorio é o de ser canle comunicadora da
variada temática social que convive
na nosa realidade inmediata e á que
os nenos non deben ser alleos. A comunicación e a información son dúas
fontes necesarias para educar en liberdade e dun xeito equitativo os indivi-

duos dunha futura e, cada vez máis
próxima, sociedade plural. O escritor
Txabi Arnal amosa nesta historia o
drama que supón a inmigración a través da voz narradora, en primeira persoa, da nena protagonista, o que lle
imprime ao texto un ton máis directo
e natural que non deixa indiferente o
lector. Este é quen de meterse na pel
da protagonista e sentir as diferentes
vertentes da condición humana, onde
tanto pode triunfar o fermoso da solidariedade ou a amizade, coma sobresaír o lado máis feo e escuro agochado tras o abuso do poder ou a xe-

nofobia. O
iraniano
Hassan
Amekan é
o encargado da
darlles vida
aos personaxes e aos
escenarios
deste fráxil mundo, que aparece simbolizado no emprego do cartón como
soporte das imaxes e colaxes que conforman as figuras das ilustracións.G
Alba Piñeiro
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Luís García Mañá, escritor

‘Moito galego creou no Brasil unha segunda familia’
César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Xefe superior da policía en Galiza, Luís Manuel García Mañá
(Ourense, 1950) é tamén un dos
máis prestixiosos investigadores da historia das relacións galego-portuguesas. Agora presenta a súa última novela, O
grito do Ipiranga (Xerais), terceiro título da triloxía das aventuras de Nemesio Castro, espía
de Isabel II de Borbón.
O personaxe de Nemesio Castro
centra tres das súas catro novelas. Haberá cuarta entrega?
Agora mesmo penso que non
pero quen sabe. Non planifiquei facer tres libros ao redor
del senón que a historia foi medrando. Para min, o personaxe
é unha fantástica vía para falar
do século XIX, que é un período histórico que me atrae
moito. Foi un tempo moi dinámico: desde o espírito emancipador da América Latina até o
final do Imperio Español coa
guerra de Cuba no 1898. É tamén o tempo da primeira emigración galega, da revolución
industrial, do colonialismo e
do deseño do modelo político
e social no que vivimos hoxe.
Como chega á literatura?
A través da historia. Para min, a
ficción é unha maneira doada
de expresar e glosar aqueles detalles do pasado que a min me
interesan. Se eu tiver tempo, posibelmente faría máis ensaios e
libros históricos porque son xéneros precisan de rigor científico. En troques, a narrativa permíteme aproveitar a documentación histórica que leo decontino e deixarme levar pola aventura, pola inventiva. A miña primeira experiencia literaria (O
lume de Santo Antón (Xerais))
foi tamén un experimento;
unha historia sinxela, contada
en estrita orde cronolóxica…
Funcionou ben e quixen ser
máis ambicioso. Nas seguintes
novelas procurei maior complexidade e xa nesta última obra
me atrevín coa narración en diferentes planos, cunha definición moito máis rica dos personaxes e incluso con recursos formais que lle han resultar máis
duros ao lector que en títulos
precedentes.
Na novela fálase da emigración
ao Brasil. Foi distinta á que se dirixiu ao Mar de Plata ou Cuba?
É crucial o papel de Portugal. A
emigración ao Brasil deuse es-

’’

Setivertempofaríamáis
ensaio e libros históricos”

’’

Eramáisfácilparaungalego
empeñar o capital e
marchar a unha terra
na que, polo menos,
sabía que ían entendelo”

’’

Ahistoriografíaoficial,
tanto en España coma
en Portugal, ocultou
a continua
relación fronteiriza”

pecialmente entre galegos do
sur das provincias de Pontevedra e Ourense e, nas primeiras
décadas, vehiculouse sempre a
través dos principais portos portugueses. Era común que eses
emigrantes se dirixisen primeiro
ao Porto ou Lisboa, onde había
moitos galegos traballando
como mozos de corda ou vendendo auga, e logo sentían falar
dun novo mundo dentro do
novo mundo, unha terra rica,
atractiva para mellorar e tan xigante que un podía perderse,
esquecer a casa e comezar de

novo. Meu bisavó Domingos
Antonio foi emigrante no Brasil
e alá viviu un segundo comezo,
construíu unha nova familia. Iso
foi moi común naqueles tempos. O brasileiro –emigrante de
éxito que retornaba– é unha figura fundamental na historia
portuguesa, e tamén o é nesas
comarcas galegas das que partiron as colonias que logo vivirían
na Bahia ou no Rio de Janeiro.
Os galegos que viaxaban ben a
Portugal ben ao Brasil eran
conscientes da proximidade lingüística e cultural porque xa a vi-

viran nas súas terras de orixe. Na
Raia galegos e portugueses levan anos convivindo e sábense
semellantes. Por iso era máis fácil para un galego empeñar o capital e marchar a unha terra na
que, polo menos, sabía que ían
entendelo.
No libro fálase da explotación
dos emigrantes.
Polos propios emigrantes. O falcón que ilustra a capa, ademais
de ser un personaxe da historia é
tamén unha metáfora: cando
está en xogo a supervivencia, algunhas persoas vólvense coma
os falcóns, “comen” os paxaros
máis débiles para medraren. A
meirande explotación do home
polo home non se dá entre os
poderosos e os pobres senón
que é a que os miserábeis exercen sobre os máis miserábeis. A
necesidade escacha o noso sis-

tema de valores e o único que
importa neses momentos é saír
adiante. Vémolo na inmigración
de hoxe en día: as madames de
bordel máis atroces coas súas
empregadas son as que denantes foran prostitutas.
É un dos maiores expertos na
historia da fronteira galaicoportuguesa. Non ten a sensación de que seguen na néboa as
relacións entre ambos pobos?
A historiografía oficial, tanto en
España coma en Portugal, ocultou a continua relación fronteiriza. Hai que lembrar que a estrema galegoportuguesa é unha
das máis antigas do mundo e tamén das máis permeábeis. A
creación do reino portugués foi
froito dunha disputa familiar e,
durante séculos, os reis de Galiza
e Castela eran curmáns dos de
Portugal. O Couto Mixto, que eu
estudei, para min era un conto
da familia da miña nai –que é de
Randín– e só lin dela nos libros
cando estudaba Dereito. Oficialmente, Galiza e Portugal viviron
de costas e a día de hoxe pouco
se avanzou malia a liberdade de
movementos na fronteira. En
cambio, as relacións sociais e comerciais foron sempre moi intensas. A primeira penicilina que
entrou en Galiza chegou desde
Portugal; apreciábase moito o
sal de Aveiro e se hoxe existen
tantos piñeirais en Galiza é porque se estendeu a súa plantación tras a Guerra da Restauração do século XVII. Os galegos
deberiamos ter en conta o privilexio da nosa posición. Falamos
unha lingua cuxo tronco compartimos con 200 millóns de falantes e compartimos unha
mesma maneira de ver o
mundo con portugueses e brasileiros. Renunciar a iso significa
empobrecernos.G

‘Non penso escribir novela negra’
É lector de novelas negras?
Non. Nin teño apego por elas nin
me apetece escribir ningunha.
Fáleme como policía. Son verosímiles?
Ben pouco. Faime graza ler ou ver
na televisión como as probas de
ADN demoran minutos en facerse.
Na vida real desde que se atopa un
posíbel resto a que se inclúe nun
sumario pasa moito tempo porque hai unha rigorosa cadea de
custodia e múltiplas garantías xudiciais e policiais. Pero vaia, su-

poño que iso pasa con todas as
profesións. Os xornalistas de ficción viven moitas aventuras e gañan un soldazo, non si?
Pode ser que o xénero non callase na nosa literatura, agás excepcións, porque non somos un
país demasiado “criminoso”?
Somos un país pequeniño e con
bastante paz social. Incluso o
crime cualititativamente máis importante, o narcotráfico, ten uns
condicionantes moi específicos.
Non houbo sicilianización. Se a pri-

’’

Anovelapolicial
é pouco verosímil

meira xeración de varias familias
pelexaba polo control dun territorio, non é raro ver os seus fillos pactando cos anteriores inimigos.
Ademais, a orixe histórica dos narcos é o contrabando. E o contra-

bando, que podería ser o noso delito nacional, durante moito
tempo era só obxecto de sanción
administrativa até unha certa cantidade. Ademais, serviu para paliar
a escaseza de produtos básicos
como o café ou o aceite en determinados momentos. Só os mortos
da droga e movementos civís
como Érguete conseguiron rachar
a boa imaxe destes novos contrabandistas que até traficaren con
cocaína e haxix supostamente só
lle facían mal á Facenda.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Bilbao-New York-Bilbao. Kirmen Uribe. Xerais.
 Invisible. Paul Auster. Galaxia.
 Unha historia que non vou ... Cid Cabido. Xerais.
 Settecento. Marcos Calveiro. Xerais.
 Nocturnos. Kazuo Ishiguro. Galaxia.

ACOSO
E DERRUBA
Xavier Queipo

Á

s veces, disimulen o egocentrismo, síntome ben vivindo fóra do país. Escapei hai 21
anos, cando aquel ministro de
Franco tomou o poder por anos
que nos pareceron innúmeros.
Pasada a miraxe do goberno
bipartito (con responsabilidades non asumidas e autocríticas
tímidas ou inexistentes), desembarcaron no país aqueles
caíns que foran ser instruídos na
terra de Nod, ao leste do Edén.
Regresaron co coitelo nos dentes dispostos a rapinar e destruír, a vingarse sen razón e a eliminar toda manifestación de diferenza e identidade, mudados
en capataces e centurións das
noutrora hostes invasoras. Iniciaron así a tarefa de destruír a
cultura até os alicerces, de analfabetizar a poboación na lingua
propia, de instaurar un modelo
mimético e uniformizador, esmagador e arrogante. Unha estratexia de acoso e derruba, de
eliminación e etnocidio.
Dentro do país atoparon terreo estercado nos nostálxicos
do pasado e nos traidores de toda condición, servos que non
han ser recompensados, pois
Roma nunca pagou traidores.
Vivimos unha involución
histórica, social e culturalmente
falando. Unha especie de regreso ao pasado, con actitudes realmente insidiosas, cando non
desprezábeis, que poderiamos
cualificar con matices como fascismo metamorfoseado en liberalismo. Dentro de nada teremos un remedo do modelo italiano, onde os que dominen os
medios de comunicación terán
de dominar o país e a vontade
das xentes. Ao tempo.
Diante diso, cadaquén que
asuma as responsibilidades que
o seu raciocinio lle aconselle. Eu
aspiro a non tirar a toalla até que
as forzas aguanten.

’’

Os que dominen os medios
de comunicación terán
de dominar a vontade
das xentes”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 55 mentiras sobre a lingua... X. H. Costas. Laiovento
 Instrumentos tradicionais ... S. Carpintero. Difusora.
 Uxío Novoneyra Carmen Blanco. A Nosa Terra.
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia
 Así fan os bailadores... VV AA. Dos Acordes.

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

Cronista
do desencanto

NARRATIVA.

O diaño
alfabetizado

Diario (1887-1910). Antoloxía
Autoría: Jules Renard.
Tradución: Xesús González Gómez.
Edita: Laiovento (323 pp.).

Abelcebú
Autoría: Carlos Negro.
Edita: Positivas.

Ás veces o feito literario non se
encarna na poesía, no teatro, na
novela ou no conto, senón en
orixinais dicionarios. Ben coñecido é o mítico Dicionario do
diaño de Ambrose Bierce, e
nunca deixaremos de celebrar
o Elucidario de
Gonzalo Navaza. Pois ben, hoxe saudamos a
chegada dun máis, este Abelcebú de Carlos Negro. E esa será a
primeira sorpresa, pois, malia a
notoriedade dos exemplos citados, a infrecuente aparición dun
novo membro do club non deixa de marabillar coma se en realidade fose o primeiro.
Se a primeira apreciación que
manifestemos do libro debe ser
xenerosa e positiva, moito máis o
había ser se o autor, Carlos Negro, tentase máis decididamente
ofrecer un dicionario no cal as
definicións se efectuasen desde
unha meirande diversidade de
recursos literarios. Dicimos isto a
sabendas de que os que emprega non son poucos, mais é que
tampouco falamos dun dicionario con corenta entradas senón
de moitas máis. A variedade faría
aínda máis ameno un título no
cal, como é de agardar, a ironía
señorea cada páxina.
En canto abrimos o libro, o
primeiro que nos chama a atención é o feito de que conte con fe
de erros, tan infrecuente hoxe
en día, mais non unha fe de
erros calquera, senón unha dotada tamén de innegábel vontade literaria. A seguir lense dúas
advertencias que anuncian o
carácter irreverente. Entre elas,

Carlos Negro.

unha sobre a literatura galega Carlos Negro non operan coa
(Este dicionario carece da fortu- palabra a definir senón dentro
na de pertencer á literatura es- da definición, dentro da realidapañola, pois peca de excesivo de –O Elucidario de Gonzalo
diferencialismo; tampouco é se- Navaza, ás veces, xogaba coa
guro que pertenza á galega, pois forma fonética ou gráfica da panon trata dos traumas da Gue- labra; aquí pode haber, e hai, xorra Civil) e outra con albo no lu- gos de palabras, mais nunca se
sismo (Este dicionario non deforma a palabra a definir.
adopta a normativa lusista por
Querendo rachar a convenincompatibilidade de caracte- ción literaria (sempre desde ese
res entre a saudade lisboeta e a respecto pola palabra), a auretranca de Muimenta).
sencia de puntuación fai lemHai poesía, máis ou menos brar un procedemento para a
inspirada, en moitas definicións. composición de palabras cerAs definicións convértamente espectacular;
tense en intérpretes da
e por suposto, a analocondición humana, ulxía (inversa ou non) taHaixogos
trapasando os lindes
mén ten protagonisde palabras, mo. Porén o recurso
do dicionario clásico.
Por suposto estamos mais nunca
básico é a evocación,
diante de definicións se deforma
tan presente, como
alternativas, mais aín- a palabra
axente liberador da
da así ou tamén por iso a definir”
asepsia e neutralidade
mesmo, non están liconvencionais, engabres de precisar aclaradindo un plus de espícións. O cal supón inrito libérrimo, dotado
corporar múltiples punto de vis- dunha convencida vontade de
ta que, pola súa presenza, supo- intervención.
ñen un enriquecemento da
Eis unhas cantas, porque hai
perspectiva definitoria tradicio- máis (uso das acepcións, uso do
nal. Encontramos aquí a eterna baleiro, suxestións, ironía léxica,
loita contra o tópico, que trae excesos minimalistas, diatribas
consigo a convencida defensa contra a pobreza da brevidade
da galeguidade e tamén a reivin- convencional, aliteracións, padicación da tradición (oral-po- líndromos e inclusive plaxio
pular ou urbana) como fonte de confeso…) das formas literarias
coñecemento alternativo.
que se poden atopar.
X.M. Eyré
As definicións desta obra de

’’

En 1887 comezou a publicarse o
Diario dos irmáns Goncourt. Jules –que fora quen o iniciara– falecera trece anos
antes, pero Edmond aínda viviría até 1896.
Tratábase do
primeiro escritor
vivo que daba ao
prelo o seu diario, un acontecemento que, sen
dúbida, alteraba a propia natureza do xénero, xa que transformaba un documento íntimo
nun escrito susceptíbel de divulgación. A partir dese momento,
a composición dun diario presupuña ter en conta esa posibilidade dende o mesmo intre da súa
redacción. Jules Renard emprendeu a escrita do seu diario
nese mesmo ano de 1887.
O Diario de Renard é un libro
excepcional xa non por razóns
estritamente literarias –aínda
que hai unha unidade de estilo
que Sartre se ocupou de analizar
con certa maldade– senón pola
particular combinación de biografía e historia que se reflicte
nel. Por unha banda, segue o
modelo do dos Goncourt: expón
anécdotas dos círculos artísticos
parisienses, reproduce pequenos diálogos, esboza retratos, relata mínimas historias cotiás, recolle ruxe-ruxes e murmuracións, describe funcións de teatro… Por outra, elabora un exame de conciencia e explora o seu
comportamento cunha sinceridade por veces abraiante. E esta
mestura de observacións do
mundo exterior e da vida interior
proporciona unha extraordinaria crónica do ambiente e da creación literaria da súa época.
No cambio de século, >>>
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Marilar Aleixandre, escritora homenaxeada na súa terra.A autora de A
cabeza de Medusa recibirá en Compostela o sábado 5 de xuño a homenaxe
“A escritora na súa terra”, impulsada pola Asociación de Escritores en Lingua
Galega, que chega este ano a súa XVI edición. A celebración, pola que a terra
do homenaxeado convértese no escenario dos actos programados, desenvolverase desta vez no Parque Avenida de Barcelona, no que se plantará un
abruñeiro, árbore simbólica escollida pola autora, e se descubrirán o monolito conmemorativo e a placa que lle atribúe o nome da homenaxeada ao
parque. Posteriormente faráselle entrega do galardón Letra E, a peza escultórica realizada por Silverio Rivas.

pasado”, apunta en xaneiro de que senten os artistas da súa xe1893; e, en novembro dese mes- ración ao comprobar que os
mo ano, “agora sería necesario seus esforzos para estar á altura
facer unha obra mestra por ano dos mestres do pasado non frupara non caer no estifican. A literatura –a
quecemento”. Como
obra de arte– aínda reevitar a mediocridade
presenta para o autor a
nesas condicións, co- Renardlogra superación da continmo distinguir o trivial e percibir o que xencia, “a miña literainnecesario do valioso xa Flaubert
tura non é mais que une inescusábel, constiha continua rectificaalbiscara:
túe a grande obsesión
ción do que experio cambio
de Renard.
mento na vida”. A vocaO romanticismo de paradigma ción de escritor nace da
inaugurara a protesta que
necesidade de coñececontra o que eles consi- convertería
mento transcendente,
deraban a medianía da a arte nun
“mentres un home non
modernidade e elixen a elemento
se explique o segredo
arte como o único re- máis
do universo, non ten
vulsivo que lle pode de- do mercado” dereito a se sentir satisvolver o sentido do safeito”. Non obstante, a
grado á existencia. Reobrigatoria subordinanard é consciente, pola contra, ción á un mundo fragmentario
de que a sensibilidade artística que asenta os seus piares no manon outorga ningún distintivo de terialismo máis inmediato abóautenticidade na sociedade mo- cao a unha vivencia da escrita no
derna: “Pódese ser poeta e pagar que a tensión creativa se dilúe
o aluguer” escribe con ironía.
entre outras moitas urxencias
En certo sentido, o diario de do real. O escritor, xa que logo,
Renard reflicte a desesperación amósase impotente para >>>

’’

Jules Renard.

>>> Renard logra percibir o que
xa Flaubert albiscara: o cambio
de paradigma que convertería a

arte nun elemento máis da produción industrial, do mercado.
“Un escritor moi coñecido o ano

CONTADELIBROS.
Dezasete anos despois
Matalobos, de Raúl Dans,
publicouse orixinalmente no
1993, ano no que mereceu o
Premio ‘Rafael Dieste’ da
Deputación
da Coruña.
Agora o autor
presenta a segunda
edición do
texto. En
palabras de Dani Salgado no
prólogo, “Ningunha das obras
de Dans está realmente acabada”. Edita a Biblioteca-Arquivo
Teatral Francisco Pillado Mayor
da Universidade da Coruña.

Crítica teatral
Laiovento publica Escena
aperta. Escritos sobre teatro, de
Euloxio R. Ruibal. Conxunto de
textos críticos
sobre
diferentes títulos, desde a
obra de Lope
de Vega á de
Valle-Inclán,
entre outros
autores. Reflexión sobre a propia orixe da arte dramática e as
diferentes maneiras nas que os
seus creadores foron
construíndoa.

No ring
Paula Carballeira presenta a
súa nova obra de teatro,
Pressing Catch, un texto que
repara sobre
a violencia:
as súas
causas, os
seus xeitos,
a maneira de
manifestarse, a relación
deste
sentimento co medo...
A autora aproveita o amplo
coñecemento social da loita
libre norteamericana
(wrestling) para falar dos
instintos máis íntimos.
Edita Positivas. 
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CONTADELIBROS.
Rescatando un autor
Espiral Maior presenta Poesía
completa, de Manuel
Rodríguez López, en edición
de Darío
Xohán
Cabana –que
tamén escribe
o limiar; Xesús
Mato escribe o
epílogo–, é un
repaso á lírica
do escritor sarriao quemorreu
hai agora 20 ano. En total, seis
libros de poesía que
testemuñan o seu gran
coñecemento da nosa
tradición.

Versos cativos
Santiago Freire propón
Martingadas. Poemas para nenos, que publica Morgante. 70
poemas que o
autor define
como prontos
para “ler ou
para xogar”. O
escritor trata
as palabras como plastilina
para adecuar a súa linguaxe á
musicalidade e ritmo que os
cativos precisan para apegarse
á lectura. Versos inspirados nas
cousas máis cotiás e que tanto
serven para pequenos alfabetizados como para nenos aínda
non lectores. Este é o primeiro
libro lírico do autor.

Brasileiro escribe en galego
A senda da estrela. Poemas de
Galicia e do Camiño de Santiago, de Carlos Rodrigues
Brandão, é unha viaxe lírica en
prosa aos sentimentos máis
íntimos que
esperta a
experiencia
xacobea. O autor, nado no
Rio de Janeiro no 1940,
coñeceu Santiago no 1992. Cativado pola cultura galega,
escribe na nosa lingua directamente. Edita Toxosoutos. 
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Meubook, a nova plataforma dixital.Tórculo, Espiral Maior, Libraría Couceiro, Academia Postal, Distribucións Grial e Edición Bolanda integran o accionariado da nova plataforma de contidos dixitais que baixo o nome de
Meubook foi presentada a pasada semana en Compostela. A iniciativa, que
pretende integrar a editores, impresores, distribuidores e libreiros e conectalos cos lectores e outros axentes culturais, contará cunha libraría virtual para
a venda e a distribución de libros, servizos de consulta, descarga de arquivos,
edición a demanda, personalización de publicación, xestión de vendas e
asistente de maquetación de libros e álbums de fotos.

>>> construír un proxecto vital
centrado na súa arte.
Pero a descuberta de que a arte pode ser tamén produto da
vulgaridade non deslustra a intención de extraer da existencia a
máxima intensidade. “Todo o
que lin, todo o que pensei, todos
os paradoxos forzados, o meu
odio polo convencional, o meu
desprezo polo banal, non me impiden entenrecerme o primeiro
día de primavera, buscar violetas
ao pé das sebes e entre as faias e
os papeis podres, xogar ás bólas
cos rapaces, mirar lagartos, bolboretas de asas amarelas, levarlle
unha pequena flor azul á miña
muller. Eterno antagonismo. Esforzo continuo para saír da estupidez e inevitábel recaída. Felizmente”.
A cita é longa pero paga a pena recoñecer en Renard –todo
un modelo de escritor burgués–
a lucidez dun home instalado
nesa incerteza, na dúbida de se o
pensamento será suficiente para mellorar a realidade. En ocasións é egoísta e mesmo ruín
–case sempre pendente do éxito
ou do fracaso dos outros– pero
recoñéceo sen ambaxes. Noutras reflexiona sobre as desigualdades sociais sen evitar a autocrítica. Por veces amósase pueril, reproducindo chistes cun humor digno dun xardín de infancia. Case sempre, exerce o sarcasmo intelixente sobre os demais o sobre si mesmo. Talvez
non sería demasiado esaxerado
afirmar que, en literatura, a era
da ironía comeza con este diario.
O pesimismo de Renard –que
estaba convencido de ser un escritor mediocre– é o pesimismo
dunha época que consideraba
que xa estaba todo feito, que non
había vieiros novos polos que
anovar a literatura do seu tempo.
E, non embargante, confía precisamente no seu diario para interpelar a vida, “para formar o noso
carácter, para rectificalo sen cesar, para endereitalo”. Renunciando á experiencia do absoluto, atopa no propio devir da súa
fútil realidade o espello onde atopar os rastros da nova arte. Quizais sospeitando que, así, estaba
a escribir a súa obra mestra. 
Manuel Xestoso

LIBROSDEFONDO.

Alfonso Álvarez
Cáccamo,
un contista
de morte
Xente de mala morte
Autoría: Alfonso Álvarez Cáccamo.
Edita: Galaxia, 1993 (123 pp.).

Cando Alfonso Álvarez Cáccamo deu ao prelo Xente de mala
morte era xa un autor coñecido
entre nós. Publicara unha novela curta coa
que obtivera o
Premio “De catro a catro” (Peito de vimbio,
1988), outra narración coa que
Alfonso Álvarez Cáccamo.
se fixera co Premio Xerais (As baleas de Eduardo Reinoso, 1990) e aínda un li- saxes que semellan agochar
bro de contos breves titulado O cada unha das tramas son ben
eco de Ramallón (1992). Por diversas.
En “Entraron as moscas”
tanto, non pode dicirse, sen faltar á verdade, que non fose xa nárrasenos con extraordinario
un narrador considerado nas realismo e plasticidade o mundo propio e impenetrable na
nosas letras.
E, porén, malia ter gañado súa ilóxica lóxica dun rapaz
un novo e prestixioso premio con insuficiencia mental, que
con Xente de mala morte, o Ál- está a piques de se suicidar por
varo Cunqueiro de Narrativa, mor do que unha persoa nos
este magnífico libro de relatos seus cabais consideraría unha
non tivo, a meu ver, todo o eco parvallada. O acerto deste relato estriba na admiraque podería, pois coible capacidade para a
do que non se saliencaptación do proceder
tou dabondo a valía e Olibro
orixinalidade duns
asombra pola dese rapaz na súa afectación, un tipo de pertextos que, co pasar
súa mestría
sonaxe que, amais,
dos anos, non fixeron
non ten sido moi fresenón reafirmar a súa para dispor
cuente nas nosas letras
calidade e, vistos en un xogo
perspectiva compara- de enganos” e que, dalgunha maneira, figura como un
tiva co que daquela se
antecedente doutras
publicou, medrar na
historias máis recentes
súa estimanza.
O libro reúne oito historias co mesmo tipo de protagonisnas que, como o propio título ta, como, poño por caso, Así
anuncia, a presenza da morte nacen as baleas (2007), de Anactúa como elemento agluti- xos Sumai.
“Na corda frouxa” debuxa
nador. Mais, a pesar desta
coincidencia, as derivacións te- un territorio narrativo de asmáticas e, sobre todo, as men- cendencia nidiamente kafkia-

’’

na que, con grande poder de
suxestión, paraboliza a realidade para facernos reflexionar
sobre o sentido da responsabilidade e as aparencias neste
mundo vertixinoso que nos tocou vivir. O mérito aquí radica
no logrado da atmosfera abafante e agónica que o pulso narrativo do autor alcanza a plasmar, conseguindo transmitirnos unha sensación de extremo desacougo que aumenta
por momentos.
“A moto” relata o enfermizo
proceso de identificación entre
un parroquiano peculiar e a
súa motocicleta, pola que sente absoluta adoración. Cando
esta gripa definitivamente, o
seu dono obsesiónase coa súa
reparación e, incapaz de facela
revivir, acaba por se suicidar.
“Q.E.P.D.” introdúcenos no
escuro e estafador mundo de
certas axencias e grupos de
apoio psicolóxico, que neste
caso convencen a protagonista
para que acabe por quitarse a
vida. Un conto no que non só
se recrea con absoluto acerto
esa témera realidade das >>>
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Casabella, Manuel Paz e Víctor Pablo Pérez, novos Académicos de Belas
Arte.O arquitecto Xosé Manuel Casabella López e o escultor Manuel Paz[na
foto] veñen de ser elixidos académicos numerarios da Academia Galega de
Belas Artes, e Víctor Pablo Pérez como Académico Correspondente. Con estes
nomeamentos, a institución destaca o labor desenvolvido por Casabella López “en defensa dunha arquitectura que mantén moitas claves do mellor do
mundo moderno” e recoñece en Manuel Paz Mouta “un dos escultores máis
creativos de Galiza” do que chama a atención “a forza do seu traballo da pedra,
a súa reinterpretación das tradicións intrahistóricas e a radical vinculación da
propia obra co terreo”. No caso de Víctor Pablo salienta o traballo na creación e
consolidación de agrupacións orquestrais.

>>> compañías que se aproveitan dos incautos, senón que
alcanza a tracexar unha progresión na acción que sorprende pola súa esmagadora lóxica
á par que nos fai cómplice pola
reveladora ironía que encerra.
En “R.I.P.” a escusa narrativa
é a aparente frustración que a
un restaurador xa ancián lle
produce ver que o famoso cadro no que levaba tres anos traballando é destruído. E digo
aparente porque, ao final, sabemos que o protagonista decide
suicidarse e agochar a tea como
herdanza para a súa viúva. Novamente Álvarez Cáccamo
asombra pola súa mestría para
dispor un xogo de enganos onde nada acaba sendo o que parece e no que o humor e a ironía
adobían cada parágrafo.
“Os engados de Ghérmelin”
e “Non transmisible” teñen en
común ser contos dialogados
nos que, a pesar da viveza e a
boa resolución das tramas, o
mínimo da anécdota argumental e o recurso a certos clixés matizan un tanto historias
que, no seu conxunto, non deixan de funcionar.
Finalmente, o relato co que
se pecha o volume, “O centauro”, é unha memorable achega
ao mundo dos conflitos de xénero cunha modulación de obsesión zoomorfizante que non
ten, ata onde a memoria me alcanza, moita base de comparanza entre nós. A forte alegoría que atesoura e a crueza coa
que é descrito o turbulento
mundo sentimental do personaxe central fan desta peza un
texto de grande mérito.
Xente de mala morte é unha
pasaxe ao esvaradío mundo da
nosa consciente inconsciencia. Unha labazada á nosa lóxica fría e a esa visión do mundo
sen sobresaltos, preprogramada, na que moitos semellan vivir. Convén darlle a volta ao
calcetín, aprender a ollalo todo
dende o outro lado do espello e
afrontar as nosas realidades
mortais. Diso sabe abondo Alfonso Álvarez Cáccamo. Lean o
libro e xulguen por vostedes
mesmos.
Armando Requeixo

sobrio e inocuo. Os presentado- tivamente) pero no caso espares, igual de modernos ou anti- ñol abandonar o idioma tería
gos que hai 20 anos e a realiza- demasiados custos que para
ción un pouco novata. E pouco nada compensarían unha sumáis. A actuación dos servizos posta mellora de resultados.
de seguridade e da propia direcEn canto ao tópico da xeoesción cando o espontáneo cata- tratexia que tanto lle gusta ao prelán se converteu noutro dos bo- sentador José Luis Uribarri (pionequiños que bailaban canda neiro na xubilación atrasada), ten
Daniel Diges foi pésima e a reso- importancia pero non é o factor
lución de repetir a actuación un decisivo. Portugal sempre vai
pouco inexplicábel se temos en apoiar a España, Ucraína a Rusia
conta que no resumo fie Grecia a Chipre pero
nal a imaxe utilizada foi
hai unha marxe de erro,
precisamente a de
Españasabe ese punto de simpatía
Jimmy Jump xeonllo en
dunha determinada
que renunciar canción, que fai que caterra.
Diges foi un moi dig- a usar
da ano o festival visite
no competidor. Manti- o castelán
unha capital distinta.
vo a voz e a posta en es- en Eurovisión Alemaña (un dos catro
cena (das máis diverti- non
países fundadores do
das do festival) a pesar compensaría festival) só gañara unha
do incidente e segura- un posíbel
vez (no 1982, da man
mente merecería me- triunfo”
de Nicole en Harrogallor sorte nas votacións.
te, Gran Bretaña). As
Pero iso é outra historia.
súas cifras nos últimos
A partir de agora deberá
dez anos foron pobres
converter o seu retrouso en algo e só no 1999 estivo perto da vitorendíbel porque hai que lembrar ria, con Sürpriz. O ano pasado
que fracasos en Europa caso de Alex Swings Oscar Sings acabou
Rodolfo Chikilikuatre foron go- no posto 20º con 35 puntos. De
rentosos éxitos en publicidade feito, o tópico xermano era pafronteiras para adentro.
recido ao español: “Alemaña é
moi odiada, en vez de dividirO FACTOR DE ERRO DE URIBARRI. nos en pequenas nacións que
Cando se confirma que España nos habían votar por proximiperde, un dos tópicos máis ma- dade, fómonos unir a Alemaña
noseados é afirmar que Europa Oriental”.
“nos odia”, que “é a peaxe por
E a pesar diso, é en Alemaña
non cantar en inglés” ou que os onde o festival esperta maior inoutros países “só votan os ami- terese. Lena Meyer-Landrut foi
gos”. Deixando fóra o do odio, recibida en Hannover por unha
que xa ten moitos séculos, si é maré de fans e xa na mesma
certo que países como España, noite do triunfo Hamburgo boPortugal ou Israel sufriron o las- touse ás rúas “coma se esa noite
tre da americanización do festi- a selección de fútbol gañase a fival. Nacido para mostrar a di- nal do mundial”, en palabras
versidade cultural de Europa dun xornalista da cidade. Por
cun aire pop e accesíbel para primeira vez a canción triunfatodos os públicos, hoxe en día o dora aspira a conseguir un merfestival non ten valor musical cado global en Europa, desde
ningún. A irrupción ansiosa da Luxemburgo até Moscova, desnova Europa ex comunista a fi- de Bucarest a Copenhague, granais da década do 1990 estra- zas á influencia alemá.
O tema “Satellite” recorda ás
gou a posibilidade de escoitar
unha vintena de linguas e foron cancións de Duffy e a imaxe da
países como as repúblicas bál- cantante é unha mestura entre a
ticas as que impuxeron unha palidez mórbida de Dita Von
moda que xa adoptaran hai Teese –quen por certo bailou na
moitos anos os países escandi- actuación xermana do ano panavos. Usar o inglés deu froitos sado en Moscova– e o candor de
(Estonia e Letonia gañaron o lolita luterana de Katy Perry. 
C. Lorenzo
festival no 2001 e 2002, respec-

’’

A gañadora de Eurovisión 2010, Lena Meyer-Landrut, saúda os seus fans en Hannover, o 30 de maio.
TOBIAS SCHWARZ/REUTERS

TELEVISIÓN.

Alemaña
tamén manda
en Eurovisión
55º Festival da canción
de Eurovisión
Canle: Emitido a noite do 29 de maio do
2010 desde Oslo pola TVE-1.

A audiencia española vive nun
paradoxo cando toca seguir o
representante español no Festival de Eurovisión. Espérase que
o faga mal; hai ledicia cando actúa con dignidade e sofre de decepción histórica cando a reali-

dade xeopolítica e artística envía
a canción en castelán ao pelotón dos mediocres.
Eurovisión é, ante todo, un
programa de televisión e esgótase en si mesmo. O éxito non é ese
devecido e case improbábel
triunfo de España senón a cifra
da audiencia. E aí a TVE acerta,
mellor dito, leva acertando des
que no 2002 apoiou a grande
idea de Operación Triunfo (producida por Gestmusic) e volveu
enganchar os televidentes cos
focos eurovisivos da man do
“Europe’s living a celebration”
na voz de Rosa López (que acabou sétima en Tallin).
A edición do 29 de maio foi
un éxito rotundo. Obtivo unha
media de audiencia do 36,9% e
durante as votacións case a metade dos televidentes tiña sintonizada a primeira canle.
O espectáculo noruegués foi
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tema Axúdame, asinado por Xosé Carlos Caneiro. O guitarrista
non descarta empregar textos
deste último escritor para o seu
vindeiro traballo discográfico.

LITERATURA GALEGA APTA PARA
BLUESMEN. Como xa deixaba en-

O guitarrista
e bluesman
Víctor Aneiros
dedícalle o disco
Brétemas da memoria
á obra de Ramiro
Fonte, ‘un poeta
da tristeza urbana’

RESA.

nio musical
squecido
das
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Víctor Aneiros.

Ramiro Fonte en blues
M.B.

Non é a primeira vez que o músico de Ferrolterra se achega á
poesía de Ramiro Fonte (19572008) nin a primeira que emprega a literatura galega para as
letras das súas composición. O
seu cuarto traballo, titulado
Heroe secreto, incluía temas
de Rosalía, Curros Enriquez e
Luís Pimentel e tamén musicaba moitas das obsesións recorrentes da obra de Ramiro Fonte, un “poeta urbano”, en palabras de Aneiros, capaz de reflectir maxistralmente a través
da palabra “os segredos e a tristeza que agocha a cidade”.
Esa calidade da poesía de
Ramiro Fonte chamou a atención do guitarrista. Puro blues,
ao seu ver, que o levou a enchouparse da súa literatura e a
artellar Blues da memoria, no
que desfilan ambientes noctur-

nos, personaxes decadentes,
películas da década de 1940, barrios de prostitutas e Ofelias afogadas, que se materializa con
novas incorporacións na banda, sobre sete poemas de xuventude do escritor e da súa primeira madurez, recollidos no
poemario A rocha dos proscritos e na obra póstuma Reverso.
“Ramiro non foi un poeta
celebrado no seu momento
pero si un dos escritores máis
destacados da literatura galega
contemporánea”, sinala Aneiros. Guitarrista e compositor
de rock blues, Víctor Aneiros
está considerado como un dos
pioneiros do blues en galego .
De formación autodidacta, comezou a tocar na década de
1980 en diferentes bandas, pero non foi até 1999 que iniciou
a súa carreira en solitario coa
Víctor Aneiros & Blue Notes.

Xa no 2003 deulle forma
xunto ao batería Marcos Yáñez,
o pianista Manuel Guitiérrez e o
baixo Xosé Orjales a súa banda
actual, coa que editaría os discos Live in Montreux (2003),
Blues do Amencer (2004) e Heroe secreto (2008), nos que xa
comeza a beber da literatura galega como inspiración e materia
prima da súa música. Todos
eles publicados pola discográfica Gaztelupeko Hotsak.
O título deste quinto disco,
no que a guitarra está máis contida que nos anteriores pero que
non se sacode a tristura e a melancolía propia do blues que imprime con forza a poesía de Ramiro Fonte, está tirado dunha
das estrofas do poema Sirenas
de policía. “Pareceume perfecto” sinala Aneiros, “porque sintetiza toda a alma” dun disco,
que define “melancólico nas le-

’’

Oguitarristadefineodisco
como ‘melancólico nas
letras e alegre nas guitarras’”

’’

Aneirosnondescarta
empregar textos
de Xosé Carlos Caneiro
no seu próximo disco”

tras e alegre nas guitarras”. Nel
inclúense ademais dous temas
instrumentais, que poderían ser
a banda sonora dos anos composteláns de Ramiro Fonte, e o

Stratos, de Miguelanxo Prado, en galego
M.B.

El Patito Editorial vén de editar por vez primeira en galego
Stratos, o segundo libro do debuxante Miguelanxo Prado.
Publicado por entregas na revista Zona 84 e, posteriormente, compilado como álbum en
1987, Stratos é, en palabras do
seu autor”unha reflexión traxicómica, con aparencia de
ciencia ficción, sobre os aspectos máis absurdos da nosa
sociedade, marcados polo capitalismo, o consumismo e os
estratos sociais”.
Narrado en clave de humor
e co trazo característico de

Prado, en Stratos sucédense
toda unha serie de personaxes
pertencentes a diferentes clases sociais e distinto poder adquisitivo que compoñen o
que o escritor X. L Ferrín deu
en denominar, no prólogo da
edición en castelán, “un formigueiro de xentes” que dá
conta, ao tempo, da “dexeneración do sistema capitalista”.
Stratos convértese na terceira obra que El Patito Editorial
publica, dentro do obxectivo de
ir traducindo ao galego todos os
títulos de Prado. Xa están nas librarías De Profundis e Os compañeiros. A Orde da Pedra.

Recoñecido internacionalmente, Miguelanxo Prado
deu o salto á outra beira do
Atlántico na década de 1990,
colaborando na serie Men in
Black, producida por Steven
Spielberg, despois de traballar durante anos para revistas de todo o Estado. Autor de
libros como Quotidianía delirante, Trazo de xiz e Fragmentos de la Enciclopedia
Délfica, dende 1998 dirixe o
salón do cómic Viñetas desde
o Atlántico, na Coruña, unha
das citas imprescindíbeis do
calendario galego. As súas
obras foron traducidas a

máis de quince idiomas.
A súa primeira longametraxe de animación viu a luz
baixo o título De
Profundis, un
traballo persoal e
onírico, merecedor do galardón
Mellor Director
na gala dos Premios Mestre Mateo 2006, ex aequo
con Carlos Iglesias
por Un franco, 14
pesetas.G

trever nos seus anteriores discos, Víctor Aneiros sostén que
a literatura galega é susceptíbel
de ser trasladada aos canons
musicais do blues sen estridencias. A sonoridade e a rítmica da lingua e o sentimento
reflectido na obra de moitos
dos nosos poetas sérvenlle de
argumentos.
Para Aneiros, Rosalía é unha
grande escritora de blues, con
composicións que semellan saídas da rexión do Delta do Mississippi. “Ao igual que en Rosalía, os bluesmen americanos falan do abandono do campo na
procura de traballo, da melancolía e do desamor, aínda que
dende diferentes puntos de vista”. Ao seu ver, “ese laio” que é o
blues ten un carácter universal e
“non fai falta sen negro nin vivir
en Estados Unidos para sentilo”.
Por iso, di que debemos tirar
“moitos dos nosos prexuízos” e
non deixar “que nos dominen
as radiofórmulas”.

NOVA INCORPORACIÓN NA BANDA.
Para materializar Brétemas da
memoria, Víctor Aneiros contou coa súa banda habitual, á
que se lle sumou o pasado ano o
baixo de Víctor Gacio, así como
as contribucións do guitarrista
Javier Vargas, Mauri Sanchis no
órgano hammond, Roberto Somoza no saxo tenor e soprano,
Xosé Somoza na trompeta, Fernando Froxán no trombón e
Xavier Díaz no acordeón.G
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Chamar á oración no teatro

’’

FAIA E O FUTURO
Marica Campo

Presentouse en Porto,
dentro da extensión
do Festival de
Alkántara, unha mostra
do teatro documental
de Stefan Kaegi que
enfronta
o espectador coa
relixiosidade musulmá

C

Manuel Xestoso

O ritual de inicio é coma en calquera outra obra de teatro. As
luces apáganse; a sala afúndese
na escuridade; o público cala,
expectante. Daquela é cando as
cousas varían, cando se escoita
un son pouco habitual en Europa: o azan, o canto dos muecíns
chamando á oración, comeza a
emerxer dende varios puntos do
patio de butacas permitindo
apreciar as diferenzas nas voces,
na entoación, na melodía. É o
principio de Radio Muezzin –o
espectáculo de Stefan Kaegi que
se puido ver no Porto, na extensión do Festival de Alkántara organizada polo Teatro Nacional
São João– e as voces que escoita
o público non pertencen a actores, senón a verdadeiros muecíns que traballan en distintas
mesquitas do Cairo.
Kaegi –un dos máis cotizados
directores da escena europea
actual e neno mimado do Festival de Avignon– leva varios anos
montando espectáculos do que
el denomina teatro documental: persoas reais contan no escenario os seus problemas reais.
Un día soubo que, no Cairo, as
autoridades relixiosas estaban a
planear a centralización do azan
mediante unha emisión de radio que emitiría unha soa chamada por todas as mesquitas da
cidade, eliminando así a singular interpretación de cada un
dos miles de muecíns que desenvolven nela o seu traballo.
Kaegi viaxou até a capital exipcia
e montou Radio Muezzin. Pouco tempo despois, o referendo
que levou á prohibición de
construír máis minaretes en
Suíza –terra natal de Kaegi– deulle unha imprevista actualidade
ao espectáculo.
A obra reúne varios dos temas favoritos do director: mostra os problemas que xorden
cando coliden tradición e modernidade, interrógase sobre o
lugar do home nun mundo no
que a homoxeneización seme-

lla ser a norma e explora os
conflitos de clase que se agochan baixo diversas aparencias. E todo dun xeito aparentemente sinxelo, prestándolle a
voz a homes comúns que falan
da súa vida cotiá, dos seus
afáns e frustracións.
O escenario está cuberto coas alfombras que cobren o chan
das mesquitas; o fondo alberga
varias pantallas onde se proxectan vídeos e fotografías do pasado dos protagonistas, das súas
casas, das súas familias e amigos, da cidade do Cairo. Neste
marco, os homes falan non de
relixión, senón dos acontecementos que enchen as súas
existencias: un é cego de nacemento e comenta que non ve
moito a televisión; outro quedou eivado nun accidente de
tráfico no centro da cidade despois de servir durante tres anos
nas guerras contra os israelís.
Mesmo se permiten bromas co
público: en Portugal séntense
coma na casa porque os festivais
de teatro teñen nomes árabes.
Dende o principio, Radio
Muezzin constitúe toda unha
refutación da visión simplista e
uniforme que adoitamos recibir
das sociedades árabes e, sobre
todo, da relixiosidade musulmá.
A través das historias que se nos
contan descubrimos as moi diferentes motivacións para achegarse á relixión e as múltiples
maneiras de vivila: dende a sinxela devoción dun humilde
obreiro até a fastuosa ritualización de quen a emprega como
distintivo de status social, pasando pola simple necesidade
de gañar a vida. Neste sentido,
resulta brillante como antídoto
contra a idea dun misterioso
Outro islámico.

’’

Kaegilevavariosanos
montando espectáculos do
que el denomina teatro
documental: persoas reais
contan no escenario
os seus problemas reais”

’’

RadioMuezzinconstitúe
toda unha refutación
da visión simplista e
uniforme que adoitamos
recibir das sociedades
árabes e, sobre todo, da
relixiosidade musulmá”

’’

Aspersoassobreoescenario
non son actores, pero en
tanto están nese lugar son
intérpretes dunha verdade
que se manifesta
complexa”

TRADICIÓN E MODERNIDADE.Por outra banda, a obra non cae na
trampa de ofrecer unha visión
groseiramente reducionista da
oposición entre tradición e tecnoloxía. Infórmasenos de que os
cantos dos muecíns propáganse mediante un micrófono e altofalantes dende a década de
1950 (antigamente os altofalantes que empregan fabricábanse
na Unión Soviética e na República Democrática Alemá: agora
veñen de China). Nun momento dado da función, entra en escena un dos técnicos de radio
que colaborará nas emisións

centralizadas e explícanos o engaiolante funcionamento dos
reloxos electrónicos que usan os
musulmáns para coñecer a hora
exacta en que debe orarse en
distintas partes do mundo. A relixión xoga un papel moi parecido na vida do técnico e na dos
muecíns. E o problema que enfrontan é compartido: cal é o papel do ser humano na era da reprodución electrónica.
Pero ademais, o espectáculo
compón unha penetrante reflexión sobre a natureza mesma da
representación. As persoas sobre o escenario non son actores,
pero en tanto están nese lugar
son intérpretes –en todos os
sentidos, mesmo o relixioso–
dunha verdade que se manifesta relativa, múltiple, complexa. A
tradición e o individuo posúen
verdades distintas que, nunhas
ocasións, se complementan e,
noutras, se repelen. Neste sentido, Radio Muezzin propón máis
interrogantes que certezas, pero
a verdade que emana dela procede do máis teatral dos seus
elementos: a presenza real, levada esta vez a unha altura pouco
habitual.
Cara ao final, sabemos que o
espectáculo contaba con outro
muecín, pero que despois de
moitas tensións cos seus compañeiros, abandonou a obra. Era
fillo dun xeque; a súa vida transcorreu entre dignitarios, políticos e personalidades de gran relevancia social; viaxou por todo o
mundo sempre coma hóspede
de xefes de estado e da nobreza
dos países árabes; gañou multitude de premios de recitación do
Alcorán; nunca lle faltou o diñeiro. Foi un dos trinta muecíns elixidos para protagonizar as novas
emisións radiofónicas. G

oñecín a Faia o 17 de
maio na praza do Obradoiro. Estaba en brazos de
seu pai, vestía o traxe tradicional galego, e observábao
todo, entre tímida e adurmiñada, desde uns fermosísimos ollos azuis. Celta pura,
dixo alguén, engaiolado coma min pola nena loura.
Non é noticia que haxa pequenos bonitos, vestidos dese xeito en ocasións, e cun
nome de aquí. Mais, malia
esas marcas de orixe, o máis
frecuente é que os pais lles
falen en castelán. Evidentemente, este non é o caso porque estaban entre os milleiros de persoas que nos manifestabamos en contra dese
decreto que, por máis que o
neguen, persegue a desaparición da nosa lingua. Como
non teño a máis mínima dúbida de que elixirán para ela
unha educación infantil en
galego, pregúntome que pasará se a maioría dos pais
dos compañeiros deciden
outra cousa. Nacer, escribiu
Gursdof, é ser entregados á
palabra. Nacer en Galiza é
ser entregados á contradición de non ter garantido o
ensino na propia lingua.
Agora repiten como unha xaculatoria, para calarnos, que
o ensino non o é todo na
transmisión da lingua. Iso xa
o sabiamos e, precisamente
por iso, reclamabamos unha
discriminación positiva no
ámbito escolar. O conto é
que retorcen os argumentos
segundo lles convén, e as
cousas poden ser e non ser
ao mesmo tempo baixo o
mesmo aspecto. Verbigracia
inmersión para aprender inglés e non para aprender galego. Ben sei que todo isto
xa está dito; por iso digo
Faia e personifico nela o futuro. É unha loaira, unha
esperanza de ceo e luz entre
as nubes. Oxalá que dea en
sol radiante.G

’’

Deféndese a inmersión
para aprender inglés
pero non
para aprender
galego”
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COMERCIO E SOCIEDADE

Que pide polo par de ranchos?
As feiras, un evento tradicional
en decadencia, que resiste a chegada
de novas formas de mercar
Antonio Cendán

A

s feiras foron, ao longo de moitos séculos,
o principal evento
comercial de Galicia.
Non deixaban indiferente a ninguén. Nelas vendíase e mercábase practicamente de todo:
dende o tradicional par de porquiños para a ceba até prendas
de vestir, pasando por argalladas para os máis pequenos ou
instrumentos de labranza. A redor das feiras e mercados xerouse toda unha filosofía que se reflicte até na propia toponimia.
Son moitas as localidades coñecidas polo engadido de feira. Sirvan coma exemplo Feira do
Monte, que é a capital do concello de Cospeito, ou a A Feira do
Tres, parroquia de Vilarmaior.

IMPORTANCIA HISTÓRICA DAS FEIRAS. Malia que, desde hai anos,
os mercados tradicionais entraron en decadencia pola chegada de novas fórmulas de transacción entre particulares, seguen a ser un referente comercial en boa parte das aldeas e vilas de Galicia. Nos días asinados
á feira abren tamén os novos
negocios instalados na zona, tales como algunhas superficies
comerciais e supermercados, o
que lles dá un novo matiz.
Tradicionalmente a feira foino todo en Galicia. Ademais de
lugar para efectuar as compras,
era tamén punto de encontro
entre familiares e amigos, cos
que se departía mentres se degustaba o non menos tradicional prato de polbo cunhas cuncas de tinto do país. As polbeiras
ocupaban un lugar destacado e
aínda hoxe son un dos elementos tradicionais que aínda lle
dan ese aire especial.
Que se podía mercar nunha
feira? Pois de todo, así literalmente. Non faltaban gandeiros,
ferreiros, zoqueiros, oleiros, carpinteiros, zapateiros, artesáns e

un longo abano de toda caste de
profesionais, entre os que tamén se encontraban os trileiros
e os popularmente coñecidos
coma charlatáns. Aínda que o
recinto feiral era o principal lugar de encontro entre os asistentes, o mercado estendíase por
todo o concello no que se celebraba. Ese día abrían as súas
portas todos os negocios, quitado os financeiros se era unha
xornada festiva. E moito coidado con intentar ir ao médico ou
ao avogado nesa xornada porque a espera podía prolongarse
durante moitas horas.
A feira ten, polo xeral, un carácter mensual, pero tamén as
hai semanais, como é o caso de
Betanzos, e anuais; que por regra xeral estaban destinadas a
un sector concreto coma as San
Lucas de Mondoñedo, onde
predominaba o gando, ou tamén Monterroso ou Abadín.
Outras teñen unha data asinada
en concreto que, nalgúns lugares, acabou por converterse en
denominación oficial da localidade. Aí están os exemplos da
Feira do Tres, en Vilarmaior, ou
a Feira do Vintesete, en Narón.
Nalgúns casos hai que estar moi

Duas imaxes da feira en Teixeiro (Curtis).

pendentes do calendario polas
coincidencias que poida haber.
Así, en poboacións como Vilalba, a data fixada para o evento
comercial é o primeiro domingo de cada mes, que non coincida co día un. Noutros lugares,
tense en conta a proximidade
de feiras e aprázase en función
da época do ano. De feito, algunhas publicacións tradicionais coma era o caso do Mentireiro Verdadeiro proporcionábanlle aos lectores unha magnífica axenda de feiras e mercados

A competencia do supermercado
A decadencia dos tradicionais
mercados comezou no último
cuarto do século XX, coincidindo co progresivo abandono do mundo rural, de onde
procedían a meirande parte
dos produtos á venda. Ás feiras
saíronlles duros competidores, xunto ao desuso en que
entraran moitas das mercadorías que se comercializaban.
Cada vez eran menos os que
adquirían unha fouce ou un
enciño. O gando vacún, pola
súa parte, recluíase nos mercados gandeiros de Castro de
Ribeiras do Lea ou Salgueiriños. Ao tempo, esmorecía a

’’

Unha cacheira de porco
pode custar 60 euros
no recinto feiral, mentres
que algunhas carnicerías
ofértanas a menos de 20”

tradicional figura do tratante,
un home de chaqueta de coiro
cun bastón que equivaleu,
nun nivel máis baixo e ao longo de moitos anos, aos modernos brokers, eses que fan subir
e baixar os prezos das empresas que cotizan en bolsa ao seu

antollo. Ademais, o gando vacún, protagonista principal
das feiras, pasaba das explotacións familiares ás grandes
granxas. Pero, non eran estes
os únicos afectados. Tamén
deixaban de carretar xente os
tradicionais coches de liña.
Moitas destas empresas naceran precisamente ao abeiro
destes mercados.
Un dos grandes competidores das feiras foi o supermercado, que comezou a ofrecer
produtos máis baratos, aínda
que de cuestionábel calidade.
Sirva coma exemplo que unha
cacheira de porco pode custar

60 euros no recinto feiral, mentres que algunhas carnicerías
ofértanas a menos de 20. Do
mesmo xeito, os novos estilos
de vida foron acicate para que
moitas persoas deixasen de se
interesar por esas gangas que
tamén hai nas feiras. Para iso,
aprovéitase a fin de semana e
vaise a unha gran superficie
que até permite aparcar os coches con comodidade.
Algunhas localidades, como é o caso da Feira do Tres,
xa tan só conservan o nome e
o recinto feiral, así coma o vello cinema que abría coincidindo co mercado.G
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’’

Osautobusesmixtos,
para persoas e animais, foron
deseñados especialmente
para as feiras”

’’

As feiras eran tan
importantes que lle deron
nome a algunhas
localidades”

’’

A periodicidade é diversa,
semanal, quincenal,
mensual, anual e variábel”

de Galicia. Outro evento diferenciado das feiras, pero que
naceu ao par delas, foron os feiróns, algo máis pequenos, aínda
que coa mesma finalidade.

AS FEIRAS NO SÉCULO XX. Aínda que
ao longo de todo o século pasado, as feiras mantiveron o carácter tradicional, tamén experimentaron algunhas melloras
que contribuíron ao seu desenvolvemento. Unha das fundamentais foi a utilización do
transporte colectivo para a asistencia masiva, sendo as liñas de
autobuses unha das principais
beneficiadas do ambiente comercial. A importancia das feiras chegou ser tal que se fabrica-

Churreiros en Betanzos.

ron modelos específicos de autocares para asistir a elas. Estes
curiosos vehículos destinaban a
parte dianteira do mesmos para
persoas e na traseira viaxaba o
gando, mentres que na parte superior podían ir, entre outros
produtos, feixes de coles. Un
grande exemplo deste peculiar
modo de transporte foi a Empresa Merlín. O seu propietario
era un dos máis coñecidos fei-

O polbo non pode faltar en ningunha feira.

rantes do nordeste de Galicia.
Na década dos oitenta, coincidindo co avance social, das feiras foron aparecendo algúns
novos produtos para a venda e
desaparecendo outros. Entre os
primeiros salientan os vendedores de coches de segunda
man ou de electrodomésticos.
De igual xeito, de moitos recintos feirais desaparecían os animais, entre eles o gando vacún,

trasladado aos novos mercados
gandeiros, e aparecían os vendedores de discos e música. O
estilo desta última adáptase á
perfección ao dos feirantes, xa
que é frecuente escoitar melodías interpretadas polas distintas
orquestras galegas ou algunha
composición que chega a abafar de tanto como sona ao longo
do ano. Parece que non se trata
dunha casualidade.G

X. TABOADA

A pesar de todo seguen vivas
A pesar da aparición das modernas formas de comercio, as feiras
resistiron até os nosos días e é posíbel que sobrevivan varias décadas. É certo que son cada vez menos os paisanos que van mercar
un par de ranchos para a ceba ou
un cabrito para o día de festa na
parroquia, pero o certo é que estes

tradicionais eventos adquiriron
unha nova dimensión. O día destinado aos mesmos é aproveitado
polo comercio local de calquera
vila galega para tratar de incrementar as vendas, dado que unha
gran parte delas se celebra en domingo ou festivo. Xa non son a data ideal para departir con amigos e

coñecidos, pero séguenlle a dar
un colorido especial á localidade
onde se celebra, senón que llo
pregunten aos habitantes de Betanzos, Meira, Feira do Monte,
Monterroso ou Vilalba.
Aínda que as circunstancias
cambiaron, e moito, e as feiras xa
nada teñen que ver con aquel es-

plendoroso pasado, os potes de
cobre seguirán cocendo no polbo,
mentres a vella polbeira do Carballiño corta nel cunha mestría inigualábel e o vello paisano seguirá
picando nel mentres sorbe un tinto do país e de fondo se escoite unha melodía da Orquestra Compostela ou Ana Kiro.G
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COLECCIONISMO

Da moto obreira ao glamour das dúas ro
24 anos coleccionando motos dan para moito.
Manuel Gómez González, un empresario
de Gondomar que tamén exerce de concelleiro
de Vías e Obras pode dar fe. Pasou de ter
unha modesta ‘Derbi obreira’ de principios
dos 80, a posuír unha das coleccións de motos
clásicas máis importantes da Península con 70
expoñentes restaurados e 44 en recuperación

E.E.
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

‘S

empre me gustaron as motos”,
xustifica Manuel
Gómez ao amosar a colección que garda con
mimo no lugar de Mañufe, en
Gondomar. Empezou a colección hai 24 anos, cando un
amigo lle regalou unha Guzzi
para restaurar. Dende entón
non parou de mercar pezas e
motos, moitas delas pura
chatarra, para recuperalas e
forxar unha das coleccións
máis importantes de motos
clásicas.
Gómez posúe unha colección formada por 114 xoias de
dúas rodas, das que 70 son
motos restauradas e con todos
os dispositivos a punto para
percorrer estradas, e 44 agar-

dan no taller para volver a recuperar o brillo orixinal. “Eu
organizo o proceso de recuperación e restauración das motos, pero non o fago todo. Conto coa colaboración de mecánicos e torneiros, que son os
que me montan as motos e fan
algunhas pezas. Fago algunhas cousas como os pulidos, a
recuperación da chapa, etc., e
contacto con moitas tendas de
vello e mercados de vehículos
históricos para localizar pezas
e novas motos”, comenta o coleccionista que non revela o
investimento feito na colección nin o que poden custar as
motos: “Fago isto por pura
afección, sen ánimo de lucro”,
confesa.
Ordenadas por marcas e
datas, o garaxe que Manuel
Gómez usa como museo, ten
unha colección completa de

BMW con sidecar e ametralladora
utilizada polo Afrika Korps

BMW monocilíndricas con expoñentes dende 1925 a 1960.
Entre elas destaca unha das
únicas catro BMW R-39 catalogadas no mundo, a primeira
moto de competición monocilíndrica de BMW fabricada
en 1925.
As Indian da colección, “as
Harley Davidson dos pobres”,
dunha cor vermella moi peculiar e neumáticos brancos, son
seis, aínda que Manuel confesa que a sétima, “unha Indian
de 1913”, está en fase de recuperación. Entre as expostas
destaca unha Indian Gran
Chief, de 1923 e 1.200 c.c. equipada cun sidecar Princess, das

que no seu día se fabricaron
moi poucas unidades.
A peza máis antiga que posúe é un triciclo fabricado en
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dúas rodas
’’

Apezamáisantigaque
posúe é un triciclo fabricado
en 1897 de Dion & Bouton,
inventores do diferencial”

A tradicional Vespa con sidecar.

’’

Pezas de museo?

Oúnicoexpoñentebélico
da colección, a BMW R-75,
é o modelo utilizado nas
batallas do deserto africano
polo xeneral Rommel na
Segunda Guerra Mundial”

Malia que Gómez insiste
en que adquire as motos
para o seu propio goce e
afección, non descarta
que pasen a formar parte
dalgún espazo museístico
nun futuro. “Hai anos o
Concello de Porriño iniciou unhas conversas comigo e propuxérame expoñelas nun museo que
ían abrir. Recentemente

’’

Aolongodoproceso
de restauración levas
moitas desilusións
e non podes tirar a toalla”

1897 de Dion & Bouton, inventores do diferencial –mecanismo que fixo que rodasen as
dúas rodas á vez– . É un dos
primeiros vehículos fabricados en serie polo inventor do
diferencial que funciona cun
motor no que a combustión
da gasolina se fai por evaporación e alcanza os 26 quilómetros por hora. Chamativa tamén é unha Monet & Goyon,
de 1922 e pouca cilindrada, na
que o sidecar está feito en vimbio “para alixeirar peso”, e o
único expoñente bélico da colección, a BMW R-75, de catro
prazas, deseñada expresamente para as batallas do deserto de África da II Guerra
Mundial, con marcha atrás e
tracción no sidecar, utilizada
polo xeneral Rommel, o Raposo do deserto.

DERBIS, MONTESAS E OSSAS. Entre
as motos de fabricación estatal
Manuel Gómez ten un exem-

Manuel Gómez.

plar do primeiro modelo Derbi con sidecar, a Derbi 250, datada en 1952. “É a unidade 125
da fábrica española con ese
número no motor e bastidor e
unha das primeiras motos saídas de fábrica”, destaca antes
de amosar o surtidor de gasolina procedente de Florida, re-

galo dun amigo, que tamén foi
restaurado. Neste espazo Gómez garda a súa primeira moto, a Derbi 2002, “unha moto
obreira, coa que ía a traballar
con 13 anos” e, moi cerca, a
que utiliza na actualidade, unha Harley Davidson dunha serie limitada que se fixo co gallo

do 90 aniversario da firma
americana.
Motos de marcas como

? UERE SABER MÁIS?

Centro para a Recuperación e
Restauración da Moto Histórica,
www.mothis.com

puxéronse en contacto os
responsábeis do futuro
Museo da Automoción da
Coruña, pero non hai nada firme nin claro. Eu non
quero desfacerme das
motos”, asegura o coleccionista que polo de agora non foi quen de vender
ningunha das pezas da
colección para adquirir
outras de maior valor.G

M/V, Lube, Isso, Montesa, Ducati, Guzzi, Ossa e Minsa, de
fabricación estatal ou con filial
no Estado, tamén teñen cabida neste museo particular no
que destacan as de trial, a outra gran paixón de Manuel Gómez e do seu fillo Rubén, que
chegou a ser Campión Galego
de Trial na categoría junior no
2004 e que seguen a practicar a
miúdo.
Unha Ossa 303 de trial, o último modelo para este deporte que fabricou a firma, tamén
se atopa entre as posesións
deste fanático das motos de
Gondomar, que asegura que
no seu museo, ademais de
moitos cartos investidos, hai
“miles de horas, ilusións e
constancia”. “Ademais de ter
tempo, para adicarse a isto ten
que gustar e estar preparado
porque, ao longo do proceso
de restauración dunha moto,
levas moitas desilusións e non
podes tirar a toalla”, asegura
Gómez que participa en moitas concentracións de motos
antigas e até ten prestado algunha das súas pezas para a
rodaxe e ambientación de curtametraxes, películas e series
de televisión.G
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Vilasantar,
unha paraxe
de ríos e bosques
autóctonos
O termo municipal de Vilasantar espállase sobre unha superficie duns 60 quilómetros cadrados, nos que residen, na actualidade, algo máis de 1.500
habitantes, que se distribúen
en sete parroquias. Ao igual
que o resto de concellos do interior, perdeu unha gran parte
dos habitantes nas dúas últimas décadas, ao tratarse de terras marcadamente rurais.

Unha paisaxe rural de Vilasantar e [á dereita] pormenor dos absides de San Pedro de Mezonzo.

Vilasantar encrávase entre
dúas estradas, unha comarcal
e outra estatal. Salienta tamén

polas súas altitudes, entre elas
a de Sesmonde. Alí, no cruce
que leva a Curtis, localízanse

os dous principais restaurantes: Casa Xaime e Ventureira,
onde se poden degustar pratos típicos, entre os que destacan os de boa caza e pesca da
zona, acompañados, na sobremesa, por un queixo da Arzúa-Ulloa.
As terras de Vilasantar están situadas no curso alto do
río Cabalar, entre Curtis e Cesuras, formando, xunto con
Sobrado dos Monxes, parte
do mítico condado de Présaras. Grazas a súa situación xeográfica, destaca polas rotas
turísticas, entre elas o carreiro
do Pazo de Mende, unha zona
de gran vexetación autóctona,
na que abondan carballos,
castiñeiros e bidueiros. Ao
longo desta rota pódese observar un dos moitos espectáculos que brinda a natureza,
unha fervenza de varios metros de altura. Nela fúndense
as augas dos dous grandes ríos que atravesan Vilasantar, o
Cabalar e o Tambre.
A riqueza madeireira da zona deu lugar á creación dalgúns negocios curiosos. Ademais dun coñecido aserradoiro houbo, no seu día, unha fábrica de zocas, de gran sona,
hoxe desaparecida.
No tocante ao patrimonio
histórico artístico, salienta a
Igrexa de Santa María de Mezonzo, un edificio románico,
aínda que a súa orixe primixenia sitúao en época visigótica;
dentro da arquitectura civil
destaca o Pazo de Mende. De
igual xeito, ao ser un lugar
abondoso en correntes fluviais dispón dun gran número
de muíños de auga, o que propiciou a creación nos últimos
anos dunha fermosa área recreativa.G
Antonio Cendán

PESCAR.

Festa da Troita
do río Lor
Os afeccionados á pesca de río
saben que a Festa da Troita do
Río Lor, organizada pola Sociedade de Pesca e Caza Val de Lemos, de Monforte, é un dos
concursos clásicos da tempada. Este domingo, 6 de xuño,
terá lugar a 31 edición do trofeo
no que participarán 68 pescadores, entre eles catro mulleres.
Segundo o responsábel da
competición, Roberto Martínez, máis que un concurso, a
Festa da Troita do Río Lor é
unha reunión de irmandade e
unha festa amistosa de pescadores de toda Galiza que acudirán esta fin de semana a
Monforte de Lemos para participar na cita. Martínez explica que este ano o concurso

Un aspecto do río Lor.
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ten máis participación que
nunca e que a inscrición pechouse en 68 concursantes
por motivos espaciais, xa que
o tramo do río non permite
máis pescadores.
O concurso, que se desenvolve entre as 8 e as 13h, ten dúas categorías: a de cebo artificial, na que participan a maioría de pescadores e se organiza
no couto do río; e a de cebo natural, na parte libre do río.
Unha vez presentadas as
capturas e tomada nota do peso e medidas de cada troita pescada, os participantes darán
conta dunha comida de irmandade no restaurante A Ronda
previa a entrega de trofeos.
As troitas capturadas serán
entregadas por membros da
Sociedade de Pesca e Caza Val
do Lemos a residencias de
maiores e obras de caridade.
Máis información no teléfono da Sociedade de Pesca e Caza Val do Lemos 672 039 418.G
E.E.

VIÑOTECA.

Valmiñor
Hai semanas falaba nesta sección do Torroxal, viño tinto do
Rosal xa desaparecido. Era da
anada do 2005 e mantíñase nun
magnífico estado de forma,
probabelmente debido ao forte
carácter que tiña cando saíu ao
mercado. Tamén é certo que
ese forte carácter batera de fociños, e nunca mellor dito, cun
consumidor aínda non preparado para estes tintos galegos da
súa banda máis occidental ou o
que é o mesmo, máis atlánticos.
Daquela estabamos baixo a
presión da moda máis corpulenta, xenerosa de alcol e madeira. Pero aquilo que non gustaba garantiulle, como puidemos comprobar, lonxevidade e
polo tanto boa evolución.
O conseguinte troco de propiedade supuxo, ademais do
adelgazamento da superficie
do viñedo tintado, outra dirección elaboradora. Así o novo
Valmiñor tinto –dalgunha maneira substituto daquel Torroxal– caracterízase por unha
personalidade máis sociábel
pero seguramente de consumo máis inmediato.
Valmiñor 2008
O Rosal.
D.O. Rías Baixas.
Caíño, sousón e brancellao.

Brillante coma o día de hoxe
que ascendo un dos nosos
montes, rodeado de aromas
especiados entrelazados de
flores azuis sobre un fondo vexetal fresco e as herbas aromáticas que bordean os seus sen-

deiros, lixeiramente balsámico, aire que refresca a suba, recendo mineral que vai gañando presenza co tempo. Gusto

MAGAZINE.39.

que agradece a sede pola súa
frescura e lixeireza, trago refrescante que invita a beber.G
Antonio Portela
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1.409 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O Pazo de Mariñán acolle até
este xoves as xornadas dos Diálogos Literarios de Mariñán, organizadas pola Fundación Carlos Casares.
Coordenado por Gonzalo Vilas
BAIONA
¬MÚSICA. Pacífico. Un conxunto
vigués que practica pop-rock con
toques de emo-pop e letras en castelán. Tocan o sábado 5,ás 23:30, na
sala Marrucho
O BARCO
¬MÚSICA. Martynez. Banda formada en Vigo en 2008, integrada
por antigos compoñentes de grupos de recoñecido prestixio como
Kannon, Medusa ou Gardening.
Este venres 4, ás 00:00, na sala Baranda.

Cita co folk
en Carboeiro
O fermoso paraxe do mosteiro de
Carboeiro, en Silleda, situado nunha
revolta do río Deza, servirá este sábado de pano de fondo para os XI
Encontros de Música Tradicional.
Unha cita onde importan menos
os nomes dos grupos invitados e
moito máis o carácter festeiro, as exposicións e a convivencia dun fiel
público, entre os que se atopan
moitos/as afeccionados á música
tradicional e bastantes virtuosos ou
profesionais da mesma que acoden
coa simple intención de tocar e escoitar nalgunha das numerosas
Jam-session folk ou, simplemente,
foliadas que se forman á beira do
mosteiro.
Coma cada ano, a Asociación
Santa Ferreña organiza o encontro, no que ademáis da tradicional e
irreverente Procesión da Santa Ferreña, haberá as clásicas exposicións de traxe galego, artesanía,
xantar popular, actuacións de grupos locais e foliada rachada até que
a xente aguante, de madrugada.
E neste ano, un especial adicado
ao acordeón diatónico, cunha
mostra titulada Respirar na punta
dos dedos, na que poderán apreciarse até 80 acordeóns deste tipo.
Ademáis, acodirán unha serie de
expertos neste instrumento, como
Pedro Blanco, Xurxo Blanco, Pedro
Pascual, Carlos Quintá o Ramón Piñeiro, así como tocadores populares de diatónico.
Á marxe do programa, o encanto
deste certame dano o privilexiado
lugar no que se celebra, e o espíritu
festeiro e musical que se respira,
aportado pola xente que adoita
acudir a el con fidelidade.
Sábado 5, dende as 13:00,
no Mosteiro de Carboeiro e arredores,
Silleda.

BERGONDO
¬ACTOS. Diálogos Literarios
de Mariñán. O evento, consolidado como punto de encontro entre a literatura galega e outros ámbitos lingüísticos e literarios, está
organizada pola Fundación Carlos Casares baixo o patrocinio de
importantes institucións culturais
do país. Até este xoves 3, no Pazo
de Mariñán.
BRIÓN
¬TEATRO. Experimentos máxicos. Espectáculo de maxia polo
Mago Vituco. Este venres 4, ás
22:00, no Centro Social Polivalente.
BUEU
¬MÚSICA. Ix! e Moonjackets. A
primeira é unha emerxente banda
de rock catalana, de Cadaqués. Os
segundos son unha formación de
rock de Vilagarcía, composta por Aitor Pereira (voz e guitarra) Miguel P.
Eyré (baixo) e Carlos Pedrosa na
bateria. Concerto odomingo 6, ás
21:00, na Sala Aturuxo.
BURELA
¬EXPO. Lena Lemos. Esta pintora
mozambicana, docente da especialidade 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.
CANGAS
¬TEATRO. Atra Bile. Tres irmáns
falan arredor dun velorio, nesta
obra de Teatro de Ningures que
poderemos contemplar o venres 4
e sábado 5, ás 22:30, no Auditorio
Municipal.
A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos. Todos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF.
¬CINE. Cines Fórum Metropolitano. Esta semana poderemos
ver In the Loop, de Armando Iannucci (Reino Unido, 2009), e Natureza Morta, de Jia Zhang Ke(China,
2006). Do xoves 3 ao sábado 5, en-

¬ EXPO
In Search of the
Miraculous:
trinta anos despois
A exposición é a primeira mostra
monográfica adicada ao traballo
do artista Bas Jan Ader en España.
Ader naceu en Holanda en 1942 e
desapareceu nalgún punto do
Atlántico en 1975, mentres trataba
de completar a segunda parte do
seu proxecto In Search of the Miraculous, que consistía en cruzar o
océano desde Estados Unidos até
Europa nun bote de catro metros e
medio de eslora. Ader viviu en California desde que tiña vinte e un
anos e formou parte da primeira
xeración de artistas conceptuais
que xurdiron en Los Angeles a mediados dos anos sesenta.
O proxectoIn Search of the Miraculous: trinta anos despoiscéntrase
no derradeiro episodio dunha vida
creativa que estivo marcada polo
tradas a 3 e 2 euros, nos cines Forum
Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 3
Mark Rappaport. 20:30 h. The Silver
Screen: Color me Lavender(1997)
100´. Vídeo. Subtítulos en castelán.
Presentación a cargo do seu autor.
Entrada gratuíta.
Venres 4
Mark Rappaport18:00 h. Rock Hudson’s Home Movies (1992) 63´. Vídeo. Subtítulos en castelán. Entrada
gratuíta.
Fóra de serie. 20:30 h. O meu veciño
Totoro, Hayao Miyazaki, 1988 86´.
Subtítulos en castelán.
Sábado 5
Fóra de serie.18:00 h. O meu veciño
Totoro, Hayao Miyazaki, 1988 86´.
Subtítulos en castelán.
Gus Van Sant. 20:30 h. Mala noite
(1985) 78´. Subtítulos en castelán.
Luns 7
Gus Van Sant. 20:30 h. Mala noite
(1985) 78´. Subtítulos en castelán.
Martes 8
Fóra de serie: Santiago Fillol. 20:30 h.
Ich bin Enric Marco, Santiago Fillol e
Lucas Vermaal, 2009 100´. Vídeo.
Presentación a cargo do director
Santiago Fillol. Entrada gratuíta.
Mércores 9
Fóra de serie: Santiago Fillol. 20:30 h.
Trailer Vivant, Nicolas Klotz e Santiago Fillol, 2009 92´. Vídeo. Subtítulos en castelán. Presentacion a cargo
de Santiago Fillol. Entrada gratuíta.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Planeta Terra. Unha ex-

Unhaimaxe de Jan Ander no seu periplo atlántico, do que non tornaría.

risco e pola aventura: o Ocean
Wave, o bote no que o artista se
dispuxo a desafiar a natureza até as
súas últimas consecuencias na súa
obra póstuma en xullo de 1975, foi
atopado meses despois, semiafundido, no caladoiro do Gran Sol,
polo barco pesqueiro Eduardo
Pondal, con base no porto da Coruña. Este acontecemento resulta
posición relacionada co Día Mundial do Medio Ambiente deste sábado 5. No centro comercial Espacio
Coruña .
¬EXPO. Unha ollada á árbore
da vida.Exposición na que se mostran un total de 68 obras do artista
César Otero, un dos autores máis innovadores da plástica galega do último terzo do século vinte. Até o 6
de xuño, no Pazo de Exposicións
Kiosco Alfonso.
¬EXPO. Postgraffiti, xeometría
e abstracción.A exposición centra a ollada na abstracción e a xeometría presentes no actual postgraffiti, unha forma de arte urbana que
abrangue novos conceptos e que
gañou numerosos adeptos nos últimos anos. Até o 27 de xuño, no Mu-

O grupo Moonjackets.

fundamental para comprender as
circunstancias da súa desaparición
e constitúe o núcleo da exposición
proposta. Nela, a partir dun conxunto de materiais recompilados ,
documéntase o proceso que conduce á máis simbólica das súas
obras.
Até o 5 de setembro, Centro de Arte
Contemporánea-CGAC, Santiago.

seo Urbano de Arte Urbana, M.U.A.U.
¬EXPO. Fillos do Océano. A exposición de fotógrafo Javier Teniente froito de longos anos de traballo do artista en 16 comunidades
pesqueiras do cinco continentes, ve
a luz grazas á colaboración entre
Caixanova e o Museo do Mar de Galicia. Até o 28 de agosto, na nova
Sala de Exposicións na cidade, situada no Centro Social Caixanova
da Mariña.
¬EXPO. Miradas cara ao paraíso. Revisión da arte galega en diálogo coas principais vangardas internacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fernand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro, na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mostras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. L.S., a configuración do posible (até o 4 de xullo), e Creando con Luis Seoane, serie de actividades didácticas. Na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Cada paso conta. Organizada pola Asociación contra a
Fame en colaboración con Cultura
Solidaria Galega, para facer visible
unha traxedia que están a vivir un
millón de persoas en todo o mundo,
a mostra que conta coa participacion de máis de 70 artistas con pintura, fotografía, ilustracións, poesía,
literatura... Até o 27 de xuño, na Casa
Museo Casares Quiroga.

Guieiro 1409.qxd

1/6/10

22:16

986 222 405 986 223 101

Página 3

guieiro@anosaterra.com

Apartado 1.371 - 36200. Vigo

ANOSATERRA
3 - 9 DE XUÑO DE 2010

O grupo Loretta Martin volve
aos escenarios, nun concerto
na Coruña donde os acompañarán os tamén grupos galegosRuxe-Ruxe e Fracasados
de Antemano.

¬ MÚSICA

Luar na Lubre
Fundado na Coruña en 1985 por
Bieito Romero,Luar na Lubre foi
tecendo a súa traxectoria paseniñamente no eido musical galego, até que a través da súa colaboración con Mike Oldfield
nunha xira no ano 1992 tivo a
súa grande eclosión e deuse a
coñecer máis ao gran público ,
factor acrecentado pola versión
que Oldfield fixo de O son do ar
en The voyager co título The
song of the sun, un tema instrumental do grupo.
Luar na Lubre resalta a cultura
galega con temas tradicionais,
mais tampouco quedan fora as
influencias celtas de países
como Irlanda, Escocia ou a Bretaña , así como unha estreita relación coa música portuguesa,
como na versión do tema de
José AfonsoTu gitana.
O grupo tivo na súa historia

tres voces femininas: Ana Espinosa, posteriormente a máis coñecida Rosa Cedrón e actualmente a voz da cantante lisboeta Sara Louraço.
A formación, nestes 25 anos,
deixou tamén mostra do compromiso coa actualidade social,
co tema Memoria da noite, centrado nas consecuencias da catástrofe do Prestigeno ano 2003.
Evidentemente desde 1985 o
estilo e tendencias do grupo
evolucionou moito, cada vez
soan mellor no estudio de gravación, pero sobresaen especialmente no directo.
O último traballo do grupo é o
concerto Ao vivo!, gravado en xaneiro do 2009 no Teatro Colón
da Coruña, co gallo dos 24 anos
de vida do grupo, con diversos
artistas de sona como colaboradores.
O domingo 6, ás 21:00, Auditorio
de Galicia, en Santiago.

As irmáns e pianistas francesas Katia e Marielle Labèque tocan no Festival Mozart.

¬MÚSICA. Festival Mozart. No
marco do Festival Mozart, o Coro
Vocalise convídanos, a celebrar o
seu quinto aniversario a través da interpretación de boleros, son, espirituais negros, clásicos do jazz, cancións pop e música de cine, coa participación do ballet Druida. Este
xoves 3, ás 20:30, no Teatro Colón.
O venres 4, ás 21:00, Festival
Strings co espectáculo Todo Praga,
na Casa dos Peixes.
O sábado 5, as irmás pianistas francesasKatia & Marielle Labèqueinterpretarán a Mozart e Schubert, coa
Sinfonía nº 1 en mi bemol maior K16,
o Concerto para dous pianos e orquestra e a Sinfonía nº 5 en si bemol
maior D485. Ás 21:00, no Palacio da
Ópera.
O domingo 6 teremos, ás 12:00, un
concerto de violín e viola, protagonizado polo Dúo Enharmony no Planetario da Casa das Ciencias.
E o domingo 6 estarán a artista
en residencia, a violinista Isabelle Faust, acompañada ao piano
por Andreas Staier, interpretando repertorio de Carl Maria
Von Weber, Robert Schumann e
Ludwig Van Beethoven. Ás 21:00,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Ruxe-Ruxe, Loretta
Martin, Fracasados de Antemano. Concerto destes tres grupos galegos, Ruxe-Ruxe presentando o seu sétimo traballo, Loretta
tornando aos escenarios tras varios
anos de retiro, e Fracasados ofrecendo o seu pachangueo lúdico-solidario. O sábado 5, ás 22:00, entradas
a 5 euros, no Coliseum.
¬TEATRO. Pequenos Paraísos.
Danza contemporánea a cargo da
compañía Aracaladanza. O venres
4, ás 10:00, no Teatro Rosalía.
A ESTRADA
¬MÚSICA. Esquíos. O grupo estradense presenta o seu traballo
Galician Carraxe on Garage o sábado 5, ás 22:00, no local de ensaios do Cereixo.
FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A actividade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Clube de Narrativa.
Celébrase en xoves alternos o
Clube de Narrativa para adultos, en
horario de 16:30 a 18:00. As sesións
están dirixidas por Raquel Paz. Este
xoves 3, na Biblioteca Central da
praza de España.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.

Despois de ter estado en Coruña, a
mostra repártese agora entre Ferrol
e Vigo para exhibir o amplo legado
da fotógrafa Ruth Matilda Anderson,
no maior arquivo fotográfico de Galiza, caracterizado pola gran calidade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de 2011,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Centro Torrente Ballester.Exposición do Cristo da Tahona, peza propiedade do concello
de Ferrol cuxa orixe se remonta ao
século XIV e que formou parte
dunha vivenda particular no barrio
de Canido até o ano 1850. Na Sala
Máximo Ramos. A Sala de Proxectos
ofrece a video proxección Ocaso, da
artistaMarina Núñez, mentres que
na parte antiga e nova do centro estará aberta a exposición Seguro?, de
Suso Basterrechea. Todas, no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Festival solidario.
Festival en solidariedade coas 60
persoas, que serán procesadas por
parar o primeiro gaseiro que ía cara
a Reganosa. Tocarán: Zënzar, Os
Tres Trebóns, A Quadrilha do
Campo de Chao, O Sonoro Maxín,
Cantareiras de Trasancos, La Sentina, Pulpiño Viascóne Turu e Kastomä. O venres 4, a partir das 18:00,
entrada de balde, no Porto de Ferrol.
¬TEATRO. As damas de Ferrol.
Unha comedia circular, ou mellor, en
espiral onde a realidade e a fantasía
se debaten por ter a mesma carta de
natureza, nesta reestrea polo grupo
Teatro do Noroeste. Do xoves 3 ao
sábado 5, ás 22:00, e domingo 6, ás
20:30, entradas a 10 euros, no Teatro
Jofre.
¬TEATRO. A caixa de música.
Unha nova sesión deste ciclo de teatro infantil coa participación de Viravolta Títeres e este espectáculo de
monicreques. O sábado 5, ás 18:00,
entradas a 5 e 2 euros, na Capela do
Torrente Ballester.
ILLA DE AROUSA
¬ MÚSICA . Som do Galpom.
Actuación destes mozos da comarca compostelán. que vai ter lugar o sábado 5, ás 23:55, en O Con
do Moucho.
LUGO
¬ACTO. Sábados +XTI -Máis
por ti. Actividades que resultan
atractivas para os mozos, nun espazo saudable. O sábado 5, de
18:00 a 22:00 , entrada a 3 euros, na
discoteca BOE.
¬EXPO. Galicia innovadora.
Esta mostra recolle as nove imaxes
galardoadas e seleccionadas no
concurso fotográfico Galicia innovadora e creativa convocado pola Fundación Galicia Europa e a Xunta. No
Museo Provincial.
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Os cataláns Ix!, un grupo catalán
de moda, actúan esta semana
en Bueu e Ourense.

¬EXPO. Castelao. A derradeira
lección do mestre. Exposición
de obras, obxectos persoais e libros
de Castelao, no 60 cabodano da súa
morte, e correspondentes ao período 1936-1950. Permanecerá
aberta até o 10 de xullo, na Sala de
Exposicións do Museo Provincial.
¬MÚSICA. Pacífico. Un conxunto
vigués que practica pop-rock con
toques de emo-pop e letras en castelán. Concerto este venres 4,ás
23:55, na sala Doble-Moral.
¬TEATRO. Gala de Danza Lugo
10 . Os alumnos e alumnas do conservatorio de diferentes graos de
danza clásica e contemporánea interpretarán un total de oito coreografías que terán como motivo a
Muralla Romana. O venres 4, ás
20:30, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
¬TEATRO. VIII edición da Mostra de Teatro Cidade de Lugo.
O Concello , a Vicerreitoría de Cultura da USC e a Escola Arte e Lecer
Fingoi organizan esta mostra, do
venres 4 ao martes 15 de xuño. Este
ano os grupos participantes da mostra serán: Achádego Teatro, Hipócrita Teatroe Nova Escena Teatro,
que representarán ao teatro afeccionado da cidade. Matapiollos Teatroe Alberte Cabarcosrepresentarán o teatro profesional. A Compañía independente Gula Gula

achega o teatro universitario do
campus, e tamén veremos á Aula de
Teatro do Concello de Lugo . As representación serán no Auditorio Municipal e Praza Maior(matinais).
¬TEATRO. XI Xornadas de Artes
Escénicas Fingoi 2010. As xornadas chegan á súa semana de
clausura, con unha representación
de danza o martes 8, ás 17:00, no
Colexio Fingoi, e a obra Desa queloutrados, por Velaí Tes Teatro, o martes 9, ás 20:00, no Centro de Convivencia Uxío Novoneyra.
MONTERROSO
¬TEATRO. Momentos máxicos.
Especial 2010. O Mago Rafa desenvolve gran parte do seu espectáculo ao longo dunha hora e
cuarto, de maxia en estado puro,
dun show participativo, familiar,
sorprendente, emotivo. O sábnado
5, ás 18:30, no Centro Sociocultural.
OURENSE
¬EXPO. Gravados. Exposición de
gravados de Isabel Somoza, Xabier
de Sousae Xosé Poldras, na Galería
Visol.
¬EXPO. O soño da materia. Exposición da artista Flor Fernández,
no Auditorio Municipal.
¬EXPO. Rostros do mundo. Exposición de fotos do profesor de secundaria e viaxeiro ciclista Roberto

Concerto deste grupo liderado por
Tucho, un dos ex-compoñentes dos
Herdeiros da Crus. Este venres 4, ás
01:00, no Disco-club Capital.
¬TEATRO. Sempre quixen bailar un tango. Unha traxicomedia
deliciosa que non deixa indiferente
a ninguén, e reflexiona sobre as cousas que deixamos sen facer e sen
aprender ó longo da nosa existencia. Pola compañía Teatro Galileo,
este venres 4, ás 21:00, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Rúa Aire. Obra para os
máis novos, baseada no traballo de
globoflexia, polo grupo O Retrete
de Dorian Gray. O domingo 6, ás
12:00, no Auditorio Municipal.

O grupo Recambios Tucho.

Mateos Garcia. No Café Cultural Auriense.
¬ MÚSICA . Ix!. Actuación deste
grupo rock de Cadaqués (Catalunya), este venres 4, ás 21:30, entrada a 3 euros, no Café Cultural
Auriense.
O sábado 5, Bronca e the Daltons, un grupo rock da cidade
que actúa ás 21.30, con entrada a
3 euros.
¬MÚSICA. Recambios Tucho.

¬ TEATRO
Master Class
Autor: Terrence McNally
Dirección: Xosé M. Rabón.
Elenco: Mabel Rivera, Lino Braxe,
María Torres, Julia Cea, Enrique
Martínez.
Master Classé unha oportunidade
para gozar da interpretación da actriz Mabel Riveraenfrontando un
personaxe histórico como María
Callas, cheo de matices e rexistros
interpretativos, tanto a nivel persoal
como artístico, un mito de alcance
universal, non só para os amantes da
ópera, senón tamén para o público
en xeral.
O espectáculo toma como pretexto, desde o punto de vista argumental, as famosas master class
que María Callas impartiu na academia neoiorquina Juilliard, ao finalizar a súa vida artística. O autor
do texto, Terrence McNally,
transformaas nun tour de force entre vida privada e artística, creSempre quixen bailar un tango,do Teatro Galileo, en cartel en Ourense.

PONTEVEDRA
¬ACTOS. Naturaliza, I Festival
Galego pola cultura Medioambiental. A defensa dos bosques galegos e a súa fauna, serán a
pedra angular deste encontro que
terá lugar o sábado 5. O festival servirá de precedente hacia futuras edicións. Haberá unha serie de actividades, dende as 11:00, na rúa de Ourensee Praza da Ferrería.
¬EXPO. Ao pé do Lar. Memorias de cociña. Exhaustiva mostra sobre a gastronomía galega
dos últimos 200 anos, analizando a
cociña como espazo de elaboración de alimentos, pero tamén

ando un conflito de innumerables
matices en que a sabedoría do
personaxe e a riqueza das súas vivencias forman un modo de catarse na que se ven envoltos todos
os participantes na cerimonia da
representación: público, actores,
cantantes...
Bengala Produccións asume
este proxecto como un desafio
profesional no que a capacidade
de acción estea dada pola utilización de todos os elementos artísticos e técnicos ao seu alcance, tomando como punto de partida
máis importante a elección do
elenco artístico que, partindo da
súaprotagonista Mabel Rivera,
conta cun reparto de gran nivel,
con nomes como Liño Braxe ou
María Torres, e para os papeis líricos acudiuse a cantantes de traxectoria contrastada como Julia
Cea e Enrique Martínez, cunha
carreira internacional recoñecida.
A dirección de escena é de Xosé

como espazo destacado da nosa
cultura. Até o luns 31, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. 80, A Moda en Galicia.
Singularidades. Unha exposición sobre a moda galega nos anos
80, que permanecerá aberta até o 4
de xullo, no Pazo da Cultura.
¬EXPO. A imaxe solidaria. A exposición de fotos, a medio camiño
entre as motivacións sociais e os fins
artísticos, preséntase como unha
forma de divulgar que é o Rotary International, unha organización de
servizo humanitario fundada en
1905 e con presenza en máis de 170
países de todo o mundo. Até o 4 de
xuño, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Maryland. Actuación
deste grupo vigués este venres 4, ás
23:00, na Sala Karma.
O sábado 5, actuación do grupo vigués Nadadora.
AS PONTES
¬MÚSICA. Festival Mozart Express. O quinteto de solistas de
vento da Orquestra Sinfónica de Galicia, formada por Claudia Walker
(frauta), Casey Hill (óboe), Juan A.
Ferrer (clarinete), David Bushnell
(trompa) e Steve Harriswangler(fagot), interpretará o Divertimento nº 8
en fa maior. K213 e o Divertimento nº
9 en si bemol maior, K240 de Mozart;
e o Quinteto de Claude-Paul Taffa-

Mabel Rivera como a Callas.

M. Rabón, e o deseño escenográfico de Xosé Méndez (Escenoset)
un habitual na escenografía do
CDG e o teatro galego.
O mércores 9 de xuño, ás 20:30, no
Centro Cultural Caixanova, en Vigo.
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A Coruña recibe o proxecto medioambiental Planeta Terra. O
centro comercial Espacio Coruña ofrece até o sábado 5, Día
Mundial do Ambiente, esta iniciativa de carácter divulgativo
para toda a familia, formada por
diferentes exposicións e actividades, que encherán todo o
centro comercial.

nel. O domingo 6, ás 19:30, no Auditorio Municipal.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Stereotipos. Acaban
de publicar o seu segundo álbum
chamado 200 buitres. No ano 2008
percorreron media España acompañando a Iván Ferreiro e presentando, de paso, o seu primeiro traballo discográfico. Este venres 4, ás
23:30, entradas de 5 a 2’50, no Café
Bar Liceum.
E o sábado 5, Víctor Coyote que
comezou a súa carreira musical no
ano 1981 coincidindo coa “movida
madrileña”, e hoxe combina a música cunha destacada faceta como
cineasta. Ás 23:30, entradas de 7 a
3’5 euros.
SADA
¬TEATRO. Os contracontos de
Talyta e Kumy. Unha obra para o
público infantil, polo grupo Talytakumy. O venres 4, ás 18.00, na Casa
da Cultura Pintor Lloréns.
SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblioteca compostelá acolle unha actividade de contos dirixida aos nenos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal.
¬CINE. Cine israelita. O Cine
Clube de Compostela programa o

filme Por un só dos meus ollos
(Francia- Israel, 2005), do director
Avi Mograbi, un francotirador
contra as políticas do estado israelita. O mércores 9, ás 21:00, no Centro Social O Pichel.
E antes, o sábado 5 de xuño será a
Festa do Cine Clubeno seunoveno
aniversario. Constará de proxeccións e concertos, coa presentación
da publicación colectiva Non conciliados. Argumentos para a resistencia
cultural, a cargo deIsaac Lourido, ás
20:00 horas. Ás 22:30 comezarán os
concertos, con Urro, Emilio José e
Los Ruines, con entrada a 3 euros.
¬EXPO. Pano de fondo. Os seus
comisarios son os expertos en fotografía Manuel Sendón e Xose
Luís Suárez Canal. A exposición
aborda o retrato realizado nos estudos galegos, centrándose
dunha forma especial na primeira
metade do século XX, período de
extraordinaria riqueza neste aspecto. Até o 31 de agosto, no Centro Cultural Caixanova.
No mesmo recén inaugurado centro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sentido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Gilberto Zorio. Montaxes e obras deste italiano, estandarte nos anos 60 da chamada Arte
Povera. Até o 27 de xuño, noMuseo

de Arte Contemporánea-CGAC.
¬EXPO. María Xosé Díaz,
1980-2010. Nada en Catoira en
1949, cursou estudos de Belas Artes en Barcelona, onde viviu 12
anos. Aínda que a súa formación é
pictórica, no seu traballo sempre
se manifestou a súa atracción polo
volume e o espazo. Até o 20 de
xuño, no Auditorio de Galicia.
¬EXPO. In Search of the Miraculous: trinta anos despois .
A mostra ilustra a historia do artista
Bas Jan Ader en España. O artista,
que formou parte da primeira xeración de artistas conceptuais que xurdiron en Los Angeles a mediados
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 distintos formatos, chegadas dos fondos da Catedral de Santiago de Compostela e
da Colección Caixa Galicia. Até o 7
de novembro, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Real Filharmonía.
Como clausura da temporada de
abono, a RFG ofrece un concerto dedicado á zarzuela, coa interpretación de La Gran Vía, de Chueca, e Bohemios, de Vives i Roig. O venres 4,
ás 21:00, entradas a 14 euros con
descontos, no Auditorio de Galicia.

A exposición de fotos Pano de Fondo permanece até agosto no recén estreado Centro Cultural de Caixanova en Santiago.
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Shackespeare para ignorantes, de
Quico Cadaval, é unha das poucas ofertas teatrais da semana,
nun momento de profunda crise
na programación teatral.

¬MÚSICA. Mordecáns. O grupo
de bravú e pachanga participan no
programa Revelando voces, unha
iniciativa da Concellaría de Cultura
para promover os novos músicos da
cidade. O sábado 5,ás 21:00, no CSC
José Saramago, Vite.
¬MÚSICA. Luar na Lubre. Unha
das formacións galegas de folk máis
importantes e mellor coñecidas
dentro e fóra do país, que ofrece un
concerto para repasar os seus 25
anos de carreira. O domingo 6, ás
21:00,no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Andrés Suárez e Carlos Chaouen Trío. No concerto
final do ciclo SantiAutor 2010, o
cantautor ferrolán Andrés Suárez
comparte escenario con Carlos Chaouen Trío, este venres 5, ás 21:00 ,na
Sala Capitol.
¬MÚSICA. Untamed Youth. Concerto na súa xira española deste divertido grupo de Missouri. O mércores 9, ás 21:00, na Sala NASA.

¬TEATRO/DANZA.Tabú resorte.
Danza a cargo de Javier Martín, e
que poderemos ver este venres 4, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬ T E AT R O / D A N Z A .Knochenblume (Flordehueso). Obra da
compañía Cia. Arraiana-Estela Llovesa,que podemos disfrutar este
xoves 3, ás 21:30, na Sala NASA.
No mesmo local, máis danza o venres 4, ás 21:30, co espectáculo Desmemoria2, a cargo do grupo Disque Danza.
¬TEATRO. XI Mostra Internacional de Teatro Universitario.Até o domingo 6 de xuño (agás
o xoves 3). Promovida pola Aula de
Teatro Universitario da (USC). Todas
as representacións no Salón Teatro.
SILLEDA
¬MÚSICA. XI Encontro musical
de Carboeiro. A tradicional xuntanza e foliada musical terá lugar o
sábado 5 (información aparte),

TEO
¬TEATRO. Shakespeare para ignorantes.Unha obra chea de humor e erudición teatral, a cargo de
Quico Cadaval e o dúo Mofa&Befa,
baixo o nome Producións Excéntricas. Este venres 4, ás 22:00, na Casa
Común de Oza.
TUI
¬EXPO. Crónicas da Represión
Lingüística . Unha mostra gráfica
e audiovisual, comisariada polo cineasta Xan Leira, coa colaboración
do Centro Galego de Lisboa, co obxectivo de divulgar a memoria histórica ao redor da represión lingüística
desatada contra a lingua galega
dende 1936. NaSala Municipal de Exposicións do Concello.
O grupo Untamed Youth.

dende as 13:00 até o mencer, no
Mosteiro de Carboeiro.

VIGO
¬ACTOS. Contarte. A Concellaría
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 álbum ilustrado. Exposición e obradoiros no Instituto Municipal de Educación IME.
¬EXPO. Lugares do saber e exilio científico. Exposición a cargo
de AnaTeresa Ortega, sobre a chamada Edade de Prata da investigación e ciencia en España, ligada áInstitución de Libre Enseñanza, e truncada dunha tallada polo
franquismo. Na Galería Bacelos.
¬EXPO. Ruth Matilda Anderson, unha mirada de antano.
Mostra do amplo legado da fotógrafa Ruth Matilda Anderson, no
maior arquivo fotográfico de Galiza,
caracterizado pola gran calidade 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 con-

¬ CONVOCATORIAS
Galicia...como a ves?
Todos os afeccionados que queiran dar a coñecer Galicia a través das súas fotografías poderán
participar, ata o 15 de xuño, no concurso Galicia... como a ves?, organizado pola Consellería
de Cultura e Turismo, a través da Sociedade de
Imaxe e Promoción Turística de Galicia, Turgalicia, dependente da Secretaría Xeral para o
Turismo, para a promoción turística de Galicia
por medio de soportes publicitarios.
As fotografías gañadoras neste certame servirán de referencia para a realización da creatividade dunha campaña turística que se desenvolverá entre os meses de xullo e agosto para
promocionar o destino turístico de forma xeral
entre os visitantes que se acheguen a Galicia,
co obxectivo de convidalos a descubrir o territorio galego.
No concurso establécense catro categorías e
catro gañadores: mellor fotografía de costa;
mellor fotografía de contorno urbano; mellor
fotografía do interior de Galicia; e mellor fotografía de patrimonio cultural galego. Cada concursante poderá enviar un máximo de tres fotografías, a través dun arquivo dixital e con boa
resolución, para cada unha das categorías, ata
un máximo de doce imaxes, aínda que non é
necesario participar en todas as seccións.
Os catro gañadores ademais de ver a súa
imaxe referenciada nunha campaña de promoción turística, poderán gozar dunha semana para dúas persoas, en réxime de media pensión,no establecemento que elixan de
Galicia, con data límite a 31 de decembro.
O xurado estará constituído por profesionais
e valorará as características técnicas así como a
creatividade dos traballos e o aspecto artísticofotográfico.
As fotos deben enviarse nos formatos: GIF,
JPG ou JPEG. Se se envía máis dunha foto debe

facerse nun ZIP ou RAR. As imaxes deben enviarse a través do sitio web www.galiciacomolaves.comonde tamén se poden descargar as
bases e toda a información do concurso. Así
mesmo, tamén se poden enviar os datos e imaxes a concurso@galiciacomolaves.com co
asunto: Concurso Fotográfico 2010.
Certame de Curtos
e Maquetas musicais Lugo 10
A Fundación TIC con colaboración do Concello
de Lugo convoca O Primeiro Premio de Cortos
e Maquetas musicais Lugo 10, para autores españois e con residencia en España. A obra premiada será exhibida nas webs dá Deputación
de Lugo, Fundación TIC, Concello de Lugo e
Lugo 10, ademais de diversos medios de comunicación da provincia de Lugo e nos actos
conmemorativos do aniversario da Muralla.
Poderán participar persoas, tanto de forma individual como colectiva, de nacionalidade española e con residencia en España.
Admitirase unha única curtametraxe ou tema
por participante ou grupo. Os traballos deben
ser inéditos e o tema central será A muralla de
Lugo.
As curtametraxes poden ser mudas ou con
son incorporado, sendo o castelán ou o galego
os idiomas utilizados, de non ser así deberán ter
os subtítulos nun destes idiomas.
Para a súa selección, as curtametraxes deben
presentarse en formato DVD cunha duración
máxima de 10 minutos, correndo o envío a
cargo dos participante/s.
As maquetas musicais poden pertencer a calquera estilo musical.
As curtametraxes enviaranse a: Fundación TIC
Rúa do Arco s/n- 27004- Lugo.
Para a participación no concurso é necesario
achegar o boletín de inscrición, que se pode

descargar da páxina www.fundaciontic.org, fotocopia do DNI, dirección postal e electrónica,
breve currículo do autor, fotografa do autor-director e breve sinopse dá obra.
As maquetas presentaranse a traves dunha
aplicación destinada a tal efecto na páxina web
da Fundación TIC
A convocatoria queda aberta a partir do 17 de
maio e pecharase o ou 30 de outubro de 2010.
Establécense os seguintes premios en ambas
as dúas categorías:
Premio Lugo 10- ao traballo que mellor enxalce a Muralla de Lugo, dotado cun regalo institucional e 2.000 euros.
Premio Deputación- ao traballo que potencie
máis a provincia de Lugo, dotado cun regalo
institucional e 1.500 euros.
Premio Fundación TIC- á mellor curtametraxe
ou canción de autor novo, menor de 30 anos,
dotado cun regalo institucional e 1.000 euros.
Información en:
http://www.deputacionlugo.org/
Concurso Fotografía ,
Imaxes de Barro 2010
Aspectos históricos, arquitectónicos, paisaxísticos e etnográficos do Concello de Barro.
A viña e o viño, cultura e tradición en Barro.
Premios:
De entre todas as fotografías recibidas, concederanse un primeiro premio e un premio finalista por categoría.
Adultos a partir de 18.
1º Premio: Aspectos históricos =100 €. A viña e
o viño = 100 €
Premio finalista: Aspectos históricos =50 €. A
viña e o viño =50 €. Xuvenil ata 18 anos.
1º Premio: Aspectos históricos=60 €. A viña e o
viño = 60 €. Premio finalista:. Aspectos históricos=30 €. A viña e o viño =30 €

Poderán participar no concurso todas as persoas de casqueira idade e procedencia.
Cada participante podrá presentar un máximo
de 2 fotografías por categoría polo que non se
aceptarán máis de 4 fotografías por persoa.
As fotografías podrán ser en color ou en branco
e negro e realizadas mediante unha cámara
analóxica ou dixital.
O participante deberá enviar a/s fotografía/s
atendendo ós siguientes requisitos:
- Enviar unha impresión en papel fotográfico de
tamaño de 24 x 36 cm., en color ou en branco e
negro e en soporte dixital.
- No dorso de cada fotografía deberá figurar un
lema igual para o conxunto de fotografías e o título de cada una. Nun sobre pechado co
mesmo lema escrito por fora deberán axuntar
os seguientes datos: nome e dirección teléfono
fixo e móbil do autor, a categoría, título, lugar e
data da fotografía.
Toda a información deberá enviarse por correo
ou entregarse no concello con rexistro de entrada nun sobre pechado a:
Concurso Fotografía "Imaxes de Barro 2010".
Santo Antoniño Perdecanai, s/n.
36194 Barro Pontevedra.
Calendario:
- A data de recepción comezará o 20 de Abril de
2010 e rematará o 5 de Xuño de 2010, ambas
inclusive. Os traballos recibidos despois da data
de reunión do xurado quedaran excluídos.
--O fallo do xurado farase público nos medios
de comunicación e na páxina de Internet
www.barro.es durante o mes de xuño de 2010.
O xurado estará integrado polo Alcalde ou
persoa en quen delegue, e 2 expertos en fotografía.
Os premios serán entregados durante a celebración da Festa do Viño durante o terceiro fin
de semana do mes de xuño de 2010.
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Anuncios de balde.

templarse o litoral galego de finais
do século XIX onde, a diferenza das
costas francesas, aínda se pescaba
sardiña en abundancia. Está composta por 34 fotografías en diferentes formatos e permanecerá aberta
ata o 11 de xullo. No Museo do Mar.
¬EXPO. Voando cara á terra.
Este foi o proxecto gañador da máis
recente convocatoria do Premio
para novos comisarios, que en 2009
foi convocado conxuntamente polo
MARCO de Vigo e o FRAC Lorraine,
Fonds Régional d'Art Contemporain
de Lorraine, Francia. Até o 29 de
agosto, no MARCO.
¬EXPO. Ao final do camiño. O
pintor alemán Detlef Kappelertraballou en Nova York, Bombai, Vietnam, Biafra e París. Despois da súa
xubilación, en 2003, estableceuse
en Muxía, onde o mar embravecido
lle serve de inspiración para as súas
obras. Até o 27 de xuño, no Centro
Cultural Caixanova.

Whooly Bandits, grupo grupo
de rock norteamericano que tocará este sábado na sala viguesa
Mogambo.

Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en
España, na que os comisarios Doreen Mende e Markus Heinzelmann
ofrecen un percorrido pola obra de
Höfer desde os seus inicios en 1968
até o ano 2008. No Museo de Arte
Contemporánea MARCO.
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari.
Unha banda coa misión de reventar
os escenarios, coas armas dos sons
imaxinativos combinados con humor, compenetración e o factor sorpresa. Este xoves 3, ás21:30, entrada
a 3 euros, na Fábrica de Chocolate.
O venres 4, á mesma hora, será o
turno da banda liderada por Miren Iza Tulsa, con entradas de 7 a
10 euros.
E o sábado 5, actuación do grupo de
Tui/Vigo Phantom Club, con entradas a 4 euros.
¬MÚSICA. Festa Pandémica.
Unha festa coa actuación dos grupos locais Carcomhedi e Cachalo-

balde, na sala La Iguana Club.
Austria, un dúo que toca cancións
pop tratadas con bases e sons electrónicos, sen esquecer as guitarras e
os arranxos vocais, estará o venres 4,
ás 00:00, entradas a 5 euros.
E o sábado 5, tamén ás 00:00, tocará
o grupo McEnroe.
¬MÚSICA. The Wooly Bandits. O
grupo norteamericano formouse
no 2004, sobre a base da mítica
banda dos anos 60 The Seeds. Estarán o sábado 5, ás23:00, na sala Mogambo.
¬TEATRO. La buena memoria.
A bailarina e coreógrafa Aídá Gómez, unha das figuras máis importantes do ballet español actual, presenta un espectáculo que percorre
os estilos históricos de toda a danza
escénica española, da escola do bolero aos clásicos. Este xoves 3, ás
20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Master Class. Unha
obra donde Mabel Rivera inter-

A bailarina Aída Gómez.

tauro, ademáis do DJ Javichulo.
Este xoves 3, ás 00:00, entrada de

preta a unha madura María Callas
(información aparte). O mércores
9, ás 21:00, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. O emigrante. A emocionante historia dun pai que trata
de salvar a vida da súa filla; un
home que será quén de converter
o teatro e o seu público nun xuizo
e o seu xurado. Pola compañía
Abracadabra. O venres 4 e sábado 5 ás 22:00, e domingo 30, ás
21:00, no Teatro Arte Livre.
XOVE
¬TEATRO. Valentino Rufini e
Âkil Pillabán de viaxe a Milán
(e van sen un can). O cabaleiro
Valentino Rufini, de regreso á súa
casa en Milán é abandonado polo
seu criado, que lle marcha cos cartos. Unha obra para o público máis
novo, a cargo do grupo Talía Teatro.
Este venres 4, ás 15:00, no Salón de
Actos do Centro Cívico.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Vendo varios debuxos orixinais
de Laxeiro. Chamar ao T.: 986 589026
de 20 a 22 horas.
 Aula de música moderna. Pop Rock -Jazz. Canto, frauta traveseira,
guitarra eléctrica, baixo, piano, batería, composición de cancións. T.: 658
824262/ 986 298530. Vigo.
 Vendo balconadae portas do século XIX, por reforma, en Bergondo.
En perfecto estado. T.: 628 901393.
 Busco rapaza entre 30/40 anos
que viva en Galiza e fale galego para
relación de parella ou amizade. Prometo honestidade e sinceridade. Correo electrónico: pedrolopez_35
@yahoo.es.
 Fanse cubertas de piscina e bombas de calor. Ampla variedade de
prezos. Preguntar por Carlos, T.: 637
472399.
 Véndense móbeisde cociña, con
vertedoiro, campá extractora, billa e
pedra de encimeira, perfecto estado,
ideal para segunda cociña en casa
rural. Moi económica. Anxo, T.: 636
495923/ 609 416204.
 Alugo pisono centro de Pontevedra, rúa Benito Corbal. Dous dormitorios, amoblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e rocho. 575 euros
coa comunidade e o garaxe incluídos. T.: 689 585767.
 Vendo móbeis de oficina practi-

camente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e andeis), e computadores de todo tipo: portátiles e pcs
clónicos con windows e Linux. Máis
información no correo mobeisecomputadores@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 sinceridade. Prometo o mesmo. Escribir a
riasbaixas2007@yahoo.es, ou chamar ao T.: 687 581137.

Miño. 3 cuartos, 4 baños, cociña, calefacción, TV vía satélite. 10.000 metros
de finca. Fins de semana ou tempadas. T.: 686 753105.
 Véndese ático en Salceda de Caselas. 3 cuartos, 2 baños, cociña, salón, garaxe e bodega. 90 m2. 142.000
euros. T.: 691 495571.
 Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Preguntar
por Carlos. T.: 986 490688.

 Remolque de aluminio cerrado
para dous karts, 6 caixóns, bo prezo.
T.: 617 486436.

 Con experiencia e responsabilidade, coido do teu meniño ou meniños. Zona de Vigo e Valmiñor. Chamar ao T.: 660 183231.

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

 Vendo BMW 525TDS. Bo estado.
Prezo económico. En Vigo. T.: 696
114250. Correo: noalboiro@
gmail.com.

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

 Alugo pisoen Ares. Amoblado. T.:
981 448609.

 Alúgase piso en Vegadeo. Amoblado, calefacción. T.: 676 727618.
 Alúgase piso na Coruña, rúa Belén, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da ?pera, dous dormitorios, con mobles, 70m?, coa comunidade incluído, reformado. 475
euros. T.: 609 372341.
 Alúgase casa rural en Meira
(Lugo) á beira do nacemento do río

 Mazda MX5 descapotábel, ano
1993, vermello, 84.000 km, AA, bo estado e barato. T.: 617 486436.

 Vendo ciclomotor Peugeot Treker
vermello de 50 cc. Perfecto estado.
Vigo. 250 euros. T.: 653 388693.
 Véndese en Ribeiraembarcación
de fibra 3,60x1,60 marca RAIDER do
ano 2007 e remolque de 5 m. Homologados. 2.000 euros. T.: 618 156964.
 Véndese BMW 325 i Aut, ano 90,
azul metal, bo estado, sempre en garaxe, bo prezo. T.: 689 313701.
 Carnota, Lira, a carón da praia.
Alúgase apartamento completamente equipado para 4 persoas, con
terraza e vistas ao mar. 1ª quincena
de xullo 550 euros. 1ª quincena de
agosto 600 euros. 1ª quincena Setembro 550 euros. T.: 981 761144 /
666 843997.
 Alugo casaen Salvaterra de Miño
por temporadas, fins de semana, etc.,
consta de dous cuartos, baño, salón
cociña integrado, todo amoblado. T.:
609 867359.

 Alúgase piso en Ribadeo. Amoblado e calefacción. T.: 676 727618.

 Véndese cadeira Jané Carreira
PRO de 2 pezas, con seirón, homologado para ir en coche e paseo. Vai co
seu bolso a xogo. 130 euros. T.: 881
977028.

 Vendo madeirade buxo de até 13
centímetros de diámetro, seco e
verde. Santiago. T.: 691 916239.

 Alúgase piso en Vegadeo. Céntrico, amoblado e con praza de garaxe. T.: 637 259084.

 Vendo BMW 525 TDS. Ano 93, bo
estado. 140 C.V. Granate. 3.800 euros.
T.: 981 328304.

 Busco persoaspara compartir oficina en Santiago, zona de San Lázaro.
Equipado con mobiliario, amplo e lu-

minoso. 400 euros recibos incluídos.
T.: 881 977028.
 Alúgase piso en Ribadeo. Céntrico con calefacción e amoblado. T.:
676 727518.
 Véndese moto trail Yamaha XT
(600 c.c.), do ano 2003, en perfecto
estado de conservación. 34.000 km.
Regalo luvas, maleta traseira, bolsa
sobredepósito etc. Bo prezo. T.: 609
564425, dende ás 18 horas.
 Busco postaisou fotografías antigas do Val Miñor (Baiona, Nigrán e
Gondomar) para colección. T.: 676
918359.
 Busco persoa responsábel para
compartir apartamento novo en
Santiago. Zona tranquila a 10 minutos do centro. Para 2 persoas, cada
habitación ten baño propio. Amoblado, exterior, moita luz. Fácil de
aparcar. 180 euros. T.: 687 581137.
 Muller de 30anos, preocupada
pola língua e a realidade busca amizade de persoas con sensibilidade
afín. Correo: iriadou@yahoo.es

 Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com
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Xosé Valiñas

Fotograma de Mammoth.

Sarah Jessica Parker en Sexo en Nova York 2

EN CARTEL.
Sexo en Nova York II
Dirixe: Michael Patrick King.
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall.
Comedia. EE UU, 2010

Máis glamour de trinque neoiorquino para a segunda entrega das andanzas de Parker e
compañía, avanzando, xa sen
complexos, na categoría de mulleres pantera, que nos últimos
tempos vén popularizando a televisión e a industria publicitaria
–bótenlle un ollo á estupenda
sitcomCougar Town protagonizada pola ex Friends Courtney
Cox. A medida que as protagonistas suman anos van perdendo a espontaneidade caótica das primeiras tempadas en
favor dun ton máis “aburguesado” de comedia romántica
convencional. A trama, agora,
xira nos enredos da vida de casados de Carrie e Mr. Big, no cambio de carreira de Miranda, a
maternidade de Charlotte e, sorpresa, os plans de voda de Samantha. No apartado dos cameos famosos anoten a universal Penélope Cruz nun breve
tonteo con Chris North e a Hannah Montana-Miley Cyrus e
Liza Minnelli interpretándose a
si mesmas.

Kick Ass
Dirixe: Matthew Vaughn.
Intérpretes: Aaron Johnson,
Nicolas Cage.
Superheroes. EE UU, 2010

Moito mudou a ultraviolencia
como espectáculo cinematográfico. Xa só ocasionalmente
como coartada para a reflexión,
dende os días da Laranxa Mecánica. O penúltimo remodelado
deullo Tarantino como intermediario das estilizadas coreografías do novo thriller asiático
dos 80 e 90. No mundo da
banda deseñada esa linguaxe
ten un nome propio, Frank Miller, coñecido polo gran público
cinematográfico por Sin City ou
300. A nova fita de Vaughn, di-

rector de Stardust, vén sendo un
fillo bastardo desa liña xenética,
unha parodia vándala do xénero
superheroico que circula polo
camiño de todos os excesos.
Non é casual a presenza do Rei
Histrión en persoa, mr. Nicolas
Cage. O cómic orixinal de Mark
Millar e John Romita Jr divideu a
afección cando o editou a división “adulta” da Marvel. Uns gozaron coas súas meditadas irreverencias e outros esixían demasiado. Deixárono cando a premisa inicial derivou en provocación preadolescente.

Mammoth
Dirixe: Lukas Moodysson.
Intérpretes: Gael García Bernal,
Michelle Williams.
Drama. Suecia, 2009

Moodysson retorna ao cinema
convencional tras os anos experimentais de A Hole in my Heart
e Container. Se no anterior filme
narrativo –Lyla Forever– abandonaba o seu territorio escandi-

Un intre de Dead set.

navo para contar, en ruso, unha
tremebunda historia sobre as cicatrices psicolóxicas e sociais da
Europa do leste, no novo filme,
rodado por vez primeira en inglés, toma rumbo a New York e,
coa axuda dun par de facianas
ben coñecidas do panorama cinematográfico internacional,
afronta un relato de alienación,
desconexión e renacemento
–ao que non é allea a fonda e heterodoxa espiritualidade cristiá
do director– centrado nas vivencias dun acomodado deseñador de videoxogos que experimenta un rotundo cambio
existencial a consecuencia
dunha viaxe ás Filipinas.

DVD-BLU RAY. VENDA.
Dead Set. Morte en directo
Dirixe: Yann Demange.
Intérpretes: Jaime Winstone,
Andy Nyman.
Terror. Gran Bretaña, 2008

Escena de Kick Ass.

DANIEL SMITH

Edítase en formato dixital doméstico a miniserie revelación

británica da pasada temporada entre os forofos do terror
televisivo. Mestura de zombis e
telerrealidade, a premisa non
pode ser máis gorentosa: os
protagonistas da versión británica de Grande Irmán quedan
atrapados no interior da casa
do programa mentres no exterior se desata o caos dos mortos antropófagos. A irrupción
da praga coincide coa noite de
expulsión e os espectadores televisivos acaban asistindo en
directo ao festival de evisceracións e violencia dadaísta desatada pola irrupción dos redivivos nos arredores da ansiada
casa televisiva e no propio
plató do programa. Cruzamento dos mortos viventes
acelerados do Amencer dos
Mortos, de Zack Snyder co toque británico de 28 días despois. Por aquí emitíuna Cuatro
sen demasiada promoción.
Ben merecería un remake peninsular a mans de Jaume Balagueró cos zombis de REC devorando con goce sibarita a insufríbel Mercedes Milá.G

Pasatempos 1409.qxd

2/6/10

00:37

Página 1

PASATEMPOS.47.

ANOSATERRA
3 - 9 DE XUÑO DE 2010

por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Andor Lilienthal.
Andor Lilienthal naceu en Moscú o 5 de maio de 1911 e polo seu orixe xudeu trasladouse cos pais a Hungría onde o antisemitismo soviético era máis débil. Na súa
longa carreira deportiva xogou contra dez campións do mundo dos que venceu a
Lasker, Capablanca, Alekhine, Euwe, Botvinnik e Smislov, e derrotou a outros grandes mestres da categoría de Najdorf, Bronstein ou Taimanov. Mantivo a súa actividade e relación co xadrez ata os seus últimos días. En xuño de 2006, con 95 anos,
chegou ao volante do seu Toyota Yaris como privilexiado espectador da 27 Olimpíada de Xadrez celebrada en Turín. Lilienthal faleceu aos 99 anos o 8 de maio de 2010
en Budapest. Na súa xuventude Ossip Bernstein aconselloulle que se alonxase do
xadrez pois non era o seu, e cando lle preguntaban se algunha vez non se arrepentira de non ter seguido tal consello sempre contestaba: “Nunca!”.
Lilienthal, Andor
Najdorf, Miguel
Saltsjobaden Interzonal (5) 1948. E29:
Defensa Nimzo India: Sämisch.
De elevada estatura e de forte complexión Andor Lilienthal era tamén de carácter alegre, bondadoso e moi optimista, e
igual que Miguel Najdorf que evitou o
Holocausto por atoparse en 1939 en Arxentina xogando a olimpíada, a Lilienthal

Horizontais:
1- Metro. 2- Tribo urbana e rockeira do Londres dos 60 e 70. 3Cidade italiana. 4-A orde que lle deu Luis Moya a Carlos Sanz, moi
repetida dende aquela co engadido “...por Diós!”. 5- Partido
Comunista de españa Reconstituido, si o hai. Prefixo de orixe
grega co que se forman palabras co significado de “auga”. 6- Máis
que millonarias. 7- Antigo pobo franco que habitaba á beira do
río Salia (actual Yssel), na Xermania inferior. Osíxeno. Lugar tranquilo ou situación momentánea de sosego entre os contratempos da vida. 8- Disco compacto. Masas amplas de auga. 9- Institucións legais introducidas en América Latina pola colonización
hispánica que regulaban o reparto dos indios en quendas para o
traballo forzoso. Amperio. Forma galega de “Benito”. 10- Medida
ou tendencia tendente a promover o uso do Latín ou da súa cultura. 11- Nome abreviado de varón. Conxunto de obras artísticas
dun país, unha época... 12- Sarta de doas, separadas de dez en
dez por unha que vai soa, e que serve para facer un rezo do
mesmo nome. 13- Nitrato potásico que se atopa en forma de
agullas ou de po esbrancuxado nos terreos húmidos. 14- Liorta,
enredo. 15- Osíxeno.
Verticais:
1- Carbono. 2- Siglas de “Slovenian Democratic Youth”. 3- Que
ten moita forza, vigor e saúde, varudo. 4- Tripular un buque ou
aeroplano. 5- Afacerse ao clima ou condicións dun lugar. 6Máquina de imprimir, imprenta. Bebida e botella de auga carbónica a presión. 7- Fallo, teño un erro. Peza do interior da nasa. 8Estilo no vestir que é popular nun intre determinado. Atadura.
Nese lugar. Que non cré en ningún deus. 9- Contracción de “de”
e un artigo. Mítico dianteiro do Bilbao e da selección española.
10- Siglas de “Associação Comercial e Industrial da Região do
Oeste”. Elemento químico, de número atómico 56, peso atómico
137,34, e símbolo “Ba”. 11- Aprazamento. 12- Liña dunha rúa ou
camiño considerado na súa inclinación ou paralelismo respecto
ó plano horizontal. 13- Baixo de area no fondo do mar. 14- Concavidade que forma unha cousa curva. 15- Símbolo do Xofre.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

a súa famosa vitoria sobre Capablanca levouno a un torneo a Moscú, librándose
así das medidas antixudeas impostas polos nazis en Hungría. 1.d4 Cf6 2.c4 e6
3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 c5 6.e3
Cc6 7.Ad3 b6 8.Ce2 0-0 9.e4 Ce8 10.0-0
d6 11.e5 dxe5 12.dxe5 Ab7 13.Af4 f5
14.exf6 e5 15.fxg7 Txf4 16.Cxf4 exf4 a
exposta situación do rei negro co enroque destruido invita ó sacrificio Dia-

grama 17.Axh7+! Rxh7 18.Dh5+ Rxg7
[única era 19...Dc8!? 20.Tfe1 Rg8
21.Txe8+ Dxe8 22.Dg5+ Rh7 23.Dh4+
Rg8 24.Dg5+ Rh7 25.Dh4+ Rg7 26.Dg5+
Rf7+=] 19.Tad1 Df6 20.Td7+± Rf8
21.Txb7 Cd8 22.Td7 Cf7 23.Dd5 Tb8?
[única 23...Tc8±] 24.Te1+- f3 25.Te3 e
Najdorf abandonou ao ter que entregar
a dama na defensa do rei 1-0.

SUDOKU
difícil

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

AUTODEFINIDO

doado
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César Lorenzo Gil

G

oberno, oposición, empresariado e institucións macroeconómicas interestatais (así se denominan) insisten na urxencia da reforma laboral. En abstracto fálase de “mellorar a competivi-

TRABALLAR
EN QUE?
dade do mercado de traballo e
diminuír a precariedade”. En
concreto, todo se resolve en abaratar o despedimento. Como se

despedir fose caro! O que pouco
se comenta é que as necesidades de man de obra en España
son conxunturais: cando hai expansión, as empresas contratan
porque sae económico e as
plusvalías son altas e cando non
hai negocio redúcese plantel,

péchase ou deslocalízase. A pregunta é: para qué reformar o
mercado laboral se arestora non
se sabe en que se vai poder empregar a xente. Para que valeron
as reformas anteriores? Para facer máis doado o boom da construción, quizais?G

Dirixiu o Banco Pastor e, na actualidade, preside a Fundación Juana de Vega, que vén de presentar o primeiro
Master Galego de Paisaxe. Ademais, é propietario da cadea de ferraxarías Torres y Sáez.
Chámase Henrique Sáez Ponte e nesta entrevista explícanos o porqué do seu interese no territorio.

‘Non gusto das casas que remedan a Viena do XIX’

PACO VILABARROS

Veñen de presentar o primeiro
Master Galego de Paisaxe.
É unha iniciativa da Fundación
Juana de Vega en convenio coas
universidades da Coruña e Santiago e vai dirixido a profesionais
do deseño e xestión de paisaxes.
En Alemaña é unha disciplina
cunha tradición de máis de cen
anos, mais en España poucas
universidades o teñen.
E tamén contan co premio á
mellor vivenda unifamiliar.
A preocupación pola ordenación e desenvolvemento do espazo non urbano levou á fundación, hai oito ou dez anos, a
constituír este premio anual.
Un banqueiro e empresario
preocupado pola paisaxe.
Juana de Vega estaba preocupada polo medio rural e entendía a solidariedade desde o
prisma do liberalismo ilustrado. Deixou un patrimonio
que lle permite á fundación vivir sen axudas externas. Eu
contribúo na xestión de investimentos. O obxectivo é adaptar
as ideas da fundadora ao contexto actual, e a paisaxe é un
dos problemas actuais.
Seica a arquitectura é unha afección que se herda.
Sonlle afeccionado a moitas
cousas, entre elas a arquitectura, que ten que ver co elemental do ser humano, a todos
nos interesa a nosa casa. Ese
gusto herdouno o meu fillo.
E tanto feísmo hai?

Non pretendo falar en negativo
e feismo en si é unha palabra
fea. Galicia, durante séculos, foi
un país moi estábel, rural, cuns
hábitats moi pensados. Iso rachou cos cartos da emigración,
coa industria... e non houbo
tempo nin normas para canalizar determinadas actitudes. O
choque cultural implicou que
se espallasen estilos de fóra, que
se construíse de calquera forma
no medio rural, sen criterios
harmónicos.
A praza do Obradoiro tamén era
un pastiche de estilos no seu día.
Pode. O tempo purifica moito,

pero dentro da perspectiva que
temos hai cousas que debemos
evitar. O estilo neopazo, que
quere reproducir os vellos pazos
barrocos, ou as casas da Coruña
que remedan a Viena do século
XIX non me gustan.
Está ben estruturado o territorio?
Hai moita construción espontánea, a división administrativa
entre concellos e deputacións
non permite deseñar espazos
máis amplos que o territorio
dun concello, as vías de comunicación, ás veces, non están
ben concibidas e afean a paisaxe... a pregunta é moi ampla.

anosaterra
SOBRE A
GUERRA E A PAZ
Laura Caveiro

Henrique Sáez,empresario
H. Vixande

1.409

Ten afección polas cousas antigas: Banco Pastor, Fundación
Juana de Vega e Torres y Sáez.
Interésame a arte pero non colecciono cousas antigas. O que
pasa é que deuse a casualidade
de ter que contribuír a adaptar
ao século XXI tres institucións
que naceron no XIX.
Con tantos anos, como soportan a crise?
O Pastor é un banco de primeira
orde xestionado con prudencia,
a fundación non ten créditos e
vai seguir a axudar ao país e Torres y Sáez é unha empresa de
subministros siderúrxicos que
se enfronta a tempos novos
pero que, o ano pasado, abriu
unha delegación en Barcelona.
Pelexamos, somos sólidos e xa
sobrevivimos a máis crises.
Galiza tamén é un país vello,
como ve o seu futuro?
Recuperamos o sur, o Eixo
Atlántico, e estamos máis integrados no espazo natural. Son
dinámicas a longo prazo que
debemos analizar desde a nosa
propia perspectiva, non con
ópticas alleas.
E é experto en comercio exterior.
Son fillo e neto de comerciantes
e preocúpame o comercio.
Vexo que, desde os oitenta, pasamos a ser un país exportador.
Somos a segunda economía
máis exportadora do Estado,
detrás de Navarra, e iso é grazas
a Portugal. Aí foi onde aprendemos a exportar, a adaptarnos a
contextos distintos dos nosos.G

E

n 1910, Tolstoi abandona
en plena noite a súa facenda de Iasnaia Poliana. Foi
nese retiro familiar da súa aristocrática casa natal onde escribira
Guerra e paz. Tamén onde
creou unha escola para campesiños, na que desenvolver as
súas inquedanzas pedagóxicas.
Fuxiu da súa casa con máis de 80
anos, nunha fuxida cara a
adiante que rematou sendo
unha fuxida cara á morte, case
un suicidio. Morreu pouco despois, nesa viaxe que emprendeu
a ningures, nunha estación de
tren. Fatídica como aquela na
que Ana Karenina se suicida botándose ás vías do tren.
Non sei se no Goberno alguén terá lido a Tolstoi. A celebración do centenario da súa
morte, que coincide co ano do
libro e da lectura, pode ser
unha boa escusa. Hai dous aspectos da súa obra nos que deberían reparar: un, que para
Tolstoi o ensino é un medio,
non un fin en si mesmo, e outro, que el sempre soubo aceptar os seus erros na procura da
salvación. Propia e allea. No
apéndice que fixo para Guerra
e paz, escribe tamén certas frases sobre o poder de lectura recomendada. Algo sobre que o
vínculo máis forte e indisoluble, máis penoso e constante
cos demais homes é o chamado poder sobre os outros. A
Tolstoi a actividade deses homes con poder non lle interesaba senón como ilustración
da lei da fatalidade que, de
acordo coa súa íntima convicción, dominaba a historia.
É a lei da fatalidade a que bota
a lingua galega ás vías do tren?G

’’

Nonseiseosmembrosdo
do Goberno
terán lido
a Tolstoi”

