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O poeta do mar
e do amor
Bernardino Graña
entra na Academia

VOLVÍN Á TERRA
PRO PERDÍN O AMOR
Case morto vivín sen coñecerte
Aló na chaira seca e por absurdas rúas
Onde ninguén me soubo dar mornura
Foi soedade desconforme adentro
E a semente a caír en terra dura.
¿COMO HEI VIVIR MAÑÁ
SEN A LUZ TÚA?

Erguinme e vinte ao regresar a terra
Como se aquelo fose todo un soño
Pesado e ti xa foses sempre miña.
Foi outra vez materno en aloumiño
O bico teu na lingoa.
E foi de novo corazón adentro
Comprender a existencia e a dozura.
¿COMO HEI VIVIR MAÑÁ
SEN A LUZ TÚA?

Pro hoxe mesmo rachou o día en
medo
Entrou na fiestra un sol estraño
inmenso
E deixáchesme o leito en mantas frías.
Está a volver agora corazón adentro
Soedade e podremia.
A converterse cada cousa en tumba
Cada minuto en sesenta agullas
¿COMO HEI VIVIR MAÑÁ
SEN A LUZ TÚA?

BERNARDINO GRAÑA

O recorte
do galego
manda 190.000
libros de texto
ao lixo
Páxina 8
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O FUTURO DO SOCIALISMO GALEGO

Ceferino Díaz, coordenador de Autonomía e modernidade en Gal

‘Hai que darlle máis poder
ás autonomías pero con lealdade fede
Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Nos anos de comezo da autonomía, Ceferino Díaz (O Saviñao,
1947) gañou merecida fama de
ser a trabe de ouro da orientación galeguista do PSdeG-PSOE.
Agora coordina un volume colectivo, Autonomía e modernidade en Galicia, complemento
do seu anterior A esforzada conquista da autonomía, 19791981, ambos e dous en Galaxia.
Cal é o balance da utilidade política destas tres décadas de autonomía?
A autonomía coincide cos trinta anos mellores de desenvolvemento de Galicia e xunto a
outros factores foi un instrumento fundamental para esa
transformación. A autonomía
fixo autonomistas e hoxe hai
moitos máis que cando naceu,
daquela a maioría era indiferente. Había unha minoría, o
que daquela chamamos nacionalismo radical, que quería
máis, pero tamén os autono-

mistas eramos minoría porque
actuabamos ante o desinterese
cidadán. Hoxe non, porque o
autonomismo sería maioritario, e mesmo o nacionalismo
que estaba nun campo diferente, procurando máis autogoberno, hoxe acepta as regras
de funcionamento.
Non hai antiautonomistas en
Galiza pero si en Madrid?
Aquí son mínimos. Pero en
Madrid é outra cousa, nese
Madrid do nacionalismo español, hai en sectores unha visión
moi crítica co estado das autonomías. Non son capaces de
ver que tamén a etapa da autonomía, a descentralización, foi
decisiva para o despegue do
estado español. A creación de
poderes autonómicos propiciou o crecemento, pero na actual etapa de crise trátase de situar o foco da culpabilidade
nas autonomías. Non se dan
conta de que iso xa non ten
volta atrás, porque se defenden a Constitución non >>>

‘Hoxe a sensibilidade galeguista é maioritaria no PSdeG-PSOE’
Iolanda Zúñiga escribe
sobre as favelas
e Teresa G. Costa dunha nena
e a súa bicicleta >27

MAGAZINE.
50 anos de pop rock galego
galego >36-37
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Vostede levou sempre a bandeira da galeguidade dentro
dos socialistas galegos. A Conferencia que celebraron estes
días recolle aquelas aspira cións súas de sempre?
En parte si, pero para algúns xa
chegou tarde. Dentro do PSdeG hoxe esa sensibilidade é
maioritaria, pero hai só dez
anos falar de entenderse co
nacionalismo para facer gobernos levantaba ronchas e
hoxe vese con naturalidade
porque non hai outra alternativa. Hoxe o nacionalismo ten

apoios en campos que antes
nunca tivo, tamén en sectores
castelán falantes. A conciencia
de país xa non está só vencellada á lingua e entende que o país ten valores que deben ser
potenciados e aí están as claves do desenvolvemento.
Se Manuel Vázquez, Xosé
Blanco ou Francisco Caamaño
son as figuras, contrastan coa
de quen foi o seu contrincante,
Francisco Vázquez.
O debate naquel momento no
PSdeG era entre un partido galego e un partido municipalis-

’’

Sealgúnfracasohaique
aporlle á autonomía
é non rematar
cos localismos”

ta. Os do partido galego perdemos, aínda que gañásemos
embates como que os alcaldes
non estivesen no parlamento.
Imaxina como sería hoxe cos
alcaldes das grandes cidades

de deputados, ¿quen repartiría
os orzamentos? Aínda hoxe no
meu partido permanecen residuos daquela corrente, pero
esas tres persoas que citas teñen unha visión de Galicia como unidade. Se algún fracaso
hai que aporlle á autonomía é
que non fose capaz de rematar
definitivamente con todos os
localismos. Non podemos ter
todos os servizos en cada lugar,
somos un país pequeno e non
conseguimos consolidar a
conciencia de Galicia como
unidade.G
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O CRAVO

editorial

Información diaria en
www. anosaterra.com

ARDENDO
DA DEREITA

T

nidade en Galicia

ade federal’

>>> poden facelo para uns artigos si e outros non. Non é viábel legalmente, socialmente
nin organizativamente.
O nacemento autonómico superpúxose sobre estruturas territoriais, como as deputa cións, que non se tocaron agás
nas de carácter uniprovincial.
Ten sentido mantelas?
Persoalmente o momento
máis difícil do parto autonómico foi o da capitalidade. No
meu partido xerou unha crise
política, onde os que defendíamos a capitalidade de Santiago
gañamos a decisión política
pero perdemos organicamente dentro do partido. Defendiá-

molo non por localismo, senón porque pensabamos que
se podía facer unha administración diferente. Desde A Coruña dicían que eles xa tiñan
“Nuevos Ministerios”, edificios
administrativos que só terían
que mudar de xefes, pero o que
había era que facer un modelo
diferente e iso só se acadou en
parte, porque se fixo unha especie de Madrid en Santiago.
Fracasamos en darlle un papel
secundario ás deputacións,
máxime cando vivimos nun
país pequeno no que a mellora
das comunicacións reduciu as
distancias. Agás en Cataluña,
cos intentos das veguerías, os
demais tentamos adaptar o
que tiñamos e non demos saltado a outra administración.
Pero aínda pode facerse.
A descentralización era unha
cesión de soberanía, aínda que
non se formulase así, e a entrada na UE tamén, e producíronse case simultaneamente.
Europa non estaba cando acadamos a autonomía. Agora, en
determinados temas, xa non
dependemos de Madrid senón
de Bruxelas. Por iso, entre outras razóns, hai que reformar o
Estatuto porque o marco competencial mudou, e poderes
que eran exclusivos agora téñense que negociar con Europa e precísase a mediación de
Madrid. Distorsionouse o autogoberno e os novos estatutos
procuraron corrixilo e para nós
está pendente.
O PP fala de que o goberno
central recupere competen cias cedidas.
Iso é imposíbel. Chegamos a
un momento en que, no mundo globalizado, hai que avanzar no estado das autonomías
con máis poder pero con lealdade federal. Temos que transformar o país pero cunha estratexia forte de unidade, porque senón non somos nada.
Hai catro anos en Alemaña reformaron a Constitución, o reparto de poder, e fixérono sen
escándalo. Teñen unha madurez da que aquí carecemos. Revisaron as competencias dos
länder, quitáronlles unhas e
déronlles outras, e fixérono de

’’

Aautonomíafixo
autonomistas e, hoxe,
hai moitos máis
que cando naceu”

’’

Naactualetapadecrise
trátase de situar o foco
da culpabilidade
nas autonomías”

’’

Fracasamosendarlle
un papel secundario
ás deputacións,
máxime cando vivimos
nun país pequeno”

’’

Nestemundoglobalizado
a identidade é un elemento
fundamental de progreso”

’’

Teremosquecamiñar
a un modelo federal,
posibelmente asimétrico,
que nos faga máis fortes”

’’

Nonestálonxeque
no Senado se empreguen
con normalidade as linguas
autonómicas. O Instituto
Cervantes xa as difunde”

’’

Presentarogalegocomo
agresor é un disparate, pero
agora hai que xogar ao
empate para despois poder
gañar”

’’

Desdeopuntodevista
do Estado español o galego
é unha excelente vía
de aproximación ao Brasil”

común acordo para que o conxunto funcione mellor. Hoxe
non vexo unha revisión como
esa entre nós pero teremos que
facelo e camiñar a un modelo
federal, posibelmente asimétrico, que nos faga máis fortes.
Neste intento recente de Cataluña reflectiuse tamén incapacidade de asumir a diferenza
cultural e lingüística.
No parlamento galego botei dezaseis anos e levo dez como deputado en Madrid, e constato
avances importantes. Non está
lonxe que no Senado se empreguen con normalidade as linguas autonómicas. O Instituto
Cervantes xa as difunde e creo
que é maioritaria a convicción
de que son unha riqueza. Hai
unha corrente moi reaccionaria
que quere aproveitar a crise para dar pasos atrás envolvéndose
no himno ou a bandeira. É absurdo. Hoxe temos un problema de competitividade no que o
sistema educativo é básico e debía ser pactado, e non o foi por
querer imporse como lingua
maioritaria no ensino o castelán. Mesmo cando está comprobado que onde houbo inmersión lingüística non minguou, antes ben, o dominio das
linguas, incluído o castelán. Como consecuencia desa visión
importouse un falso conflito a
Galiza, cando presentar o galego
como agresor é un disparate, e
agora temos que xogar ao empate para despois poder gañar.
O galego é un factor clave da nosa diferenza e neste mundo globalizado a identidade é un elemento fundamental de progreso.
Ademais para nós é unha vantaxe de conexión co Brasil, unha das potencias emerxentes.
Desde o punto de vista do estado español o galego é unha excelente vía de aproximación ao
Brasil. E calquera comproba
que é máis fácil para nós entendernos en galego no Brasil
que en Portugal, quizais porque os brasileiros non teñen
medo de ser invadidos e daquela non pechan fronteiras
cos países limítrofes. As relacións con Portugal tiveron e
aínda teñen outros matices.G

en razón a ministra de
Defensa, Carmen Chacón, cando afirma que o debate sobre o Estatut catalán
está igual que hai 80 anos.
Chacón citou para ratificalo
as palabras de Manuel Azaña, en 1932, cando este criticaba a actitude “feroz” dalgúns xornais.
En períodos de crise, a dereita tende a agarrarse, máis
que nunca, a un cravo ardendo. É unha reacción instintiva de medo que non beneficia nin os propios conservadores. Xa sucedera nos Estados Unidos de tempos do
presidente Theodore Roosevelt, cando a dereita se salvou
grazas ao programa intervencionista do New Deal que
rexeitaba a voz en grito.
Poderían citarse outros
moitos exemplos. A dereita
pronunciouse historicamente contra o divorcio, pero, unha vez legalizado, moitos dos
seus membros foron os primeiros en divorciarse. Aí teñen a Álvarez Cascos que aspira de novo a cargos políticos, divorciado dúas ou tres
veces. Tamén se manifestan
contra o aborto, aínda que é
un segredo a voces que algúns médicos afiliados ao
partido, e que promoven a
obxección de conciencia na
medicina pública, tiran logo
bos réditos de clínicas privadas creadas por eles mesmos
para este fin. Familias ultras,
con fillos drogadictos, defenden a legalización da heroína,
aínda que, se se trata de intervir publicamente, esperan
que outros o fagan por eles.
A dereita afírmase cada
día en principios tan utópicos como os do esquerdismo
máis abstracto. Os teóricos
da FAES, coma tantos outros
pensadores conservadores
no pasado, cren –ou din crer–
na existencia dunha “orde
natural das cousas” que a realidade nega día a día. É unha
forma de concibir o mundo
que bloquea todo debate coa
estigmatización do adversario e impide acometer calquera cambio senón é a un
gran custo social.G
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María Obelleiro

ASEMANA

ladas hora e no momento en
que o barco partiu xa vertera
unhas 42.372 toneladas.
No momento da rotura e
afundimento as cantidades
vertidas eran da orde de 12.153
toneladas. As acusacións particulares dos afectados polo
Prestige presentaron xa os
seus escritos de acusación –un
total de 70– solicitando a apertura do xuízo oral do caso e reclamando a imputación do capitán, do xefe de máquinas e
do primeiro oficial do buque.
A defensa da plataforma Nunca Máis tamén solicita a imputación, ademais de Mangouras, do ex director de Mariña
Mercante, José Luis LópezSors, para o que pide cinco
anos de cárcere.G

PIDE 12 ANOS DE CADEA

A FISCALÍA CULPA
DA CATÁSTROFE DO ‘PRESTIGE’
O CAPITÁN

Xosé Manuel Blanco Suárez (TeGa), alcalde de Narón.
A.G.N.

É DE TEGA

O ALCALDE DE NARÓN
DESTITÚE TRES EDÍS DO PP
O alcalde de Narón, Xosé Manuel Blanco, de Terra Galega,
asinou o día 14 unha resolución pola que destitúe e revoga as delegacións efectuadas a
tres concelleiros do PP, partido co que goberna en coalición. A decisión do rexedor,
segundo informou o concello
nunha nota de prensa, responde a “unha falta continuada de lealdade contrastada
nos últimos meses”. Así, fican
destituídos Miguel Ermida
Dopico, concelleiro de Servizos Sociais, Servizos de Integración Social e Infancia; Paloma González Cuevas, de
Formación Laboral, Emprego
e Novas Tecnoloxías, e Rafael
Rivas Grandal, de Obras Públicas. En Narón, TeGa conta
con dez concelleiros, o PP con
cinco, o BNG con tres e o PSdeG con outros tres edís. A
destitución non lle afectará ao
pacto de goberno, que se
mantén polo de agora.G

A Fiscalía pide un total de 12
anos de cadea para o capitán
do Prestige, Apóstolos Mangouras, ao que responsabiliza
do afundimento do petroleiro. Ademais, o acusado deberá pagarlles, segundo o fiscal,
o total da indemnización aos
prexudicados, sendo responsábel de xeito solidario coa
entidade aseguradora –The
London Steamship owners
Mutual Insurance Association LTD. No escrito de acusación, a Fiscalía advirte das deficiencias do buque e da febleza da súa estrutura principal.

Tamén subliña a “falta de funcionamento dunha peza importante”, que “foi repetidamente advertida até dous días
antes do sinistro” polo xefe de
máquinas, “sen que tal pre-

tensión fose atendida”.
Ademais, lembra que o petroleiro non deixou de perder
fuel até o afundimento e, así,
durante os seguintes catro días
foi perdendo unhas 103 tone-

2ª do Parlamento que este
pacto “non ten como obxectivo legalizar nada”. O deputado que formulou a pregunta,
o socialista Ismael Rego, criticou que era a iniciativa privada a que se tiña que facer cargo no seu momento da dotación de servizos e non “todos
os galegos”.G

FÚTBOL

O BNG PIDE QUE OS CLUBS
PAGUEN AS DÉBEDAS
CO ESTADO

QUEREMOS GALEGO

CAMPAÑA DAS FAMILIAS A
PROL DA LINGUA EN INFANTIL
“Todos os estudos oficiais demostran que os nenos que entran na escola falando castelán non conseguen as competencias comunicativas en galego, pois a lingua propia segue a estar desfavorecida a nivel social”. Este é un dos argumentos da instancia que, co
amparo da plataforma cidadá
Queremos Galego, poden re-

Presentación da campaña de Queremos Galego para Infantil.

mitirlle á Xunta os pais e nais
contrarios á pregunta sobre a
lingua en Primaria. Queremos
Galego reacciona así ao envío
aos pais da polémica pregunta
sobre a “lingua materna” na
matrícula para o próximo cur-

PEPE FERRÍN / A.G.N.

so. Carlos Callón, portavoz da
plataforma, advirte de que a
pregunta “está trampeada, está nun anexo á matrícula, sen
explicar cales van ser as consecuencias de responder unha cousa ou outra”.G

Que os clubs de fútbol paguen as débedas coa Facenda Pública e coa Seguridade
Social –máis de 632 millóns,
“practicamente o recorte de
gasto marcado polo Goberno
central no Plan de Axuste para este ano 2010”– e que se
revisen as primas do Mundial. Estas son as principais
reclamacións dunha proposición non de lei que presentou o BNG no Congreso. Na
iniciativa, Francisco Jorquera
tamén empraza o Executivo
a promover o estabelecemento de límites nas fichaxes
dos clubs futbolísticos e nos
salarios dos xogadores “tendo en conta o actual contexto
de crise”.G

URBANISMO

A secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, asegurou que a Xunta pretende,
co convenio asinado coa Deputación de Lugo, o Concello
de Barreiros e os construtores,
dotar de servizos básicos os
veciños do municipio. Mediante este acordo urbanizarase e construirase a rede de
saneamento e abastecemento da que carecen varias urbanizacións que incumpren a
lei. Porén, a responsábel da
Xunta apuntou na Comisión

‘TRAMA AGRARIA’

VARELA DENÚNCIASE
ANTE O TSXG
POLAS ACUSACIÓNS DO PP
O deputado do PSdeG, Ricardo Varela, formalizou a súa
autodenuncia perante o Tribunal Superior de Xustiza
(TSXG) co fin de buscar “amparo” e para que o PP dea
conta nos tribunais das acusacións vertidas contra os socialistas en relación á suposta “trama agraria”. O ex conselleiro, que critica as “acusacións, insidias e difamacións” dos populares, lamentou que este partido es-

PEPE FERRÍN / A.G.N.

A XUNTA DOTA DE SERVIZOS
AS VIVENDAS ILEGAIS
DE BARREIROS

tea “á caza do roxo”. O vicepresidente segundo do Parlamento asegurou que o procedemento posto en marcha
desde a súa consellaría foi
“absolutamente impecábel e
inmaculado”.
“E o PP sábeo perfectamente”, engadiu. De feito,
indicou que no 2009, con
Feixóo na Xunta, as axudas
concedéronse “ás mesmas
entidades” que os populares
acusan de beneficiar o PSOE.
Pola outra parte, advertiu
que o PP “está vendendo un
produto altamente tóxico
desde o punto de vista democrático”.G

>>>
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Manuel Vázquez, Xosé Blancoe Emilio Pérez Touriñona clausura da Conferencia Política dos socialistas galegos.

A.G.N.

Touriño cicatriza as feridas
co PSdeG o día
da proclamación de Vázquez
Pasados catorce meses da derrota electoral,
o ex presidente reintégrase á vida partidaria.

go, aínda que sen poder orgánico directo na estrutura da súa
demarcación provincial.

X.C.

PROPOSTAS. Nas xornadas políticas do 12 e 13 de xuño Manuel
Vázquez debuxou unha Galiza
federal na que o principal obxectivo será a reforma do Estatuto
de Autonomía para lograr máis
dereitos e máis financiamento e
alcanzar o máximo teito competencial que permita o marco
constitucional. “Hoxe estamos á
cola entre as nacionalidades históricas”, laiouse e responsabilizou diso o presidente da Xunta, a
quen afeou o seu “pouco respecto a Galiza”. Vázquez reclamou
para o PSdeG que, como parte
dun partido federal, as decisións
que se tomen no PSOE que afecten a Galiza sexan decididas ou
ratificadas nos órganos de dirección cos que conta o PSdeG.
Apostou por “un galeguismo
cultural, económico, histórico e
universal que leve aparellado o
respecto polo territorio e o medio, así como unha aposta pola
sostenibilidade e polos grandes
sectores produtivos.
Outra das súas propostas foi
que o seu partido se encargue
de "pilotar" a reforma do modelo económico con medidas
como as postas en marcha polo bipartito baseadas na sociedade do coñecemento e na innovación, que “foron destruídas” polo PP á súa chegada á
Xunta. “Feixóo confundiu gañar as eleccións con ter patente
para laminar o modelo democrático”, censurou.G

Houbo dúas noticias relevantes
na conferencia política dos socialistas galegos. Dunha banda
Xosé Blanco, home forte en Madrid que non descoida o seu celeiro electoral, anunciou, por primeira vez, que apoia a Manuel
Vázquez como futuro candidato
á Xunta. Na mesma xornada de
peche, reaparecía nun acto do
partido Emilio Pérez Touriño, o
ex presidente da Xunta, que tivera unha moi discreta saída tanto
da presidencia como do grupo
parlamentario con destino ao
Consello Consultivo. Fíxoo despois de que a vella garda do partido en España, con Felipe González reaparecido, dese a orde de
unidade coa consigna “agora toca militancia pura e dura”.
Contrasta este peche de filas
coa apertura dunha certa crise
no grupo parlamentario con orixe na dirección do partido na
Coruña. A vitoria de Salvador
Fernández Moreda fronte ao deputado Laxe Tuñas nas eleccións internas provinciais comezou a romper augas esta semana, despois dun enfrontamento
do viceportavoz co ex conselleiro
Méndez Romeu. A tensión afecta, indirectamente, a outras figuras centrais do grupo socialista,
desde Xaquín Fernández Leiceaga a Mar Barcón, que non contan coas simpatías da dirección
provincial que esixiría adaptacións nas responsabilidades par-

>>>

’’

Vázquezpoderáabordaro
os problemas na Coruña
coa autoridade acadada
na Conferencia Política”

lamentarias en función da vontade do congreso coruñés.

VAZQUEZ CANDIDATO . O secretario
xeral, Manuel Vázquez, poderá
abordar este problema coa autoridade acadada na Conferencia
Política. Considerado durante
un ano como un líder de transición, e sen que el mesmo se atrevese a postularse como futuro
candidato dos socialistas á Xunta en 2013, a intervención de Xosé Blanco semella despexar a situación, aínda que o camiño dos
próximos tres anos plantee máis
incertidumes que certezas sobre
o devir socialista, con municipais en 2011 e xerais en 2012.
En todo caso, aprobaron unha
folla de ruta política que insiste
na galeguización do partido, en
parte na liña que noutrora definira o grupo que nos oitenta encabezou Ceferino Díaz fronte ao
municipalismo/españolismo de
Francisco Vázquez. Desta volta
semella que un dos ideólogos da
viraxe, comezada con dúbidas
na etapa de Touriño, é Francisco
Caamaño, ministro de Xustiza e
valor en alza no socialismo gale-

Núñez Feixóoanunciando o Plano Estratéxico 2010-11.

A.G.N.

APOSTA POLO FUTURO
Xosé Manuel Barreiro
Vicepresidente do PPdeG

O

goberno que preside Alberte Núñez Feixóo é coherente e consecuente coa realidade que estamos a vivir.
Principiou a súa andaina á fronte da Xunta fixándose un
plan de austeridade que permitiu colocar a Galicia nunha
posición relativamente aventaxada con respecto a outras
comunidades autónomas e o propio Estado no seu conxunto, mantendo o déficit no no un por cento e sen que ese
axuste levase consigo unha drástica rebaixa na capacidade
investidora da administración e moito menos un recorte no
gasto social. De feito, permitiu aforrar 144 millóns no gasto
corrente que permitiron financiar investimentos produtivos
e reforzar o gasto social xerador de emprego.
Agora, en consoancia coa traxectoria iniciada, vén de
presentar un plan estratéxico que, coa vista posta no futuro
a curto e medio prazo, márcase como principal obxectivo
contrarrestar os efectos da crise.
Serán 46 mil millóns de euros encamiñados a fomentar
a creación de emprego de calidade e a aumentar a cohesión social, económica e territorial de Galicia, que permita
acometer a segunda modernización da nosa comunidade
autónoma.
Tenta ademais sentar as bases dun propósito moito
máis ambicioso: converxer con Europa. E para iso, fixa prazos e metas concretas. Acadar no 2014 o 95 por cento da
renda media europea (agora estamos por debaixo do 90) e
no 2020 chegar ao cento por cento.
Como xa teño dito en moitas ocasións, hai maneiras
moi distintas de gobernar. O estilo Zapatero baséase na
improvisación, a imposición e sobre todo en actuar sempre a destempo. O proceder de Feixóo é, pola contra, consecuente e sobre todo responsábel. Foxe, pese ao control
do gasto que practica, de atentar contra o Estado de benestar ao que con tanto esforzo nos custou chegar.
Ese é o camiño, poñer as bases e asumir o compromiso
político de converter a fraqueza de hoxe en fortaleza mañá.
De prepararse para que, cando a economía repunte, esteamos situados no pelotón de cabeza e cos deberes feitos.G

’’

Posibelmente,nonexistan
precedentes dun cambio
de ideario tan radical”
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’’
LINGUA
Xosé Manuel Sarille

E

ste curso comecei a impartirlles Economía en 1º
de Bacharelato a oito alumnos. Dous falan sempre en
castelán, un porque está instalado nel e o outro porque
apenas é capaz de expresarse
en galego, debido a que nunca o usa. Os demais empregan
sempre o galego, o idioma deles, pero con moi mala calidade, o puente, o ajercicio e así,
que lles corrixo sen desalento
e poucos froitos. Como o decreto 79/2010 impide obrigarlles a usar o galego, advertín
que podía rebaixar puntos
polas incorreccións, nas dúas
linguas, oralmente e nos escritos. É algo razoábel porque
o instrumento de comunicación ten importancia, para
alén de conflitos sociais de
lingua. O Opus Dei facía iso
no Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago, con bos resultados. Entón
dixéronme que cambiaban de
idioma, porque en castelán
non tiñan ese problema. Efectivamente, dominan máis ou
menos o seu estándar, mentres que o do galego non.
Que máis din as normas? O
artigo 4 do novo decreto enumera principios. Un é a “Garantía da adquisición dunha
competencia en igualdade
nas dúas linguas oficiais de
Galicia”. É un sofisma. Absurdo, paranoico e discriminatorio para o galego, porque a
competencia nunha lingua
non se logra en igualdade con
nada, senón co esforzo, o
tempo e as medidas necesarias para acadar esa competencia. Neste caso a suposta
liberdade de uso e igualdade
de linguas nas aulas garante o
fracaso absoluto de todos eles
no dominio do galego ao remate dos ciclos de ensino,
que é o que esixe a Lei de Normalización Lingüística no seu
artigo 14.G

’’

A competencia nunha
lingua non se
consegue
en igualdade
con nada”

Último congreso do PP en Ourense.

A.G.N.

Aumentan
os ‘antiautonomistas’ no PPdeG
Malia ostentar o poder e pese ás boas expectativas
electorais que ten en Madrid, o PP galego soporta
varios focos importantes de tensión

M.V.

Na dirección do PPdeG comeza
a observarse con preocupación
ese 10-15% do seu electorado
(entre un 5 e un 7% do total de
votantes) escorado até posturas
anticonstitucionais. Trátase
dun sector, vinculado maioritariamente ás vellas clases medias,
que sempre existiu pero que
nun momento de crise coma este comeza a facer notar a súa
voz. O feito de que agora constitúa unha fonte de preocupación
interna non radica só no seu crecemento, senón nos seus
apoios, nada menos que Aznar e
boa parte da prensa e dos comentaristas madrileños. De feito, en Madrid e nalgún outro territorio esta tendencia pode estar apoiada polo 20% dos votantes propios ou incluso máis.
Que defende este sector?
Pois a desaparición ou redución drástica do Estado das Autonomías, a supresión das cadeas de televisión autonómicas e, en xeral, de toda institución pública que custe cartos e
que estea vinculada ás comu-

’’

NabasedoPPchocanxa
os que piden a supresión
das autonomías e os que
reclaman un galeguismo
como en tempos de Fraga”

A preocupación xorde de
que, a maiores de que os cargos
autonómicos actuais non estean dispostos a facerse o hara-kiri, unha parte significativa do PP
pensa o contrario e cre que o
partido debe asumir máis claramente o galeguismo e a autonomía como sucedía en tempos de
Fraga e Cuíña. Para este sector, a
polémica lingüística pode acabar por traerlle custos ao partido
ao situar a axenda política no lugar que quere a oposición.

INEXPERIENCIA E GANAS DE MARCHAR
A MADRID. Outros sectores de

nidades autónomas. Se se trata
de aforrar, din, comecemos
por eses 17 parlamentos que
non dan máis que gastos e por
esas televisións que non son
rendíbeis e que pagamos todos. Indo máis alá algúns chegan a pedir un presidente alleo
aos dous partidos.
Os dirixentes do PP, atópense máis ou menos próximos
persoalmente deste ideario, están comprobando nos seus encontros e visitas que deben enfrontarse cada vez con maior
frecuencia aos que así pensan
dentro das propias bases de
simpatizantes.

tradicional apoio ao PP, como
son os empresarios, nunha
lonxitude de onda diferente,
tamén teñen inquietudes. Trátase da inexperiencia que observan na Xunta, non tanto en
Feixóo como nalgúns conselleiros, secretarios xerais, etc.
Os tempos son moi diferentes
aos de Romai Beccaria, Carlos
Mella ou Dositeo Rodríguez,
por poñer algúns nomes, dirixentes que contaban cunha
longa experiencia anterior na
administración. “Estes de agora –di un empresario coa boca
pequena– están algo verdes,
hai que darlles tempo, pero estámolo pagando. Ademais, a
algúns nótanselles demasiado
as ganas de marchar a Ma-

drid”. No PP da anterior etapa,
non existía ese problema, pois,
empezando polo presidente,
moitos xa fixeran a súa carreira
en Madrid e “viñan de volta”.
Para algúns empresarios, esta inexperiencia ten como resultado que, ás veces, non conten
con interlocutores para os problemas da súa empresa ou que
non saiban ben a quen dirixirse;
tamén cren, aínda que este é un
problema máis directamente
político, que algúns dirixentes
métense en polémicas innecesarias que acaban por dar unha
imaxe de inestabilidade.

MELLOR O ATAQUE. Outro factor
importante, neste debate interno, a medias disimulado, é o
medo a que os efectos da crise
comecen tamén a afectarlle ao
presidente da Xunta. Polo de
agora hai tranquilidade, pero
na dirección non as teñen todas consigo. Deputados da
oposición lembraron xa varias
veces as palabras de Feixóo durante a campaña electoral nas
que afirmaba que Touriño si tiña competencias para facer
“moito máis” contra a crise.
Antes de que este argumento
se volva na súa contra, Feixóo
deu orde de atacar, pescudando
entre os papeis do bipartito até
atopar casos de corrupción.G
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Pontevedra, terceira capital
con menos débeda

’’
OS POLÍTICOS
Ceferino Díaz

C

O concelleiro de Facenda critica que
o Goberno central castigue por igual a todas
as entidades locais sen distinguir os que
cometeron irresponsabilidades

Xurxo González

Pontevedra é unha das capitais de provincia do Estado
cun menor endebedamento
público por habitante. O concello debe tan só 24 millóns de
euros, o que supón un ratio
por cidadán que rolda os 280
euros. As obrigas financeiras
dos concellos están no punto
de mira, logo de que o goberno central prohibise concertar
créditos a longo prazo a partir
do 1 de xullo. O obxectivo é
controlar o crecente déficit
das entidades locais, que ten o
seu epicentro no concello de
Madrid, con 6.000 millóns de
débeda pública, o que equivale a 2.000 euros por habitante
e máis do 20% do total.
Raimundo González, concelleiro de Facenda de Pontevedra, critica a medida por
“desproporcionada e porque
nos mete no mesmo saco a todos”. En opinión do político
do BNG, os causantes principais da prohibición son algúns gobernos locais do PP.
Os máis damnificados son
aqueles outros como o de
Pontevedra. Segundo González, o BNG actuou “con moita
prudencia, mentres outros
dedicáronse a cometer irresponsabilidades”.
O nivel de endebedamento
actual da capital do Lérez
equivale ao 40% dos ingresos
estimados. O límite estabelecido pola lei é do 110%, así que
podería ascender até os 70 millóns de euros de non ser polo
decreto do Executivo central.
González incide en que “a capacidade da institución para
facer fronte ás súas obrigas está garantida, non só polo bai-

xo nivel das mesmas senón
porque o balance de Pontevedra vén sendo positivo nos últimos anos. Non pasa o mesmo noutros concellos, que están a ter problemas para pagar
as nóminas do seu cadro de
persoal”.

FRAUDE E CONTROL INMOBILIARIO.
Cando o alcalde nacionalista
Miguel Anxo Fernández Lores
chegou ao poder en 1999, o
nivel de endebedamento roldaba o 100% dos ingresos previstos. A redución desta porcentaxe e o saneamento das
contas debeuse principalmente ao esforzo por perseguir a fraude fiscal e ao traballo constante para a actualización do censo. Así, a recadación do Imposto sobre Bens
Inmóbeis (IBI), non deixou de
medrar nos últimos anos. Un
dos efectos da crise en moitos
concellos é a brusca caída de
ingresos derivados da actividade inmobiliaria, algo que
non está a suceder en Pontevedra.
Raimundo González apunta ademais que nunca renunciaron aos ingresos do concello: “Nos últimos anos conxelamos as taxas e prezos públicos,
pero no resto da nosa labor de
goberno viñémolos actualizando de acordo co aumento
da inflación”.

Miguel Anco Fernández Lores,Alcalde de Pontevedra.

’’

Osaneamentodascontas
debeuse á actualización
do censo e á persecución
da fraude”

DIFICULTADES PARA A CREACIÓN DE
EMPREGO. Moitos economistas
defenden o endebedamento
público como un medio para
fomentar o emprego en momentos de recesión como o
actual. Con todo, a experiencia de Pontevedra demostra

que se se manteñen os ingresos públicos, non é necesario
recorrer ao déficit. González

PACO VILABARROS

asegura que “o propio Consello de Contas ten recoñecido o
gran esforzo do concello. O investimento representa o 25%
do orzamento, unha cifra destacábel”.
Aínda así a restrición de
crédito imposta polo Goberno
central vai “afectarlles aos investimentos municipais, o
que xerará máis desemprego.
Nós deberíamos ser capaces
de endebedarnos para contribuír con postos de traballo
nesta situación”, apunta o
concelleiro nacionalista.G

erto que a situación económica non anima, mais a falla de entendemento entre os
que teñen responsabilidade para marcar rumbo –gobernos,
partidos, sindicatos e patronal–
axuda ao pesimismo.
Neste contexto preocúpame
que os políticos sexamos o terceiro problema dos cidadáns
non só polos contados casos de
corrupción senón tamén, imaxino eu, pola demostrada falla de
entendemento e resolución. Nese punto coincido. A falla de
acordo en asuntos de interese
común desgasta os políticos.
Nunha situación difícil eran
de agardar maiores consensos
que non se deron, nuns casos
porque os socialistas non acertamos á hora de buscar apoios e
noutros porque o PP foxe, agardando que a crise queime os socialistas. É irresponsábel actuar
como se non soubésemos que
se o incendio se estende todos
nos chamuscaremos.
Non hai máis que lembrar a
última medida de alcance que se
votou no Congreso, cun recorte
importante de gasto. Sabiamos
que viña imposto de Bruxelas –a
outros obrigáronos despois–,
que non cabía negociación e que
estaba en xogo o prestixio de España ante a UE e os mercados de
capitais que hoxe mandan. E sabendo tamén que de non prosperar a proposta o custo para Estado, empresas e bancos podía
ser dramático, os populares votaron ‘non’. Seica a Mariano Raxoi lle está custando moito explicarllo aos seus colegas europeos.
Afortunadamente, non todos
temos esa visión de Estado e a
pesar de non gustarnos (seguramente menos que a ninguén) as
medidas (existían outros recortes mellores que non foron posíbeis) os socialistas consideramos que agora era o momento
de cumprir e nun tempo próximo volver ás nosas políticas de
sempre. Non foi fácil votar contra o que defendemos pero estamos no Congreso para gapara
defender os intereses do país.G

’’

Non foi fácil votar
contra o que
defendemos”
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SEN PERDÓN,
PRESIDENTE
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

O

outro día, imbuído de
serenidade institucional
logo dun agudo arrebato parlamentar, ao Presidente Feixóo deulle por pedir perdón á
política e aos galegos a conta
do espectáculo de verdulería,
casquería e “gore politics” que
nos regalou a dúo con Pachi
Vázquez no Parlamento galego. Non sei vostedes, pero eu
non llo vou dar ate que se porte mellor. Porque me sinto
pouco cristián cando falo de
política e porque me mloesta
que me traten coma se non tivese ollos na cara.
Non o perdoo, en primeiro,
lugar porque nin foi para tanto,
nin hai porque poñerse tan
melodramático, que non se
mancou ninguén. Os parlamentos tamén están para encanallarse de cando en vez. É a
salsa da política, como as tanganas son as do fútbol. Facerse
agora o monaguillo espantado
deixa un regusto amargo a cinismo que nin queda ben, nin
fai bo efecto nun presidente.
En segundo lugar non o perdoo, porque se a alguén lle cabe
o grande honor de ter convertido a política galega nun vertedoiro é a Feixóo e o seu partido.
Para gañar as eleccións, escolleu a merda como estratexia e
fixo da nosa vida pública un reality show que nos abochornou a
todos ao longo da campaña
electoral e deulles ben que rir
aos señoritos de Madrid. Declinar agora semellante mérito é
un arranque de falsa modestia
que non lle deberíamos permitir por pura xustiza.
En terceiro lugar, non o perdoo porque o arrepentimento
debe de ser sincero e este é falso
coma un informe do FMI. Se fose de verdade, non lle deixaría a
Rueda pór os servizos de inspección da Xunta a traballar para a estratexia do partido, mandándoos á caza e captura do adversario político na mellor tradición dos réximes bananeiros.G

’’

Oarrepentimentodebe
ser sincero e o de Feixóo
é falso coma
un informe do FMI”
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A Xunta tirará ao lixo
máis de 190.000 libros de texto
Gastará oito millóns de euros en cambiar manuais
escolares para adaptalos ao Decreto do galego.
As familias deberán investir dez millóns máis

H.V.

A Consellaría de Educación vén
de anunciar a ampliación das
“axudas da ‘Gratuidade Solidaria’ única e exclusivamente aos
manuais que é preciso mudar
para dar cumprimento á asignación lingüística de materias
estabelecida” no decreto de
plurilingüismo. A CIG estimou
que “este malgasto” custaralle
á Xunta entre 5,7 e 8,2 millóns
de euros e os socialistas indicaron que haberá que tirar ao lixo
máis de 130.000 libros só nunha materia. Queremos Galego
elevou a cifra total a 190.000.
“A aplicación do Decreto do
Plurilingüismo fai necesario
cambiar os libros de Matemáticas de 3º e 4º de Primaria, así
como os de Matemáticas, Tecnoloxía e Física e Química da
ESO. Deste xeito, e para non
atrasar máis a implantación da
‘Gratuidade Solidaria’ nestas
etapas, a Consellería abrirá o
prazo para solicitalas con respecto aos devanditos manuais” explicou a Xunta. A pesar de todo, moitos dos textos
están vixentes desde só hai un
curso, denunciou a oposición.
O cambio custaralle á Administración entre 5.7 e 8,2 millóns de euros, segundo o deputado socialista Guillerme
Meixón, pero as familias deberán desembolsar outros dez
millóns de euros na substitución dos manuais, xa que a
ampliación da ‘Gratuidade Solidaria’ a estes libros non se estende a todos os casos.

’’

MentresFeixóoanuncia
austeridade, obriga a tirar
os libros con dous anos
de vida”
[Carme Adán]
Deputada do BNG.

’’

A‘GratuidadeSolidaria’
representa un retroceso con
respecto ao sistema anterior
de ‘Gratuidade Universal’
e supón un aumento do
gasto das familias do 25%”
[PSdeG-PSOE]

PACO VILABARROS

tos, carece de sentido non
aplicar con flexibilidade o decreto e permitir que os textos
esgoten a súa vida útil. A CIG
estima que “a Consellaría de
Educación e a Xunta de Galiza
que tanto falan de contención
no gasto non teñen ningún reparo en dilapidar fondos públicos, en reducir a presenza

do noso idioma”. Os socialistas, ademais, lembraron que a
‘Gratuidade Solidaria’ representa un retroceso con respecto ao sistema anterior de
‘Gratuidade Universal’ e supón un aumento do gasto das
familias do 25%.
Pola súa banda, Queremos
Galego lembrou que existen

máis gastos relacionados coa
nova Política Lingüística. “Indo
só aos datos oficiais, encontrámonos cun dispendio de 5 millóns de euros só en reducir a
presenza do galego no ámbito
educativo no tempo que leva
Alberte Núñez Feixóo como
presidente da Xunta”, apuntou
Carlos Callón.G

MALGASTO. Oposición e sindicatos criticaron a decisión polo
“malgasto” que representa
nestes momentos de crise e a
deputada do BNG, Carme
Adán, tamén denunciou que a
decisión da Consellaría “crearalle problemas ás editoriais
porque non terán tempo dabondo para elaborar novas
edicións antes de setembro”.
Adán denunciou que
“mentres Feixóo anuncia austeridade, obriga a tirar os libros con dous anos de vida”.
Para a oposición e os sindica-

Onde están os stands da Semana Verde? A entrada gratuíta e as facilidades de aparcamento permitiron que
fose numeroso o público que asistíu á Semana Verde. En cambio, o número de expositores foi menor do agardado. En teoría había
589, pero onde estabán?
A.R.
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ALBARIÑO
FRANCÉS
Xosé Ramón Pousa

O

A autoestrada A-28, que une a comarca do Miño-Viana do Castelo con Porto, pasará a ser das máis caras do país porcentualmente.

O norte portugués rebélase
A implantación da peaxe na A-28, entre Viana
do Castelo e Porto, provocou a protesta airada
dos alcaldes socialistas do norte. Ven nesta decisión
outro sinal, que agrava a discriminación
da “Gran Lisboa”. As outras dúas estradas,
que pasan a ser de pagamento, A-41 e A-44,
tamén fican na parte setentrional do país luso
A.R. [TEXTO & FOTOS]

O goberno portugués decidiu
implantar a peaxe nas autovías,
construídas con fondos europeos, non hai máis de oito anos e
que, até o de agora, eran de balde. As que, a partir do un de xullo, serán de pago están situadas
no norte do país luso. Son a norte litoral, dende o Miño-Viana
do Castelo, até Porto. A que envolve o entorno de Porto-Vilanova de Gaia e a da Costa da
Prata até Nazaré.
A introdución de peaxe, só
nas autoestradas situadas no
norte do país, levantou unha rebelión dos autarcas socialistas
miñotos, que se senten discriminados en relación a Lisboa e o
Algarve, zona na que non se implantará o pagamento en ningunha autovía.
En Viana do Castelo hai tempo que se creou unha plataforma contra o pagamento xa
anunciado na A-28. O presidente do grupo opositor Jorge Passos, fala de ataque sen precedentes á zona miñota e, asegura,
que o impacto na economía vai
ser brutal: “ao non existir vías alternativas, acomodadas ao século XXI, é un ataque feroz á rexión do norte, especialmente a

’’

Apartirdo1dexullo,
ir ao Ikea, por exemplo,
pasará a custar catro euros”

zona miñota”. Esta autovía é utilizada habitualmente polos galegos que se achegaban a Porto,
o Ikea por exemplo, de ser de
balde pasará, a partir do un de
xullo, a custar catro euros. Porcentualmente unha das máis
caras do país.
Máis alá do descontento social, o enfado político é elevado.
Nin os rexedores socialistas,
maioritarios na Raia, agacharon
o enfado co goberno da nación,
da mesma cor política. Aínda
que dende que se coñecera a
posibilidade houbo murmuracións contra a decisión, agora as
declaracións son de profunda
contrariedade e enfado coa decisión de José Socrates.
O presidente da cámara de
Viana do Castelo, o socialista José Maria Costa, non dubidou en
criticar a decisión con dureza.
Acusa o goberno lisboeta de someter a unha nova discriminación o norte do país. Costa bus-

ca apresuradamente unha acción conxunta dos presidentes
das cámaras miñotas, para frear
a implantación prevista para o
mes vindeiro, aínda que a volta
atrás parece imposíbel.
O autarca vianés asinou un
comunicado no que cualifica de
discriminación “fronte ao Algarve e Lisboa, a pesar de estas rexións presentar, mellores índices económicos, o que fomentará, aínda máis, a separación
nos índices produtivos”.

TAMÉN NO ENTORNO DE PORTO. Tamén deixan de ser de balde a autovía A-41, que une o entorno de
Porto coas localidades limítrofes, e a A-44 da Costa da Prata,
que vai dende Gaia até Leiría.
Neste caso xa
houbo un paso
á fronte dos presidentes das cámaras de EspoJosé Emílio, Al- sende, Penafiel,
calde de Monção Lousada, Felgueiras, Paços
de Ferreira e Castelo de Paiva,
que constituíron un grupo de
acción, para intentar trabar a
posta en marcha das peaxes,
mediante accións xudiciais. O

primeiro paso foi presentar un
recurso ante o Tribunal Supremo pedindo a demora da posta
en marcha do pagamento, engadido a elaboración de iniciativas políticas, na Asemblea da
República para regular todas as
autovías e autoestradas portuguesas.
O presidente da asociación
de cámaras do Vale de Sousa, Alberto Pires, incide no distinto
trato na comparativa entre o
norte e o sur do país. Para este
dirixente socialdemócrata “ o
norte vai pagar a crise na que está sumida todo o pais”.
Aínda que o primeiro paso
vén dado por estas accións xudiciais, xa están a darse contactos
e reunións para realizar protestas sociais de fondo calado. Outra plataforma apoiada dende as
autarquías será creada no entorno do “Grande Porto”.
As novas taxas foron publicadas o pasado luns no Diario da
República. Establécese como
pagamento unha media de oito
céntimos por cada quilómetro
percorrido, agás no entorno do
Porto, onde esta cifra aumenta
significativamente o valor: cada
porta de saída un euro máis.G

Exentos os vehículos oficiais
A polémica non queda só na aplicación desta peaxe nas autoestradas
que estaban ceibes de pagamento
no norte do país, senón que o goberno tamén pretende declarar
exentos de pago os vehículos oficiais. Entre os que se inclúen, todos

os dos membros do goberno, tribunais superiores de xustiza, forzas da
orde, exército, ambulancias e traballadores das propias autoestradas.
A prensa e a sociedade lusa entende, que este privilexio, non é compatíbel cos tempos de crise.G

viño albariño tamén conquista Francia, pero neste
caso vai ser albariño criado e
producido en territorio francés.
Xa acontece en Chile e nos Estados Unidos, dende hai anos, pasa en Australia e, recentemente,
en Nova Celandia, onde as rexións de Gisborne, Heawke’s
Bay, Northland e Marlborough,
sacaron este ano as primeiras
colleitas de albariño, con excelentes resultados, segundo os
críticos da revista WineGrowers. Agora, o Comité Técnico
de Sementes e Plantas(CTPS)
do Ministerio de Agricultura galo acaba de aceptar a inscrición
inmediata no catálogo de castes
permitidas da uva galaico-portuguesa, o que supón a nacionalización dun dos mellores
brancos no primeiro país produtor do mundo.
Todo fai supoñer que esta
inscrición vai implicar a rápida
introdución da vide albariña en
Francia. O CTPS proponlles ás
autoridades vitícolas que só lles
outorguen as primas de implantación a aqueles viticultores que acepten inscribir as súas
parcelas nunha rede nacional
de experimentación para permitir un seguimento técnico e
afinar os coñecementos sobre o
albariño en Francia, estado que,
polo que vemos, ao menos en
canto ao viño, non se mostra
tan chauvinista como parece.
Trátase dun éxito ou dun fracaso para os viños galegos? A
resposta está no tempo. En todo
caso a súa extensión xeográfica
é un proceso natural que acontece con todas as vides de éxito e
seguro que acabará reforzando
a proxección do viño galego no
mundo. Unha cepa engádelle
calidades estruturais ao viño
que só o terreo e a climatoloxía
complementan. Poderán ser incluso mellores, pero nunca serán iguais. Unha razón para reforzar a forza do orixinal e, en
todo caso, un orgullo para o noso viño.G

’’

Francia está a piques
de nacionalizar a máis
famosa caste
de viño galaicoportuguesa”
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ENPOLEIROALLEO

ZAPATERO,
ARRÍSCATE!
María Xosé Queizán

O
Lydia Cacho.

AS MAFIAS RECLAMAN
A LEGALIZACIÓN
DA PROSTITUCIÓN
Nunha entrevista que Público
lle fai á xornalista Lydia Cacho
revélanse algunhas das razóns
polas que se demande a legalización da prostitución. “Se legalizas a prostitución, as mafias
non van desaparecer. As mafias
promoven a legalización! Xa
está semilegalizada. Como te
explicas que vaias de Madrid a
Guadalaxara e atopes a estrada
chea de prostíbulos? Hai unha
grande hipocrisía dos progresistas e dalgunhas feministas
que están promovendo a legalización porque non están analizando o fondo do asunto.
Cando alguén di: “Estou a favor
da legalización da prostitución
e en contra da trata”, está xogando ás bonecas”, asegura
esta xornalista, autora do libro
Esclavas del poder (Editorial
Debate). A investigadora non ve
claros os lindeiros entre trata de
brancas e prostitución, por iso
afirma que “é moi difícil diferencialas. A maioría das mulleres que entrevistei para este libro e que se quedaron na prostitución empezaron como vítimas de trata. Tamén me preocupa que o abolicionismo vaia
da man da ultradereita”. O seu
libro sinala que o tráfico de mulleres está a aumentar en todo o
mundo e a xornalista explica
que “é unha resposta a todos estes anos de cultura feminista.
Os homes son os grandes ausentes no movemento global
contra a violencia contra as mulleres. Como te explicas que os
españois non vaian por España
perseguindo meniñas, pero
vaian de vacacións a Camboxa
e teñan sexo con nenas de 12
anos? A metade dos homes que
son clientes da prostitución en
Cuba son españois.”G

Alberto Ruiz Gallardón.

’’

Tedesprostitutasnarúa
e prohibídeslle taparse
a cara a unha muller”
[Yusuf]
Musulmán de 31 anos.

dun artigo que publica El País e
no que se trata a abordaxe do
Exército de Israel á flota que
pretendía rachar co bloqueo
de alimentos a Gaza. “Son un
amigo sincero do pobo xudeu
e do Estado de Israel”, comeza
lembrando Gallardón, para
máis adiante indicar que “non
é admisíbel que, entre un puñado de civís que defenden as
súas embarcacións en augas
internacionais con paus e ar-

José María Marco.

mas brancas, e un comando
militar que sen xurisdición algunha os aborda e respóndelles con lume, as vítimas sexan,
como insinúa Israel, os propios
asaltantes, por máis que a recepción non fose amigábel.
Por moi desorientados que os
tripulantes poidan estar nas
súas tomas de postura política,
e por moi evidente que fose a
trampa en termos de imaxe
pública para Israel, esa arbitrariedade bastaría para desautorizar unha acción tan torpe
como desproporcionada. Porque ademais superouse unha
liña sagrada: o respecto á vida
humana. Con independencia
de que as vítimas fosen cooperantes ou propagandistas, ninguén pode arrogarse o inexistente dereito a darlles morte
por intentar non xa cruzar

O AUTO-ILLAMENTO
DE ISRAEL
O alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón (PP) é autor

Portada de ABC do 14 de xuño anunciando a vantaxe electoral do
PP sobre o PSOE.

unha fronteira, senón burlar
un bloqueo ilegal. Non nun
país democrático”. O que lle
preocupa ao rexedor madrileño é que, nunha tesitura adversa, “cando máis debería Israel buscar apoios, máis se pecha no seu propio medo, actúa
irreflexivamente, perde a Turquía como único aliado na
área, irrita os EE UU case tanto
como á Unión Europea, e sucumbe, en fin, a unha síndrome de Masada que só admite a inmolación colectiva
como única escapatoria a esta
vía sen saída”.G

A CULPA NON É
DO GOBERNO,
É DOS SINDICATOS
Desde La Razón, chéganos a
noticia de que a culpa da crise é
dos sindicatos. A revelación corresponde ao seu columnista
José María Marco. “Os sindicatos convertéronse nun dos
grandes obstáculos ao progreso do noso país. Están entre
os principais responsábeis
dunhas taxas de paro que oscilan entre o 20, o 27 e o 40%, segundo taxas de idade e segundo rexións. O curioso é que
os sindicatos non teñen máis
poder que o que se lles outorga,
como se demostrou unha e outra vez nos últimos trinta anos.
Sempre que se lles plantou
cara, conseguiuse dobregalos.
O último paro convocado, o
dos funcionarios, así o demostra unha vez máis. E non é que
non teñan capacidade de facer
dano, aínda que eles mesmos
saben que unha campaña de
oposición dura arruinaría o
pouco crédito que lles queda.
Nisto coinciden co Goberno,
que teme sobre todo o desgaste propagandístico. Así se
entende o pacto anunciado
por La Razón para escenificar
unha folga xeral que sexa ao
mesmo tempo en contra e a favor do Goberno”. Os sindicatos
culpábeis da crise, unha folga
contra e a favor do Goberno...:
non entendemos nada.G

presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, foi ao
Vaticano para tranquilizar o
Papa sobre a permanencia dos
acordos asinados polo goberno español nos inicios da
democracia, que lles conceden
un trato de favor á Igrexa. Sempre intentaron temperar gaitas,
enviando como embaixador a
un católico confeso, Francisco
Vázquez. Os chamados socialistas (agora xa nos dixo Dolores de Cospedal que o partido
dos traballadores sempre foi o
PP!!) nunca foron quen de anular ese Concordato e converter
a España nun país laico. E mira
por onde creo que este é o mellor momento para facelo. Por
un lado, a Igrexa está nun momento de baixo prestixio e
aqueles pecados “ baile señor
cura baile que deus todo llo
perdoa” deron en delitos que
se xulgan nos tribunais. Por outra parte, cando a crise dos
mercados obriga a unha restrición colectiva e tanto a xente
traballadora como a xubilada
está obrigada a apertar o cinto,
estaría ben que tamén a Igrexa,
que vai de caritativa, fose a primeira en rexeitar toda a axuda
do goberno. O mercado europeo non lles ía chamar a atención por iso. Por último, a coartada que esgrimían os socialistas para continuar con esa relación coa Igrexa, co ensino da
relixión e os colexios concertados, sempre foi o catolicismo
do pobo español, introducido
no disco duro na etapa franquista, que lles restaría votos
en caso de adoptar unha posición claramente laica. Pois este
é o momento. Zapatero, arríscate e corta! Non será por iso
polo que perderás as eleccións.
Será favorable e cando menos
serás recordado nos libros de
historia por acabar cunha secuela que nos une ao Antigo
Réxime.G

’’

Esteéomellormomento
para anular
o Concordato”
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O 20 de xuño, cuarta xornada de consultas sobre a independencia de Catalunya. O vindeiro domingo, día 20 de xuño, terá lugar a cuarta xornada de
consultas sobre a independencia de Catalunya, á que están chamados a votar
perto de medio millóns de cataláns. Esta convocatoria celebrarase en 44 concellos pertencentes a 24 comarcas, eminentemente urbanos, encravados no que
se denomina o 'cinto vermello' de Barcelona .G

PEPE FERRÍN / A.G.N.

REFORMA DO ESTADO

Xosé Blanco, ministro de Fomento e [á dereita] sede do Goberno Autonómico madrileño.

Seis provincias carecen de Deputación
Xosé Blanco súmase á petición nacionalista
de que desaparezan os entes provinciais
nun Estado autonómico como España
H. Vixande

Varias declaracións de líderes
políticos de distinto signo puxeron en cuestión a existencia
e a necesidade das Deputacións provinciais dentro do sistema autonómico español e algúns representantes públicos
defenderon a súa desaparición. Con todo, hai casos como
Madrid, Asturias ou Murcia,
nos que as Deputacións desapareceron cando accederon á
autonomía.
“Ten sentido nunha administración tan descentralizada
que sigan existindo as deputacións provinciais?”, preguntouse o ministro de Fomento,
Xosé Blanco, aludindo ao gasto que implican nestes tempos
de crise. O ministro abriu un
debate, que en Galiza xa o iniciara con anterioridade o nacionalismo, e ao que tamén se
sumaron representantes socialistas como o alcalde de Vigo. Abel Caballero defendeu
que “as deputacións desaparezan cando menos nas grandes cidades”.
Mais en varias provincias
españolas as Deputacións de-

sapareceron xa ao principio
da transición, cando as chamadas Comunidades uniprovinciais accederon á autonomía. Nos casos de A Rioxa, Asturias, Cantabria, Madrid e
Murcia, os seus gobernos rexionais asumiron todas as súas competencias, incluídas as
de coordinación municipal.
No caso de Navarra, a Deputación Foral xa contaba cunha
ampla autonomía durante o
franquismo –mesmo dispuña
de facenda propia– e escolleu
o nome de Comunidade Foral
para designar o seu goberno
rexional.
Se en Asturias non ten sentido a existencia da Deputación, por que ía telo en Estremadura que conta cunha poboación similar? E por que Valencia ten tres deputacións e
Navarra ningunha, cando a
primeira comunidade só ten o
dobre do tamaño que a segunda? En realidade, a provincia subsiste en España porque
así o determina a Constitución, xa que é a circunscrición
electoral nas eleccións ás Cortes Xerais, mais non existe

’’

Tensentidonunha
administración tan
descentralizada que sigan
existindo as deputacións
provinciais?”
[Xosé Blanco]
Ministro de Fomento.

ningunha norma que xustifique a continuidade das Deputacións.

DISTINTO SISTEMA DE CIRCUNSCRICIÓNS. O esquema territorial das
Comunidades autónomas uniprovinciais non sempre é o
mesmo. Neste aspecto, tamén
existe unha maior flexibilidade
e unha adaptación ás necesidades e conformación destes entes. Mentres as eleccións ao
Parlamento de Asturias están
divididas en tres circunscricións, Murcia conta con cinco.
Pola contra, A Rioxa, Cantabria,
Madrid e Navarra son circunscrición única nos seus comicios
autonómicos. Nos dous arquipélagos que constitúen territo-

rio autónomo, Baleares e Canarias, a circunscrición electoral
correspóndese coas súas illas.
Baleares conta con catro e Canarias con sete. Nas restantes
Comunidades peninsulares, a
circunscrición nas autonómicas é a provincia, aínda que en
Catalunya está previsto que pasen a ser oito as circunscricións:
as sete veguerías (a división territorial propia) máis a comarca
do Penedés. Ceuta e Melilla, en
tanto que son cidades autónomas, contan cun sistema electoral semellante aos comicios
municipais.G

TRIBUNA I M.V

DROGADICTOS E ‘ACTIVOS TÓXICOS’
Hai poucos meses un cidadán de Vigo, con antecedentes, foi detido e acusado de
falsificar billetes de cincuenta
euros. O caso tivo bastante
eco na prensa e agora está na
Audiencia Nacional. Lévao
Grande Marlasca.
O delincuente fotocopiaba, a toda cor, billetes de cincuenta –a policía interveulle
dous ou tres– coa intención de
venderllos a algún drogadicto
por dez euros. O drogadicto
trataría logo de pasarllos a algún pequeno traficante ou

“camello”. Obviamente, a
ningún lle pasaba desapercibido que o billete era falso, pero agardaba que outro membro da cadea encontrase un
lugar onde poder “colocalo”.
O patético caso, que por
azares da xustiza española e
da inflación mediática das
noticias, chegou nada menos
que ao máis alto tribunal especial, lembra a xénese da actual crise financeira. Todo o
mundo sabía que os activos
que compraba eran tóxicos,
terminoloxía que agora se

usa para designar algo que
vale moito menos do que se
di, pero esperaba facelos circular polo mercado. O negocio estala cando o activo alcanza un sobrevalor moi alto
–todo o mundo ten que gañar– e xa non se atopa a ninguén disposto a compralo.
Pero o máis grave quizais
sexa que un xuíz tan destacado
como Grande Marlasca instrúa o caso dun pobre infeliz de
Vigo e non o dalgún dos que fixeron rodar activos tóxicos de
centos de millóns de euros. G
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Socialistaseindependentistasflamengosnegocianogobernobelga.
A Nova Alianza Flamenga que lidera Bart de Wever [na foto] conseguiu a vitoria nos comicios parlamentarios de Bélxica, co 28% dos votos. Este partido
independentista de Flandres mostrouse disposto a negociar un goberno de
coalición cos socialistas (que se presentan divididos entre flamengos e valóns (francófonos) e que por xunto lograron 40 dos 150 escanos). O primeiro
ministro podería ser o socialdemócrata francófono Elio di Rupo.G

’’
ENCRUCILLADA
LATEXOS

TURCA

A POLÍTICA ECONÓMICA DA DEREITA

X.L. Franco Grande

A

As tesoiras de Cameron
O recorte de 7.400
millóns de euros
no gasto público
do Reino Unido
podería levar ao paro
a 750.000 persoas

Ramón Lugrís
Membro do Consello Reitor do IGADI
(www.igadi.org)

A dereita española acolleu con
satisfacción a (xustiña) vitoria
de David Cameron nas eleccións británicas porque, dicíase, representaba, por unha
banda, a definitiva defunción
do conservadorismo de Margaret Thatcher e, por outra, o
triunfo dos, que un asesor de
Cameron chamou, red tories,
os conservadores vermellos.
Un comentarista, o deputado
José Maria Lasalle (El País, 20
de maio) consideraba que o
Partido Conservador británico
retomaba o consello de Benjamin Disraeli de que “debía ser
sempre o partido do cambio”.
Non chegou a asegurar, como
asegura Doloresde Cospedal
falando do PP, que é o partido
dos traballadores, mais por aí
anda a idea.
É ben sabido que nas campañas electorais, especialmente en tempos de crise coma agora, os partidos procuran non ofrecer un programa
que fale de recortes drásticos
nos orzamentos dos ministerios máis “delicados” desde a
perspectiva social. Cameron e
os seus portavoces falaban
sempre de que a solución do
problema da débeda británica
estaba en loitar contra a excesiva burocracia e o malgasto
de recursos que, ao seu entender, eran dúas lacras do goberno laborista. Nada se falou –
ou con medias palabras– das
decisións que sería necesario
adoptar para aplicar cortes orzamentarios, aumentar a fis-

O primeiro ministro británico, David Cameron, axuda a quen ocupara o seu cargo entre o 1979 e o 1990, Margaret Thatcher,a saír do número 10 de Downing Street.
SUZANNE PLUNKETT / REUTERS

calidade ou xogar con flexibilidade para reducir o déficit. Todo un pouco inconcreto.
Estabelecida a coalición
cos liberal demócratas de
Nick Clegg, as primeiras manifestacións de Cameron foron suaves. Habería que recortar 6.200 millóns de libras
esterlinas (uns 7.400 millóns
de euros) do gasto público;
pouca cousa, dicía, porque representaba só a centésima
parte dos gastos do Estado.
Alguen dixo que para ese recorte bastaban tesouras de
manicura, mais que logo chegaría o momento da guillotina. Non hai razón para se preocupar – escribía ironicamente Polly Toynbee en The
Guardian–, os cortes non van
doer, agás que os afectados
sexan mozos ou pobres.
Primeiro de todo, había que
acusar o derrotado Gordon
Brown de non ter recoñecido a
realidade da situación financeira. Os conservadores atopáronse –dicían– cun déficit
nunca decrarado de proporcións astronómicas: 700.000
millóns de libras, que representaría un servizo da débeda
de 70.000 millóns no período

MUNDO.13.

2014-2015. Mais, segundo
moitos especialistas, esa cifra
xa era coñecida, de xeito que
non foi unha sorpresa para o
novo goberno.
Segundo, comezar unha
campaña para meterlle medo
na xente: a situación é catastrófica por culpa dos laboristas
e vai ser necesario aceptar
grandes sacrificios para poder
sair desa situación. George Osborne, ministro da Facenda,
dixo no parlamento que reducir o déficit era o maior desafío
desta xeración. En resumo:
cortar un 33% o custo de administrar o Estado.

CIFRAS ALARMISTAS. O anterior
ministro da Facenda, Alistair
Darling, está xa acusando a coalición de non dicir a verdade
da situación económica. Nunha entrevista do 12 de xuño en
The Guardian, asegura que os
tories están enganando o país,
que a situación económica
non é tan catastrófica e que se,
como estima, os datos que a
Oficina de Responsabilidade

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

Orzamentaria ía publicar a comezos da presente semana
son menos graves, espera que
Cameron se desculpe.
Para levar adiante a política
de austeridade, Osborne aspira a crear un consenso no país
mediante unha amplísima
consulta en todos os niveis,
mais co aviso de que a tal consulta non servirá nin para atrasar nin para reducir os recortes. As previsións independentes indican que a redución
comportará unha perda de
750.000 postos de traballo (o
total de desempregados vai se
aproximar a tres millóns). E ao
mesmo tempo vanse reducir
os servizos públicos e de benestar. Non está aínda claro
que proporción vai existir entre recortes de gasto e aumento de impostos. De momento,
a Confederación de Industrias
Británicas e as Cámaras de Comercio xa están pedindo que
os cortes se apliquen no gasto
público, que non se graven as
rendas máis altas, que se suavice o incremento do imposto
sobre os beneficios do capital e
que se restabelezan os beneficios fiscais das pensións máis
elevadas.G

lain Franchon (Le Monde,
12 de xuño) afirma que
dende que Recep Tayyip Erdogan chega ao poder, no 2003, a
prensa e a edición son máis libres, o poder xudicial máis independente, torturase menos
nas prisións e na policía, as
eleccións son máis abertas, os
kurdos teñen un respiro.
Por moito que Turquía teña
que camiñar aínda en dereitos
humanos, como tamén sinala
o mesmo autor, é o contrario
do Irán de Ahmadineiad. Os
dirixentes dun e doutro país,
sen dúbida, pretenden exercer
o seu liderado na rexión. Nin
Turquía nin Irán parecen estar
en condicións, por moitos motivos, para exercelo.
Turquía é o único país musulmán que pertence á OTAN,
é candidato á UE, non rompeu
con Israel e quere ser unha potencia dominante no Oriente
Medio. E Irán está gobernada
por un fascista, ultranacionalista, de ideoloxía totalitaria,
ademais de facelo nunha sociedade que o refuga ata expoñerse á máis brutal das represións.
A recente desafección turca
de Europa é imposible, como
imposible é a súa cobiza de dirixir o mundo árabe e musulmán: Europa fáiselle case imposible porque non cumpre as
esixencias necesarias para iso;
e eses países non poden crer
moito nos que, en Afganistán,
loitan contra os talibáns e á par
da OTAN.
Turquía vai estar condenada en diante a unha política de
moi finos equilibrios: quererá
ser unha referencia moderna
para árabes e musulmáns e
non renunciará a seguir petando nas portas da UE, á par de ir
esforzándose para poder entrar nela nas condicións esixidas. Moito esforzo, moitas
enerxías, moita imaxinación.G

’’

Éimposibleacobizaturcade
dirixir o mundo árabe”
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Os países que desobedeceron
os mercados
Varios países latinoamericanos conseguiron
pagar os seus empréstimos ao FMI aplicando
receitas económicas díscolas cos organismos
financeiros internacionais
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX)

O 2003 fora un inferno. Consecuencia dun duro plano de
axuste que o presidente brasileiro, Luíz Inácio Lula, tivo que
engulir para cumprir co seu
compromiso co FMI de conseguir un superávit fiscal do
3,75%. O desemprego chegara
até o 13% (nas áreas metropolitanas de São Paulo estaba no
20%), as taxas de xuros no 26%.
A economía entrara en recesión
no terceiro trimestre. Naquela
altura, Lula xa non se atrevía a
comparar as axudas do FMI co
“bico da morte” como facía
cando estaba na oposición.
En agosto do 2002 xa se comprometera a respectar os condicionamentos na política económica que o FMI lle puxera ao
presidente en exercicio Fernando Henrique Cardoso para acceder a unha liña de crédito de
30.000 millóns de dólares, dos
que 26.000 só serían librados no
caso de obedecer ás liñas emanadas do FMI.
A pesar de que os analistas

económicos anunciaran que a
chegada de Lula ao Planalto
abocaría a economía a un precipicio, que as axencias de cualificación anunciaban que o real
caería a unha paridade 1 a 7 co
dólar, que a débeda do Brasil representaba unha intolerábel
lousa do 57% do PIB e do 395%
das exportacións, de ter 50 millóns de persoas que sobrevivían con menos dun dólar diario... o presidente cumpriu os
compromisos co FMI con sobresaínte, superou nun 13% os
obxectivos. Mais os custos sociais fixéronse insoportábeis.
O Brasil, en decembro
do2005, cancelou por anticipado a totalidade da súa débeda
co FMI, uns 15 mil millóns de
dólares, pagados do peto dos
67.000 millóns das reservas de
divisas. O Brasil é país que máis
vai medrar de América Latina
no 2010 cun 5,5% do PIB (CEPAL) e cun real revalorizado. O
país está chamado a ser a cuarta
potencia mundial no 2025.
Un mes máis tarde serían
Uruguai e Arxentina as que se liberasen anticipadamente dos
préstamos do FMI: Uruguai,

’’

O Brasil cancelou a débeda
co FMI de xeito anticipado
recorrendo ás reservas de
divisas”

’’

Tras o crack arxentino,
todos os presidentes
desobedeceron as
recomendacións
internacionais”

630 millóns e Arxentina, a totalidade, 9.500 millóns.
En Bolivia tamén fracasaron
todos os augurios dos expertos.
As ameazas da Casa Branca de
recortar a axuda financeira se os
bolivianos elixían un narcotraficante hostil á liberdade individual e ao Dereitos Humanos, se
non estampar a súa sinatura no
TLC cos EE UU... a situación
económica empeoraría, caería
o investimento estranxeiro.
Otto Reich, encargado dos
EE UU para asuntos de América
Latina engadía: “Asusta a comunidade internacional, as súas políticas económicas xa as vimos noutros lugares, fracasaron e crearon pobreza”.

No 2009, ano da crise, Bolivia
foi o país que máis medrou de
Latinoamérica, o 3,5% (CEPAL).
Quizais o paradigma de país
que cortou bruscamente coas
directrices financeiras internacionais é Arxentina. Tras o crack
que sumiu na pobreza o 54% arxentinos, o presidente interino
Adolfo Rodríguez de Sáa anunciaba que Arxentina suspende o
pagamento da débeda: capital e
xuros. Oito días máis tarde
Eduardo Duhalde quebra outro
alicerce das normas de obrigado
cumprimento do FMI. Racha a
paridade peso-dólar para desvalorizar a moeda e facer competitiva a economía nacional.
Daquela, ningúen apostaba
un peso polo futuro de Arxentina: nin xornais económicos nin
tertulianos das televisións nin
os organismos internacionais
nin expertos mediáticos...
O país austral aínda convive
co seus demos internos, cos
seus erros de gobernanza, pero
a finais do 2006 a pobreza reducírase ao 33,5%, o paro roldaba
o 10% e as reservas situábanse
nos 30. 000 millóns de dólares. A
pesar de que en xullo do 2002 o
risco país estaba nos 7.200 puntos (multiplicando por 26 o de
España en xuño do 2010), comprobaron que había vida fóra
das ataduras dos organismos financeiros internacionais.G

VIOLENCIA / KIRGUIZISTÁN

250.000 REFUXIADOS E
2.000 MORTOS
A difícil situación económica, a inestabilidade política e
a axitación de odios entre comunidades parecen ser as
causas do brote de violencia
extrema que
sacode a ex
república
soviética de
Kirguizistán,
en Asia Central. O goberno interino de Rosa
Otumbáieva
é incapaz de poñer orde
mentres o ex presidente Kurmambek Bakíev segue a reclamar a volta ao poder. As
diferentes comunidades do
país asiático foron axitadas
por distintos grupos armados que procuran tirarlle rédito á posición estratéxica de
Kirguizistán, con fronteira
con Afganistán, en inmellorábeis relacións con Rusia
pero cunha das principais
bases estadounidenses no
seu territorio.G

SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

O presidente do FMI, Dominique Strauss-Kahne o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula.

O primeiro
ministro británico, David Cameron, pediu
publicamente perdón no parlamento de
Londres. Foi
o 15 de xuño, cando se publicou a investigación do xuíz
Saville sobre os incidentes de
Derry (Irlanda do Norte) o 30
de xaneiro do 1972. Nos 5.000
folios da causa, a xustiza británica dá por demostrado
que aquel domingo, paracaidistas británicos abriron fogo
indiscriminadamente contra
os asistentes a unha manifestación a prol de aumentar os
dereitos civís para a poboación irlandesa da cidade.
14persoas foron asasinadas e
13 feridas. Aquelas mortes recrudeceron a guerra entre independentistas e unionistas.
Só no 1972 morreron 500 persoas en Irlanda do Norte. A
desculpa de Cameron foi moi
ben recibida polos familiares
das vítimas e considérase un
importante paso cara á reconciliación que esixen os
Acordos do Venres Santo para pacificar o territorio.G

CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS

LONDRES PIDE PERDÓN POLO
‘DOMINGO SANGUENTO’
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O BNG pregunta pola deslocalización da automoción a Tánxer. Henrique Viéitez [na foto], parlamentario nacionalista, considera que unha parte
importante das auxiliares do sector implantadas en Galiza están trasladando a súa produción a Marrocos, e reclama a valoración da Xunta. O goberno magrebí está impulsando unha nova área industrial, e pretende que
sexa unha referencia no ámbito internacional.G
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É conveniente aforrar en investigación?
A poucos meses de que
remate a vixencia
do plan do bipartito,
a Xunta non amosa
unha alternativa para
a innovación en Galiza

Xurxo González

O fomento da investigación e
innovación do goberno bipartito da Xunta artellouse arredor
do Plan Galego de I+D+i 20062010 (INCITE). Este ano remata a aplicación do mesmo,
pero o executivo do PP non
presentou aínda documento
ningún para o debate sobre a
política que seguirá neste ámbito. Polo momento, as accións dirixíronse a conxelar o
orzamento dedicado á investigación e innovación.
Salustiano Mato, director xeral de I+D+i na lexislatura anterior e recentemente elixido reitor da Universidade de Vigo, incide en que “de momento non
hai recortes neste campo. Isto
ten que ver co período de aplicación do noso plan, pero a incerteza está no futuro. Con
todo, xa os empresarios e investigadores perciben neste primeiro ano de goberno do PP
que se destinan menos recursos. Hai que analizar por que se
dá esta situación”.
Xavier Vence, catedrático
de Economía Aplicada da
USC, ten afirmado que a actual consellería de Economía
e Industria está deixando esmorecer as plataformas tecnolóxicas que creou o bipartito. Mato, que as impulsou,
concorda con esta apreciación: “As plataformas supuxeron un traballo en rede intelixente e novidoso no ámbito
internacional para ser quen
de xerar cooperación entre as
empresas galegas. Así poden
competir por fondos e desenvolver proxectos industriais
ambiciosos”.

Salustiano Mato, ex director xeral de Investigación e actual reitor da Universidade de Vigo.

’’

Seseguimosasí,volveremos
perder miles de millóns
como na era Fraga
por ser incapaces de armar
propostas competitivas”
[Salustiano Mato]
Ex-director Xeral da Xunta.

ESTRATEXIAS PARA CAPTAR FONDOS
DA U.E. Mato incide en que a
principal diferenza entre a xes-

tión do PP e a do bipartito reside nas tácticas para atopar financiamento fóra de Galiza. O
reitor da Universidade de Vigo
afirma que “temos dereito a
recursos dentro do marco comunitario 2007-2013. Nós
case duplicabamos o orzamento propio de I+D+i con
este método. Un caso paradigmático é a posta en marcha do
Finisterrae no Centro de Supercomputación de Galicia
(Cesga). Ese ordenador custou
máis de 60 millóns de euros e
Galiza só gastou 8 millóns do
seu orzamento”.
Pola contra, Mato critica a

actividade dos actuais responsábeis. “Se seguimos así, volveremos perder miles de millóns
como na era Fraga por ser incapaces de armar propostas
competitivas e elixíbeis”.
O autogoberno permite estratexias diferenciadas do resto
do Estado. “En 2006 puxemos
en marcha a convocatoria de
fomento a innovación empresarial. Tratábase dun xeito
concreto e preciso de axudar
directamente a economía produtiva. Conseguimos que fora
elixible dentro do marco comunitario, a pesar de que está
pensado para axudar as gran-

A.G.N.

des empresas. Cotec [unha
fundación que agrupa empresariado español, italiano e portugués para fomentar o I+D+i]
deunos a razón sobre a política
que estabamos a seguir, e caracterizárona como de vangarda”, asegura Mato.
O ex-director xeral da Xunta
considera que a confirmación
de que ían no bo camiño hai
que buscala no programa que
Bruxelas puxo en marcha en
2007 para apoiar a innovación
na mesma clave, pensando
nas empresas de tamaño medio e pequeno, pero sen apenas fondos.G

Periga a continuidade de proxectos
As plataformas sectoriais, das
cales agora se denuncia o
abandono por parte da
Xunta, están lideradas polas
empresas. A Consellaría do
ramo actúa como “axente dinamizador”. Segundo un estudo da Administración autonómica, cada euro investido

seguindo o modelo do bipartito entre 2006 e 2008 xerou
1,56 euros de PIB en Galiza.
En termos absolutos, as 17
plataformas sectoriais xeraron 7,4 millóns de euros,
mentres que os centros tecnolóxicos, outro dos piares do
sistema artellado polo bipar-

tito, conseguiron algo máis de
31 durante o ano 2008. Os expertos sinalan que os procesos de investigación e innovación son longos e que deben
manter unha estabilidade
para resultar efectivos.
Un exemplo de que o goberno do PP ten unha estrate-

xia diferente é que non puxo
en marcha a rede NEURONA.
Estaba pensada como un foro
de intercambio de información e experiencias das plataformas tecnolóxicos. Ademais pretendíase crear unha
imaxe institucional única:
“I+D+i en Galiza”.G
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CCOO e UGT convocan folga xeral o 29 de setembro. A data foi elixida
porque coincide cunha mobilización sindical europea contra os recortes de
gasto público. Pola contra, a CIG considera un erro atrasar a folga até despois do verán. Suso Seixo, o seu secretario xeral, considerou “necesaria unha
reacción contundente e inmediata, para este propio mes”, para protestar
contra a anunciada reforma laboral.G

RESPOSTAS Á CRISE

TRIBUNA I Xosé Fernando Pérez Oia.
Economista. Ex analista das Nacións Unidas.

O EURO, DE SAÍDA SI
Un balance de custos-beneficios sobre o euro
daría, segundo o autor,
un saldo negativo para España

O camiño da recuperación da
economía non será doado. A
actual situación produciuse
despois dun feble goberno
rendir a súa soberanía a unha
UE dominada por unha dogmática Alemaña.
O dominio neoliberal obrigou o noso país a introducir
unhas inxustas e deflacionistas medidas fiscais, gravosas
para o benestar da maioría da
poboación e gravemente retardatarias para a recuperación da economía. O descrédito das teorizacións monetaristas e das chamadas “expectativas racionais” ten desconcertado á opinión pública que
observa, dunha parte, o evidente desgaste do discurso
neoconservador e advirte, ao
tempo, o rechamante aumento do seu poder social,
nomeadamente en Europa.
En nome desta teoría gastada,
aplican un doloroso incremento do “exército de reserva”, ou sexa, o dun paro
atemorizado e en situación
comprometida, máis disposto, polo tanto, a aceptar
baixos salarios para produciren hipotéticos beneficios e
renovados investimentos para
as Calendas Gregas. Alzando a
pantasma aterradora do déficit fiscal, nada din da economía da oferta e destrúense os
estímulos á demanda total.
A de saírmos do Euro é
unha proposta esforzada.
Compre antes facer un somero balance das vantaxes e
inconvenientes desta medida.
No seu recente “The Euro”
(Yale U.P. 2009), o conservador David Marsh, salienta a
imposibilidade de deslindar
os efectos beneficiosos da introdución do Euro, coas consecuencias negativas que tiveron certas medidas de alcance
mundial, vinculadas ás políticas globalizadoras. Os Esta-

’’

Odesgastedodiscurso
monetarista
neoconservador coincide
cun paradoxal aumento
do seu poder social”

’’

AentradanoEuro,
e, anteriormente,
na práctica
neoconservadora de
Maastricht (continuada en
Lisboa) produciu perdas en
moitos sectores industriais”

’’

Oparofaicapitular
a certos políticos
e debilita os sindicatos”

’’

Alemañaimpónmedidas
de axuste sobre os países
máis débiles dos 27,
con escasa ou nula
consideración da súa
situación”

dos Unidos, por exemplo,
non serían quen de financiaren a súa desaforada expansión consumista de non ser
pola crecente mobilidade dos
fluxos de capital, as actividades dos bancos centrais das
economías emerxentes e a actuación dos fondos soberanos. No caso de certos países
europeos, aos que o informe
da OCDE de outono de 2007

cualifica de “particularmente
dinámicos”, entre eles España, é oportuno lembrar que
abarataron notabelmente o finanzamento do déficit da súa
balanza de pagamentos ao
permitirlles financiar os intereses da súa débeda co exterior en xuros baixos, favorecidos entón polo BCE e Alemaña. Outra vantaxe mencionada foi a do freo da inflación
nos países que accederon ao
Euro, aínda que Marsh prefira
achacalo a outras medidas relacionadas coa globalización,
para o que aduce os exemplos
á contra do Reino Unido, Suecia e Noruega e o feito de que
a inflación anterior á ruptura
dos acordos de Bretton Woods é apenas superior á dos
comezos do Euro.

QUE CONSECUENCIAS TERÍA A SAÍDA.
Chegados a este punto podémonos preguntar se o diferencial dos xuros sobre a débeda
externa do goberno de España
sería moi alta. Non, ao meu
ver, a condición de elixir un
conxunto variado de divisas
internacionais nas que estivese denominada a débeda
exterior; doutra parte, non debemos esquecer que esta débeda representa só parte,
aínda que importante, da débeda do Estado que en boa
medida é sustentada por fontes interiores, menos susceptíbeis aos factores externos. A
entrada de España no Euro, e,
anteriormente, na filosofía e
práctica neoconservadora de
Maastricht (continuada en
Lisboa) produciu perdas sen
conto en moitos sectores industriais do Estado (por
exemplo no sector naval) abocados a aceptaren un desarme
arancelario rápido de máis.
A insistencia do conservador Banco de España en que
os baixos tipos de interese
abarataron a débeda (que
medrou desmesuradamente)
deberá ser matizada se lembramos que poucos sectores
se aproveitaron dos créditos
para desenvolver iniciativas
de alto valor engadido ou

A chanceler alemá, Angela Merkel,diante dunha pintura do ex chanceler Helmut Köhl.

orientadas a favorecer un aumento da produtividade.
O señor Fernández Ordóñez parece esquecer que a
parte do león foi para o que xa
todos chamamos “sector do
ladrillo”. Daquela, o éxito do
goberno consistiu en producir unha burbulla especulativa de proporcións xigantescas e un aumento masivo do
emprego pouco produtivo. O
Partido Popular aínda se gaba
daquela xesta. O aumento
monstruoso do inmobiliario
(invendido en gran parte) e o
incremento do paro débese ás
cegas políticas de sometemento aos caprichos dun
mercado que non serían posíbeis de contar cunha planifi-

cación indicativa sobre un desatado sector financeiro.
Estes activos non absorbíbeis durante moito tempo,
serven como arma para facer
capitular a certos políticos e
para debilitar as capacidades
compensadoras dos poderes
sociais dos traballadores. A situación facilita o axuste do inmediato custo laboral pola
vida dunha rápida baixada
dos salarios reais, tal e como
aconteceu na Alemaña.

DOUS FRACASOS. Refírome por
último a dous fracasos sociais
maiores das políticas neo-liberais que se están a agudizar
a nivel mundial e sobre todo
en Europa e recordar o >>>
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CRISE DE GOBERNO

Manuel Cao

S

mut Köhl.

TOBIAS SCHWARZ / REUTERS

>>> desastre e a miseria que
estas políticas xa causaron nos
Estados Bálticos. A primeira
está ben exemplificada por
unha declaración do chanceler
alemán Helmut Kohl, que avisara na véspera da sinatura do
Tratado de Maastricht de que a
introdución dunha unificación
monetaria sen avanzar nunha
unión política sería como
“construír castelos no aire”. Ignorando a solidariedade social
entre países e entre clases en
cada país, tal política estaba
abocada ao fracaso, sinalaba o
Chanceler.
A segunda observación, estreitamente relacionada coa
anterior, é a de que o fracaso
institucional da integración da

política fiscal coa monetaria
conduciría, como de feito sucedeu, a un fracaso redistributivo entre países e dentro de
cada país, como consecuencia
de políticas comúns da UE.
A estas consideracións debe
engadirse o carácter hexemónico das políticas propiciadas
dende unha Alemaña que impón medidas de axuste sobre
os países máis débiles dos 27,
con escasa ou nula consideración da súa situación.
Se ao comezo de 2004 deostabamos o neoliberalismo, o
keynesianismo de guerra e unhas tendencias perigosas berrando: “Non a Maastricht!”,
hoxe debemos dicir: “Non ao
Euro e ás reaccionarias políti-

cas da U.E.!” (De feito, a comezos de 2004, o autor destas liñas foi un dos poucos economistas publicamente militante
contra o Tratado de Maastricht, nun artigo que vira a luz
en Análise Empresarial).
Un balance de custos-beneficios daría (de ser cuantificábel)
un saldo negativo para España.
Debo, finalmente, expresar o
meu pesimismo: nesta conxuntura non existen forzas políticas
nin mecanismos sociais dispostos a apoiaren a proposta, atafegados como estamos por unha
esmagadora propaganda mediática que fai que se acepten,
de modo acrítico, sacrificios por
sectores sociais alleos ás causas
desta dramática situación.G

on varios os requerimentos do parlamento español
para que o presidente José Luis Rodriguez Zapatero
acometa unha remodelación coa supresión de varios ministerios e un reaxuste de acordo coas funcións do executivo central segundo as súas competencias tendo en conta,
ademais, a grave crise económico-financeira, a comparativa con outros gobernos europeos e mesmo con algunhas
autonomías que reduciron cargos e organismos públicos
innecesarios para a xestión económica e só útiles dende o
punto de vista da lexitimación político-electoral.
A tardanza do goberno en captar os cambios na dinámica económica tamén se manifesta na inercia no mantemento dun equipo ministerial pensado máis en clave política para unha situación de crecemento na que era posíbel
satisfacer as arelas de case todos os sectores, axentes e colectivos. Aínda que esta situación mudou hai tempo, a falta
de flexibilidade á hora de asumir os cambios e as novas
tendencias levou á inercia resistencial dun Consello de Ministros elixido por afinidade ao líder, equilibrio territorial e
paridade sexual cando xa os rendementos electorais dese
modo de facer política son cada vez menores. Tamén é
certo que o modelo ómnibus de todos os partidos maioritarios leva consigo tentar pescar en todos os caladoiros de
votos aínda que sexan contraditorios entre si.
A falta de capacidade de reacción ante os cambios políticos, económicos e sociais pode dar lugar a unha esmagadora maioría do grupo opositor que levará por diante boa
parte das conquistas democráticas e sociolaborais, sumándolle á crise económica unha crise político-social e
institucional de consecuencias imprevisíbeis. Por agora, as
directrices de Bruxelas están a guiar as medidas de axuste
en materia financeira pero é necesario modificar todo un
conxunto de normativas que só aumentan os custos de
transacción e incentivan os comportamentos ineficientes
materializados en actividades improdutivas e non comercializábeis nos mercados globais. A proliferación de regulamentos que incrementan a burocracia mediante a creación de organismos duplicados, a replicación de estruturas
institucionais que penalizan o traballo e a mellora tecnolóxica e a emisión de sinais que amparan a incompetencia e
aguilloan os enfrontamentos han de ser substituídas por
deseños institucionais orientados á colaboración, ao traballo en equipo, ao logro de metas específicas e á xestión
eficiente tendo como obxectivo fundamental modificar un
modelo de crecemento caracterizado pola especulación
con altas doses de corrupción e xestión ineficiente dos recursos públicos.
A escaseza de luces para captar a natureza da crise semella parella á incapacidade para decatarse dos problemas sociais ocasionados polos gobernos, tal como revela o
descrédito da clase política ante a sociedade. A política
profesional está a priorizar até extremos incríbeis os seus
intereses como grupo sobre a condición de xestores eficaces das preferencias sociais.G

’’

A falta de reacción de
Zapatero pode dar lugar a unha
vitoria do PP que levará por
diante as conquistas
sociolaborais”
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Gómez Noia arrasa na Copa de Europa de triatlón en Pontevedra. O
triatleta ferrolán Xavier Gómez Noia impúxose con claridade na terceira edición da Copa de Europa de triatlón disputada en Pontevedra. O deportista
galego dominou a proba en todo momento, chegando a sacarlle máis de
tres minutos de diferenza ao segundo clasificado, ao balear Mario Mola, actual campión de Europa de triatlón en categoría júnior.G

ESTADIOS

O rugbi feminino consolídase
entre os grandes
O título universitario da Universidade
coruñesa e a presenza de catro xogadoras na
selección española son os principais
alicientes do deporte ‘das quince’ en Galicia
Antonio Cendán

Un dos deportes con regulamentación oficial máis antiga, o
rugbi, comeza a consolidarse en
Galicia despois de que os principais clubs fagan xa máis dun
cuarto de século de historia.
Atrás queda o mítico Xabarín de
Lugo, que chegou a competir en
categorías superiores. O rugbi
galego non se diferencia moito
no seu nivel de consolidación
do dos países dos arredores. A
súa práctica, en gran medida,
faise en ambientes universitarios onde medraron os principais equipos. No caso galego salientan as mulleres, xa que catro
féminas, formaron parte da selección española que acadou o
título europeo ante Italia.

RUGBI FEMININO. Na tempada
que está a piques de rematar, o
deporte “das quince xogadoras” vén de completar unha
gran campaña de éxitos que se
deixan translucir principalmente no título de España universitario acadado pola Universidade da Coruña, que se impuxo na final
por 14-7 ao
equipo
da Universitat
de Bar-

celona, que até ese momento
era o vixente campión da modalidade. O conxunto galego
salientou pola súa contundencia, xa que gañou os oito partidos que xogou en San Sebastián. Nas eliminatorias previas
derrotara aos cadros da Universidad Complutense por 17-7 e
ao da Autónoma de Barcelona,
por 7-0. Na fase de grupos o
equipo universitario galego
arrolou con avasaladora superioridade os conxuntos da
Pompeu Fabra, por 39-0; a Universidad de Alicante, por 34-0 e
a Politécnica de Madrid por 2710. O combinado coruñés estivo basicamente composto por
xogadoras do CRAT da Coruña,
un conxunto que xa ten unha
longa historia dentro do rugbi
galego, a súa aparición remóntase a 1976, na Escola de Arquitectura da cidade herculina.
Aínda que comezou sendo un
equipo fundamentalmente
masculino, co paso dos anos,
abríronlle as portas ás mulleres
o que está a proporcionar un
gran número de éxitos.

CATRO GALEGAS NA SELECCIÓN. Até un total
de catro xogadoras galegas foron
seleccionadas
nos últimos meses para formar parte do combinado español, que gañou o
título europeo ante Italia. Tres destas compoñentes militan nas

Plantel do Crat da Coruña.

’’

Apesardecontarcungrupo
de xogadoras potentes,
os éxitos acadados coa
selección española non se
reflicten no equipo galego”

filas do CRAT e son Paula Medín López, Vanesa Rial López e
Berta García Alonso. A cuarta
galega seleccionada foi Rocío
Eiras García, do Lalín Rugby
Club. Todas elas foron pezas
fundamentais para a consecu-

ALBERTO SEGADE

ción do título continental, salientando dun xeito especial
Paula Medín. O gran partido
da xogadoras galegas foi en semifinais onde o combinado
hispano arrolou por un máis
que concluínte 66-0 a Bélxica.
Na final derrotaron por 31-13 a
Italia.
Pero a convocatoria de xogadoras galegas para distintos
equipos estatais non se detén aí.
Tamén en datas recentes foi
chamada para xogar coa selección de rugbi-7 a xogadora do
CRAT, Elsa Portas.
Con todo, e a pesar de contar
cun grupo de xogadoras poten-

tes, os éxitos acadados coa selección española non se reflicten no equipo galego. De feito,
no campionato de equipos territoriais celebrado na Coruña,
o equipo representante de Galicia tivo que conformarse cun
máis que discreto quinto posto,
nun torneo que se caracterizou,
entre outras cousas, polas grandes diferenzas que seguen a
existir entre unhas e outras comunidades. De feito, a selección galega esmagou literalmente as súas rivais nas loitas
polos postos quinto ao sétimo,
impoñéndose 24-0 a Valencia e
19-0 a Castilla y León. G

Menos éxitos no masculino
A pesar de que conta cunha
maior antigüidade que o feminino, os éxitos de equipos
e xogadores non emularon
os das mulleres. Nos anos oitenta salientou o equipo de
rugbi lugués do Xabarín, nacido ao abeiro da Escola
Universitaria de Enxeñeiros
Técnicos Agrícolas. O equipo competiu en categoría

estatal, pero chegou a descender á segunda división e
na actualidade, co nome de
Muralla, compite na liga galega.
Mais, ao igual que sucede
coas mulleres, o principal
equipo galego dos quince xogadores é o CRAT da Coruña,
que acadou distintos títulos
zonais e incluso chegou xo-

gar a Copa do Rei, no 2001. O
resto de equipos galegos son
o Fendetestas, das Pontes; o
Ferrol, o Mareantes, de Pontevedra; o Zalaeta, da Coruña, o Rugby Club de Vigo e o
Maseda, de Castro de Rei.
Dáse a circunstancia de que
Ourense aínda non ten representante entre os grandes
do rugbi galego.G
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Begoña Garrido, seleccionada
para o campionato de Europa
por equipos. A atleta galega Begoña Garrido vén de ser seleccionada
para o campionato de Europa por
equipos que se disputará os días 19
e 20 de xuño na localidade norueguesa de Bergen. Garrido correrá as
probas de 400 metros lisos e a de
4X400 relevos.G

PAUS

Marta Silva Zamora, campioa de España

‘O golf proporciona
unha gran capacidade de concentración’
Antonio Cendán

Marta Silva Zamora (Ames,
1990) é unha das grandes promesas do golf galego. Recentemente proclamouse campioa de España absoluta desta modalidade deportiva, despois de varios anos intentándoo. Pero, esta golfista no só
destaca a nivel estatal, senón
que tamén é unha das grandes no circuíto universitario
de Estados Unidos, país ao
que se trasladou para cursar
os seus estudios de comunicación. Deste deporte destaca
a “gran capacidade de concentración mental” que proporciona aos practicantes.
Que lle supuxo o título?
Foi unha alegría moi grande,
xa que levaba varios anos intentándoo e por fin chegou.
En Estados Unidos está a
triunfar...
As cousas van ben. En América
xa gañei catro torneos da Conferencia Sur Este coma xogadora de primeiro ano. Podo dicir que tiven unha tempada
moi boa, principalmente a nivel individual.
Que diferencias hai entre o
golf americano e o galego?
Nos Estados Unidos é un deporte moi estendido e, no
mundo universitario, dánche
unhas facilidades que aquí
non tes. Tes datas determinadas para a competición e outras exclusivas para os estudos.
Pensa adicarse profesional mente ao golf?
Pois claro que me gustaría ser
xogadora profesional, pero depende de como vaian as cousas. Primeiro quero rematar a
miña carreira universitaria e
logo, xa veremos. A vida dun
xogador profesional é comple-

’’

Ondemellorestáogolf
galego é no circuíto
feminino de clubs”

’’

Nestedeportehaimáis
lesións das que
a xente pensa”

tamente distinta a dun amateur.
Pódese vivir do golf?
É complicado, pero non imposíbel. Para acadar ese obxectivo tes que estar entre as mellores do mundo. É dicir tes que
conseguir meterte entre as 20
mellores xogadoras do circuíto americano ou estar entre as
mellores de Europa.
Como se encontra o golf feminino en Galicia?
Cada vez mellor, aínda que
nos queda moito camiño por
percorrer. Temos grandes xogadoras coma Katia Fernández ou Mandy Goyos. Onde
mellor está o golf galego é no
circuíto feminino de clubs, hai
moita competitividade e foi de
aí de onde saíron as grandes
xogadoras galegas. Ademais,
temos unha gran canteira xa
que cada vez é maior o número de xente que se anima a
practicalo.
Que tal andan de axudas eco-

nómicas?
Non me queixo, polo de agora
a Secretaría Xeral para o Deporte pagounos as viaxes a distintos torneos. Cos deportistas
de elite pórtanse algo mellor
que connosco e perciben bastantes máis cartos.
Que contribución fai o golf á
sociedade?
É un deporte pouco coñecido
que nada ten que ver coa imaxe que transmiten as películas.
Non embargante, o que poucas veces se di é que mellora a
concentración mental. É unha
práctica deportiva moi lenta
que dá moito tempo a matinar. Eu, cando estou no campo, só penso no xogo. Tes que
abstraerte de todo o que teñas
na mente e centrarte no pau e
a bola. De feito, hai grandes
xogadores que teñen un magnífico toque, pero logo á hora
de xogar fállalles a mente.
Hai que ter algunha característica especial para ser unha boa
golfista?
Hai que ser moi tranquilo e ter
moita forza mental. Esas dúas
calidades son tan necesarias
coma ter un bo toque de bola
ou tamén ter unha boa vista
de cara ao burato. Pero, calquera que queira practicar o
golf pode adquirir esas facultades.
E a nivel físico que se precisa?
Aínda que moita xente descoñeza que neste deporte existen lesións, o certo é que aparecen con máis frecuencia do
que se pensa. O calcañar de
Aquiles dos golfistas son as
costas e os ombreiros, polo
que é preciso unha preparación física axeitada, principalmente muscular, as dislocacións nos ombros son bastante comúns.G
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NOVO ACADÉMICO

Co poeta Bernardino Graña entra o conto pop
Bernardino Graña
xa é académico,
logo de ler un
discurso sobre o
conto popular e
Rosalía respostado
polo seu vello
amigo Ramón
Lorenzo
X.C.

O

12 de xuño no Auditorio de Cangas,
Bernardino Graña entrou na Academia, “os galegos somos como os salmóns. Se queremos
buscar as nosas augas puras e
primixenias e seguirmos sendo
coma nós mesmos, se queremos sobrevivir, sermos fieis á
nosa identidade, temos que
deixar o ancho mar do castelán
e impulsarnos contra corrente,
polos cursos estreitos e doces,
río arriba, polos nosos ríos galegos, con perigo de topeñar
nalgún penedo, ou sermos comidos por algún oso no camiño. E río arriba do noso esforzo,
no cumio do noso afán está a
Real Academia Galega”.
Con esa contundencia se expresou o escritor de Cangas, poeta, dramaturgo, novelista, múltiple e xeneroso en toda a súa
aventura vital, definida por unha
manchea de libros, reseñada no
discurso de resposta por Ramón
Lorenzo, amigo tamén de cincuenta e dous anos de vivencias
comúns desde os afastadostempos de estudantes en Madrid,
onde Bernardino Graña formou
parte do grupo Brais Pinto.
Graña titulou o seu discurso
de entrada “Contos populares e
Rosalía”, e fixo un itinerario que
foi do miniño que escoitaba o
arrolo das narracións populares,
ao intelectual maduro que interpreta algunhas das claves feministas do “Conto gallego” da nosa poeta nacional, Rosalía de
Castro, “é un conto de todo feminista. Feminista porque a
muller nunhas condicións de
marxinalidade e de inferioridade, nin era dona de si mesma,
estaba entregada, vendida ao

O presidente, Xosé Luís Méndez Ferrín, imponlle a medalla de académico a Bernardino Graña en presenza do secretario, Xosé Luís Axeitos.

’’

Darbo,ondetodoomundo
falaba galego, foi o lume
da miña infancia”

guén. En todo caso era unha paxariña na gaiola, unha ratiña na
casa, unha piollosa, un rei na
noite e na tempestade, unha
María Soliña”.

LITERATURA FALADA DESDE ANTES DE
NACER. O percorrido de Bernar-

’’

Antesdecontactar
coa literatura escrita
fun encantándome
coa literatura oral”
[Bernardino Graña]

home, dada ao home. O seu
porvir: o matrimonio. (...) Rosalía non era unha resignada esposa, como di Carme Blanco no
seu libro Literatura galega de
muller. (...) A muller soa e desprotexida pola xustiza era nin-

dino foi unha reivindicación da
literatura popular tal como recastou en Galicia, “coido que foi
un produto realmente popular,
creado polas mulleres de Galicia (tamén polos homes), sen
intervención dos sacerdotes, ao
revés do que acontece en Euskadi. Unha das probas é a cantidade de contos populares irónicos contra os curas. Iso non impide que os nosos contos poidan ter nacido cun antiquísimo
fondo relixioso anterior á relixión católica e máis cun certo
aire antimonárquico”. Unha
identificación fonda previa ao

seu nacemento en 1932, “á miña nai, cando eu estaba dentro
dela, contábanlle contos, e eu
oía e gozaba coa súa música,
coas súas ondulacións sónicas,
que eran sons da beiramar de
Darbo-Cangas, da nación, que
quere dicir precisamente onde
se nace. Darbo, onde todo o
mundo falaba galego, foi o lume da miña infancia. Foron
meténdome en contos antes
dos contos, antes dos libros. Antes de contactar coa literatura
escrita fun encantándome coa
literatura oral”.
Bernardino Graña, que exerceu o ensino, mesmo sitúa a orixe dalgunhas das súas creacións
en redaccións de vellos alumnos, que el recreou e recoñeceu
nas literaturas populares doutros países, como no paralelismo que establece entre a súa
noveliña O gaiteiro e o rato Pé-

SONIA DAPONTE

rez, conectada con obras da Rusia, Xapón ou Portugal, “se o
conto popular ten ás, como dicía Grimm, vai de país en país,
desde antes de haber avións e,
ademais, vén de remotas orixes.
Pode ser antiquísimo e reflectir
a psicoloxía e as formas da cultura do lugar”.
Citando a Elena Fortún reivindicou a idea de que hai que
despertar, a medio do conto e
o poema, unha chispa de luz
divina no cerebro do neno, “as
mentes infantís e inxenuas dos
nenos e do pobo son sensíbeis
á palabra rimada, aos primeiros relatos, ás cantigas que encantan e enfeitizan. Non desterrremos das nosas vidas e
das vidas dos infantes a imaxinacion, o prendemento no fermoso, no marabilloso (...) un
esplendor, un lampo que hoxe
falta en moitos cerebros”.G
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nto popular na Academia
‘¿Como hei vivir mañán sen a luz túa?’
“Na súa poesía hai dúas claves
que están presentes nos nove
poemarios que publicou. Son
o amor e o mar e el mesmo se
ten definido como o poeta do
amar”, definiu Ramón Lorenzo ao Bernardino poeta que
ao tempo encamiñou outros
empeños literarios, “se pensamos na literatura de Bernardino, decontado nos vén á cabeza a súa faceta de poeta e, certamente, é a que lle deu máis
fama, pero non debemos esquecer a súa querenza polo
teatro, o apego aos contos para nenos e para maiores, como nos deixou ver no seu discurso, e mesmo ultimamente
a súa aproximación á novela”
Acaso o peso da súa obra
poética, tamén alimentada
pola excelencia como recitador, deixa en todos nós a idea
de que toda a súa obra está
preñada de lirismo, e tamén
porque algún dos seus versos
traspasaron, mercé á música
de Suso Vaamonde ou Emilio
Cao, as fronteiras do libros,
como aquel “como hei vivir
mañán sen a luz túa!”, que se
repetía nun dos poemas de Se
o noso amor e os peixes (Sar
arriba andasen) de 1978.
En todo caso Lorenzo insiste
na idea nuclear de poeta, “Bernardino nunca abandonou a
poesía e deixou escrito que para el a poesía é a propia vida,
unha emoción, unha vibración, a expresión dun misterio
continuo, e en todo iso xoga un
papel importante o amor, a
paixón, un ardor de sangue que
se transmuta en forza espiritual
e que leva tamén á angustia e á
desesperación cando non é correspondido. Tamén é fundamental nos seus poemas a presenza do mundo que viviu nos
anos da infancia, sobre todo o
mar, e despois está a crítica social, que aparece de maneira
repetitiva nos seus poemarios,
porque lle produce arrepío a
degradación da natureza e a
falta de amor. El fixo poemas de
diferente factura, desde sone-

’’

Nuncaabandonouapoesía
e deixou escrito que para el
a poesía é a propia vida,
unha emoción,
unha vibración, a expresión
dun misterio continuo”
[Ramón Lorenzo]

tos ao verso libre, con alternancia continua no número de sílabas e pasando polo ritmo tradicional do romance, e considera que a poesía vai unida ao
ritmo, á música e que o poema
debe ter unha igualdade e desenvolver unha idea esencial
sen saltar dunha a outra, ten
que se ser coma un estoupido
da mente e do corazón”.

UN BRAIS PINTO. A coincidencia
no grupo Brais Pinto de Lorenzo, Bernardino e o presidente actual da Academia,
Méndez Ferrín, foi sinalada
no acto de ingreso, “en Brais
Pinto cada un de nós tiña a
súa vida particular, pero estabamos moito tempo xuntos e,
alén das troulas e do traballo,
estaban as horas de conversa,
nas que falabamos de literatura e estaba a lectura de libros,
cos gustos particulares de cadaquén. Era o momento do
existencialismo e Bernardino,
igual ca Franco Grande, xa
soubera en Santiago quen
eran Kierkegaard e Schopenhauer e o seu carácter foi modulado tamén pola lectura da
filosofía e o misticismo orientais: os aforismos budistas e
taoistas, os contos dos sufís, os
poetas orientais como Omar
Khayyam e inclusive a Biblia.
De aí ese carácter afábel, ese
mirar a vida con serenidade,
positivamente, sempre respectuoso, atento ao mundo e
ás persoas. Despois viñeron
para el, coma para outros
membros do grupo, autores
como Sartre, Camus, Torga,

Un aspecto do auditorio de Cangas.

Horacio Quiroga, Jack Kerouac, Vicente Aleixandre,
Neruda, Vallejo, Borges,
Faulkner, Dylan Thomas e outros moitos, e mesmo por intermedio de Reimundo Patiño chegou ao coñecemento
dos pintores Mark Tobey e
Jackson Pollock”.

PATRIOTISMO E ALEGRÍA. O ramo
do discurso de benvida foi unha acuarela de admiración pola

SONIA DAPONTE

traxectoria de Bernardino, “velaquí o temos, un home que
nunca renegou de Galicia e do
galego, que durante toda a súa
vida se dedicou á literatura, pero que tivo tempo para divertirse, para andar de esmorga cos
compañeiros, para sentir amores e desamores, para gozar da
paternidade xa entrado en
anos, para soñar, para ser un
home-neno permanente, para
ser un amigo fiel dos seus ami-

gos e para ver sempre a vida en
positivo, aínda que tivese que
pasar por momentos de amargura, de pesimismo e depresión, dos que sempre conseguiu saír triunfante. Cincuenta
e dous anos despois de coñecelo seguimos sendo amigos e seguimos pensando que hai que
alumear as tebras deste país
nuns momentos en que tantas
forzas subversivas están loitando contra a nosa lingua”.G
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A procura do tesouro

Por unha Galiza neofalante

ARTIGO GAÑADOR DO VI PREMIO

ARTIGO RECOÑECIDO CUN ACCÉSIT

Marica Campo

É ben coñecido o conto aquel dun pai
que, tendo uns fillos nugalláns, decidiu
darlles unha lección póstuma e asegurarlles así o futuro.
Anunciáballes no
testamento a existencia dun tesouro
nas terras que herdaban. Os fillos,
movidos pola ambición, deixaron
atrás a preguiza e dedicáronse en corpo
e alma á procura do tesouro. Cavaron e
cavaron até converter os terreos ermos
nun verxel. Non tardaron en se decataren de que o achado era a feracidade
daquelas terras.
Se cadra a nós tamén nos teñen falado do tesouro que é a nosa lingua
propia, o galego; mais non acreditamos na verdade do anuncio. Coidamos que se trata dunha cuestión puramente sentimental, afastada da razón
práctica. Unha atadura ao pasado que
non leva a ningures. A onde nos trouxo
este pensamento é doado de constatar. Os bens que pode xerar unha
maior identificación co noso están aínda sen explorar abondo. Non parece
errada a idea de que coa lingua recuperariamos o orgullo de sermos nós e, co
orgullo, a capacidade de pensarmos
unha Galiza menos dependente, máis
creativa e, daquela, máis próspera.
Nesta órbita se moveu o pensamento
de Pondal e, consonte ao que deixou
escrito, non semella apócrifa a súa resposta á pregunta de por que non prospera Galiza: «Porque renunciou á súa
lingua».
O noso eido, como o do conto, está
inculto e cheo de malas herbas. Estas
son os prexuízos que inzaron por toda a
parte e impiden a puxanza dos gromos,
que os hai.
Entre as ortigas do pailanismo que
nos leva a considerar superior todo o
que vén de fóra, pugna por se abrir paso cara á luz a planta da conciencia
dun pobo que ten na fala de seu o máximo expoñente e o máis puxante motor. Fronte aos saramagos do autoodio, a autoestima tenta o seu camiño.
Mais unha especie nova vén sumarse
ás que afogan o seu crecemento. Chámanlle imposición e compárana coa
que se fixo do castelán outrora. A falacia do argumento evidénciase cun símil que pode parecer antigo: Non é o
mesmo destronar un rei lexítimo que
repoñelo no seu trono. Certamente
non leron a Paulo Freire na súa Peda-

goxía do oprimido, perfectamente
aplicábel ao caso do galego. Segundo o
autor brasileiro explica, mentres o
opresor lle impide ao oprimido ser, o
oprimido loita por este dereito. E, o
que non é menos importante, os opresores, a prohibir que os outros sexan,
non poden á súa vez ser. Daquela, ao
retirarlles o poder de esmagar, restáuraselles a humanidade que perderon
no uso da opresión.
Cómpre, xa que logo, unha revolución ecolingüística para erradicar as
malas herbas e achar o tesouro. Temos
o plano ben trazado coas palabras dos
que nunca esqueceron a súa situación,
Novoneyra por exemplo: «Recóllote da
TERRA, estás mui fonda». Temos a for-

Marcos Abalde Covelo

Durante o século XX viuse moi minguada tanto a cantidade das persoas galegofalantes (ruptura interxeracional) como
a propia calidade
do galego (hibridación). Na sociedade
nada é natural nin
espontáneo. Só un
uso brutal da violencia simbólica e
física puido provocar semellante asimilación lingüística. A
migración masiva ás cidades acelerou
este proceso que aínda hoxe é lexítimo
por unha idea forza fundamental: todo
galego é un mal galego. Se é estándar

PACO VILABARROS

za do amor para converter a que tería
que ser, en orixe, lingua materna, en lingua filial, amical, do ensino, do traballo
e dos negocios. Se a cadea de transmisión quebrou na natural sucesión de
elos, é preciso recompoñela como sexa,
mesmo deixando á parte a súa configuración lineal e converténdoa en rosa
dos ventos. Si, a sinalar todos os rumbos
da existencia, a conxurar a pauliña de
séculos que nos afastou do noso ser auténtico e nos desherdou.
Porque sucede que, por moito que
teimemos en ignoralo, as cousas do corazón e as cousas de comer están misteriosamente unidas. Mais sucede tamén
que aquelas son as primeiras no acontecer dos feitos.G

porque é un galego da tele, inventado, de
libro. Se é dialectal porque é un galego de
cortello, castrapo, de pailáns. Para boa
parte da mocidade, a inmersión no castelán é case total por causa da diglosia familiar, do ensino e dos medios de comunicación. O noso pobo ten un trauma
coa lingua, mais calquera trauma é unha
posibilidade de crecemento. Acabarmos
co racismo lingüístico será a única maneira de o superarmos.
Neste contexto, todos e todas deberiámonos considerar neofalantes e neoescribintes, independentemente da idade de (re)instalación no galego, pois o
fulcral é racharmos co apartheid, acrecentarmos os usos do idioma e así restituírmos a dignidade colectiva. «Para os

neofalantes que ceibarán Mátrix», deste
modo dedicaba O’Leo un dos textiños
do seu libro Hai cu. A persoa neofalante
como construtora da súa propia historia
lingüística, non como vítima. A persoa
neofalante consciente, dignificad(or)a,
que ultrapasa a diglosia. Cómpre esforzo, seguranza e estudo dun idioma de
calidade non subordinado ao castelán e
libre da miopía imposta polas fronteiras
do Estado. Canto podemos gozar cos
produtos culturais de países galegófonos
como Portugal ou Brasil!
A xente nova non fala na lingua das
nais; fala, canta, ri, ama na lingua das
amizades. Na actualidade, non fai sentido subliñar a lingua materna. Acho
moito máis importante asumirmos o
galego como lingua fraterna, lingua que
escollemos, das irmandades, dos irmáns e irmás galegas. Fan falta referentes que transmitan entusiasmo e animen a dar ese paso para adiante, pois o
galego co mamarmos non chega.
Son moitos os preconceptos contra
as persoas neofalantes e ningún contra
as «neohablantes» de castelán. A estas
últimas, ninguén as increpará polo seu
mal castelán, nin por usaren un castelán
pouco castizo, nin ninguén lles pedirá
explicacións, nin lles preguntarán se
pertencen a este ou aquel partido. Imaxinan que a súa lingua é neutra. Hai outra xente que quere erguer un muro entre galegofalantes e pensa que a falante
inicial é unha falante de primeira, de pedigrí e a neofalante, unha de segunda,
de palleiro. Esta idea nega a propia posibilidade da aprendizaxe e alias esquece
que a proxenie dos e das neofalantes xa
será falante inicial e, sen corromper ningunha esencia, dirá neopalabras tan fermosas como «vermello», «cadeira»,
«avó», «grazas» ou «portaluvas».
Esa teima das persoas neofalantes
por empregaren unha lingua plena en
todas as ocasións crea unha comunidade de (neo)falantes á súa volta. Elas están a protagonizar un proceso de descolonización que traza o retrato dunha
nova Galiza, dona de si, sen complexos,
libre. O propio Castelao, que con nove
anos emigrou á Arxentina, volveu a
Rianxo falando castelán. Será de adulto
cando tome consciencia da situación
da lingua e opte polo galego. Así é como
se transforma a sociedade, como se deixa de obedecer e se comezan a tomar
decisións, como a persoa pasa de ser un
súbdito a ser un cidadán. O futuro do
galego está no suburbio, no apartamento, na mocidade, nas e nos neofalantes.
Como afirmaba Belén Regueira: «Galiza
será neofalante ou non será».G
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Herbaluisa

Estalotes

É habitual que moita xente pregunte.
“Cales son as herbas de San Xoán?”,
como se houbese unha fórmula ou receita precisa para facer esa pseudomáxica auga coa que nos debemos lavar,
según a costume, na mañanciña da
noite de San Xoán.
Mais non hai tal “lista oficial de herbas”,
senón que en cada zona se usan aquelas máis olorosas e que están en floración nestas datas de xuño.
Aquí vos vai a suxerencia dalgunhas das
máis usadas e das máis abondosas na
nosa contorna. É máis divertido e
mesmo máis barato ir buscalas a calquera campo que mercar o ramo xa elaborado no mercado.
Pero tamén podedes botar no recipiente moitas máis herbas e flores de
bo cheiro que atopedes na vosa excursión!

Loureiro

Trebo

Fiuncho

Menta
Rosa

Herba de San Xoan
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DE VERDADE
Antonio García Teixeiro

D

e que a LIX é unha literatura invisible non
existen dúbidas. Un bo número de amantes da palabra
escrita levamos anos e anos
predicando (como din os
meus queridos Xabier, Paco
ou David) para que a lectura
sexa considerada como algo
esencial na formación dos cativos. Bibliotecas, Casas de
Cultura, colexios públicos e
privados saben desas palabras sementadas con ilusión.
Os medios de comunicación
acostuman a dar as costas á literatura para os pequechos.
Non a valoran. E velaquí que,
hai uns meses, El País dedica
¡dúas páxinas! a falar de libros
para nenos.¿A razón? Que
dous escritores de verdade
escribiron senllos contos para rapaces.¡Aleluia! E na conversa entre os dous autores
atopamos opinións coma estas: “Existe un tipo de literatura infantil que fala aos nenos
coma se fosen torpes ou parvos. E os nenos teñen unha
lucidez e unha lóxica que xa
quixésemos os maiores”. Ou
“o importante é que a LIX
axude a salvar a lectura para
que non desapareza. Esa é
unha posibilidade que non
hai que descartar. Hai unha
literatura utilitaria, para formarse, que non vai desaparecer, pero á literatura podería
pasarlle”. E falan e falan. Vanme permitir que dubide de
que a eles lles importe moito
a LIX. Véñenme á cabeza, en
Galicia, moitos profesionais
do ensino,das librarías e das
bibliotecas, anónimos pero
implicados, especialistas e escritores que levan anos dicindo estas cousas –e máis– tan
evidentes en circunstancias
difíciles sen atoparen o eco
preciso nos medios. Persoas
que traballan acotío cos pequechos porque cren niso.
Non se chaman, dende logo,
Mario nin Arturo, pero apostan de verdade pola dignidade dunha literatura absolutamente imprescindible.G

’’

De que a LIX

é unha
literatura
invisíbel non
hai dúbida”

Atopa neste barullo de letras os nomes de nove famosos desertos do mundo.

Axuda ao caracol a chegar á
súa comida...

Conto e maxia
Chrystyan Magic.
Atrapado na torre.
Autor: Xoán Babarro e Ana Mª Fernández
Editorial: Everest Galicia. Col. Ler é vivir

Everest Galicia da man de dous dos escritores referentes dentro da literatura
infantil e xuvenil das nosas letras, proponlles aos lectores a partir de dez anos,
esta ilusionante viaxe a través do
abraiante, á vez que misterioso, mundo
da maxia. Xoán Babarro xunto a Ana
María Fernández son os encargados de
novelar a historia dun rapaz cuxo maior
desexo na vida é a de ser mago. Para lo-

grar o seu obxectivo, ademais de esforzarse, terá que pór en práctica todos os
seus coñecementos, que grazas tanto á
súa avoa, na transmisión de contos tradicionais, coma á sabedoría do ancián
meigo Bosco, foi acumulando ao longo
dos seus poucos anos de existencia. Nos
once capítulos que conforman este libro, o lector poderá descubrir, dun xeito
lúdico, os inicios da andaina profesional
do mago Chrystyan Magic, co que, sen
ningunha dúbida, moitos deles terán
gozado en familia co seu espectáculo
cheo de fantasía. Co emprego de ricos
diálogos, salferidos dun sutil humor e al-

ternando coa
narración en
terceira persoa, créase
un mundo
paralelo ao
real onde
todo pode
suceder, xa
que a imaxinación se converte no fío
condutor desta historia de superación
persoal. As ilustracións de Marta Rivera
Ferner dotan de vida os personaxes, reais ou non, deste universo dos soños.G
Alba Piñeiro
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Iolanda Zúñiga gaña un Xerais
con recendo brasileiro
O Premio Merlín foi para Teresa González Costa
coa historia dunha bicicleta
César Lorenzo Gil

A escritora Iolanda Zúñiga (Vigo,
1975) conseguiu o Premio Xerais
no seu debú como novelista,
logo de publicar un só libro de
relatos, Vidas post it. A portavoz
do xurado, Comba Campoy,
destacou da novela a súa potencia narrativa, a capacidade para
xogar e incluso derrubar os límites tradicionais do xénero novelesco, o reto para o lector en cada
páxina e a comuñón entre diferentes rexistros e distintas referencias á cultura popular.
A novela, que levará o título
de Periferia, entusiasmou o xurado, que a premiou por unanimidade, algo raro na historia
dos Xerais. Campoy chegou a
dicir que espera que a editorial
a converta pronto nun libro
electrónico para poder así
acompañar a lectura coa ampla banda sonora da obra.
O xurado, do que tamén foron membros Belén Regueira,
Manuel Anxo Candelas, Roberto Pérez e Antón Sobral, subliñou a modernidade da obra.
“É unha obra do século XXI, do
2010. Un relato compacto, tamén mesto, extenso e verdadeiramente fascinante, cun
enorme poder de sedución”.

DISCURSO EN FORMA DE RAP. Iolanda Zúñiga aproveitou a

hora dos agradecementos
logo de recoller o premio para
ler un discurso moi literario
no que sobardou as propias
referencias á súa novela para
mostrarnos, quizabes, un retrinco do modo de narrar que
empregou na obra. A escritora describiu o seu libro
como un relato negro, africano, a ritmo de rap, escrito
nas lindas, na periferia da literatura e da existencia.
Relembrou Zúñiga a orixe
do libro. No 1996, a escritora
coñece a música da cantante
brasileira Marisa Monte e fica
apaixonada. Desde aquela
pescuda nas referencias culturais brasileiras, aumentando a fascinación polo país
sudamericano. Tras unha feliz coincidencia nunha páxina
de parola na internet coñece
unha veciña de São Paulo e
acaba visitando a cidade no
2007. “Luciana salvoume
cando estaba perdida”. É nesa
viaxe na que nace Periferia.
“O libro foi concibido coma
un texto contra a soberbia,
contra a estupidez, contra a
ignorancia. Contra a ridiculez
do ser humano, que ten a certeza de sentirse o centro do
universo. É un texto a favor da
tolerancia, aberto ao diálogo,
sen fronteiras…”

CELERÍFERA. O Premio Merlín de

Iolanda Zúñiga.

MANUEL G. VICENTE

Teresa González Costapremio Merlín.

MANUEL G. VICENTE

Celebrando os 25 anos do Merlín
Nunha cerimonia na que a
pantasma da crise pairou sen
amosarse e onde houbo menos reivindicación ca o ano
anterior, o miolo dos discursos da mantedora literaria,
Fina Casalderrei, e do director xeral da editorial, Manuel
Bragado, discorreron ao redor do 25º aniversario do Premio Merlín.
Casalderrey leu o discurso “Chove prata en San
Simón”, no que quixo dignificar a literatura pensada
para os novos, moitas veces
marxinada e incluso non
considerada “literatura”.
“Canto máis medramos,

máis nos contradicimos.
Por unha banda aseguramos até a sacidade que a infancia é a nosa patria. Recorremos á infancia cando nos
queremos poñer trascendentes e logo, temos por
pueril o que ten relación directa con ela”.
Bragado tamén quixo
lembrar os 25 anos do premio, a aposta que supuxo naquel primeiro ano (1985) fomentar a literatura infantil e
favorecer a evolución dunhas
letras que non deixaron de
medrar no tecido editorial
galego. Como valoración final dos premios, o director de

Xerais subliñou o bo momento das narradoras en Galiza e lembrou que esta é a década da voz feminina no premio. “Nos primeiros 17 anos
de galardón só unha vez gañou unha muller. As demais
fixérono nestes últimos tempos”. Bragado tamén pediu
xustiza e respecto para a xeración dos nacidos a finais da
década do 1970 (como as autoras e dúas das compoñentes do xurado). “É, sen dúbida, a xeración máis preparada da historia e en troques
a sociedade en xeral ben a ignora ben a instalou na precariedade”.G

literatura infantil e xuvenil recobrou maior protagonismo
xa que este ano non se fallou o
Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil. A gañadora foi Teresa González
Costa (O Grove, 1975) co libro
A filla do ladrón de bicicletas.
O portavoz do xurado, Antonio García Teixeiro, gabou o
ritmo “case teatral” do libro e a
frescura dos personaxes. A
modo de resumo da historia,
Teixeiro explicou que a protagonista, Serafina, é filla dun ladrón de bicicletas e vive baixo a
estrita ollada da tía dona Perfecta. A salvación para a cativa é
“Celerífera”, a súa bicicleta e
cómplice de todas as aventuras.
O xurado este ano, por se
celebrar o 25º aniversario do
premio, estivo composto por
gañadores do certame. Ademais de Teixeiro estaban Mar
Guerra, Xacobe Fernández Serrano, Gloria Sánchez e An Alfaya. Noutros anos, sempre estiveron no xurado lectores menores de idade. Ademais de
premiar a Costa, recomendou
que se publicase a finalista que
levou o lema “Canis Lupus”.
González Costa agradeceu
o premio recordando a súa infancia. “A miña grande ilusión
era ter a bicicleta verde de meu
irmán. Lembro unha excursión a Santiago e o enorme
golpe que lle dei ao Santo dos
Croques só co fin de que
aquela bici fose miña”.G

A cidade sen lindes
Cando un chega a São Paulo por
primeira vez é como adentrarse
nun caudaloso río. As correntes de
coches, camións e motos van atravesando as avenidas, tinxindo de
cinza os coqueiros e as bananeiras,
enchendo as nefras de cheiro a gasoil e alcol nunha paisaxe na que
custa atopar os límites.
Sobre esa cidade, que ten
máis de 20 millóns de habitantes
na súa xigantesca área metropolitana, escribiu Iolanda Zúñiga en
Periferia. Sobre os barrios de favelas que se estenden desde hai
décadas en perpetuo crecemento cara ao interior, convertendo a terra vermella en acam-

pamento de supervivencia de
miles de inmigrantes nordestinos desposuídos que xogan,
cada día, a vida na ruleta.
Sobre a negritude nunha cidade que presume de ser construída por emigrantes europeos e
onde o racismo é un veo por veces disimulado que proe en
forma do rap de Racionais MCs e
outros grupos de hip-hop e funk
que aboian amplificadores de
son cada fin de semana.
Nese universo contraditorio e
esperanzador a literatura galega
pousa os ollos. Haberá edición
brasileira da novela gañadora do
Xerais 2010?G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Bilbao-New York-Bilbao. Kirmen Uribe. Xerais.
 Settecento. Marcos Calveiro. Xerais.
 Unha historia que non vou ... Cid Cabido. Xerais.
 Invisible. Paul Auster. Galaxia.
 Nocturnos. Kazuo Ishiguro. Galaxia.

’’

DINOSAUROS
Rexina Vega

U

n día espertaremos e Galicia non estará... Este microrrelato, pendurado hai días
por Camilo Franco no seu muro
do Facebook condensa a impresión de abraio, o frío que, paseniñamente, todos imos sentindo
nos ósos. Porque a estas alturas a
sensación que moitos temos é a
de berrar sen voz, a de dar interminables pasos sen pés por un
longo corredor que non damos
percorrido. Todo se desmonta,
todo cae ou se derruba, o valor, o
discurso e os símbolos... Pouco e
pouco ímonos vendo nós mesmos como ELES queren que nos
vexamos: unha minoría marxinal, unha minoría avellentada
reunida en conciliábulos.
Alleos á rabia, ao alporizamento, os nosos representantes
institucionais habitan unha dimensión paralela na que, simplemente, nos negan. Non hai
xa nada que dicir. Non hai diálogo. A mesma resistencia non
existe, posto que nada diso sae
logo na crónica dos medios de
comunicación, ferreñamente
controlados. Vistas así cousas
podemos seguir falando cada
vez máis cheos de amargura ou
aplicar, ferozmente, o optimismo da vontade. E entre os fíos
nos que enraizar esa esperanza
está a mocidade, esa mocidade
que ao incorporarse ao mundo
laboral ou ao entrar no mundo
universitario percibe cada vez
máis a nosa identidade, a nosa
diferenza resistente como un
valor polo que apostar. Para esconxurar o pesadelo bo é tamén
acreditar no reforzo positivo, na
acción de rúa. E encher, como
quere Galego Lab, a rede de
crowdsourcing, as sesións de fitness de música en galego, e facer, como fai Leo Arremecaghona que nos coches de todos os
pais de todos os alumnos que
pasan polas nosas aulas se escoiten os cedés cos que os agasallamos. Inoculación. Virase.
Todo para evitar vérmonos convertidos en dinosauros!

’’

Para esconxurar
o pesadelo bo é tamén
acreditar
na acción
de rúa”

crítica

NON FICCIÓN ¬
 55 mentiras sobre a lingua... X. H. Costas. Laiovento
 Instrumentos tradicionais ... S. Carpintero. Difusora.
 Así fan os bailadores... VV AA. Dos Acordes.
 En castellano no hay problema. C. Callón. Xerais.
 A cociña de Larpeiros. Benigno Campos. Galaxia.

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

NARRATIVA.

A vida
e a beleza da arte
Settecento
Autoría: Marcos Calveiro.
Edita: Xerais (185 pp.).

Venecia, unha das cidades que
se prestan especialmente para a
novela histórica. Esa monumentalidade, a actividade febril,
o non menos febril mundo da
arte, trasfego
económico,
progreso, a vida
xurdindo da
auga, a vida
aproveitada até
a derradeira
pinga. E ese delicioso engadido que conleva
grandeza e decadentismo no
mesmo chiscar de ollo. Venecia
é todo iso e unha longa e rica
historia na cal a procura de beleza ocupa un destacadísimo lugar. E se por riba de todo iso superpoñemos o século XVIII parece que só é poñerse a escribir e
a vida xurdirá, a beleza agromará entre as palabras como un
río. Mais, a novela histórica é o
xénero narrativo máis esixente
por algo, abonda con que aquí
ou alí o lector perciba desaxuste
coa Historia real e, aínda sen esquecer que a novela histórica
non é ensaio histórico, o desengano adónase do lector.
Nesa Venecia sitúa Marcos
Calveiro o inicio da súa novela
Settecento, que despois de deslocará a Santiago de Compostela para morrer, con Vivaldi, en
Viena. Nesa Venecia da sétima
centuria do segundo milenio,
tocaranse as vidas dunha serie
de personaxes que habitan a Serenísima. Giacometto Casanova, que aínda é novo e seminarista mais non deixa de ser Casanova. CarloTorttoni (homenaxe a Carlo Goldoni), avogado
que escribe libretos para Vivaldi
e está namorado de Anna Giró,

Marcos S. Calveiro.

A.N.T

prima donna que comparte con tituído por outros equivalentes
Vivaldi, cama, vida éxitos e fra- deixará un furado na memoria
casos. Caterina, alumna de Vi- lectora.
valdi no Hospicio da Piedade,
Esta novela, igual que Festionde se educan orfos, fillos bra- na Lente, está moi atenta a revos e tamén burgueses que non flectir a dupla moral coexistendesaproveitan a oportunidade; te, a máis apegada á deizante
Giró ten ciumes dela e Aldo e cosmovisión medieval e outra
Giacometto serán rivais por ela. máis moderna e liberada que
Leo, león alado do Pazo Du- cre nas potencias do ser humacal, todo o ve; personaxe moi no. Introduce personaxes hisinteresante desde o punto de tóricas secundarias que pespuntan o percorrido
vista de técnica narrahistórico, completiva. É unha personaxe
mentos ou áncoras remediadora, que á vez
Olector
forzando a historicidadistancia o narrado
ten tempo
de e decorando o am(métese no medio, interfire entre o narra- de namorarse biente cun plus de verosimilitude.
dor e o lector) e tamén de Venecia
É un proceder moi de
o achega, achégao e do seu
Marcos Calveiro, xa
tanto que nolo trans- esplendor
desde Rinocerontes e
mite interiorizado decadente
quimeras, crear, xun(pois toma postura so- e cultural”
tar personaxes e poñebre o narrado).
los a interacturar entre
A aliaxe entre as
si, neste caso a partir
personaxes e Venecia
resulta asombrosa, explicán- dos diferentes triángulos, de
dose e ilustrándose ambos mu- lados compartidos, algo así cotuamente, é a apropiada nun mo un proceso de simplificaescritor que se aproxima á ex- ción daquel tan aberto camiño
celencia narrativa. Hai que en- narrativo inicial. Proceso que
gadir, porén, que só estamos a opera – marabilla da maxia lifalar da proposta narrativa. teraria– desde a complicación
Leo, por exemplo, segundo que fai derivar a trama. Unha
avance trama vai desaparecer deriva incontrolábel na cal a
por completo; non sendo subs- procura da beleza, da excelen-

’’

cia que fai irrepetíbel a vida humana, resulta o verdadeiro fío
condutor ao que xuntaremos a
febleza propia dos humanos,
esa cegueira á hora de vivir. A
novela remata cando a propia
limitación do creador ve confirmada a imposibilidade de
resolución de algo que non está nas súas mans e que non é
outra cousa que a vida.
No transcurso da lectura, o
lector ten tempo de namorarse
de Venecia e do seu esplendor
decadente e cultural, de Santiago de Compostela e o seu
mollado ambiente rancio, e inclusive do recén nado café vienés, ademais, por suposto, dos
fracasos e esperanzas das personaxes, sempre e cando puidera sobrelevar uns diálogos
que por veces semellan máis
do século XX ou XXI que do
XVIII. Non acontece demasiadas veces, mais si as suficientes
para esfarelar a delicada ánfora
da novela histórica.
X.M. Eyré

LIBROSDEFONDO.

Xabier Cordal
ou os límites
da palabra
Afásia
Autoría: Xabier Cordal.
Edita: Bahia. 1997 (119 pp.).

Hai libros que aparecen entre
nós como detonacións xordas.
Son textos que eclosionan tal
estrelas afastadas a moitos
anos luz, dos
que semella
non saberse ata
moito despois.
E un día han de
ser visibles, teñen de ser visibles. E entón
haberá que renderse á evidencia da súa luz reveladora e aos que nos presta
esculcar firmamentos literarios viranos á memoria o recordo daquel destello detectado
>>>
moito tempo atrás.
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Manuel Gallego Jorreto, premio
Celanova Casa dos Poetas. O arquitecto Manuel Gallego Jorreto,
cofundador do Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia e impulsor do
Museo do Pobo Galego, vén de ser
recoñecido co galardón que concede a Fundación Curros Enríquez. O
xurado valorou a súa achega “á dignificación da cultura galega” dende
o ámbito da arquitectura, e o seu
“firme compromiso” a prol “da afirmación da personalidade de Galiza
como pobo”.

17-23 DE XUÑO DE 2010

Redactado durante a súa facta de textos anteriores, así
estancia en terras mindonien- que as visións dos locus amoeses como docente, este poe- nus, os cisnes ou Ero de Armario subversivo e rupturista menteira teñen neste libro un
móstrase tecido cunha lingua- resaibo descrido e paródico
xe fortemente críptiben perceptible.
ca, de carga moitas veOs poemas de Afásia
ces irracional e Éeste
aparecen inzados de
(para)surrealista onde
un poemario alusións e referencias
a escrita automática e
a enclaves literarios de
sincrético,
o onirismo abocadan
forte significación simincómodo,
aquí e acolá.
bólica cos que tecen
O grande tema de especular e
un diálogo intertextual
Afásia non é outro que carnavalesco” fondamente produtio da reflexión sobre a
vo. Deste xeito, desfi(im)posibilidade colan polas súas planas o
municativa, os límites
mago de Oz, Rimbaud,
do dicible, do transXenevra, o traxe novo
misible, do interpretable. Toda do emperador, a secret rose, o
a obra cífrase ao redor do aco- guardador de rebanhos, o tesro que produce a perda da lin- tamento de Gwenhwyfar, a roguaxe e a orixe, das interferen- sa submarina de Trasalba ou o
cias que eivan a comunicación peite dourado das mouras, ene que caotizan a expresión nun tre moitas outras citas.
coctelizado de vertixes sintácEsteado en xogos constanticas e lóxico-semánticas.
tes de fórmulas construtivas e
A de Cordal aquí é unha es- arquitecturais do poema, polo
crita redecodificadora de luga- libro navegan comunicacións
res comúns literarios, mesmo en walkie-talkie, diálogos de
por veces resulta unha contra- concurso televisivo, en- >>>

’’

Xabier Cordal.

>>>
Afásia, de Xabier Cordal Fustes, é unha desas supernovas poéticas. Editado por
Bahia a finais de 1997, foi para

o escritor coruñés o seu terceiro libro en solitario tras Arianrod (1993) e Fruto do teixo
(1994).
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CONTADELIBROS.
Compañeiros de Hamlet
O hóspede escandinavo, de
Manuel Lourenzo, é unha novela curta que revisita o mito
shakesperiano de
Hamlet. Proxa áxil, chea
de
referencias e
cun sentido
lírico que por
veces se converte en prosa poética. O
dramaturgo non esquece as
súas arelas teatrais nesta nova
viaxe a Elsinor. Edita Espiral
Maior.

Wilson Valderrama
Galaxia publica a nova novela
de Miguel Suárez Abel, que volta á narrativa
tras varios
anos de silencio. Nunca te
vin chorar é
unha obra
que ten
como
escenarios
Colombia e Alemaña e como
protagonista por momentos
ausente a Wilson Valderrama,
un filántropo evocado por
quen o amou. Prosa intimista
enfiada no nobelo da
memoria.

Tempo de falcóns
Luís Manuel García Mañá publica a terceira novela da serie
protagonizada por Nemesio
Castro. O grito do Ipiranga lévanos ao
Brasil, a Malta, a Portugal,
ao norte de
África. Discorre a parte
central do século XIX e a sociedade múdase
cara á modernidade deixando
consecuencias. Novela de
aventuras e de personaxes coa
explotación do home polo home de fondo. Edita Xerais.
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Ritmos galegos e universais no
Festigal. Vén de darse a coñecer o
cartel do festival que poñen en marcha a Fundación Galiza Sempre e
Galiza Nova para festexar o Día da
Patria. Entre os grupos que se poderán escoitar no Campus Sur de
Compostela estarán Susana Seivane, Galegoz, Os Cuchufellos, Santa
Macairo Orkestar, Banda Potemkin,
Bellón Maceiras Quinteto e a banda
portuguesa O' Questrada.

crítica
O CORDEL.
Colóquio Letras
Nº 174. Maio-agosto do 2010.
Dirixe: Nuno Júdice.
Edita: Fundação Calouste
Gulbenkian.
Prezo: 13 euros

A figura de Almeida Garrett
estúdase desde diferentes puntos de vista en artigos de Maria
de Lourdes Lima dos Santos,
Sérgio Nazar
David e Ana
Marques
Gastão. Tamén
destacan os
traballos de Felipe Cammaert sobre Lobo Antunes e de Maria Manuel Lisboa
sobre O Conquistador, de
Almeida Faria..

Música ao vivo
Nº 6. Maio do 2010.
Coordinan: Ana Miragaia e Ana Rosales.
Edita: AGADIC.

Neste número dáse conta das
principais citas festivaleiras do
verán. A
portada é para
o grupo Triángulo de amor
bizarro.
Tamén se
repara nas novidades discográficas dos vindeiros meses.

Cerna
Nº 61. Primavera do 2010.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: ADEGA.
Prezo: 3 euros

Belén Rodríguez entrevista a
Joaquín Araújo, divulgador do
ecoloxismo de gran sona.
Tamén se informa do III
Encontro
sobre o Lobo
Galego.
Ramón Varela
rexistra as empresas máis
contaminantes de Galiza. Froilán Pallín visita Barreiros, exemplo de mala
xestión urbanística. Daniel López Vispo reflexiona sobre a nova Lei do Solo. 

>>> crucillados, comunicados
oficiais e mesmo de comentarios de texto, o que dá boa conta da variabilidade codificadora de linguaxes específicas e de
repregamentos discursivos ensaiados.
A subversión dos mitos, a
ironía e o humor sardónico levan a voz poética a cuestionalo
todo (“Miña señor de Brabante:/ e se a natureza/ é unha prótese de silicona?”), á dúbida retranqueira (“no enigma/ é difícil saber se fala a Musa/ ou o
seu parlamento autónomo”).
Mais non hai hesitar ningún
ante a vontade que anima o labor do poeta: “lección moral:/
cómpre chantar estadullos no
corazón da linguaxe”.
Esta desancoraxe da linguaxe vese moitas veces complementada por unha outra
perda de raiceiras, unha outra
ausencia orixinal no sentido
de fundacional: a dunha infancia que esvae e da que apenas se van ficando luzadas de
lembranza telegráfica, esas
que aboian náufragas en seccións como “Verbo dos arxinas” ou “Prólogo”).
Na estela da polifonía pessoana, mais, sobre todo, da
complexa escrita de Paul Celan, Afásia explora os límites da
palabra ata onde o seu propio
título anuncia: a deterioración
dunha linguaxe que se resiste a
resignarse á imposibilidade de
tender pontes polas que deixar
transitar o mundo do comunicable. E nisto, nese afán por indagar nos lindeiros do que somos capaces de verter verbalmente, de proxector idiomaticamente nos outros, Cordal camiña da man de compañeiros
de viaxe que lle son ben queridos, como Manuel Outeriño
ou Chus Pato.
Sincrético, incómodo, especular, carnavalesco e resistente
a calquera intento de doada tipoloxización, o Xabier Cordal
de Afásia amosa nestas páxinas
algúns dos máis innovadores
xérmolos dunha poética que o
consagra como unha das voces
máis versátiles e transgresoras
da nosa modernidade.
Armando Requeixo

POESÍA.

Linguaxe
zarrapicada
Pan prós crocodilos
Autoría: Calros Solla.
Edita: Barbantesa, 2010 (93 pp.).

Vai alá unha década desde a publicación de Xábregho (1999), o
primeiro poemario de Calros
Solla aparecido na colección O
Roibén. O libro
achegaba unha
orixinal proposta poética que
tiña continuidade en Mel de
arañas (2002) e
Terras raras
(2001). A construción dun imaxinario singular a partir da realidade paisaxística e do patrimonio inmaterial, a vontade de experimentación no plano lingüístico, e a elaboración dun idiolecto particular concedían a Carlos
Solla un lugar de seu na poesía
que naquela altura se saudaba
como do novo milenio. Malia a
súa solidez, a obra do escritor
non acadou no entanto, ao meu
entender, a relevancia merecida. No afastamento de círculos
literarios e nas escollas editoriais
(a mencionada colección O Roibén e Cardeñoso) resulta doado
atopar algunhas razóns para o
seu esquecemento.
Máis próxima ao activismo
do autor á prol de diversas causas –entre elas, a defensa da paisaxe de Cerdedo– atópase outra
das súas vertentes poéticas. Trátase daquela que elabora mensaxes críticas a partir de iconas,
xogos gráficos e reescrituras irónicas, nunha liña próxima ao
traballo da Corporación Semiótica Galega, que adoita ser igualmente esquecida nas cartografías da poesía contemporánea.
Títulos como Cerdedo in the Vogager I (2004) ou reGaliza e outras chuches (2008) resultan

Calros Solla.

abondo ilustrativos.
con algunhas voces contempoEn Pan prós crocodilos, Solla ráneas, entre as que figuran as
apártase en boa medida dos ca- de Ronseltz, Manuel Outeiriño
miños anteriormente transita- ou O Leo. Velaí Safo (de safar),
dos. O seu último libro, de ca- FE-NOSA, Longa noite de Pedre
rácter misceláneo, renuncia, ou asemade in Galiza. O idioleccon algunha excepción, á poe- to de Solla incorpora nesta obra
sía visual. Os textos afástanse os dígrafos lh e nh a outros traademais da condición alegórica zos xa coñecidos, como a repree da experimentación caracte- sentación da gheada ou as escorísticas das primeiras
llas léxicas.
obras e procuran un
O ideal de claridade
discurso máis transpa- Haiaquí
expositiva confire a alrente, acorde cunha prosaísmo
gúns dos poemas de
Pan prós crocodilos
poesía de circunstanremarcado
un prosaísmo remarcias como a que domicado en ocasións por
na o volume. Estamos en ocasións
unha linguaxe que
polo tanto diante dun por unha
non evita voces coloverso de denuncia, de linguaxe
intervención en dife- que non evita quiais ou malsoantes.
O discurso chan, que
rentes conflitos –“a to- voces
das as minhas pantas- coloquiais ou algunha vez sucumbe
mas”, lemos na dedica- malsoantes” aos perigos da simplicidade e a reiteración,
toria– e de defensa de
vese outras avivado
diversas causas, como
por esa chispa que late
a ecoloxía, a loita contra
a violencia de xénero, a memo- na obra creativa de Calros Solla
ria histórica, o laicismo ou a lin- e que incendia o texto con imagua... O mundo rural, o universo xes, asociacións inusitadas e
de Cerdedo e a súa riqueza et- enxeñosas sentenzas capaces
nográfica e toponímica, que nu- de sortear a boutade e de actitren unha boa parte da obra do var a nosa atención lectora.
escritor, teñen tamén a súa pre- Pan prós crocodilos fai adesenza nestas páxinas, onde son mais explícita toda unha declaabordados desde un punto de ración de intencións no “mavista mordaz: “Cerdedo é unha nifesto poético do chafariz”:
vaca morta. / eu teimo en esco- “eu digo o que me sae do picho
rrentar os corvos, / mais os cor- / porque, entre outras cousas,
vos volven”. A deconstrución e non tenho cano; non as penso,
a reescritura paródica introdu- vaia; para min dicir é zurrichar
cen unha perspectiva humorís- e zarrapicar”.
María Xesús Nogueira
tica xa coñecida e compartida

’’
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Antonio Durán Morrisnovo presidente dos actores.A Asociación
de Actores e Actrices conta con nova directiva. Antonio Durán Morris
[na foto] substituirá a Vicente Montoto, segundo se acordou na Asemblea Xeral celebrada o pasado domingo. O actor contará durante o
seu mandato con Xosé Luís López
Sacha como secretario e con Casilda
Alfaro, Mónica García, Xosé Leis, Vicente de Souza, Josi Laxe, Estíbaliz
Veiga, César Cambeiro, Rubén Prieto e Fernando Morán como vogais.
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TEATRO.

Sete homes
sen piedade

Glengarry Glen Ross
Autor: David Mamet.
Dirección: Daniel Veronese.
Elenco: Carlos Hipólito, Ginés García Millán, Alberto Jiménez, Andrés Herrera,
Gonzalo de Castro, Jorge Bosch, Alberto
Iglesias.

Un estupendo programa para
unha reforma laboral: ao mellor vendedor regálaselle un
cadillac; ao segundo, un xogo
de coitelos; e o que menos
venda, queda despedido. Desculpen por dar ideas, pero ese
é o macabro xeito de procurar
o ‘estímulo para a competitividade’ que se lle ocorre ao director da axencia inmobiliaria
na obra de David Mamet que
máis recorda a Arthur Miller.
Abonda con botarlle unha
ollada de esguello á prensa de
calquera destes días para
constatar a actualidade dese
desapiadado diagnóstico do
capitalismo que é Glengarry
Glen Ross, malia datar do ano
1984. Promover a insolidariedade, o individualismo, a degradación moral e a crueldade
non é un invento novidoso,
mais segue sendo tan práctico
para a consecución de certos
fins coma o día en que os poderosos descubriron a súa
efectividade.
O texto de Mamet presenta
o conflito nunha sucesión de
tres escenas a dúo que son
tres auténticos cara a cara nos
que os actores deben amosarnos a pel dos personaxes. Como o elenco é magnífico, hai
pouco que obxectarlles a ningún deles. Non obstante, a dirección de Veronese non atopa aquí onde agarrarse para
servirnos o seu habitual fervedoiro de tensións e desasose-

Glengarry Glen Ross.

gos: os caracteres están mar- baixeza podemos chegar cancados polo texto e non pola do as relacións laborais se enforza vital desatada que o di- velenan a través da competitirector máis de moda –esta é a vidade extrema e o materialiscuarta montaxe que lle puide- mo sen escrúpulos.
A luciferina amoralidade
mos ver en Galiza nesta temporada– lles imprime ás obras de Roma (Gonzalo de Castro),
a alporizada cólera de Moss
que dirixe.
(Alberto Jiménez), a
Iso aparece no sepusilanimidade de
gundo acto, cando o
Aaronow (Andrés Herestaurante chinés no Aomellor
rrera) e, sobre todo, a
que tiveron lugar as vendedor
duplicidade patética
tres escenas iniciais se
regálaselle un
de Levene (Carlos Hitransforman na oficipólito) exprésanse
na inmobiliaria –es- cadillac; ao
plendidamente resol- segundo, un daquela mediante
elipses e sobreententa a escenografía de xogo de
didos: un discurso
Andrea D’Odorico– e coitelos; e o
afábel e cordial agoa obra devén un nú- que menos
mero coral sen acou- venda, queda cha a ferocidade e a
violencia con que atago. Aquí si que o di- despedido”
carán aos seus comrector marca as súas
pañeiros para evitar o
pautas e os personadespido e, a poder
xes cobran unha vida
inusitada nunha partitura ser, gañar o automóbil. Transperfectamente medida pero lócense así a crítica ao poder
caótica, rebordante de alento corruptor do capital, a reproe dinamismo. No vertixinoso bación da podremia que nos
intercambio de réplicas, ace- alaga cando seguimos o xogo,
nos e movementos vai tecen- o retrato do rancor sen límites
do Veronese o fío dramático que imos acumulando a traque amosa até que punto de vés dun longo camiño de hu-

’’

millacións. Un infernal círculo de culpabilidades e vitimarios do que é difícil saír indemne.
A forza da obra asegura
que a historia se conte por si
mesma e nótase en exceso
que Veronese e o elenco se esforzan por achegarlle algún tipo de compaixón a un problema impávido ante o sentimento. Búscase o xesto e o latexo de humanidade queda
oculto ante esa máscara. A seguridade con que a trama camiña cara á traxedia procede
da frialdade ao que se rebaixan as relacións humanas e,
talvez por ese motivo, Glengarry Glen Ross non acada as
cotas emotivas doutras montaxes do director arxentino.
Pero aínda así continúa sendo
unha función tensa, desacougante e, sobre todo, necesaria.
O público púxose de parte
dos actores e aplaudiu con
entusiasmo. Algúns con cara
de descubrir, quizais, que
esas cousas non só pasan en
América.
Manuel Xestoso

miña primeira e última
participación nas cousas
do fútbol (o baloncesto é outra
historia) vén daqueles tempos
nos que a máis modesta facultade universitaria cobizaba
contar cunha equipa que levase o nome da carreira polos
campos da cidade e as súas
Bancadas baleiras, campos de
herba artificial, bares e negocios sufragando as camisolas...
As lembranzas son tan agridoces como a evidencia de que
aos nosos compañeiros de Dereito lles traía absolutamente
sen coidado o que fixesen ou
deixasen de facer os seus rapaces. Quitando algunha moza
morta de frío e de noxo, a ninguén se lle ocorría perder unha
mañá connosco. Ben, estabamos en segunda (unha maneira como calquera outra de referirse á derradeira categoría
do invento) e hai que recoñecer que o espectáculo que brindabamos distaba bastante do
que ofrecían, poñamos por caso, os consumados atletas do
INEF. Só algún compañeiro
con ganas de troula aproveitaba a nosa aparición polas aulas
–duchados, mancados e taciturnos– para preguntar o resultado e botarse xa logo a rir. E
non era para menos. Quitando
un empate, o resto da temporada contouse por derrotas (e
con cifras de dous díxitos no
marcador rival). Ben, non tal.
Seica ao final gañamos dous
partidos (un por incomparecencia do contrario e outro,
nos despachos, por aliñación
indebida). Non sei o que máis
me marcou daquela experiencia futbolística: se a constancia
do moito dano que fai unha
pelota mollada na cara interna
das coxas ou a constatación de
que, aínda que sexas o auténtico pechacancelas, aínda que
non teñas opción a nada, sempre hai ocasión de acabar a
hostias no vestiario. Que foi o
que fixemos, por suposto.

’’

Quitando un empate,
o resto da temporada
contouse
por derrotas”
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Imaxina Sons, jazz sen elitismos
O pianista alxeriano Martial Solal abre
a programación da sexta edición do festival de jazz
vigués, na que se consolida como escaparate
do jazz europeo de vangarda
M.B.
ANDRÉ MARTÍNS

Natalia Jorge Pereira

‘Alonso Ríos
símboliza a
conciencia agrarista
de Tomiño’
M.B.

Natalia Jorge Pereira achégase
no libro Tomiño na historia
(Edicións A Nosa Terra) ao devir histórico deste concello
fronteirizo, no que dá resposta
aos procesos máis destacados
da localidade e luz sobre as súas figuras máis relevantes.
A historia local ten dificultades
de fontes escritas pero, sucede
o mesmo coas orais?
As fontes orais son valiosas. A
memoria colectiva garda moita información que cómpre saber explotar.
Influíu en Tomiño o carácter
fronteirizo?
O contacto directo con Portugal,
especialmente nas parroquias
do río, desembocou nunha fusión entre ambas culturas que
se fixo máis perceptíbel dende a
construción da ponte. Neste
sentido, tivo tamén importancia
o estraperlo, un acto masivo e
asumido pola colectividade do
que se senten orgullosos.
Que papel tivo a emigración?
O Tomiño actual non se entendería sen ela. Foi fundamental a
da década de 1960 a Alemaña e
Holanda; de mediados do século pasado a Lisboa pero, sobre
todo, a de América. Os emigrantes crearon sociedades de instrución, ergueron centros de ensino, pagaron libros. Houbo seis
escolas indianas, unha sufragada integramente polo filántropo
Abdón Alonso. E non só influíu
na educación senón tamén no
agrarismo, no que Tomiño estivo á cabeza. Toda as parroquias
contaron con sindicato, que
acabaron derivando en cuestións políticas. No concello había toda unha mobilización importante da que Alonso Ríos foi
a culminación. El é o símbolo de
que Tomiño tivo unha conciencia realmente agrarista.G

Un dos preceptos cos que botou a andar, hai seis anos, o Festival de Jazz de Vigo Imaxina
Sons perseguía abolir o concepto de música para especialistas
e achegar o máis destacado do
jazz europeo ao público xeral.
Avalada pola boa acollida social
da pasada edición, Imaxina
Sons reafirma a intención cunha programación que combina
ruadas, concertos en diferentes
espazos da cidade, mesas de
debate e clases maxistrais a cargo dos artistas convidados, do
23 de xuño ao 4 de xullo.
O músico alxeriano Martial
Solal, lenda do piano e referencia do jazz europeo do que se alimenta o Imaxina Sons, abrirá o
festival acompañado da Newdecaband o 23 de xuño no Teatro Sala de Concertos do Centro
Cultural Caixanova. Detrás dos
seus 83 anos agáchase unha traxectoria na que compartiu escenario con Django Reinhardt. A
pesar de contar co premio que
concede a Academia Francesa
de Jazz en 1956, Solal fíxose coñecido en Europa e nos EE UU a
partir do seu traballo de composición musical para o cine. É autor de bandas sonoras como a
de À bout de souffe, de Jean Luc
Godard, Le Testament d’Orohée, de Jean Cocteau, ou a de
Trois chambres a Manhattan,
de Marcel Carné.
En Vigo, Martial Solal actuará co proxecto Newdecaband,
que reúne colaboradores habituais como Eric Le Lann e novos músicos franceses, para
dar vida a un traballo con marcado carácter cinematográfico.
Co seu concerto arranca unha
edición na que a presenza galega gaña peso na programación
e na que a crise e o recorte de
axudas pasaron factura.
Outra das figuras do festival é
Franco D’Andrea, considerado
pola crítica do seu país como un
dos mellores intérpretes de jazz
de Italia, onde o xénero conta
cunha xeración de músicos que
medrou na década de 1980, con
oco de seu na escena internacional. O italiano tocará, xunto ao
seu cuarteto, o sábado 26 de xuño, no Auditorio Martín Códax
do Conservatorio Superior de
Vigo, e será o encargado de im-

partir unha masterclass ao redor
da música en directo.

LOLITA COMO INSPIRACIÓN. Como
explica o director artístico do
festival, Baldo Martínez, a programación desta edición pretende achegarse, ademais, a
propostas jazzísticas que beben
doutras correntes contemporáneas. É o caso de Franz Koglmann. O trompetista austríaco
racha os límites que definen os
xéneros musicais e aborda o jazz
dende unha perspectiva persoal
na que conviven a poesía, as artes visuais, o cine e, mesmo, a
cultura popular. Nesta ocasión,
a novela Lolita, de Vladimir Nabokov, é o fío argumental do
proxecto. O trompetista sostén
que o camiño do jazz europeo
non debe ser seguidista do canon americano e rexeita o swing
como criterio da súa música. En
Vigo estará acompañado do
Monoblue Quartet, escisión do
grupo Pipitet liderado polo propio Koglmann.
No Imaxina Sons tamén poderá verse a proposta musical
artellada, hai máis de dez anos,
polo saxofonista Louis Sclavis, o
contrabaixista Henri Texier, o
batería Aldo Romano e o fotógrafo Guy le Querrec con África
como pano de fondo. Propoñen unha viaxe musical polo
continente dende a perspectiva
de tres músicos asentados en
Europa, que xa conta con tres
discos editados até o momento.
PATERNALISMO OU CALIDADE? De
África, o festival saltará ao noroeste peninsular da man dalgunhas das propostas que están a
despuntar na escena musical
galega, que se sitúan de “igual a
igual” na programación con respecto ás procedentes doutras latitudes. Este equilibrio non responde a “paternalismos”, como
explica Baldo Martínez, senón a
unha cuestión de “dereito”, adquirido grazas á calidade e á creatividade acada polo jazz galego
nos últimos anos. Unha delas é
Monkillos, que recentemente
editou o primeiro traballo, In
Monk We Trust (Freecode,
2009). Baixo este nome, Miguel
Cabana, Marcelino Galán e Xacobe Martínez Antelo renden
tributo a Thelonius Monk, rein-

Franco d’Andrea Quartteto.

MASSIMILIANO SORRENTINI

Franz Koglmann & Monoblue Quartet.

dounidenses Steve Brown e
Walter White.
Tamén actuará o lugués
Marcos Pin que se achegará co
proxecto E-Reset, nacido hai
apenas dous anos para dar vida ao repertorio orixinal para
orquestra de jazz composto
por el mesmo.

PECHE DE VANGARDA. O trompetista

Martial Solal.

’’

OtrompetistaFranz
Koglmann sostén que
o camiño do jazz europeo
non debe ser seguidista
do canon americano
e rexeita o swing como
criterio da súa música”

e compositor de New Jersey Dave Douglas, ligado ás correntes
de vangarda, pechará co seu
quinteto o festival no Teatro Sala
de Concertos do Centro Cultural Caixanova. Ademais, o estadounidense actuará no Auditorio do Conservatorio dentro do
espectáculo Mompiana, dirixido polo pianista Lluís Vidal, que
ofrece unha relectura das composicións de Frederic Mompou
(Barcelona, 1893-1987).G
Dave Douglas.

terpretando algúns dos seus temas máis coñecidos.
Factura galega ten tamén o
proxecto Atlantic Brigde, liderado polo pianista Alberto Conde
e o guitarrista Steve Brown,
que veu a luz anos despois
do seu encontro en 1980
no primeiro seminario
de jazz de Banyoles.
Atlantic Bridge reúne aos galegos Alberto Conde, Roberto Somoza, Miguel Cabana e Kin
García e os esta-
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Cándido Pazó, presidente da nova Asociación de narradores orais

‘Existe unha forma de contar
que axiña se recoñece como propia dos galegos’
O pasado día catorce presentouse en Compostela
Variosventos, a primeira asociación
de narradores orais de Galiza.
Cándido Pazó é o seu primeiro presidente
Son a infantería das artes escénicas. Un día enchen un teatro
de grandes dimensións e, ao
seguinte, un pequeno centro
cultural nunha aldea afastada
dos grandes núcleos culturais.
E reivindican o seu traballo de
guerrilla: “Galiza é un país cunha gran dispersión demográfica, cunha enorme cantidade
de núcleos de poboación pequenos onde non chegan outros espectáculos, e nesas prazas podemos estar nós”, di
Cándido Pazó, presidente da
nova asociación de contadores
e contadoras de historias de
Galiza. Escolleron o nome de
Variosventos, di, porque pretenden abranguer todas as
modalidades de narración
oral: monologuistas, stand-up,
contadores de contos populares, literarios, de creación…
A asociación nace con vontade reivindicativa e de organización. “Na práctica, sempre se
contou connosco: a Agadic
(Axencia Galega de Industrias
Culturais) tennos presente nas
súas programacións, nas mostras que organiza fóra de Galiza… Pero hai cousas que se deben mellorar. Por exemplo,
existen circuítos de música, de
maxia, de teatro… mais non de
contadores de historias. Na reunión que manteremos coa dirección da Agadic trataremos
de que a nosa actividade se
atenda coma un xénero escénico de seu e non coma un apéndice doutros. Non se trata de ir
asoballando e pedir moito dunha vez, pero si de crear unha interlocución que contribúa a regular e mellorar as condicións
de traballo”.
Pazó fala dunha actividade
de gran dinamismo que adoita
pasar desapercibida. Segundo
os seus cálculos, os contadores
galegos participaron, nos últimos anos, nunhas 10.000 actividades. Á parte das actuacións
no resto do Estado e noutros
países, onde conforman un

corpo diplomático que ten como misión dar a coñecer a nosa cultura. “Existe unha forma
de contar que fóra se recoñece
axiña como galega. Temos un
estilo propio que –sobre todo
en España e en Latinoamérica–
se identifica con Cunqueiro,
cunha certa maneira de mesturar ficción e realidade. O curioso é que, ao mesmo tempo,
axuda a romper tópicos sobre a
natureza dos galegos, moitos
arquetipos que seguen circulando e que non se corresponden coa realidade”.

’’

Debemosexplotaraforza
que nos deu a televisión
tratando de que
non nos secuestre”

’’

Haicontextosenque
o descoñecemento do noso
idioma é moi preocupante”

O PULO DA TELEVISIÓN. Anarración
oral existiu sempre, pero foi nas
últimas dúas décadas cando se
estabeleceu como unha forma
artística de gran predicamento
entre un amplo número de espectadores. O éxito dos monologuistas televisivos contribuíu
en gran medida a este auxe,
mais tamén propiciou que o público a identifique cunha variedade –a stand-up comedy– que
só representa un xénero entre
outros moitos. “Temos que ser
intelixentes e aproveitar a aura
de modernidade que a televisión lle deu á arte de contar. Ao
rebufo dos monologuistas televisivos conseguimos abrir moitos ocos na programación e iso
beneficiounos. Mais tamén nos
prexudicou na medida en que
se formou un público que só relaciona a palabra escénica con
esa forma de facer e que unicamente reclama ese tipo de produto, o que sempre coarta a nosa liberdade. Por sorte, en Galiza
logramos escapar de esa restrición porque, no fondo, somos
moi híbridos; pero hai certos locais e certos horarios onde xa é
moi difícil contar un conto ao
xeito de Cunqueiro. Iso si, eu traballei en cidades como Madrid e
constato que a situación é moito
peor. Aquí a xente permíteche
levar un fío narrativo e, ao tempo, glosar a actualidade, que son
os dous pés que definen estas
variedades de narración. Debe-

JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

Manuel Xestoso

’’

Oscontadoresgalegos
participaron,
nos últimos anos,
nunhas 10.000 actividades”

mos explotar a forza que nos
deu a televisión tratando de que
non nos secuestre”.
En época de crise, recoñece
Pazó, os espectáculos de pequeno formato sobreviven con
máis facilidade. “Libramos mellor ca outros, iso hai que recoñecelo, pero máis alá diso facemos parte dun colectivo máis
amplo que é o da cultura. Defendemos a idea de que hai que
crear cidadanía mediante o
consumo, no sentido máis profundo da palabra, de cultura.
Dende ese punto de vista, com-

partimos reivindicacións con
outros sectores: na actualidade
estanse dando pasos atrás sobre un certo tecido cultural que
se estaba afianzando e esa situación debe corrixirse. Mesmo parece que o interese é xustamente o contrario, desarmar
e desmotivar na consolidación
dese artellamento que, historicamente, ía reforzándose”.
Como traballadores cuxa
principal ferramenta é a palabra, observan con preocupación a situación na que se atopa
a lingua. “Somos moi conscientes do dano que se lle pode facer
a esta sociedade se non somos
capaces de facerlle fronte a certos pasos legais que se están
dando. Pero hai algo máis importante: eu detecto os problemas de pura incomunicación
que comezamos a ter en moitos
ámbitos. Esa falacia de que existe un equilibrio entre linguas, de
que temos un país ao que se lle
pode chamar bilingüe, choca
coa situación real que atopamos cando actuamos en certos
sitios. Eu chámolle a síndrome
do seixo, porque digo seixo e
non me entenden, teño que
explicar o que é. E iso, obviamente afecta á cerna da nosa arte porque a palabra define
sentimentos, emocións, realidades…
Persoalmente
penso que o tan
ansiado equilibrio consistiría
en que, polo menos, ese espectador que non é
galegofalante si
sexa galegoescoitante ao cen
por cen, que teña un perfecto
dominio do galego, que coñeza
a súa pulsión, a
temperatura, a
evocación intrínseca á lingua. E
hai contextos en
que o descoñecemento do noso
idioma é moi preocupante. Se retrocedemos pode ser un desastre”.G
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50 ANOS DE EMIGRACIÓN

Bonjour, gu-ëte Morgë, buon giorno, bos
Hai 50 anos comezaba a epopea da
emigración galega a Suíza, un acontecemento
de ida e volta que agora reflexa un libro gráfico
editado pola CIG que nos achega a historia,
aínda viva, dunha diáspora con retorno
Xan Carballa

O

país de chegada do
emigrante sempre
é máis moderno.
Achegarse por mar
ao porto de Bos Aires ou á Illa
de Ellis en Nova York, e imaxinar como puido ser esa experiencia en 1920 para centos de
miles de galegos encolle o corazón. A mesma situación psicolóxica puideron vivir os que
se achegaron ás grandes urbes
europeas nos anos 50 e 60,
nunha mistura de esperanza
de futuro e dor de ausencia. Só
que neste caso tamén era un
viaxe desde a ferocidade dunha ditadura a unha democracia, federal e plurilingüe.
Moitos lectores de A Nosa
Terra na Suíza, onde desde 1977
houbo un entusiasta grupo
apoiando este proxecto, téñennos contado aquel impacto inicial, onde a todas as sorpresas
había que sumarlle outra non
menor, a dun país sen obsesións relixiosas, e en todo caso
con máis igrexas que a católica e
cun poder político completamente laico. No libro Galiza en
Suíza, os seus catro autores (Luís
Calvo, Marianne Heller, Elisabeth Graf e Xurxo Martínez
Crespo), debuxan unha acuarela múltiple: desde a creación dos
seus propios medios de comunicación, sobre todo coas audicións radiais (deliciosa a transcrición de dous guións de Radio
Galiza Sempre en Xenebra, de
1986), a distintos percorridos sobre o sindicalismo ou as historias de vida, todo adobiado por
un impresionante despregue
fotográfico, que percorre a vida
doméstica, laboral e asociativa
dunha familia tipo.

DOUS TEMPOS, DÚAS EMIGRACIÓNS.
O sindicalista Xesús Fernández
(Unia) compara aquel tempo e

o actual, “as persoas que viñan
antes a Suíza eran nun 90%
man de obra non cualificada.
Hoxe en día veñen persoas altamente cualificadas como, por
exemplo, investigadores/as
que traballan en empresas como Novartis ou a Roche. Agora
está todo máis equilibrado. E
tamén vén xente que aprendeu
un oficio en Galiza. Aló non hai
un sistema dual como o que temos aquí en Suíza, con traballo
práctico nunha empresa paralelamente á escola profesional”.
Son cinco décadas nas que tamén houbo entradas ilegais, vida en barracóns ou problemas
de integración, algúns deles recollido con acerto na película
Un franco, catorce pesetas, de
Carlos Iglesias,fillo de emigrante nacido na Suíza onde destacaba unha actriz galega da mesma condición, Isabel Blanco.
Iglesias, que é o neno que retrata a película, define aquela
obrigada marcha á Confederación Helvética, “meu pai di que
os mellores anos da súa vida foron os que pasou en Suíza. De
1960 a 1966. Vivir alí abriunos
os ollos e non foi moi doado encaixar a volta. Eran anos difíciles: o meu pai e o seu amigo
eran dous oficiais de primeira
na mellor fábrica do momento
en España e non podían pagar
o seu propio piso. Por iso viviamos cos meus avós no soto que
a eles lles correspondía por ser
porteiros nunha finca do barrio
de Argüelles”.
No libro é María Rodríguez
unha das entrevistadas que
conta como transcorre a vida
dunha filla retornada de cativa, pero que botou os seus primeiros dez anos de vida no
cantón de Berna, “na casa falabamos en galego e paréceme
ben que fose así. Coñezo familias nas que os pais, que eran
galegos, falaban cos seus fillos

Novos elementos adornan un Nadal descoñecido para os galegos: as catro velas do Advento acesas no chan e a árbore substituirán
o Nacemento. Nai e filla [á dereita], repárese no pantalón da cativa, roupa que non puñan as mulleres no Estado español, en 1964.

Carro con feo no Engadine,
zona suíza dos Grisóns,
cara os anos 1890-1910.
A inglesa Annette M.S. Meakin
titulou o seu libro de viaxes
polo país
Galicia. The Switerland of Spain,
Londres, 1909.

Suíza estaba máis perto da Galiza que
América. As celebracións familiares agardaban polo mes de ferias: vodas, bautismos, primeiras comuñóns... Na imaxe,
voda en Ferrol no verán de 1967.

’’

Foroncincodécadasnasque
tamén houbo entradas
ilegais, vida en barracóns ou
problemas de integración”

’’

AemigraciónáSuízaera,
tamén, unha viaxe desde a
ferocidade dunha ditadura
a unha democracia,
federal e plurilingüe”
Poucos traballadores galegos tiñan coche ou sabían conducir a comezos dos 60. Moitos aprendero na Suíza.

en español. Na casa nunca falabamos alemán, pois aínda
que os meus pais o entendían,

miña nai falaba pouco e meu
pai nada. A xente falaba normalmente con el italiano. Na

actualidade en Galiza falo, polo xeral, sempre en galego.
Non teño nada en contra de
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Só temos este lugar nesta terra.
Suíza para os suízos!
Eleccións nacionais
do 26-10-1975.Cartaz de
Nationale Action contra a
invasión de estranxeiros.

Breviario da fábrica Brown Boveri,guía que, en ANOSATERRA
17-23 DE XUÑO DE 2010
apenas 17 páxinas, daba a coñecer as orixes da
Confederación Helvética, o mundo do traballo
e responsabilidade nel, así como as diferenzas
entre unha ditadura e un país atrasado como o
Estado español e un democracia como a suíza.

MA G A Z INE.35.

MA G Az
Publicidade dos voos
entre Suíza e Galiza.

no, bos días, Suíza

Un aspecto de Baden, onde estaba instalada a fábrica Brown Boveri, na que traballaban varias ducias de galegos procedentes da industria naval ferrolá.
A dureza do inverno non deixou de ser unha constante nas fotos dos emigrantes.

As fábricas de cervexa ou sidra, os xardíns e a limpeza non deixaban de ser un reclamo
para os galegos.

Emigrantes na estación de Cornavin, Xenebra, polo ano 1966.

Vivendas para emigrantes en Baden. Moitos galegos nunca coñeceran a outros oriundos do Estado -na imaxe unha madrileña e unha galega-. A convivencia na emigración descubríu a falsa idea de que "todos eramos españois" e a realidade dun Estado
desigual asi como o atraso en que vivían, tamén, moitos madrileños.

que me falen español, nin falo
galego porque sexa nacionalista, pois síntome tamén española e non só galega. Mais simplemente me sinto mellor cando falo galego, e tamén me sinto menos rara cando falo ale-

mán que cando falo español.”

CON QUE NACIONALIDADE? Xoan
Carlos Aneiros, que naceu en
Winterthur en 1983, voltou en
2003 a Galiza, conta a disociación do emigrante con pés en

Libro homenaxe a José Ángel Valente,
poeta de Augasquentes e fundador
da sociedade A Nosa Galiza.A imaxe
da capa foi tomada por Manuel Álvarez
en Xenebra.

dous países, dilema que afectou máis aos fillos: “tiven a sensación de que non ía pertencer
nunca alí e de que non era ben
recibido. Quizais foi tamén erro
meu non terme integrado nese
sentido. Moitos naturalizáronse e entón eran suízos. Un colega de ascendencia austríaca e
italiana recibira unha carta, por
se quería naturalizarse ou non.
Eu non fun sempre un bo rapaz, mais sempre paguei os
meus impostos, nunca tiveron
que andar a buscarme e nunca
me levou a policía mais a min
non me convidaron. Ademais
molestoume que houbera que
pagar para ser suízo. Así pois
era un estranxeiro, pois para
min e para os suízos son estranxeiros todos os que non teñen un pasaporte suízo. As miñas amizades e colegas a miúdo din: ‘Pero ti estás integrado!’,
mais eu sempre me sentín como un estranxeiro”.

As escursións, o turismo e o ocio dentro da axenda dos galegos foi todo un descubrimento do nivel de vida dos suízos. Esta imaxe foi tomada por un emigrante no Monte
Pilatus dos Alpes suízos.

Manifestación en Zürich en 1986.

Aínda hai poucos anos o
conflito das pensións esquecidas levou outra vez aos regresados definitivos a procurar un diñeiro que quedara extraviado

en fondos de pensións privadas.
A Suíza chegouse saudando en
varios idiomas e aínda non se
dixo o definitivo adeus, au revoir nin tschüss nin ciao.G
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50

anos de música maldita

Dende a xira que Os Tamara deron nunha Alxeria
en plena guerra de independencia, na que tiveron
que durmir debaixo das camas dos hoteis,
até a explosión de rabia e punk de formacións como
Cudevaso, transcorreron 50 anos de pop e rock
galego. Tempo convulso no que foi tomando forma
unha escena musical propia, que agora documenta
Fernando F. Rego (Ferrol, 1979) no volume 50 anos de
pop, rock e malditismo na música galega (Toxosoutos)

M.B.

O

autor da novela Desorden (Ediciones
Oblícuas) e profesor
de ensino secundario compila neste volume un total de 72 bandas, con fichas das
súas discografías e biografías comentadas, ás que se lle suman
textos de figuras relevantes da
música galega, como Xosé Manuel Pereiro, de Radio Océano;
Germán Coppini, de Golpes Bajos e Siniestro Total; Rubén Coca, de Quant; ou Xavier Valiño e
Xesús Ordovás. Setenta e dúas
bandas que transitan polo destape do pop da man de grupos e
orquestras como Los Tamara, o
rock progresivo de pioneiros como Los Contentos de Lugo, a tolemia da movida encarnada en
bandas como Siniestro Total ou
Os Resentidos, o rock bravú dos
Diplomáticos de Monte Alto ou
O Caimán do río Tea, o namoramento da serie B de The Killer
Barbies ou o pop exportábel de
Igloo, Triángulo de Amor Bizarro ou Emilio José.
En pleno 2010, Fernando F.
Rego considera “necesario” revisar a escena musical galega.
Atrás quedan os tempos nos
que o rock era algo exótico e nos
que era difícil topar referentes
por estas terras. “Tivemos pioneiros como NHU, Goma 2 ou
Andrés do Barro, pero non gozabamos do que se chama unha escena”, sinala. Hoxe en día,
“podemos afirmar sen pudor
que a música goza dunha espléndida saúde e que ademais
dun presente envexábel tivemos un pasado destacábel e temos un futuro garantido”.
A xénese do volume remóntase varios anos atrás á web fo-

noteca.net, unha iniciativa desenvolvida por unha ducia de
persoas en todo o Estado coa intención de crear unha gran base
de datos da música española,
que atendese todos os grupos,
estilos e épocas. Fernando F. Rego colaborou achegando información das bandas galegas.
Cando superou a cincuentena
de grupos madurou a idea de
darlle a toda aquela documentación forma de libro, pero o
“xogo de bonecas rusas, que se
topou no proceso de investigación, onde cada grupo o levaba
a outro novo nun círculo vicioso”, obrigouno a reducir a escolma a algo máis de medio cento
atendendo a criterios de repercusión e calidade.
“Quería facer unha reivindicación de grupos esquecidos e
de bandas e personaxes un
tanto malditos, ben pola enfermidade, caso de Pucho Boedo
no seu momento, ben por un
proceso autodestrutivo como
Andrés do Barro”. “Todos eles
merecen outro lugar na historia”. O libro recupera así figuras como a de Teresa Pérez
Guerra, coñecida artisticamente como Tara, que sorprendeu coa súa voz nos primeiros anos da década de 1970
para desaparecer despois para
sempre. A traxectoria underground de Los Eskizos, que
apostou decididamente polo
garage e contribuíu a que moitos descubrisen os Stooges,
The Cynucs e MC5. Ou a pegada de Los Cafres, un grupo efémero xurdido na década de
1980 no Vigo da movida, que
tivo o seu momento de gloria
co tema Sólo soy una alimaña.

PERDA INQUIETANTE. Como colec-

Heredeiros da Crus.

XOÁN PIÑÒN

NHU en 1975: Tino Grandío, Roberto Abal, Xurxo Pérez, Xoán Piñón e Xosé Garea.

Skornabois.

cionista de discos e grande interesado na escena galega, Fernando F. Rego lamenta a “inquietante” cantidade de información relacionada co mundo

da música que se perdeu até
hoxe. “No proceso de desaparición ou absorción de discográficas perdéronse os másters das
gravacións orixinais dalgúns
grupo galegos”. Ese foi o caso de
Los Cafres ou Moncho e Mailo
Sapoconchos. Cunha inundación dos almacéns de Dro perdeuse o material primixenio e
hoxe en día non se poden volver editar eses traballos. “O

abandono das discográficas na
conservación do material provocou que moitas destas bandas estean no esquecemento e
só sexa posíbel topar os seus
discos en tendas de segunda
man ou na internet”, comenta.

POP GALEGO OU REPETICIÓN DE CLIXÉS? Do mesmo xeito que rexeita a existencia dunha música
española, Fernando F. Rego

ta
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’’

Cunhainundación
dos almacéns de Dro
perdéronse másters
dalgúns grupos galegos e,
hoxe en día, non se poden
volver editar eses discos”

’’

Domesmoxeitoquerexeita
a existencia dunha música
española, Fernando F. Rego
sostén que a música galega
non existe máis alá
do folk e a tradición”

’’

Opop,quecomeza
cos Tamara e se desenvolve
propiamente con Andrés
do Barro, tivo que ir
gravarse a Madrid ou a
Barcelona”

sostén que a música galega
non existe máis alá do folk e a
tradición. “O realmente propio
foi o rock bravú, que se converteu na asimilación do rock en
Galiza e no estilo máis enriquecedor como exportación á escena estatal”. Os Diplomáticos
de Monte Alto ergueuse como
a banda capital desta corrente
que “elevou a cultura popular
a un novo nivel”, glorificando
“a verbena, o futbolín e o tute”
en auténticos himnos e que introduciu no vocabulario popular palabras como “arroutada” ou “tralla brava”. Todo o que saia
de aí, na súa opinión
“son repeticións ou
creacións de vangarda a partir de clixés
xa asimilados, parámetros marcados
polas tendencias inglesas e estadounidenses neste mundo
globalizado”.
Ademais da traxectoria das
bandas, o libro recolle a historia
da creación dunha escena propia. Para o autor “até a década
de 1980 non se podía falar de

Andrés do Barro.

Siniestro Total.

Goma 2.

escena, só de pequenas illas e
de grupos orquestra, no que fomos pioneiros, e do achegamento ao tropicalismo favorecido pola emigración a Venezuela,
Colombia e Cuba.
O pop que comeza
cos Tamara e, xa
propiamente, con
Andrés do Barro tivo que ir gravarse a
Madrid ou Barcelona”. Agora “existe un circuíto de
salas, unha infraestrutura, industria que despega e
festivais propios como o do
Norte ou o Cultura Quente. Pero sobre todo exportamos música, como no caso de Emilio
José ou Triángulo de Amor Bizarro, que facturou discos se-

Pareja de Hecho.

Xenreira

leccionados por publicacións
estatais como uns dos mellores
traballos do ano”.
No volume, Fernando F. Rego foxe do tópico de que calque-

ra tempo pasado foi mellor e salienta que “cada momento tivo
os seus grupos” e que coa perspectiva do tempo “podemos saborear en profundidade e valo-

ralos na xusta medida”. “Temos
unha escena moi prometedora
da que estamos empezando a
escribir páxinas moi interesantes doutros cincuenta anos”.G
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Cesuras,
entre a historia
recente
e a natureza
O concello de Cesuras, ao sur
de Betanzos, conta coa maior
altitude da comarca, polo que
o seu clima parecese máis ao
dunha zona chaira que ao das
Mariñas, onde se empraza.
Entre as súas altitudes salienta
o alto da Pemiña, Leiros e
Montouto que contan con vales moi fértiles, nos que se producen todo tipo de cereais.
Tamén abondan as grandes

O Hospital de Tuberculosos de Cesuras, hoxe en total abandono e [á dereita] centros escolares da vila.

superficies arboradas e praderías, o que propicia que a gandería vacún e porcina sexan

dúas das súas principais fontes de riqueza.
Pero ademais, Cesuras ate-

soura unha historia rica. A
máis antiga remóntase a febreiro de 1809, na Guerra da
Independencia, cando veciños cesuráns degolaron a 200
soldados franceses que se encamiñaban a cabalo a Betanzos. Non embargante, será na
década de 1930, cando o concello betanceiro forme parte
definitiva da historia de Galicia. Nesa época inaugurase
un hospital de tuberculosos e
que dará pé ao seu maior esplendor demográfico. O termo municipal supera os 5.000
habitantes por vez primeira
na historia, empurrado polo
auxe do centro hospitalario. O
edificio atópase actualmente
en ruínas e figura na lista vermella do patrimonio galego.
Hoxe en día o concello non
supera os 3.000 habitantes.
Na súa gastronomía salienta o típico cocido. Para degustar un bo prato cun exquisitos chourizos do país o lugar
idóneo é a Casa Presedo, unha tasca que data dos anos sesenta e que foi adquirindo
gran popularidade até converterse nun clásico para os
amantes dos pratos fortes.
Enfronte, encóntrase o Ferreño, bar típico no que tamén se
pode degustar calquera manxar do país, aos que habería
que engadir as pezas de caza e
tamén de pesca, xa que esta
terra está atravesada polos ríos Mendo, Mero, Carboeiro e
Fornelos.
Calquera época do ano é
boa para achegarse, aínda que
as vindeiras datas, con motivo
da Romaría de San Xoán da
Medela, son das máis idóneas.
O visitante aproveitará para ver
alumear as cacharelas por todo
o concello.G
Antonio Cendán

PARTICIPAR.

Son Estrella
Galicia amplía
a rede de salas
Son Estrella Galicia, iniciativa
da marca cervexeira Hijos de
Rivera da Coruña que patrocina distintos eventos musicais en Galiza, vén de ampliar
a rede de eventos e salas de
concertos. A partir deste verán, ademais de patrocinar e
colaborar na organización de
citas festivaleiras como o ‘Sónar 2010’, o festival ‘981’ e o
Up na Coruña, ou o Ernie Festival de Santiago une á súa rede de escenarios catro clubs
galegos e un madrileño.

Presentación, no castelo de Santo Antón da Coruña, das novas salas do
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O Mondo Club de Vigo; La
Radio e a sala Nasa de Santiago; o Garufa e Club Disco 33
da Coruña; e o teatro Lara de
Madrid son, a partir de agora,
os espazos de concertos e
acontecementos musicais
promovidos dende Son Estrella Galicia na nosa terra e na
capital do Estado.
Grazas aos acordos con estas salas a promotora de
acontecementos musicais
traerá a Galiza e Madrid, nos
próximos meses, a artistas de
renome internacional como
Micah P. Hinson and The
Pioneers Saboteurs, Clem
Snide e Will Hohnson, os The
Pains Of Being Pure at Heart,
Ewan Pearson ou The Wave
Pictures.
Son Estrella Galicia amplía
deste xeito a estratexia de
apoio á música independente
local e estranxeira e aumenta
e mellora a oferta musical para o público, non só galego
senón tamén estatal.
Para esta fin de semana
Son Estrella Galicia suxire o
Festival de Música Electrónica Sónar 2010, que este ano
ten unha extensión galega na
Coruña, e que se celebra entre o xoves 17 de xuño e o sábado 19 en ExpoCoruña. O
cartel inclúe a nomes como
LCD Soundsystem, Laurent
Garnier ou Air. Máis información en www.sonestrellagalicia.comG

o Antón da Coruña, das novas salas do circuíto Son Estrella Galicia.

E.E.
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Finca Teira 2008
Adega Formigo de la Fuente.
Beade.
Tinto: Caíño longo, brancellao e
sousón.
D.O. Ribeiro.

Miñoteira, unha das terras da Adega Formigo de la Fuente.

VIÑOTECA.

Finca Teira
Viño tinto da ribeira do Avia ao
seu paso por Beade elaborado
coas castes tradicionais do Ribeiro: caíño longo, brancellao e
sousón, pola adega da familia
Formigo de la Fuente, viticultores tradicionais que, no 2006,
decidiron dar o paso e montar
na casa familiar a adega de colleiteiro para elaborar os seus
propios viños das propias viñas, neste tinto das denominadas Miñoteira e Pousos.
Hai tradición e experiencia, a dos patriarcas da familia
que levan toda a vida traballando a viña e elaborando o
viño, ademais da nova seiva
que aporta o licenciado en
Enoloxía Manuel Formigo de
la Fuente.
Tinto do 2008 sen crianza

M. PÉREZ / A.G.N.

elaborado en depósitos de
aceiro que, neste xuño do 2010,
aínda mantén o frescor e a carga frutal, e que nos tres días
que aguantou desde que lle tiramos a rolla foi ensinándonos

con limpeza os atractivos aromas primarios. Así de ben por
oito euros.

Bébese con facilidade, e agradécese por iso, con tacto suave
e tenue acidez, coa lixeireza
dos seus 11,5º e o fundamento
que dan as castes e as terriñas
de Beade. Nos aromas é como
asomarse enriba das silveiras
cos seus froitos vibrantes admirando o verde frescor da eira. Tamén é incisivo co punzante especiado de azafrán e o
perfumado das lilas, pero sempre coa froita como base.G
Antonio Portela
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O cineasta independente norteamericano Gus Van Sant monopoliza a programación desta
semana do CGAI coruñés.
Coordenado por Gonzalo Vilas
BECERREÁ
¬TEATRO. Maxia Potaxia. Con
este título tomado de Juan Tamariz,
o Mago Romaríspresenta a súa actuación, o mércores 23, ás 20:00, na
Casa da Cultura.

Viaxes e
literatura
en Santiago
Unha longa lista de literatos/as
vanse reunir en Santiago, dende o
domingo día 20 até o 27 deste mes,
baixo o lema común da viaxe reflectida na literatura, nos diversos enfoques que van desde as guías de
viaxe até esta como tema de fondo
das obras.
Será no marco do chamado Litvi
2010, un congreso integrado na
programación cultural do Xacobeo,
e con diversos patrocinadores
como as caixas galegas ou o concello compostelán.
Algúns dos escritores farán previamente varias etapas do camiño
francés, para chegar a Santiago no
día 20. Entre os participantes pódese citar a Javier Reverte, Julio
Llamazares, Soledad Puértolas,
César Antonio Molina, Cristina
Morató, Paco Nadal, Xavier
Queipo, Suso de Toro, o portugués
Sérgio Luís de Carvalhoou o británico John Rutherford, entre unha
ampla lista.
As actividades previstas inclúen o
congreso As Literaturas do Camiño, a Feira de Libreiros e Editores, a Feira Internacional de Dereitos, conferencias e debates, presentacións e sinaturas de libros,
encontros cos lectores e actuacións
musicais e recitais.
O reclamomáis chamativo doLitvi
2010 será a feira monográfica situada na Alameda, para a visita de
todos os interesados ou curiosos. A
infraestrutura que a acollerá gozará
de varios espazos abertos, dos que
o máis amplo estará disposto como
un camiño que transcorre entre expositores e stands para a venda de
libros, con decoración relativa á iconografía das literaturas de viaxes. A
instalación complétase cun auditorio para coloquios, debates, presentacións de libros, sinaturas de autores e actuacións musicais.
Do domingo 20 ao domingo 27 de
xuño, Alameda e outros espazos de
Santiago de Compostela.

BUEU
¬EXPO. Translatio Sancti Iacobi. Unha nova exposición temporal de longa duración baixo o título Translatio Sancti Iacobi. A Ruta
marítima do apóstolo Santiago,
coa que se inicia unha nova serie
de pequenas exposicións denominadas de forma xenérica Unha
Peza Singular, neste acaso arredor
da lenda da traslación do Apóstolo. No Museo Massó.
¬MÚSICA. Balea´s blues quintet. O grupo de soul e jazz do Morrazo estará o domingo 20, ás 21:00,
na Sala Aturuxo.
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 Le Fils de Lépicier de Éric Guirado (Francia, 2008) , e
La
ventana, de Carlos Sorín (Arxentina-España, 2009). Do xoves 17 ao
sábado 19, entradas a 3 e 2 euros,
nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación CGAI.
Xoves 17
Gus Van Sant. 20:30 h. Todo por un
soño (1995) 106´. Subtítulos en galego.
Venres 18
Gus Van Sant. 18:00 h. Todo por un
soño (1995) 106´. Subtítulos en galego.
Gus Van Sant.20:30 h. O indomábel
Will Hunting (1997) 126´. Subtítulos
en castelán.
Sábado 19
Gus Van Sant.18:00 h. O indomábel
Will Hunting (1997) 126´. Subtítulos
en castelán.
Gus Van Sant. 20:30 h. O meu Idaho
privado(1991) 104´. Subtítulos en
galego.
Luns 21
Gus Van Sant. 20:30 h. Descubrindo
a Forrester (2000) 136´. Subtítulos
en castelán.
Martes 22
Gus Van Sant. 20:30 h. O meu Idaho
privado(1991) 104´. Subtítulos en
galego.
Mércores 23
Gus Van Sant20:30 h. Elas tamén se
deprimen(1992) 95´. Subtítulos en
castelán.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Marina Rivela. Mostra
de fotos desta moza coruñesa, expostas na Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

¬ EXPO
From I to J
A cineasta Isabel Coixet, baseándose no libro do autor británico
John Berger From A to J, no que
unha muller escribe cartas a un
preso, traslada ao cárcere coruñés
o seu espectáculo en homenaxe
ao escritor inglés e amigo da directora catalá.
O espectáculo, no que participa
tamén Berger, xa se representou
este inverno en Barcelona e en Madrid , e está comisariado pola coruñesa Rocío Santa Cruz, editora de
Raíña Lupa.
No espazo do cárcere coruñés,
en servizo até hai ben pouco en
moi precarias condicións, a montaxe gaña moita forza. Nela, voces
femininas ben coñecidas (correspondentes a destacadas actrices
do panorama cinematográfico actual, como Mónica Belluci, Maria
Medeiros, Penélope Cruz, Isabe¬EXPO. Libros para ver.A exposición Libros para ver: A presenza de
Luis Seoane, Rosalía de Castro e Uxío
Novoneyra nos fondos da Biblioteca
Municipal de Estudos Locais conmemora a estes tres autores, lembrados
este ano. Até o 27 de xuño, na Casa
de Cultura Salvador de Madariaga.
¬EXPO. Postgraffiti, xeometría
e abstracción.A exposición centra a ollada na abstracción e a xeometría presentes no actual postgraffiti, unha forma de arte urbana que
abrangue novos conceptos e que
gañou numerosos adeptos nos últimos anos. Até o 27 de xuño, no Museo Urbano de Arte Urbana, M.U.A.U.
¬EXPO. 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. From I to J. Montaxe de
Isabel Coixetsobre cartas de presos
extraidos dunha novela de John Ber-

Fachada do antigo cárcere provincial da Coruña.

lle Huppert, Sarah Polleyou Leonor Watling) len as cartas que conforman a novela (hai pouco traducida ao galego) do autor inglés.
Na montaxe da ex-cadea coruñesa, da que se descoñece o futuro
destino, non houbo que recrear a
sordidez penitenciária. Entre os
muros da ex prisión provincial ,
donde foi axustizado Foucellasou
ger(información aparte). Até o 11 de
xullo, na antiga cárcere provincial.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mostras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. L.S., a configuración do posíbel (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,

O grupo da estrada Esquíos.

estivo preso Méndez Ferrín, entre
outros e outras moitos, deixáronse
mesmo obxectos persoais abandonados por antigos presos e misivas de arrestados republicanos en
1936, así como se serigrafaron os
textos das cartas en galego nas
mantas deixadas nas celas.
Até o 11 de xullo, de 12:00 a 14:00 e
de 18:00 a 21:00.

na Casa Museo Casares Quiroga.
¬MÚSICA. Festival Mozart. No
marco do Festival Mozart, teremos
o sábado 19, ás 20:00, a ópera O
Soño dunha noite de verán, de F.
Mendelssohn, a cargo da Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida
por Rubén Gimeno, vocalistas dirixidos por Eva del Palacio, e o Coro
da Orquestra Sinfónica de Galicia,
no Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Sónar Galicia. O festival Sónar de Barcelona comparte
sede este ano con Coruña (información aparte). Do xoves 17 ao sábado
19, en ExpoCoruña.
¬MÚSICA. Os venres nas Bárbaras. Ciclo que se desenvolverá durante todo o mes de xuño e inclúe
música clásica, zarzuela e música galega. Este venres 18, ás 20:00, na Praciña das Bárbaras.
¬MÚSICA. Anne-Sophie Mutter. A máis célebre intérprete de
violín a nivel mundial, violinista favorita de Herbert von Karajan, actúa dentro do ciclo Xacobeo Classics. Será este venres 18, ás 20:30 ,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Esquíos.O grupo estradense vai actuar o sábado 19, ás
21:00, no CSO Casa das Atochas.
¬MÚSICA. José Córdova.Este madrileño de 31 anos leva varios anos
na música baixo o pseudónimo de
Chivi. Actúa o sábado 19, ás23:00, na
sala Garufa.
¬MÚSICA. III Festival do Acordeón. Organizado polo Grupo de
Amigos do Acordeón da Coruña, ac-
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A formación coruñesa Orquestra Gaos dará un concerto no teatro Colón, o vindeiro martes 22..

¬ MÚSICA

Fstival Sónar (A Coruña)
Este Festival Internacional de Música Avanzada e Arte Multimedia,
que se celebra dende hai 17
anos en Barcelona, desdóbrase
este ano en dúas sedes, a habitual catalana e a da Coruña, que
leva o nome de Sónar Galicia.
A programación do festival
combina os grandes nomes da
electrónica actual, cun gran número de artistas e dj's emerxentes das máis actuais tendencias
musicais e de new media.
A programación será fiel ao espírito do festival, combinando o
experimental co consolidado,
coa presenza dunha importante
mostra da escena musical galega contemporánea a través de
artistas como Mweslee, BFlecha, 6pm, Fluzo, Ino, Grobas
ou Cora Novoa, entre outros.
A sede coruñesa contará con

artistas
como Air, LCD
Soundsystem, Laurente Garnier, Hot Chip, Flying Lotus,
Fuck Buttons, Matthew Herbert, 2manydjs, Broadcast,
Booka Shade ou Uffie.
Os visitantes poderán acceder
tamén o espazo SónarMática
Galicia, unha iniciativa expositiva de arte multimedia que
mostrará as obras de varios destacados artistas galegos.
A imaxe do Sónar 2010 terá
un selo propio e singular na
longametraxe Finisterrae, no
que dúas pantasmas realizarán
o Camiño de Santiago desde o
Sónar 2009 en Barcelona, unha
curiosa proposta audiovisual
dirixida polo director do
evento barcelonés.
Do xoves 17 ao sábado 19 , recinto
feiral ExpoCoruña, entradas de 15
a 25 euros (bono de 50 euros).

A violinista xermana Anne Sophie Mutter estará presente na Coruña.

túan Víctor Vázquez Pena, Asdúas
(Fene) e a Orquestra Lembranzas
(Ferrolterra). O domingo 20, ás
18:00, entradas a 3 euros, no Forum
Metropolitano.
¬MÚSICA. Orquestra Gaos. De
recente fundación, os músicos son
na súa maioría estudantes e profesores dos principais conservatorios
galegos. O martes 22, ás 20:30 , no
Teatro Colón.

¬TEATRO/DANZA. Lo que no se ve.
Obra da compañía de danza Proyecto Titoyaya , o sábado 19, a partires das 20:30, entradas a 7 euros,
no Teatro Jofre.
¬TEATRO/DANZA. Gala da danza.
Gala do vinte aniversario do Conservatorio Profesional de Danza da
Deputación da Coruña. O domingo
20, ás19:00, entrada de balde, no Teatro Jofre.

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. Sabactivos. Os nenos
e nenas de 3 a 12 anos teñeno sábado unha cita cos Sabactivos, entre as 10 e as 14 horas. Sen inscrición previa, poderán participar
gratuitamente en diferentes actividades de ocio didáctico: pintura,
novas tecnoloxías, teatro... Na ludoteca municipal (Cantón).
¬CINE. Primavera de Cine. Proxéctanse a curtametraxe Pode sere
a longametraxe On the waterfront,
en versión orixinal subtitulada. O
mércores 23, ás 20:30, entrada de
balde, nos Cines Dúplexde Esteiro.
¬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. Austria. Cancións pop
tratadas con bases e sons electrónicos, neste dúo electropop. Actúa o
sábado 19, ás 22:30, na Sala Super 8.
¬MÚSICA. Ópera en directo.
Este venres 18, ás 20:00 comenza no
Teatro Jofre a retransmisión en directo da ópera Carmen de Bizet
desde o Palau de L'Arts de Valencia.
A actuación enmárcase no proxecto
Viva Europa.

O GROVE
¬EXPO. Victor Lorenzo. Este artista de Baiona expón as súas esculturas en madeira, até finais de xullo,
na Casa da Cultura Lueiro Rey.
LUGO
¬ACTO. Sábados +XTI -Máis
por ti. Actividades que resultan
atractivas para os mozos, nun espazo saudable. O sábado 19, de
18:00 a 22:00 , entrada a 3 euros, na
discoteca BOE.
¬ ACTO . Actos Previos Arde
Lucus MMX . Como actos previos ao inminente Arde Lucus, o
venres 18 haberá unha conferencia conferencia sobre Fenómeno
cultural castrexo: un exemplo en
Lugo, ás 19:30, no Salón de Actos
da Deputación , e o mércores 23,
Relatorio Domus do Mitreo, conferencia na Deputación Provincial,
ás 20:00.
¬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.
¬EXPO. O Castro da Atalaia.
Esta mostra sobre este xacementeo
situado en San Cibrao está organizada por MariñaPatrimonio, coa colaboración de LugoPatrimonio e
Adega, e patrocinada pola Deputación . Aberta até o 20 de xuño, no
Museo Provincial.
¬EXPO. Castelao. A derradeira
lección do mestre. Exposición
de obras, obxectos persoais e libros
de Castelao, no 60 cabodano da súa
morte, e correspondentes ao período 1936-1950. Permanecerá
aberta até o 10 de xullo, na Sala de
Exposicións do Museo Provincial.
¬DANZA. Lugo 10. Danza na
rúa. Neste espectáculo de danza,
un total de 42 bailaríns e bailarinas
protagonizarán sete coreografías de
diferentes estilos. O venres 18, ás
19:30, no fondo da Praza Maior.
¬MÚSICA. Noite de Heavy-rock.
Contará coas actuacións dos grupos
Malasombra e On Fucking Air.
Este venres 18, ás 23:00, na Sala Clavicémbalo.
E o sábado 19, actuacións das formacións The Mirage + Janie´s Gun.

GUIEIRO.41.

Guieiro 1411.qxd

15/6/10

23:09

Página 4

GUIEIRO.42. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
17 - 23 DE XUÑO DE 2010

Aló Django, unha heteroxénea formación galega de jazz e outros estilos musicais, son un dos pratos fortes
da ampla oferta desta semana que
programa o Café Liceum porriñés.

¬MÚSICA. A Tuna Rastafari. O
grupo galego estará coa súa característica marcha nun concerto, o sábado 19, ás23:55, na salaDoble Moral.
MELIDE
¬MÚSICA. Moonjackets.O grupo
rock de Vilagarcía dará un concerto
este venres18, ás 01:00, no Pub Gatos.
OURENSE
¬EXPO. Antonio Suárez. Exposición deste pintor, na Galería Visol.
¬EXPO. Rostros do mundo. Exposición de fotos do profesor de
secundaria e viaxeiro ciclista Roberto Mateos Garcia. No Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Maryland. Este emerxente grupo rock galego actúa
este venres 18, ás 22:00, no Café &
Pop Torgal.
¬MÚSICA. Festival Fax 2010.
Como preludio ás Festas de Ourense, o venres 18 actuarán os navarros Barricada, un dos grupos máis
veteranos e prestixiados no rock español. Estarán acompañados de varios DJ, e do rockeiro ourensán
Xtrume.
O sábado19, estarán os madrileños
Alamedadosulna,seguidos de Muchachito Bombo Inferno, co seu úl-

timo traballo , para rematar cos ourensáns Lamatumbá, que tamén
estrean novo álbum.
As actuacións comezan ás 21:00,
con entradas a 15 euros ou 18 para
os 2 días, no Xardín do Posío.
¬MÚSICA. Berrogüetto. O coñecido grupo folk galego presenta
oseu último traballo discográfico,
Kosmogonías. O martes 22, ás 20:30,
no Auditorio Municipal.
¬ MÚSICA . Bebe e Kiko Veneno. No primeiro día das festas
de Ourense, a extremeña da voz
anenada e o veterano rockeirocantautor inauguran a programación musical, cos ourensáns Os
Anais como complemento. O
mércortes 23, ás 21:30, entradas a
15/20 euros, no Xardín do Posío.
¬TEATRO. Fugadas. Fugueuses,
unha comedia de Pierre Palmade e
Christophe Duthuron, tivo un gran
éxito en Francia recentemente. Está
dirixida nesta versión española por
Tamzim Townsend e interpretada
porlas televisivas Maria Galiana e
Berta Ojea. Este venres 18, ás 21:00,
entradas de 12 a 6 euros, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Momentos máxicos:
especial 2010. O Mago Rafa desenvolve o seu espectáculo ao

longo dunha hora e cuarto, maxia
en estado puro, nun show participativo e familiar. O domingo 20, ás
12:00, no Auditorio Municipal.
PONTEVEDRA
¬EXPO. A cidade do infinito.
Unha exposición de imaxes enriquecidas con paneis explicativos e
datos, que transmiten os bos resultados da acción da Fundación
Vicente Ferrer na India. Aberta
até o 11 de xullo, no Centro social
Caixanova.
¬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.
¬MÚSICA. Cuarteto Ephimere.
Música clásica que trae a Fundación
Rutas do Románico, en colaboración con Caixa Galicia, este venres
18, ás 20:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Dani Mateo. Dentro das
actuacións do ciclo Paramount Comedy, o presentador e popular humorista catalán actúa o domingo
20, ás 21:00, no Auditorio do Centro
Social Caixanova.

Âkil Pillabán de viaxe a Milán
(e van sen un can). Unha obra
para os pequenos, sobre un curioso
italiano e o seu criado, a cargo do
grupo Talía Teatro, que poderemos
ver o venres 18, ás 22:00, naPraz a de
Macías.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Aló Django. Este grupo
galego ofrece un concerto cun amplo abano de xéneros musicais traducidos todos ao estilo dos xitanos
centroeuropeos mesturado co jazz.
Este venres 18, ás 23:30, entradas de
5 a 2’5 euros, no Café Bar Liceum.
O sábado 19 (23:30, entradas de 6 a
3 euros) dende Arxentina chega
Mariel Martinez. Distínguese pola
súa calidez e por estar secundada
pola guitarra de Alejandro
Picciano, que viste os clásicos tangos dunha cor nova.
E o domingo 20, ás 21:00 e con entrada de balde, Uxía achéganos os
temas fundamentais da súa discografía, que cumpre 25 anos, co seu
proxecto máis íntimo e persoal:
Uxía Trío.

SADA
¬EXPO. Vía Santa, Vía Ártabra.
É o título da mostra da pintora Paloma Herce, unha obra que ten que
ver co camiño xacobeo. Até o 13 de
xullo, na Casa da Cultura Francisco
LLorens .
¬TEATRO. Sempre Quixen Bailar un Tango. Unha traxicomedia
do grupo Teatro Galileo que non
deixa indiferente, e reflexiona sobre
as cousas que deixamos sen facer e
sen aprender ao longo da nosa existencia. O domingo 20, ás 20:00, 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.
¬ACTOS. LITVI 2010.Un congreso
integrado na programación cultural
do Xacobeo, donde 70 escritores falan e debaten sobre a literatura e as
viaxes (información aparte). Feira de
Libros no paseo da Alameda.

PADRÓN
¬TEATRO. Valentino Rufini e

¬ TEATRO
Circo Europa.
I Encontro Jeunes
Talents Cirque Europa
Do 17 ao 29 de xuño
Un total de 70 novos artistas e
profesionais das artes circenses e
escénicas en xeral daranse cita
no marco do I Encontro Jeunes
Talents Cirque Europe que,
baixo o título xenérico de Circo
Europa, organiza o Centro Dramático Galego (CDG) co Salón Teatro como escenario principal.
Ademais, a compañía pública
compartirá esta experiencia internacional coa comunidade artística do novo circo galego e co
público xeral, nun programa que
conxuga as accións estritamente
formativas coa exhibición de espectáculos.
En escena veremos as obras:
-O Retrete de Dorian Gray: Rúa
Aire, Salón Teatro, 22 de xuño ás
21:30.

A obra Rúa Aire.

Marcos "PTT" Carballido e Ezra
Moreno constrúen todo un universo de suspense e misterio a
partir de marionetas feitas con
globos, segundo a técnica de
monicreques inchables que eles
mesmo inventaron.
-Doble Mandoble: Mi otro yo. Salón Teatro, 26 e 27 de xuño ás
21:30 .
O prestixioso dúo dos xemelgos
españois afincandos en Bélxica,
presenta a máis recente pro-

posta na que fusionan maxia,
acrobacia e teatro xestual.
Circo Europa Party:
Salón Teatro, 29 de xuño ás 21:30.
Formación Circo Europa:
-Sesión formativas, noSalón Teatro, do 17 ao 26 de xuño. Dirección: Fatou Traouré (traballo físico) e Jean-Michel Guy (análise
de proxectos)
Do xoves 17 ao martes 29, no Salón
Teatro de Santiago.

A veterana e televisiva María Galiana encabeza o reparto de Fugadas, unha obra
que poderemos ver no Teatro Principal ourensán.
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O Ciclo Sons da Diversidade
pecha a edición desta tempada
coa presenza da norteamericana
Meredith Monk, unha música
orixinal e, tamén, diversa.

¬ACTOS. XIX Feira do Libro Antigo e de Ocasión. Na súa XIX
edición conta coa participación de
librarías de distintas comunidades
españolas, con máis de cen mil
exemplares que se poñerán a venda
durante dúas semanas. No paseo da
Alameda.
¬EXPO. Os mundos de Gonzalo Torrente Ballester.
Mostra que percorre a traxectoria
vital e literaria do escritor a través
de máis de 200 pezas, con manuscritos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, cadros, debuxos e
diversos documentos e obxectos.
Até o 19 de setembro, na Fundación
Torrente Ballester.
¬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. Monta-

xes e obras deste italiano, estandarte nos anos 60 da chamada Arte
Povera. Até o 27 de xuño, noMuseo
de Arte Contemporánea-CGAC.
¬EXPO. 48 metros de camiño.
Exposición colectiva de diversos autores, en distintas disciplinas artísticas, con obras relacionadas co camiño compostelán. Até o 30 de xullo, na Galería Espacio 48.
¬ 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 domingo
20, 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 e da Colección

Caixa Galicia. Até o 7 de novembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Ciclo 1906 de jazz.
Remata o III ciclo 1906 de jazz, coa
actuación do saxofonista valenciano Perico Sambeat. Interpretará temas do seu traballo Flamenco big band, gravado coa colaboración de Miguel Poveda,
Gerardo Núñez e Javier Colina, entre outros. Este xoves 17, ás 21:00,
no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Dios ke te Crew. Pecha
o ciclo de concertos Redenasa.son
cunha actuación de DK TC,no que
contará co rap dos seus catro MC´s
(Jamas, Mou, García e Sokram), co
Dj Murdocknos pratos e coa banda
de metal Machinae coa experimentación da electrónica do produtor
Croma nos aparatos. Este xoves 17,
ás 21:30, na Sala NASA.
¬ MÚSICA . Meredith Monk.
Unha compositora, cantante, coreógrafa, autora de nova ópera e directora de películas e instalacións
que pecha esta edición do ciclo
Sons da Diversidade. O sábado
19, ás 21:00, entradas a 15 euros,
no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Os Bolechas. O grupo
Caramuxo Teatro presenta dentro
do programa Letras Vivas o grande
éxito editorial de Pepe Carreiro e A
Nosa Terra. O venres 18, ás 19:00, no
CSC do Castiñeiriño.

O jazzista valenciano Perico Sambeat pecha o Ciclo 1906 Jazz, no Teatro Principal santiagués.
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A programación de teatro
adulto está case desaparecida,
e só atopamos en cartel algúns
espectáculos para nenos, coma
este do grupo Rocambola Títeres, que se representa en
Soutomaior.

¬ TEATRO . Circo á Feira. Un
espectáculo que xunta as mellores creacións do Novo Circo galego, un cabaré de artistas para
financiar a nave de Circo Nove.O
venres 18 e sábado 19, ás 23:00,
na Sala NASA.
¬TEATRO. Circo Europa. I Encontro Jeunes Talents . Setenta novos talentos do Novo Circo
europeo reúnense en Santiago
desde este xoves 17 ao 29 de xuño.
Dentro das representacións, poderemos ver a obra Rúa Aire, polo
grupo O Retrete de Dorian Gray, o
martes 22, ás 21:30, no Salón Teatro.
SOUTOMAIOR
¬TEATRO. As aventuras do
monstro de Fran Ekestein
Todosben. Tetro para os máis noviños, con este espectáculo da compañía Rocambola Títeres, que poderemos ver o sábado 19, ás 20:00,
no Multiusos de Arcade.

TUI
¬EXPO. Crónicas da Represión Lingüística . Unha mostra
gráfica e audiovisual, comisariada
polo cineasta Xan Leira, para divulgar a represión lingüística contra a
lingua galega dende 1936. NaSala
Municipal de Exposicións do Concello.
¬EXPO. Corpos de letra . Unha
mostra de escultura do autor Pepe
Cáccamo, aberta até o 17 de xullo
na Galería Trisquel e Medulio.
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. Carlos Maño. O artista

Dios ke te Crew actúa na sala NASA.

presenta 30 obras pictóricas de distintos formatos, correspondentes á
súa etapa creativa 2003-09. Até o
15 de xullo, na Galería Art-Next,
Doctor Cadaval, 5.
¬EXPO. Luís Seoane: razón e
compromiso. Chega a Vigo a
mostra formada por 45 obras realizadas por Luís Seoane ao longo da
súa traxectoria. Até o 18 de xullo, no
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Pedro Dobao. De Valdeorras a Vigo. O escultor de
Valdeorras afincado en Vigo, de
marcada personalidade artística,
expón a súa obra máis persoal. Até
este domingo 20, na Casa das Artes.
¬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
contemplarse o litoral galego de finais do século XIX onde, a diferenza
das costas francesas, aínda se pescaba sardiña en abundancia. Está
composta por 34 fotografías en diferentes formatos e permanecerá
aberta ata o 11 de xullo. No Museo
do Mar.
¬EXPO. 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 Kappeler traballou en Nova York, Bombai, Vietnam, Biafra e París. Despois da súa
xubilación, en 2003, estableceuse

¬ CONVOCATORIAS
XXII Premio de narrativa
“Torrente Ballester”
Co ánimo de contribuír a acrecentar a calidade
fabuladora e creativa que caracteriza aos nosos
escritores, así como de homenaxear ao ferrolán
Gonzalo Torrente Ballester , a Deputación Provincial da Coruña, convoca o XXII Premio de Narrativa Torrente Ballester, de acordo coas seguintes Bases:
Primeira.Poderán optar ao premio todas aquelas persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade,
que non obtivesen o premio no cinco edicións
anteriores a esta, e que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas
en castelán ou en galego.
Segunda:
Outorgarase un premio único e indivisible dotado con 25.000,00 € , estando suxeita esta
cantidade ás retencións legais que lle sexan de
aplicación.
A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, reservándose durante dezaoito meses os dereitos de
edición da mesma.
Terceira:
As obras serán de tema e extensión libres, podendo presentarse novelas, relatos e conxuntos de relatos, que se enviarán por duplicado e
en exemplares separados, en tamaño DIN A 4,
por unha soa cara, numerados, grapados ou
encadernados.
Cada obra presentarase baixo o sistema de
plica, polo que se enviará baixo pseudónimo,
acompañada dun sobre á parte, en cuxo exterior se fará constar o seu título e o pseudónimo
do autor, incluíndo no seu interior unha folla na
que se sinalarán os datos persoais do escritor:
nome e apelidos, número de DNI, nacionalidade, dirección, teléfono de contacto e correo

electrónico. Ademais se incluirá unha declaración expresa por medio da cal se certifique que
a obra é inédita e que non foi premiada, até a
data de presentación, en ningún outro certame
ou premio.
Cuarta:
O prazo de recepción das obras terminará o día
1 de xullo de dous mil dez, e enviaranse á Deputación Provincial, Avda. de Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre XXII
Premio de Narrativa Torrente Ballester.
Quinta:
O xurado estará presidido polo sr. Presidente da
Deputación e formarán parte do mesmo: un representante da familia Torrente Ballester, a sra.
Deputada Presidenta da comisión de Cultura,
Educación e Patrimonio Histórico -Artístico, e
seis acodes do ámbito literario, nomeados polo
sr. Presidente da Deputación. Actuará como secretario o da corporación ou o funcionario en
quen delegue.
A composición do xurado publicarase con anterioridade á súa reunión no taboleiro de anuncios e en páxina web da Deputación,(www.dicoruna.es) co fin de que se poidan interpor, se é
o caso, os recursos legais pertinentes.
Sexta:
Os participantes terán obrigación de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada, no momento que esta situación se produza, o que
dará lugar á súa exclusión do concurso.
O xurado actuará en pleno, en sesión se é posible única, sendo necesaria a asistencia dos
dous terzos dos seus membros; as súas deliberacións serán secretas e delas redactarase a
acta correspondente. Aos efectos da válida
constitución do xurado, será de aplicación o
disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Pro-

cedmiento Administrativo Común.
O xurado non poderá declarar deserto o premio e a súa proposta será obxecto de resolución da Presidencia desta Deputación, que é o
órgano competente para resolver a concesión
do premio.
O premio fallarase no último trimestre do presente ano, e o título da obra gañadora, así
como o nome do seu autor, serán dados a coñecer no taboleiro de anuncios e na páxina
web da Deputación, así como a través dos distintos medios de comunicación.
A plica correspondente á obra que resulte finalista poderá ser aberta polo secretario do xurado a fin de que, se o seu autor permíteo,
poida darse a coñecer o seu nome.
Sétima:
Non se devolverán as obras presentadas non
premiadas e a partir do día seguinte ao do fallo
do xurado serán destruídas.
VIII Certame de Fotografía
Ambiental do Concello de Arteixo
O Concello de Arteixo convoca o VIII Certame
de Fotografía Ambiental.
Poderán participar no certame todas aquelas
persoas que o desexen, presentando unha fotografía por concursante.
As fotografías presentaranse obrigatoriamente

en papel fotográfico, cun tamaño mínimo de
20x25 cm. e máximo de 30x40 cm. e irán centradas e montadas sobre unha cartolina de
40x50 cm. branca ou negra.
Queda a libre elección dos participantes o tipo
de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a
modalidade branco e negro ou cor. Así mesmo,
deberase achegar unha copia nun CD, en formato JPEG, PNG ou TIFF, da fotografía cunha resolución mínima de 200 ppp e tamaño mínimo
10x15 cm.
Os traballos achegaranse debidamente protexidos e dentro dun sobre pechado ao enderezo
que figura ao final deste apartado, e deberán
ser remitidos coa antelación suficiente para
que teñan entrada no concello o día 5 de novembro de 2010, data límite. Dentro do sobre
incluirase outro coa seguinte documentación:
Fotocopia do DNI
Folla de inscrición
CD coa copia dixital da fotografía
O enderezo de recepción é o seguinte:
"VIII Certame de Fotografía Ambiental"
Departamento de Medio Ambiente.
Travesía de Arteixo, 243 _ 1º 15142 Arteixo"
Outorgaranse tres premios que estarán suxeitos á preceptiva retención fiscal:
1º Premio: 800,00 €, 2º Premio: 600,00 €, 3º
Premio: 400,00€
Para a adxudicación dos premios valoraranse a
conxunción dos aspectos fotográfico e ambiental dos traballos. O xurado poderá outorgar mencións honoríficas sen valor económico,
atendendo á calidade das obras. Así mesmo,
poderá deixar desertos por falta de calidade ou
cantidade os premios que estime oportunos.
A entrega de premios terá lugar nun acto público que se celebrará na Sala de Exposicións
do Centro Cívico o día 19 de novembro de 2010
ás 20:00 horas.
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Anuncios de balde.
Poden facelos chegar a:
Apartado1.371, 36200-Vigo
Tel.: 986 22 2 4 05
Fax: 986 22 3 1 01
E-mail: guieiro@anosaterra.com .
Poden adxuntar unha foto.
Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

Os composteláns Samesugas
tocan xunto aos cataláns The
Rippers, na sala viguesa La
Iguana.

en Muxía, onde o mar embravecido
lle serve de inspiración para as súas
obras. Até o 27 de xuño, no Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Candida Höfer. Primeira
exposición da fotógrafa alemá en
España, na que os comisarios Doreen Mende e Markus Heinzelmann
ofrecen un percorrido pola obra de
Höfer desde os seus inicios en 1968
até o ano 2008. No Museo de Arte
Contemporánea MARCO.
¬EXPO. Carlos Maño (obras do
2003 ao 2009). O artista presenta
máis de 30 obras pictóricas de diferentes formatos correspondentes á
súa última etapa creativa. Até o 15
de xullo, na Galería Art Next.
¬MÚSICA. Pacífico. O grupo de
powerpop vigués vai dar un concerto este xoves 17, ás 21:30, na Fábrica de Chocolate.
Dani Mateo,en Vigo e Pontevedra.
¬MÚSICA. Troy McClure e 7
Puertas. Dous grupos galegos 00:00, na sala La Iguana Club.
que van actuar este venres 18, ás The Rippers, un grupo tarraco-

nense de hard-rock, e os veterans
composteláns de Samesugas, estarán o sábado 19, ás 00:00, entradas
a 8 euros.
¬MÚSICA. Sojazz. Formados á calor
do Seminario Permanente de Jazz
de Pontevedra, interpretan temas
propios, así como algunha que outra versión persoal dos clásicos do
Jazz dos 50 e os 60. Estarán o venres
18, ás 23:00, entrada a 2 euros, na
sala Contrabajo.
¬MÚSICA. The Sunday Drivers .
O grupo toledano fará unha actuación o sábado 19, ás 22:00, na sala
Mondo Club.
¬TEATRO. Dani Mateo. Dentro das
actuacións do ciclo Paramount Comedy, o presentador e popular humorista catalán actúa o sábado 19,
ás 22:00, no Auditorio do Centro Social Caixanova.
Manuel María, lembrado en Vilalba.
¬TEATRO. Nunca menos. Un percorrido en clave de humor acedo a grupo Fulano, Mengano e Citano,
través da historia galega: a obra do S.L. lévanos por todos eses perío-

dos de luz e de sombras, ás veces de
apagón total, que fixeron de nós o
que hoxe somos. O venres 18, ás
20:30, no Centro Cultural Caixanova.
VILALBA
¬ACTOS. Presentación de proxecto. O Instituto de Estudos Chairegos presenta o proxecto de Casa
Museo Manuel María, presentado
por Saleta Goi e Alberto Ansede.
Será o venres 18, ás 20:30, no Centro
Cultural e Recreativo.
¬ACTOS. Roteiro. Terá lugar a X
Ruta Chairega, cunha ruta polo río
Azúmara. A saída (en autobús) será
o domingo 20, ás 10:00, desde a
Casa da Cultura.
¬TEATRO. Lume, calaveras e
demiños. Dous espectáculos de
animación de rúa e novo circo,
polo grupo Troula Animación. O
sábado 19, dende as 21:00, e domingo 20, ás 13:00, pola zona do
Parador.

¬ 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.
 Remolque de aluminio cerrado
para dous karts, 6 caixóns, bo prezo.
T.: 617 486436.
 Vendo óleo sobre táboa de castiñeiro (0,35x0,25), orixinal de Alfredo
Souto Cuero. Ten autentificación. T.:
617 920934.
 Compártese casaperto de Samil,
en Vigo, por meses ou máis tempo.
130 euros máis gastos. E-mail: antisorio@gmail.com.
 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

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.
 Vendo BMW 525TDS. Bo estado.
Prezo económico. En Vigo. T.: 696
114250. Correo: noalboiro@
gmail.com.
 Alugo pisoen Ares. Amoblado. T.:
981 448609.
 Mazda MX5 descapotábel, ano
1993, vermello, 84.000 km, AA, bo estado e barato. T.: 617 486436.
 Alúgase piso en Ribadeo. Amoblado e calefacción. T.: 676 727618.
 Vendo madeirade buxo de até 13
centímetros de diámetro, seco e
verde. Santiago. T.: 691 916239.
 Vendo BMW 525 TDS. Ano 93, bo
estado. 140 C.V. Granate. 3.800 euros.
T.: 981 328304.
 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.

 Vendo ciclomotor Peugeot Treker vermello de 50 cc. Perfecto estado. Vigo. 250 euros. T.: 653 388693.
 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.
 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.
 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.
 Alúgase piso en Vegadeo. Céntrico, amoblado e con praza de garaxe. T.: 637 259084.
 Busco persoaspara compartir ofi-

cina en Santiago, zona de San Lázaro.
Equipado con mobiliario, amplo e luminoso. 400 euros recibos incluídos.
T.: 881 977028.
 Alúgase piso en Ribadeo. Céntrico con calefacción e amoblado. T.:
676 727518.
 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: galego.iria@gmail.com.
 Se a túa filla/o non vai a actividades, ten sobre 5 anos, vives na comarca de Vigo e queres contactar
con máis cativos para que xogue,
chámanos ao 650297799.

 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

Intre de The Blind Side.

EN CARTEL.
The Blind Side
(Un soño posíbel)
Dirixe: John Lee Hancock.
Intérpretes: Quinton Aaron,
Sandra Bullock.
Drama. EE UU, 2009

Era xa un pouco estraño que, a
estas alturas do ano, aínda non
se estrease o filme que lle puxo
en bandexa o oscar á mellor interpretación feminina á protagonista de Miss Axente Especial.
Un papel rexeitado antes por Julia Roberts nun drama amábel
de superación persoal a través
do deporte, que foi algo así
como o reverso edulcorado da
correosa Precious na última gala
dos andróxinos premios dourados. É a narración, por momentos haxiográfica, das orixes desestruturadas dun xogador –en
activo– da NFL, a liga profesional de fútbol americano. Antes
best seller e agora telefilme de
sobremesa con formato deluxe
prestixiado polo premio da Bullock. O director, Lee Hancock,
xa tiña experiencia no subxénero, convertindo hai uns anos
a Dennis Quaid no Rookie, un
veterano xogador de béisbol de
carreira frustrada ao que, xa na
madurez, se lle ofrece unha segunda oportunidade para regresar aos campos de xogo.

Dous irmáns
Dirixe: Daniel Burman.
Intérpretes: Antonio Gasalla,
Graciela Borges.
Comedia. Arxentina, 2010
Escena de Air Doll.

Nova comedia de ambiente doméstico do director das recomendábeis Dereito de familia e
O niño baleiro. Se Burman retrataba na primeira as experiencias dun mozo avogado bonaerense que confronta a vida
adulta repensando as súas, até
entón, distantes relacións co pai
a consecuencia da súa recente
paternidade, e na segunda asistiamos á reconstrución dun matrimonio maduro tras a marcha
dos fillos, o cineasta arxentino
salta aquí outra xeración para
retratar aquí unha “estraña parella” de irmáns na sesentena
que viven en constante conflito
e que deberán emprender unha
nova vida máis cooperativa despois da morte da nai.

Air Doll
Dirixe: Hirokazu Koreeda.
Intérpretes: Arata, Du-na Bae.
Drama. Xapón, 2010

O cine do xaponés Koreeda
sempre amosou unha certa
tendencia á ensoñación autoral de corte embiguista, un
risco que sempre, asombrosamente, salvaba a base de con-

Antonio Gasallae Graciela Borges,protagonistas de Dous irmáns.

tención formal e disciplina argumental, xa fose contándonos
unha de samurais, Hana, un
drama urbano sobre a infancia,
Ninguén sabe, ou emulando a
Ozu nunha reflexión sobre as
disfuncións interxeracionais
das familias modernas, Still
Walking. O seu novo filme
adapta un manga orixinal de
Yoshiie Goda, unha especie de
conto de Pinocho postmoderno na que un solitario oficinista nipón garda no seu fogar
unha hiperrealista boneca inchábel que, nos momentos
máis inesperados, cobra vida.
O androide de látex, interpretado no filme por unha actriz
real, decide un bo día abandonar o diminuto apartamento
escenario da anódina vida cotiá do seu propietario e coñecer o mundo exterior. O filme
dá un salto cualitativo nesa tendencia que antes aludiamos.
Inda así, Koreeda segue sendo
moito Koreeda.

A vinganza de Ira Vamp
Dirixe: Álvaro Sáenz de Heredia.
Intérpretes: Josema Yuste,
Florentino Fernández.
Comedia. España, 2010

Retorna a bufonada cinematográfica con denominación de
orixe celtibérica. O ínclito Álvaro Sáenz de Heredia (sobriño
de José Luis –que ademais de
Raza e Franco, ese home tamén foi responsábel da estupenda Historias da Radio) empezou nisto como epígono de
Mariano Ozores e compañía,
dirixindo a mediados dos 80 a
tardía A fouce e o Martínez con
Pajares divorciado xa de Es-

teso. Despois chegarían filmes
ás ordes de Martes y 13, Aquí
cheira a morto, O roubobo da
xoxoia e a indescritíbel triloxía
Chiquito: Condemor, Brácula
II e Papá Piquillo. Agora volve
colaborar con Josema Yuste na
adaptación cinematográfica, é
un dicir, da obra teatral Unha
parella de medo, coa que Yuste
e Fernández ensaiaron a súa
química sobre as táboas como
superparella do humor. Humor negro suave e parodia ao
xeito Ibáñez da Rebeca de
Daphne de Maurier e Alfred
Hitchcock. Que un descendente lateral de José Antonio
Primo de Rivera acabe metido
nestas faenas non deixa de ter
ironía histórica.

Marmaduke
Dirixe: Tom Dey.
Intérpretes: Lee Pace,
Judy Greer.
Comedia. EE UU, 2010

Non é precisamente das máis
populares entre as tiras cómicas con mascotas. No noso
mercado é practicamente des-

Mireia Canaldaen A vinganza de Ira Vamp.

Imaxe de promoción de Marmaduke.

coñecida, pero as andanzas do
gran danés Marmaduke –as
súas viñetas aparecen na
prensa estadounidense dende
os anos 50– xa teñen versión
audiovisual en imaxe real. Dirixe o reponsábel de desfeitas
coma o Shanghai Kid, de Jackie
Chan ou a Noiva por contrato,
de Sarah Jessica Parker e Matthew McCounaghey. Owen
Wilson ponlle voz ao can na
versión orixinal.G
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CRUCIGRAMA

XADREZ

por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

Maxistral Cidade de León 2010.
Boris Gelfand e Levon Aronian foron os finalistas do XXIII Maxistral Cidade de León, e
ambos se desfixeron en eloxios á excelente organización de este veterano e forte
torneo disputado do 3 ao 7 de xuño. O concello de León leva moitos anos apostando polo xadrez como deporte emblemático da cidade e dirixindo unha excelente organización e difusión deste maxistral que é retransmitido por internet e pola
radio televisión de Castilla e León, ademais de acadar un importante eco na prensa
deportiva. Este ano participaron o español Francisco Vallejo, o cubano Lenier Domínguez, o armenio Levon Aronian e o israelí Boris Gelfand. Nas semifinais Vallejo foi
eliminado por Gelfand e Aronian fixo o propio con Lenier. Na emocionante final produciuse un empate a 2 puntos polo que houbo que recorrer ó desempate a partidas
rápidas, nas que resultou vencedor Gelfand.
Aronian, Levon 2783
Gelfand, Boris 2741
XXIII Rapid KO (2.6) 06.06.2010. A11:
Apertura Inglesa.
O bielorruso nacionalizado israelí Boris
Gelfand esta nun excelente momento
de forma tras gañar a copa do mundo, e
atópase na última lista FIDE no lugar undécimo do ranking mundial. 1.Cf3 d5
2.c4 c6 3.e3 Cf6 4.Cc3 e6 5.b3 Ad6

6.Ab2 0-0 7.Ae2 dxc4 8.Axc4 b5 9.Ad3
Ab7 10.Ce4 Cxe4 11.Axe4 f5 12.Ad3
Cd7 13.h4 De7 14.g4 [14.Dc2 Cc5=]
14…c5 [14...fxg4 15.Cg5 Cf6 16.Axf6
Dxf6 17.Axh7+ Rh8 18.Ce4Δ] 15.gxf5
exf5 16.Axb5 [16.Tg1!? Ce517.Cxe5
Axe5 18.Dc2=] 16…Ce5Δ 17.Axe5
Axe5 18.Tc1 f4 19.0-0? a situación
branca era delicada no centro pero o enroque é suicida dada a forza dos bispos

negros apuntando ao flanco de rei. Xogada única para tentar sobrevivir era
19.Th3Δ Diagrama 19…fxe3-+ 20.fxe3
Txf3 21.Txf3 Dxh4 22.e4? [máis resistencia supoñía 22.Ad7 Dh2+ 23.Rf1-+
pero a derrota tamén era segura]
22…Axe4 23.Ac4+ Rh8 e as brancas
abandonan ante a imparable perda de
material 0-1.

SUDOKU
Horizontais:
1- A primeira das letras. 2- Arte anglosaxón. 3- Relativo ao edil romano da clase dos patricios instituído en 367 a C. 4- Local relacionado
coas cousas legais, donde non nos queda máis remedio que ir de
cando en vez, e donde nos cobran até por respirar. 5- Trebello de
madeira ou outro material que serve para desprazar a embarcación
pola forza humana. Siglas de “International Standard Serial Number”,
que identifica ás publicacións periódicas. 6- Inclinacións do corpo en
sinal de respecto ou veneración. 7- Celebrar un sacerdote dúas misas
no día. Símbolo do Uranio. Brasa, materia que arde sen chama. 8- Aleación de aceiro e níquel cun coeficiente de dilatación interna moi
baixo. Árbore coas follas do cal, dise, se suicidaron, inxeríndoas, os
castrexos do Monte Medulio. 9- Ouvear o can ou outro animal cando
os maltratan. Símbolo do Fósforo. Cristal pulido de virtudes ópticas.
10- Razoada, sensatamente. 11- Malestar no estómago por exceso
de ácidos, acedía. Ser, algo que existe. 12- Foino Don Quixote, en
canto que cabaleiro. 13- Val e rexión montañosa italiana, donde está
o Monte Bianco ou Mont Blanc. 14- Marcha dun sitio. 15- Empresa
galega de comunicacións (vaia, era galega até hai pouco...).
Verticais:
1- 1 romano. 2- Formación política galega. 3- Apelido derivado do
latín “ripa”, ribeira. 4-Un dos 16 estados federados alemáns, situado
ao norte. 5- Neve miúda mesturada con chuvia, nevisca. 6- Acto máis
ben imprescindíbel na vida cotián, ademáis do de respirar e do outro.
Restos dun edificio, ou este cando está moi deteriorado. 7- A presunta vítima das descargas de internet. Xogo de azar. 8- Singular (si o
tivera) do conxunto de moedas que os noivos se entregan durante a
cerimonia de casamento. Pronome persoal de 1ª persoa. Ferramenta para quitar terra, area... Cociñar nas brasas ou no forno. 9- Cidade
do norte italiano. Intelecto, aquelo co que se pensa ou lugar no que
gardamos as ideas. 10- Escapa correndo dun lugar. Con pouca velocidade, en feminino. 11- Que está presente nun acto ou reunión. 12“A casa do sol .......” foi un hit de Eric Burdon&The Animals. 13- Habitación dun hotel. 14- Segunda vértebra do pescozo que serve de eixe
arredor do que xira a primeira vértebra cervical. 15- Osíxeno.

SOLUCIÓNS
autodefinido

doado

crucigrama

difícil

difícil

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

AUTODEFINIDO
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César Lorenzo Gil

O

chan de Afganistán é
rico en minerais, especialmente en litio. Os
xeólogos xa teñen permiso do
Pentágono para dicir que no
país ocupado podería estar a
maior reserva deste mineral, su-

A GUERRA
DO LITIO
perando a díscola Bolivia, que
pretendía subir o prezo do principal compoñente das baterías

de móbiles e portátiles. A guerra
contra Ben Laden convértese
agora nun investimento no que
todos os países da OTAN queren
participar. Non en van dixera o
xa ex presidente alemán, Horst
Köhler, que o exército era o garante da defensa dos intereses

xermanos na zona. Como lle
pasa agora ao Congo e anteriormente a Angola ou outros países, canto maiores riquezas che
dá a natureza,máis probabilidades hai que as grandes potencias
vaian empobrecer ao máximo a
vida dos que alá moran.G

A xornalista María Yáñez é unha das fundadoras de Galego Lab ( www.galegolab.org), unha iniciativa
para poñer en común ideas, traballo e recursos que conduzan á promoción do galego na sociedade.
Nesta entrevista invita a colaborar.

‘En lugar de chorar, promovemos o uso do galego’

PACO VILABARROS

Galego Lab, o que é iso?
Un colectivo e unha ferramenta
para traballar en proxectos de
dinamización e promoción do
galego a través dunha rede de
individuos aos que esta ferramenta pon en contacto. Facemos proxectos xuntando ideas,
traballo e recursos.
Que escuras intencións teñen?
Somos un colectivo amplo, supoño que cada quen ten as
súas intencións, pero todas
son moi transparentes.
Non pretenderán mandar ao
paro a Anxo Lorenzo?
Supoño que fai o seu traballo e
nós o noso. Se houbese máis
cartos para política lingüística e
tivésemos o seu apoio, ao mellor non necesitabamos esta iniciativa. Ao contrario que noutras Comunidades, vémonos
orfos de recursos, mais en vez
de chorar, promovemos o galego, aínda que é toda a cidadanía a que paga a Política Lingüística. Realizamos accións
eficaces e concretas con resultados que se poidan medir.
Non gustamos das grandes utopías de proxectos enormes que
non se poden desenvolver.
Contra Carlos Callón tam pouco irán?
Non imos contra ninguén, só
pedimos ideas e axuda. Todos
están convidados.
Vamos, apadriñan actividades.
Apadriñamos ideas e buscamos recursos e xente con

tempo para levalas adiante.
Seica unha pretende promover o galego bailando, ao estilo
Flashdance.
Este verán, na praia de Riazor
ou na do Orzán, da Coruña,
imos convocar a xente a través
do boca en boca para que se
xunte a cantar e bailar a canción de Xoán Pardo ‘Falade
meniñas, falade galego’. É
unha escolla musical un pouco
polémica, pero a actividade segue o modelo dos flashmob,
unha experiencia de baile es-

pontáneo moi de moda.
E que é iso do máster de aldea?
Unha proposta para poñer en
contacto neofalantes urbanos
de galego con xente que vive no
rural que emprega unha lingua
cunhas características que os
urbanitas botan de menos e
que os habitantes do rural non
valoran. Será durante unha fin
de semana en Chandrexa, concello de Parada do Sil.
Unha das ideas máis arrepiant e s é o d o fitness en gal ego.
Odio o deporte.

anosaterra
TERRA
DO MEU PAI
Bieito Iglesias

María Yáñez,fundadoradeGalegoLab
H. Vixande

1.411

O galego e o deporte nunca foron moi da man, aínda que hai
exemplos concretos que si. Moitos botan de menos que nas clases de aerobic ou de fitness non
haxa pezas en galego para as táboas de baile. Esta actividade
busca que haxa músicos que
compoñan obras orixinais
adaptadas á ximnasia e que cedan as creacións para libre distribución. Tamén procuramos
distribuidores do material e locutores para gravar táboas.
Dígame, son moitas persoas?
Fundadores, 40 ou 50.
Polo visto, algunhas ideas están orfas.
Promovemos que haxa ideas
para impulsar o galego, para
que a xente as ceda aínda que
non poda desenvolvelas. Outros
encargaranse de levalas a cabo.
Quen valora as propostas?
A comunidade valora as propostas e os socios fundadores
deciden, tendo en conta esas
valoracións, sen perder de
vista as posibilidades de prosperar de cada proxecto.
E pode colaborar calquera?
Gloria Lago tamén?
Se ten unha boa idea, claro.
E doar cartos? Ollo non os vaia
investigar Antonio Rodríguez
Miranda!
Que investiguen o que queiran!
Somos unha iniciativa social civil sen ánimo de lucro que traballa facendo cousas polo galego sen empregar os cartos das
institucións públicas.G

D

in as estatísticas que os 25
oficios máis demandados
na Galiza teñen a ver coa hostalería e coa construción. O emprego concéntrase nos servizos
porque investimento industrial
non hai e o sector primario embarca inmigrantes na pesca e
deixa os eidos a ermo. Velaquí
unha economía alacantina pero
pasada por auga, como Feixóo
non obre unha muda climática
xamais competiremos co soleil
de España. No canto de precurar
fruto ou fabricar cousas, todo o
país semella empeñado en servirlles vasos e pescada conxelada aos alieníxenas que nos visitan. A ruralía encabeza esa cisma
de “pór en valor” o pintoresquismo, transforma cotos de penedos en escenarios bélicos
onde os urbanitas trocan disparos de pintura e argalla citas gastronómicas nas que exalta rarísimos legumes. Certo promotor
da Peroxa quixo ser orixinal e, renunciando a celebrar a Festa da
Charouvea, convocou unha caravana de mulleres. Dado que
ese concello non está no Selvaxe
Oeste senón ao pé de Ourense,
cómpre descartar un intento desesperado de repoboación. Por
feos que sexan os íncolas, poden
emparellar nunha escapadela á
capital da provincia, de modo
que debe tratarse dun evento da
cultura de masas. Confírmase
esta sospeita ao sabermos que
naquela terra onde naceu o
“pae” de Julio Iglesias elixirán
corpiños xeitosos dispostos a retratarse en coiro de par de Dinio
e de Miss Ourense. Con iniciativas deste tipo, quen dixo crise!
Milagres en Amil e caravanas a
Oregón. G

’’

Opaíssemellaempeñado
en servirlles uns vasos
e pescada conxelada
aos alieníxenas
que nos visitan”

