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en segundo lugar, das adminis-
tracións que, na súa opinión,
converteron o accidente nunha
catástrofe. “Non é entendíbel
para a sociedade galega que ha-
xa culpábeis e non imputados”,
insiste en referencia á Xunta e ao
Estado, daquelas gobernadas
polo PP de Fraga e Aznar.

Non comparte este criterio o
fiscal, que reclama a Mangouras
que pague a España 1.974,54
millóns de euros, de forma soli-
daria coas aseguradoras do bar-
co polos danos causados pola
‘marea negra’. A rede de asegu-
radoras (The London Stamship
Owners’ Mutual Insurance As-
sociation Ltd, a través dos seus
xerentes, A. Bilbrough Co. Limi-
ted, e Mare Shipping Inc e Uni-
verse Marine Ltd.) dá idea de até
que punto a responsabilidade
empresarial está diluída.

Manuel Vilas
A catástrofe do Prestigefará oito
anos o 13 de novembro sen que
haxa aínda unha primeira sen-
tenza. Ademais, é probábel que
ningún responsábel político ou
alto cargo sexa condenado. A
Fiscalía só pide 12 anos de pri-
sión para o capitán do buque
Apostolos Mangouras.

Para Rafa Villar, antigo vo-
ceiro da plataforma Nunca
Máis, a petición do fiscal “re-
sulta decepcionante porque

como, demostrou e entendeu
a sociedade galega, está claro
que había unha responsabili-
dade política”.

Villar, daquela escritor e hoxe
membro da Executiva do BNG
como parte do Movemento Ga-
lego ao Socialismo, insiste en
que Nunca Máis, que exerce un-
ha das acusacións particulares,
identifica dous graos de respon-
sabilidade. En primeiro lugar, a
responsabilidade do capitán e
dos donos do barco e da carga, e

A petición de penas da fiscalía trae á actualidade o
accidente do Prestigee o movemento de protesta que
xerou, o que coincide ademais coa catástrofe do Golfo
de México. A Nosa Terrarecolle dúas opinións
significativas. Un abismo segue a separar a Rafa Villar,
ex-voceiro de Nunca Máis,e Rosa Quintana, daquela
directora xeral e hoxe conselleira do Mar

Quen paga a marea negra?
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’’A petición fiscal
é decepcionante porque
está claro que había unha
responsabilidade política”

[Rafa Villar]
Ex portavoz de Nunca Máis.

’’Nunca Máis e Queremos
Galego parécense en que
ambas plataformas nacen
ante a incompetencia
dun goberno”

[Rafa Villar]
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Villar non entra no baile de
cifras das indemnizacións pero
en todo caso reclama que para
calcular os pagos se teña en
conta, ademais dos danos ao
sector pesqueiro, o prexuízo á
imaxe de Galicia, así como o
seu impacto no turismo e nou-
tros sectores.

En todo caso, Villar compa-
ra o diferente comportamento
das administracións europeas
e as dos EE.UU. tras os vertidos
do Exxon Valdez en Alaska en
1989 e a recente crise provoca-
da por British Petroleum no
Golfo de México. O ex-voceiro
de Nunca Máis asegura que o
accidente do petroleiro signifi-
cou a fin da impunidade para
as empresas que contaminan
nos Estados Unidos, como se
proba agora cando “van apli-
car con moita dureza a máxi-
ma de quen contamina paga”.

OS ECOS DE NUNCA MÁIS. Por que
Nunca Máis non aproveitou a
explosión de mobilización so-
cial noutros frontes, sobre todo
medioambientais? Villar res-
ponde que a “plataforma nace
nunha conxuntura determina-
da para enfrontarse dende o
punto de vista social a un pro-
blema concreto, á falta de res-
posta política”. O voceiro reco-
ñece que “é certo que non seu
día demos o debate sobre se
dar pasos para ser referentes
da mobilización en medioam-
biente e noutras iniciativas co-
mo o movemento contra a
guerra de Irak”. Malia que
“dende un punto de vista moi
persoal” di entender “as criti-
cas que se fagan á nosa deci-
sión”, Villar insiste en que “era
unha determinación difícil; fi-
nalmente a maioría de colecti-
vos que formaron Nunca Máis
entenderon que espallar o seu
ámbito de acción limitaría a
súa eficacia”.

En todo caso, cre que hai
moitas similitudes entre Nun-
ca Máis e Queremos Galego
porque as dúas plataformas
nacen “ante a incompetencia
dun Goberno, antes era a xes-
tión do Prestige, agora é a agre-
sión dun dos nosos sinais de
identidade básicos”.�

a?

A FIN DA ETA

Odebate e as diferenzas
políticas son causa fre-

cuente de inimizades e mes-
mo de confrontación entre
familias. Cando nunha co-
munidade pequena, como a
vasca, se coloca de por me-
dio o sangue, o resultado
que se obtén é un mundo
cheo de fracturas e silencios,
por máis que o alto desen-
volvemento económico faga
que a situación resulte máis
levadeira.

Neste momento parece
que, por fin, se comeza a al-
biscar a fin da violencia da
ETA. E isto é así non polas
características novidosas
deste xa longuísimo proce-
so. En primeiro lugar, o final
parece máis próximo pola
febleza da propia organiza-
ción e, en segundo e non
menos importante, polos
cambios habidos no mun-
do, en Europa e na propia
sociedade vasca nos últimos
vinte anos.

A esquerda abertzale es-
colleu, non obstante, a vía da
non violencia e da actuación
exclusivamente política no
peor momento para ela mes-
ma. A aguda confrontación
entre partidos que se vive en
Madrid, así como a dereitiza-
ción e o antinacionalismo
crecente, perceptíbel na so-
ciedade española en xeral,
dan lugar a que a anunciada
fin da ETA non lle vaia ofrecer
probabelmente ningún rédi-
to ao seu brazo político. Os
pasos, que serán moi lentos
–lémbrese o caso irlandés–
reduciranse ao desarme uni-
lateral e, talvez, a unha libera-
ción de presos demorada e
con moitas limitacións. Na-
da, ou case, de negociación
en termos políticos.  

Abonda oír os noticieiros
de Radio Nacional, cadea
que por ser pública estaría
máis obrigada ao comedi-
mento e ao rigor, para ver o
acendidas que se encontran
as posicións na capital de Es-
paña. A información substi-
tuída pola arenga. Xa se pre-
paran os que van dicir que a
fin da ETA non cambia nada
e que o problema está no na-
cionalismo, nas ikastolas, na
televisión en éuscaro, etc.�

anosaterra

’’editorial

QQuuee  ssóó  ssee  ppiiddaann  ppeennaass  ppaarraa
MMaannggoouurraass  éé  uunn  rreessppaallddoo  áá
llaabboorr  ddoo  GGoobbeerrnnoo  ddoo  qquuee  ffoorr--
mmaabbaa  ppaarrttee??
A actuación do Goberno foi
de implicación total. Viuse
que ningunha Administra-
ción con todos os medios dis-
poñíbeis se pode enfrontar a
un feito desas magnitudes en
solitario. Un exemplo disto é
o que está sucedendo na ac-
tualidade co vertido do Golfo
de México. Culpar a Galicia
daquelas toneladas de fuel-
oil é unha acusación temera-
ria cando estamos vendo que
outras potencias non son ca-
paces de facerlle fronte a un
incidente semellante.
AA  ffiissccaallííaa  rreeccllaammaa  uunnhhaa  iinn--
ddeemmnniizzaacciióónn  ddee  22..220000  mmii--
llllóónnss,,  éé  ddaabboonnddoo??
É un cálculo realizado en ba-
se a todas as perdas que se
produciron no sector pes-
queiro, marisqueiro e acuíco-
la e tamén noutros sectores. A
xestión dos residuos xerou ta-
mén importantes danos.
OO  aacccciiddeennttee  ee  aa  ssúúaa  xxeessttiióónn
ppoorr  ppaarrttee  ddaa  XXuunnttaa  ee  ddoo  EEssttaa--
ddoo  ddeessaattoouu  uunn  ggrraann  mmoovvee--
mmeennttoo  ddee  pprrootteessttaa..  CCooaa  ppeerrss--
ppeeccttiivvaa  qquuee  ddáá  oo  tteemmppoo,,  ccoo--
mmoo  aavvaallííaa  NNuunnccaa  MMááiiss??
O movemento mediático que
se artellou en torno a aquel in-
cidente era insolidario cun Go-
berno, cunha Administración,
cunha sociedade e cun sector
que se estaba enfrontando a
un acontecemento destas ca-
racterísticas e tamén a un pro-
blema de índole económica.
Este movemento actuou pola
vía do enfrontamento cara un
goberno que estaba facendo
todo o que podía con criterios
técnicos. Non contemplar
aquel movemento como unha
parte de artellamento mediáti-
co era certamente difícil. Na
actualidade Nunca Máis, un
reflexo fiel dun colectivo que se

preocupaba ou dicía preocu-
parse polo acontecemento, ca-
eu cando menos no desánimo.
FFooii  eennoorrmmee  aa  ppoolléémmiiccaa  ssoobbrree  oo
iimmppaaccttoo  nnooss  rreeccuurrssooss..
Naquel momento houbo un-
ha preocupación que hoxe
está paliada. Dende a Admi-
nistración diciamos que o
mar se recuperaría e que tería
unha capacidade de autore-
xeneración. Os datos mos-
tran que a produtividade non
foi excesivamente danada,

estamos ante unha situación
produtiva normal, polo que
todos os que naquel entón di-
cían que isto era o fin e a ruí-
na, enganáronse.
TTeemmooss  aallgguunnhhaa  lleecccciióónn  qquuee
aapprreennddeerr  ddaa  rreecceennttee  aaccttuuaacciióónn
ddaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddooss  EEEE  UUUU??
Temos que aprender que nin-
gún país en solitario, por moi
potente que sexa, é capaz de
atender un acontecemento
así. Hoxe a primeira potencia
do mundo tamén se está ven-
do desbordada. O ministro de
transportes alemán dixo, du-
rante a Conferencia de Minis-
tros na Coruña, que ningún
país en solitario está prepara-
do para atender incidentes co-
mo o do Prestige. En segundo
lugar, o presidente Barack
Obama culpa a BP directa-
mente dese vertido, nós can-
sámonos de dicir durante
aquela época que a culpa non
é de quen está intentando ata-
llar o acontecido senón de
quen o provoca.
DDee  qquueenn  ffooii  eennttóónn  aa  ccuullppaa??
De quen non xestionou co-
rrectamente o buque, de que
saíse naquelas condicións e
cargado con material tan pe-
rigoso por unha das rutas
máis duras do mundo.�
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Rosa Quintana, Conselleira do Mar 

‘Agora vese que o Goberno
non era o responsábel’

PEPE FERRíN / A.G.N.

’’Os datos mostran que a
produtividade mariña non
foi excesivamente danada”

’’Ningún país en solitario,
por moi potente que sexa,
é capaz de atender
un acontecemento así”

’’Nunca Máis era
un movemento mediático”
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nalizar e cualificou de “estrepi-
toso fracaso” o traballo realiza-
do pola Consellaría de Educa-
ción. Na súa opinión, estivo
centrado no “desmantela-
mento do ensino público e
contra o galego”. Adán denun-
ciou a redución de orzamen-
tos para o ensino público fron-
te a suba destinada ao concer-

che de escolas rurais, a elimi-
nación dos comedores e os
problemas co transporte esco-
lar. Por último, censurou a “di-
lapidación” dos libros de
texto.�

MULTAS DE ATÉ600.000 EUROS

A XUNTA PROHÍBELLES
O CONSUMO DE ALCOL
AOS MENORES DE IDADE

Os menores de 18 anos non
poderán consumir alcol en Ga-
liza. Así o vén de resolver o Go-
berno galego, que lle deu luz
verde ao anteproxecto da Lei
de Prevención de Consumo de
Bebidas Alcohólicas en Meno-
res. Tamén limita a venda, sub-
ministración ou inxesta nos
centros docentes e  nos espa-
zos destinados a actividades
deportivas, entre outros. A nor-
mativa recolle sancións que
oscilan entre os 600 e os
600.000 euros. Ademais, res-
trinxe a promoción e publici-
dade do alcol en centros do-

CUN EMPREGADO MORTO

TRABALLO CULPA A REPSOL
DO ACCIDENTE DA CORUÑA

A Inspección de Traballo da
Coruña responsabilizou a
Repsol dunha “infracción gra-
ve” polo accidente acontecido
o pasado 15 de abril na súa re-
finaría da cidade no que dous
operarios sufriron feridas moi
graves –un deles faleceu o pa-
sado 2 de maio. En concreto,
atribúelle á empresa a infrac-
ción de até catro artigos rela-
cionados coa protección da
saúde e a seguridade dos tra-
balladores expostos a riscos
derivados de atmosferas ex-
plosivas. Traballo rexeitou
que, por parte dos operarios,
houbese un incumprimento
dos puntos que estabelece a
refinaría para estes labores.
Mentres, o comité de empresa
reiterou a súa petición de cesa-
mento da Dirección e anun-
ciou a súa intención de reco-
rrer aos tribunais.�

SEGUNDO  O PSOE

‘RECORTES MILLONARIOS’
NA PREVENCIÓN
DE LUMES FORESTAIS

O secretario xeral do PSdeG,
Manuel Vázquez, acusou en
rolda de prensa a Xunta de le-
var a cabo “recortes millona-
rios en políticas de preven-
ción” de lumes forestais. En
particular, asegurou que o Exe-
cutivo de Feixóo non financiou
como en outros anos a roza do
monte a 200 metros do perí-
metro das localidades. En exer-
cicios anteriores a Xunta pagá-
balles aos concellos para que
contratasen operarios para
limpar o monte. Tamén a CIG
se pronunciou neste sentido. A
central sindical teme que a fal-
ta de prevención converta os
montes este verán “nunha
trampa mortal” para os equi-
pos de extinción. A Consellaría
de Medio Rural replicoulles
tanto ao PSdeG como a CIG
que este ano está mantendo o
esforzo na loita contra os in-
cendios forestais cun dispositi-
vo humano e material “idénti-
co” ao de 2009.�

BALANCE

ADÁN CUALIFICA
DE 'ESTREPITOSO FRACASO'
O LABOR DE EDUCACIÓN

A portavoz de educación do
Grupo Parlamentar do BNG,
Carme Adán avaliou o curso
político que está a piques de fi-

tado e neste sentido, referiuse
a eliminación de profesorado
de ciclos formativos, a supre-
sión de profesorado nas esco-
las de idiomas e a subvención
de ordenadores para os nenos
e nenas da escola privada.
Ademais de criticar o novo de-
creto do plurilingüismo, a de-
putada do BNG  lembrou o pe-

centes ou destinados a meno-
res, así como nas publicacións
dirixidas a estes. Ademais, o
texto especifica a prohibición
de “calquera tipo de promo-
ción que puidese inducir ao
consumo abusivo de bebidas
alcohólicas”, especialmente as
de rebaixa dos seus prezos nos
locais onde se consumen (co-
mo as ofertas 2 por 1). As Xu-
ventudes Socialistas lamenta-
ron que a Xunta “non teña re-
paros no seu afán prohibicio-
nista” e, así, decida incluír os
ciber entre a lista de estabele-
cementos nos que a mocidade
teñen a entrada prohibida. De
feito, criticaron que o Goberno
galego trate os mozos como
“alcólicos sospeitosos”.�
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ASEMANA María Obelleiro

GALEGO

DIMITEN OS COORDINADORES
DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Nunha carta dirixida aos
Equipos de Normalización e
Dinamización Lingüística
(ENDL) dos centros de ensi-
no, coñeceuse a renuncia dos
coordinadores central e pro-
vincial que actúan baixo a res-
ponsabilidade da Secretaría
Xeral de Política Lingüística.
Olga Iglesias, Mercedes Quei-
xas, Carlos Vázquez, Paulino
Peña e Iago Castro deixan os
cargos que exercían desde hai
tres anos e medio.

A coordinadora dos ENDL
sinalou que “amosamos a
maior comprensión pola re-

nuncia, xa que como eles, ob-
servamos que desde a Secre-
taría Xeral de Política Lingüís-
tica se está a lexislar en contra
do traballo que viñeron de-
senvolvendo estes anos e en
contra da nosa lingua”. Pola
súa banda, a CIG-Ensino fíxo-
se eco destas dimisións pola
preocupación manifestada
desde moitos centros ante a
marcha de persoas que viñe-
ron “desenvolvendo o seu tra-
ballo a prol do galego, propi-
ciando pasos adiante e mello-
ras en diferentes aspectos, e
que supuxeron un avance im-
portante polo seu labor de
asesoramento aos centros cos
que mantiñan contacto per-
manente”.�Anxo Lorenzo,secretario xeral de Política Lingüística. A.G.N.

CONDENADO
POR PREVARICACIÓN

O EX ALCALDE DE GONDOMAR
(PP) RENUNCIA
AOS SEUS CARGOS

O ex rexedor de Gondomar,
Carlos Silva (PP), presentou a
súa renuncia aos cargos que
mantiña, como deputado
provincial e mais como edil
da localidade. Silva tamén se
deu de baixa como militante
do PP, tras a sentenza da Au-

diencia Provincial de Ponte-
vedra que o condena a seis
meses de prisión e sete anos
de inhabilitación por un deli-
to de prevaricación relacio-
nado coa concesión dunha li-
cenza de construción. Con
independencia da súa baixa
anunciada no partido, os po-
pularespedíronlle ao ex rexe-
dor de Gondomar que “siga
achegando o seu coñece-
mento e experiencia á activi-
dade do Partido Popular”.�Carlos Silva. A.G.N.
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lle que, en todo caso, terían per-
dido eles a miña porque antes
ninguén os coñecía. Fraga é un
home que non arrisca, unha di-
ferenza grande con Franqueira,
que nunca deixaría un home
seu no camiño. Lonxe de defen-
der a miña candidatura apoiou
outras. Despois botei seis anos
no Senado e o partido non me
renovou. En todo caso, a menta-
lidade de político é independen-
te de ter un cargo ou non”. Ac-
tualmente Vitorino Núñez per-
tencía aos consellos de adminis-
tración de Promocións Culturais
Galegas e Xornal de Galicia SA.�

Galego Independente) de Mei-
lán Gil. Os resultados foron dis-
cretos agás en Ourense que tive-
mos maioría absoluta na Depu-
tación e en máis de 78 dos con-
cellos que ao final, por pactos di-
versos de AP co PSOE e mesmo
co PC ou o Bloque, quedáronse
en 64. O resultado de Ourense é
o que impulsa en xuño de 1984 a
extensión de Coalición Galega e
a conformación como partido
galego cun congreso moi soado
no Mercantil de Vigo, con pre-
senza como convidado de Mi-
quel Roca. Pero en setembro de-
se ano Euloxio Gómez Fran-
queira sofre o accidente cere-
bro-vascular”.

ATÉ A PRESIDENCIA DO PARLAMENTO.
Foron múltiples os cargos políti-
cos que ostentou. Na primeira
transición estivo á fronte da De-
putación de Ourense, onde re-
soaron os enfrontamentos polí-
ticos co deputado nacionalista
Alfredo Suárez Canal, a quen
respectaba “todas as cuestións
políticas se trataban coma se re-
almente estiveses nunhas cortes
constituíntes. Como non había
regulamentos orgánicos as se-
sións non tiñan fin e se eu lle re-
tiraba a palabra enseguida me
chamaban fascista. Alfredo Suá-
rez Canal fixo unha oposición
contundente e con habilidade,
que sempre lle recoñecín, por-
que era política, non coma nou-
tros momentos que primaron
as descualificacións persoais”.

A fundación de Centristas de
Ourense foi decisiva para que en
1989 Fraga puidese conseguir a
maioría absoluta parlamentaria
e ser electo presidente. De feito
Vitorino Núñez revindicaba
sempre que aquel era un gober-
no PP-Centristas. Co tempo
produciuse a integración no PP,
e durante dúas lexislaturas Nú-
ñez presidiu o Parlamento de
Galicia. Despois foise ao Senado
onde rematou a súa carreira po-
lítica, “no 1989 retranqueeime
deliberadamente á Presidencia
do Parlamento, porque a etapa
final da Deputación fora moi in-
tensa, con ataques xudiciais,

Xan Carballa
Estaba enfermo desde hai uns
anos, pero os amigos insistíanlle
en que dese forma ao seu múlti-
ple anecdotario biográfico-polí-
tico, que mantiña como princi-
pal lealdade o maxisterio do seu
mentor Euloxio Gómez Fran-
queira. Entrevistado en A Nosa
Terra a finais de 2008 (nº 1.335),
recoñecía que a súa figura so-
branceaba sobre outras, “vence-
lleime a el porque, sendo secre-
tario do concello da Rúa, ofre-
ceume unha asesoría xurídica e
traballei con quen xa era unha
referencia económica en Ou-
rense. Unha vez dixen que des-
pois de meu pai foi de quen máis
aprendín. Tiven ocasión de tra-
ballar preto dos tres políticos ga-
legos máis importantes do cen-
tro-dereita nesta xeira democrá-
tica: Fraga, Pío Cabanillas e
Franqueira. E cada vez axigánta-
seme máis a figura de Franquei-
ra como moi superior. Tiña un
equilibrio entre cabeza e cora-
zón dificilmente igualábel”.

O arco político que percorre,
contemplado en siglas, pode ser
variado, desde a UCD ao PP, pe-
ro sempre cos fitos singulares da
política en Ourense, coas funda-
cións de Coalición Galega (CG)
ou Centristas de Galicia. Vitori-
no Núñez explicaba aquela pri-
meira fase de CG, como un in-
tento exitoso mentres viviu
Franqueira, de ter unha forma-
ción autónoma de centro gale-
guista, que a enfermidade do
seu mentor truncou, “a idea foi
que o baleiro político da desapa-
rición da UCD non podía que-
dar sen cubrir. Pensamos nun-
ha plataforma de espera, que
nos agrupase temporalmente,
chamada Centristas de Ouren-
se. Houbo conversas con AP e co
Partido Galeguista. Con AP non
había onde ir porque non reco-
ñecían que eran minoría. Por iso
en Ourense nos coligamos co
PG baixo a sigla Coalición Gale-
ga. En Pontevedra e Lugo busca-
ron tamén unha fórmula pare-
cida cos restos da UCD, pero
con outro nome, e na Coruña
agrupáronse no PGI (Partido

aínda que nunca tiven que ir a
xuízo. Botei dúas lexislaturas no
Parlamento galego e un día cha-
moume Fraga para dicirme que
perdera a confianza dos meus
compañeiros de lista. Eu díxen-

Vitorino Núñez, defensor
do centrismo galeguista de Franqueira
Coa morte de Vitorino Núñez (Quiroga, 1936-
Ourense, 2010) foise un enlace político que unía
a época actual cos comezos autonómicos
e os intentos dun centro político galeguista
con raíces en Gómez Franqueira

>>>

FÚTBOL 
E NACIÓN
’’

Damián Villalaín

O s problemas da selección
francesa de fútbol duran-

te o Mundial fixeron saír á luz
cousas moi feas. Non me refiro
tanto aos exabruptos de Nico-
las Anelka (normais nun vestia-
rio ateigado de testosterona e
frustración) como ao rabioso
editorial publicado polo xornal
L’Equipe.Para insultos, os dos
periodistas deportivos galos,
que lles chaman a Ribery e
compañía “rapeiros dos subur-
bios”, ademais de consideralos
indignos de vestir a camiseta de
Francia. O editorialista de L’E-
quipe non usa as palabras
“mouros” e “negros”, pero a
imaxe que transmite da selec-
ción francesa é exactamente
esa: un gang de delincuentes
mouros e negros, coa incrusta-
ción dalgunha carne de refor-
matorio branca, que utilizan a
Francia como soporte dos seus
negocios publicitarios e que
marxinan a Yoann Gourcuff
tan só por ser “un rapaciño bre-
tón de clase media-alta”. 

A ira social-racista babexada
pola prensa francesa ilustra so-
bre unha deteriorada paisaxe
convivencial, pero tamén sobre
os perigos de converter as lidas
deportivas internacionais en
lances decisivos para o orgullo
patrio. É un disparate que Fran-
cia, ou calquera outro país, se
vexa obxectivamente represen-
tada por un grupo de futbolis-
tas, tanto dá que sexan uns ca-
baleiros ou uns facinerosos. En
realidade, as seleccións que
compiten no Mundial non re-
presentan as nacións cuxos no-
mes ostentan, senón as federa-
cións que fan negocio co fútbol.
Será Ángel Villar quen ratifique
ou destitúa a Vicente del Bos-
que despois do Mundial, non o
parlamento nin o goberno. E
tomará a decisión en función
da rendibilidade do negocio,
do cal –é certo– forma parte
crucial a súa deliberada e banal
confusión co imaxe e a alma da
nación.�

É un disparate que calquera
país se sinta
representado
por un grupo
de futbolistas”

’’

PACO VILABARROS

Fraga é un home que
non arrisca, unha diferenza
grande con Franqueira,
que nunca deixaría un
home seu no camiño”

’’

Nunha entrevista de 1988 con

Lois Castro (A Nosa Terra, nº 367),

Vitorino Núñez definía a súa posi-

ción sobre un tema de grande ac-

tualidade. “As deputacións nace-

ron como institucións contra o

caciquismo do século XIX. Falar

de se hoxe son convenientes  ou

non é falar da conveniencia das

provincias, xa que de existiren es-

tas, tamén deberan existir as de-

putacións. A cuestión sería se, coa

posta en marcha das Autonomí-

as, deberan seguir existindo as

provincias. Aí podería establecer-

se un debate. Dentro dun pensa-

mento galego habería que pór

ese debate en relación coa co-

marca. O día no que Galiza estea

estruturada por comarcas, racio-

nalmente dimensionadas, en po-

boación, riqueza e medios, as

provincias non necesitarían exis-

tir. Pero agora, entre os numero-

sos concellos e o Goberno auto-

nómico, ten que existir a Deputa-

ción como unha instancia inter-

media”.�

‘O problema non é suprimir
as deputacións senón as provincias’
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Non quero ser personalista. O
BNG non ten definido ese lide-
rado, Guillerme Vázquez dixo
que non quería ser candidato e
posteriormente nin o desmen-
tiu nin o confirmou. Despois, es-
tá Aymerich. O liderado no Blo-
que non está despexado, cabe
mesmo a posibilidade de volver
á bicefalia. No PSOE está por ver
se Pachi [Manuel Vázquez]
arranca, porque parece a som-
bra de Pepe Blanco e porque
deu espectáculos como o das
caixas. Imos darlle tempo, aínda
que a situación do PSOE é grave.
Un secretario xeral pode nome-
arse, mais o liderado gáñase.
VVoosstteeddee  éé  ddooss  qquuee  ccrriittiiccaann  aa
FFeeiixxóóoo  ppoorr  aaccuuddiirr  mmooiittoo  aaooss
ppllaattóóss  mmaaddrriilleeññooss..
El xoga a outra cousa. Pode sa-
írlle e pode que non. Os datos
parecen avalar a miña impre-
sión de que para el Galiza é un
trampolín, xa que subordina os
intereses de Galiza á estratexia
do PP en España. Por forma-
ción e cultura, aspira a líder
madrileño, a substituír a Raxoi
ou a un ministerio importante.
QQuuee  ppoossiibbiilliiddaaddeess  tteenn  eenn  MMaa--
ddrriidd??
A pesar da desafección ao PSOE
e das enquisas, Raxoi segue a ser
dos líderes peor valorados. Hai
inquietude e en política os dous
anos que restan para as elec-
cións son moito tempo e agora
máis. Raxoi parece don Tancre-
do, non deixou pegada en nin-
gún dos cinco ministerios polos
que pasou. O outro día dixo,
contra o afirmado por [Dolores]
Cospedal, que non hai que des-
prestixiar a España, cando o PP
fai o contrario. Ademais, Cospe-
dal non ten nivel, non sería res-
ponsábel do PP en Betanzos e
[Soraya Sáenz] Santamaría só
repite consignas. Con esta direc-
ción, Feixóo non desentoa. Ade-
mais, el estivo moito tempo en
Madrid. Certo que non ten for-
mación nin bagaxe, mais rexís-
trase unha incapacidade en to-
dos os lados. En Europa, por
exemplo, que foi dos Kohl, De-
lors, González ou Mitterrant?
Substituíronos Merkel, Sarkozy
e Berlusconi nun proceso de
desprestixio da política e da de-
mocracia porque quen manda
son os mercados non os elixi-
dos. Para que van ter calidade os

H. Vixande
Ex secretario xeral do Partido
Comunista de Galicia, deputa-
do autonómico en varias lexis-
laturas e actual analista políti-
co, Anxo Guerreiro (Xermade,
1945), aborda nesta entrevista a
situación xeral do país e do Es-
tado, tanto desde o punto de
vista económico como político.
EEnn  aabbrriill  ddee  22000077  vvoosstteeddee  ssiinnaallaa--
bbaa  qquuee  aa  cchheeggaaddaa  ddoo  bbiippaarrttiittoo
eerraa  nneecceessaarriiaa..  DDoouuss  aannooss  ddeess--
ppooiiss  rreettoorrnnaabbaa  oo  PPPP  aaoo  ppooddeerr..
Era obvia a súa necesidade tras
25 anos de goberno ininterrom-
pido da dereita co pequeno pa-
réntese de [Fernando González]
Laxe. A magnitude do cambio
neste período foi impresionan-
te. Nas primeiras eleccións de-
mocráticas de 1977, o PSOE sa-
cou deputados en todas as cir-
cunscricións españolas agás en
Lugo e Ourense. A UCD obtivo o
52% dos votos e iso, sumado aos
resultados de AP, mostraba un
abafante dominio da dereita.
Nos mandatos de Fraga desde
1993, esta dereita alcanzaba a
maioría absoluta de escanos e
tamén de votos. En 2005 gañou
o bipartito e perdeu en 2009, pe-
ro por un escano e con máis vo-
tos que o PP. O cambio socioló-
xico e político é enorme, non
volvemos á época de Fraga.
PPoorréénn,,  nneesstteess  ddeezzaasseeiiss  mmeesseess  oo
PPPP  ccoonnssoolliiddoouu  aa  ssúúaa  vvaannttaaxxee..
As enquisas reflicten a situación
do PSOE, coa crise económica,
as medidas contra natura e con-
tra o propio proxecto político, o
que produce desafección do
electorado. Máis que nada, hai
desgaste do PSOE. O BNG sufriu
os efectos dos problemas inter-
nos de falta de proxecto e orga-
nizativos, mais non é que Galiza
se volva conservadora, que vol-
vese ao rego. Non hai transvase
de votos ao PP, senón desafec-
ción do PSOE e algo do BNG.
EE  ccoommoo  vvee  oo  lliiddeerraaddoo  nnaa  ppoollííttii--
ccaa  ggaalleeggaa??

líderes se chega con que saiban
coidar a finca?

ELECCIÓNS ANTICIIPADAS?

EEnn  ccaallqquueerraa  ccaassoo,,  ppaarreeccee  qquuee  oo
PPPP  vvaaii  ggaaññaarr  aass  eelleecccciióónnss..

Eleccións agora non as vai ha-
ber, a menos que España caia na
quebra, e o PP cada vez pídeas
menos. Nunca as pediu formal-
mente. Haberá cambio de go-
berno, iso si. Desde logo, se hai
eleccións agora, o PP gaña, pero
dous anos son moito tempo.
SSee  nnoonn  ggaaññaa  eenn  22001122,,  oo  PPPP  ssóó
tteerráá  ggoobbeerrnnaaddoo  ooiittoo  aannooss  ddee  3344
ddee  ddeemmooccrraacciiaa..
Se a xente quixo que o PSOE go-
bernase tanto tamén é porque o
PP cometeu o pecado de apoiar
a ditadura. España socioloxica-
mente é de centro esquerda.
RReessppeeccttoo  aa  GGaalliizzaa,,  bboottaa  eenn  ffaallttaa
aacccciióónnss  ddee  ggoobbeerrnnoo??
Resumiría a cuestión en catro
puntos. Primeiro, non hai xes-
tión pero si actos de goberno pa-
ra romper todos os consensos
en temas de sensibilidade de pa-
ís, primeiro co Estatuto, con gra-
ve prexuízo para Galiza, e des-
pois os lingüísticos, construídos
grazas á xenerosidade da es-
querda cando gobernaba o PP.
Segundo, non é que Feixóo non
fose quen de resolver a crise en
45 días como prometera, por-
que era imposíbel, senón que
non tomou unha soa medida de
política económica a pesar de
ter resortes orzamentarios e fis-
cais grazas á capacidade norma-
tiva. Nin sequera fixo nada polo
emprego a pesar de que o consi-
deraba o problema máis grave.
Terceiro, hai un grave deterioro
do estado do benestar, con re-
cortes en gasto social e investi-
mento público. E cuarto, hai un
retroceso da democracia que se
ve moi ben na TVG. Cando era
Valedor do Pobo Xosé Cora fixo
un informe sobre a xestión da
televisión que facía Fraga e dixo
que non se respectaba o plura-
lismo político e social e se faltaba
á veracidade informativa. Pois
ben, volvemos a esa situación.
SSuuppooññoo  qquuee  ttaamméénn  ppeennssaa  nnaa  iinn--
tteerrvveenncciióónn  eenn  UUnniióónnss  AAggrraarriiaass??
É inaudita. Son os xuíces e a
policía quen deben facer esas
investigacións. Cando alguén
ve indicios de delito ten que ir
de contado ao xulgado.

CAIXAS.

FFeeiixxóóoo  ddeeuu  nnoo  ccrraavvoo  nnaa  xxeessttiióónn
ddaa  ffuussiióónn  ddaass  ccaaiixxaass,,  mmeennttrreess  ooss
ssoocciiaalliissttaass  eerraann  aammbbiigguuooss..

Anxo Guerreiro, analista político

‘Co nivel de Raxoi, Cospedal e Santamar
Feixóo non desentoa’

Carlos Aymerich

O23 de xuño, a maioría do
PP aprobou a lei pola que

se crea unha rede de apoio á
muller embarazada, proceden-
te da iniciativa lexislativa popu-
lar promovida pola denomina-
da Red Madre integrada por
asociacións integristas como o
Foro da Familia ou a Asocia-
ción Católica de Propagandis-
tas. A pesar do seu nome a lei
non contempla ningunha axu-
da ás nais e aos pais, ningunha
medida nova de conciliación
da vida laboral e familiar como,
por exemplo, a apertura ime-
diata das escolas infantís, dos
centros de día ou das residen-
cias para maiores xa construí-
das e que o PP mantén pecha-
das desde hai xa 15 meses. Non.
Trátase de pór medios da Ad-
ministración galega a disposi-
ción de asociacións e entidades
que non recoñecen a libre elec-
ción das mulleres para, dese
xeito, crear unha rede paralela
que "informará" as mulleres
embarazadas da posibilidade
de dar os seus fillos e fillas en
adopción e que tentará, coa
presión que for precisa, de di-
suadilas de interromper o em-
barazo. Do resto xa se encarga o
SERGAS ao non garantir que a
interrupción voluntaria do em-
barazo poida realizarse, con to-
das as garantías, na rede sanita-
ria pública.

O goberno de George Bush
negouse a ratificar os instru-
mentos internacionais, pro-
movidos pola ONU, que reco-
ñecían os dereitos das mulle-
res á sáude sexual e reproduti-
va co argumento de impedir o
aborto. Como ben saben os
homes e as mulleres do Iraq
ocupado, o do cristián renaci-
do Bush era un goberno com-
prometido coa vida. Agora o
PP galego, o mesmo que redu-
ce a axudas ás familias e ás
mulleres, o mesmo que des-
mantela e privatiza os servizos
públicos, segue os seus pasos.
Eles, como Bush, tamén están
comprometidos coa vida.�

RED MADRE’’

’’O PP galego, coma Bush 
tamén está
comprometido
coa vida”

Na contraportada do nº 1.410, co-
rrespondente ao 10 de xuño, ofre-
ciamos –erroneamente– un telé-
fono do entrevistado, Tino Freire
(Fágochoeu). Pois ben, o número
acertado é o 644 019 959.�

FE DE ERROS

’’Raxoi parece don Tancredo,
non deixou pegada
en ningún dos cinco
ministerios polos que pasou”

’’A democracia é a capacidade
da sociedade de decidir
os proxectos que impulsa,
non simplemente que haxa
liberdades públicas”

’’Un secretario xeral como
Pachi Vázquez pode
nomearse, mais o liderado
gáñase”

’’As caixas teñen 90.000 euros
en depósitos, nove veces
máis que o orzamento
anual da Xunta e case o
dobre do PIB galego”

’’Non volvemos á época Fraga,
non hai transvase de votos
da esquerda ao PP, hai
desafección do electorado
progresista pola crise”

’’Para que van ter calidade
os líderes, se mandan
os mercados e chega con
que saiban coidar a finca?”

’’A fusión das caixas é
o mellor acerto de Feixóo”
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Non estivo mal. A fusión resul-
tante non era exactamente o
seu deseño, pero sen a súa in-
tervención Caixa Galicia mar-
cha con Caja Madrid e Caixa-
nova fai o SIP. O BNG levou ao
Parlamento a Lei de Caixas e o
PP apoiouna. O que non ten
sentido foi o que fixo o PSOE de
non apoiar para que non se be-
neficiase Feixóo, así como re-
correr ao Constitucional.
CCaallqquueerraa  ddiirrííaa  qquuee  eessttaammooss
ddiiaannttee  ddoo  ffeeddeerraalliissmmoo  aassiimméé--
ttrriiccoo  qquuee  vvoosstteeddee  ddeeffeennddee..
O federalismo asimétrico xa
existe. Hai espazo para política
propia, cos límites da situa-
ción da zona económica á que
pertencemos. É certo que non
podemos medrar moito máis
que España ou Europa, mais
temos capacidade para redis-
tribuír riqueza e priorizar gas-
tos. As caixas teñen 90.000 eu-
ros en depósitos, nove veces
máis que o orzamento anual
da Xunta e case o dobre do PIB
galego. Respecto ao autogo-
berno, hai que lembrar que
ante unha reforma do Estatuto
o pobo galego ten que pro-
nunciarse, iso é un elemento
de soberanía que só temos ga-
legos, cataláns, vascos e anda-
luces. Non se trata dunha asi-
metría que deba levar a privile-
xios, pero existe. Podemos su-
bir os impostos para mellorar a
nosa sanidade.

RAXOI E ZAPATERO.

EEnn  MMaaddrriidd,,  RRaaxxooii  ppaarreeccee  qquuee
aaggaarrddaa  qquuee  ZZaappaatteerroo  llllee  cceeddaa  aa
MMoonnccllooaa..
E, con estas medidas, Zapatero
parece disposto a facelo!
EE  ppoorr  qquuee  ZZaappaatteerroo  eennccaarraa  eess--
ttaass  rreeffoorrmmaass,,  ppaarraa  ddeeiixxaarrllllee  oo
ttrraabbaalllloo  ffeeiittoo  aa  RRaaxxooii??
Claudicou, mais faltan dous
anos para as eleccións. Hai ano
e medio todos acusaban os
mercados, falaban de refundar
o capitalismo e agora son os
mercados os que mandan.
Non son poderes democráti-
cos e non creo que Zapatero
estea satisfeito. A democracia
non é isto, a democracia é a ca-
pacidade da sociedade de de-
cidir os proxectos que impulsa,
non simplemente que haxa li-
berdades públicas.�

antamaría,

PACO VILABARROS

O MERCADO
María Xosé Queizán

S e volvemos os ollos ao
pasado, comprobamos

que a maneira de obter car-
tos no noso país foi nas feiras.
As mulleres, sentadas nun ta-
llo, vendían os produtos cul-
tivados nas hortas, os peque-
nos animais, pitos, queixos e
ovos. Os homes con caxato,
noutro espazo, regateaban
co gando. Cousa de homes e
de maior prezo. Eran lugares
de comercio, comunicación
e intercambio. Parece ser que
foi nas feiras onde se trans-
mitiu e divulgou a lingua ga-
lega ata o Algarve a finais da
Idade Media, suplindo as es-
colas inexistentes. Outro tan-
to poderán dicir na China, en
Sudamérica, en calquera par-
te do mundo onde plantan
un telderete ou pousan unha
manta para ensinar as mer-
cadorías. A necesidade de
vender e de comprar, de ir de
tenda en tenda, regatear, fa-
lar coas vendedoras, deixarse
aconsellar ou mesmo enga-
nar, é unha actividade uni-
versal, antiquísima e necesa-
ria. Transmitiu a cultura, pe-
ro tamén orixinou a febre do
ouro, a especulación, un vi-
rus nocivo e contaxioso. Co
avance da civilización, os
cartos pasaron das mans á
cabeza e do individual ao glo-
bal. Nese proceso de abstrac-
ción baseouse o conto da lei-
teira que explica dun xeito in-
telixente o que acaba de su-
ceder cos leiteiros de Wall
Street. O leite real derivou en
hipotecas metafísicas que se
derramaron facendo fracasar
os soños e as ambicións de
gran parte do mundo. Por-
que o mercado pasou de ser
unha feira a ter un poder ab-
soluto. É a única soberanía
existente. Pero é un goberno
que só se poden permitir os
ricos. O afán de igualdade, a
educación de gran parte da
sociedade é o que pode limi-
tar o poder implacable do
mercado.�

’’

’’O conto da leiteira explica
dun xeito intelixente
o que acaba
de suceder”

Que opina da polémica das ca-

deiras do Gaiás?

Se se fai unha obra, hai que facelo

ben, pero non ten autoridade para

protestar pola demagoxia alguén

como Feixóo, que empregou as

mesmas armas.

Coa que está a caer, non é impres-

cindíbel distraer a atención?

As polémicas benefician á dereita

porque o seu electorado non se

desmoraliza da mesma maneira

que o da esquerda. A corrupción

debe ser vixiada, é certo que exis-

ten casos como o das Baleares, o

Gürtel ou que en Madrid houbese

que repetir unhas eleccións por-

que as tramas urbanísticas com-

praron dous deputados, pero a

axenda política non pode estar

centrada niso. A esquerda ten que

recompoñer a axenda política.

Considera que a oposición non

fai uso político da lingua?

Non, sinceramente. Cando hai un-

ha polémica téndese a confundir

agresor e agredido. A esquerda en

30 anos non fixo da lingua un pro-

blema, chegou a acordos que faci-

litaron a aprobación unánime da

Lei e do Plano de Normalización

Lingüística cando gobernaba o PP.

Mesmo o decreto 124/07 foi asina-

do por Manuela López Besteiro e

Feixóo felicitouse por iso. Quen ra-

chou todo foi o PP, que ía facer a

oposición? Que aos tres meses de

gañar unhas eleccións 50.000 per-

soas asistan a unha manifestación

en contra da túa política lingüísti-

ca é significativo.�

‘En 30 anos a esquerda
non fixo da lingua un problema’

’’As polémicas benefician
á dereita porque
o seu electorado non se
desmoraliza da mesma
maneira que o da esquerda”

6-7 galiza.qxd  22/6/10  23:41  Página 3



CAMERON DÁLLE
UN EXEMPLO A ESPAÑA
NA SOLUCIÓN
AO PROBLEMA
DA VIOLENCIA

Tras o informe do Tribunal Su-
premo británico sobre a morte
de 14 civís no Domingo San-
guento en Derry, Irlanda do
Norte, e a asunción do texto por
parte do primeiro ministro, o
conservador DDaavviidd  CCaammeerroonn, o
diario vasco Deia publica unha
editorial que lembra a situación
en Euskadi. “Nunha declara-
ción de enorme relevancia, Ca-
meron, líder do Partido Conser-
vador, ao que pertencía quen en
1972 era o premier británico,
Edward Heath, asumiu na Cá-
mara dos Comúns que «o Go-
berno é en última instancia res-
ponsable da conduta das Forzas
Armadas» e «lamentou profun-
damente os feitos en nome do
Goberno e do noso país»”. Deia
tamén indicou que “aínda á es-
pera de que a decisión da Xus-
tiza británica para sacar a relucir
a verdade e de que a asunción
de responsabilidade por Gran
Bretaña, evidentemente sero-
dias, se traduzan tamén nun re-
coñecemento do sufrimento
dos familiares das vítimas do
masacre durante case catro dé-
cadas, a investigación de Lord
Saville e a reacción de David Ca-
meron non só confirman a
aposta británica por colaborar
no fin da violencia en Irlanda do
Norte senón que supón tamén
un exemplo para a resolución
doutros conflitos e marcan o ca-
miño a seguir por moitos esta-
dos, incluído o español e tamén
respecto de Euskadi, no recoñe-
cemento pendente dos excesos
que, en nome dunha mal enten-
dida seguridade ou unha erró-
nea defensa do ordenamento
legal vixente, cometeron na re-
presión da disidencia”.�

REFORMA CAPRICHOSA?

Que a reforma laboral que vén
de poñer en marcha o Goberno
central é unha iniciativa capri-
chosa vén ser a tese que de-
fende o economista AAllbbiinnoo
PPrraaddaa  desde as páxinas de La
Voz de Galicia. “A reforma labo-
ral que, de súpeto, tivo que pór
sobre a mesa o Goberno de Ro-
dríguez Zapatero é outro dos
caprichos que os mercados re-
clamaban para, seica, conceder
unha prórroga na súa presión
sobre España. Non será o úl-
timo. Porque ninguén se cre

que, a curto prazo, axude a re-
ducir o desemprego. E a curto
prazo máis nos valería reformar
e financiar as políticas públicas
activas de recualificación e

reinserción dos parados, aínda
que para isto o Goberno nin se
preparou antes nin fai no seu
decreto máis que deixalo en
mans privadas. Recordo como
outro dos caprichos rumorea-
dos polos mercados, e repenti-
namente urxente, foi o de atra-
sar a idade de xubilación, me-
dida da que tampouco ninguén
esperará que sirva para reducir
o desemprego. Aínda que a
curto prazo xubilaremos aos
empregados de maior idade
das caixas, porque necesitan
aparcalos os mesmos que reco-
mendan en xeral o contrario.
Obviamente ninguén debe es-
perar atopar nesta reforma la-
boral iniciativas de alcance que

modifiquen os incentivos, sala-
rios, bonus e planos de pen-
sións para os altos executivos;
que, curiosamente, se blindan
así contra a flexibilidade que
esixen para os demais. Aínda
que nesta liña o que me parece
máis entrañábel da reforma é
esa chiscadela ao modelo ale-
mán; un sistema para que a ca-
ída de actividade non se trans-
forme ao cento por cento en
paro. Mágoa que se esqueza un
detalle: sería necesario ter por
estes pagos un capital empresa-
rial e industrial a anos luz do pa-
radigma, poñamos por caso, do
noso Díaz Ferrán”.�

RECITAL DE ZIZEK

O pensador esloveno SSllaavvoojj  ZZii--
zzeekk  visitou España e concedeu
senllas entrevistas a Público e El
País, con respostas case calca-
das, aínda que foi Público quen
se adiantou na difusión do texto.
“Que pensa sobre o que ocorreu
en Grecia?”, pregúntalle LLiiddiiaa
PPeenneelloo, ao que o intelectual con-
testa afirmando que “demostra
que a Unión Europea actúa
como un axente do capital. Te-
mos que abandonar o soño de
que a clase traballadora esper-
tará e asumirá a democracia, te-
mos que abandonar a Trotsky,
hai que ir máis aló. A esquerda
radical xa non pode funcionar
pensando no tren da historia.
Din que alén do túnel hai unha
luz, pero eu penso que esa luz é
doutro tren que vén cara a nós.
Hoxe é máis fácil imaxinar o fin
do mundo que o do capita-
lismo”. Zizek ofrece predicións:
“Chega un capitalismo con valo-
res asiáticos e autoritario. Cal-
quera estalinista sincero tería un
orgasmo co que ocorre en Sin-
gapur. Algo novo está xurdindo
en Oriente, en China o capita-
lismo é moi activo e funciona
sen democracia. O autorita-
rismo e o control van en au-
mento, e en Europa iso ocorre
en Italia”. E por ultimo ponse
tremendo: “Os que se encargan
das limpezas étnicas e os funda-
metalistas necesitan fundamen-
tos absolutos e eses atópanse na
relixión e a poesía. Hai que con-
trolar a poesía! Debemos con-
trolar a poesía, porque detrás de
calquera limpeza étnica hai un
poeta, Karadzic era un bo poeta.
Hai certa poesía que actúa como
fundamento das bases dunha
patria”. Así é Zizek, parecerá
contraditorio e un tanto histrió-
nico, mais hai que admitir que
resulta moi entretido.�
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ENPOLEIROALLEO

David Cameron. DAVID JONES / PA WIRE

LUGARES 
COMÚNS
María Reimóndez

C ando vin o titular, souben
o que nos agardaba: dúas

mulleres (tres, se contamos o
‘Terra de Melide’) gañan dous
prestixiosos galardóns literarios
e alá veñen, os lugares comúns.
Coñecémolos ben, son esas
cousas que a xente utiliza cando
non ten nada interesante que
dicir. No caso concreto das mu-
lleres en xeral e os premios en
particular, o asunto alcanza co-
tas enfermizas. Unha muller
gaña (excepcionalmente, como
amosa a lista de edicións ante-
riores) un premio e algún pa-
rece que entrou no salón e ato-
pou un alien, algo que obvia-
mente non tiña que estar alí e
que cómpre anunciar como un
feito senlleiro e fantástico (por
irreal). Unha vale sempre por
20, abonda con comprobar
como a maioría dos premios,
sobre todo aqueles que outor-
gan literatos, se lles conceden a
homes. Que as mozas gañan os
concursos xuvenís pero logo to-
pan cun sistema literario en
mans de homes, algúns sensi-
bles, a maioría por desgraza
bastante insensibles ao dese-
quilibrio de xénero. Que unha
participa en xurados de pre-
mios onde se fala de que unha
obra presenta unha “voz femi-
nina” como algo negativo. O
ano das mulleres na literatura?
Se alguén precisa máis vacina,
que vaia mirar os Premios da
Crítica ou calquera catálogo
editorial. Estas absurdas reac-
cións desmesuradas visibilizan
que a estas alturas as escritoras
seguimos sendo un ben escaso,
o cal empobrece por exclusión
flagrante un sistema literario.
Por iso, eu sinto alegría solidaria
sempre que unha compañeira
leva un premio e mágoa de ver
os repetitivos comentarios ao
respecto. Será un feliz día aquel
en que no canto de lugares co-
múns as mulleres sexamos co-
múns aos lugares.�

’’

’’A estas alturas, as escritoras
seguimos a ser
un ben escaso”

’’A un quédalle a dúbida
de se a reforma laboral
será suficiente”

[Pedro Solbes]
Exministro de Economía do PSOE.

Slavoj Zizek. BORIS PRINCIC
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A.R.
As reservas hai que realizalas
con un ano de antelación, aínda
que non sexan datas de máxima
concentración festiva. Pano-
rama, París de Noia, Olimpus,
Satélitesou Passarela,dan pres-
tixio a carteis de festas e fan que
presidentes de comisións bus-
quen cartos, onde non hai, para
gozar de festas de categoría.

RESERVAS FEITAS PARA DOUS ANOS.A
Panoramaé o grupo orquestral
por excelencia en Galiza, o de
máis tirón. Ten o verán com-
pleto de galas, con datas xa re-
servadas, a dous e tres anos vista.
O martes 22 de xuño descansa-
ron. Non volverán ter unha xor-
nada ceibe até finais de setem-
bro, con quilómetros de estrada,
galas en moitos casos xemelgas
e fans que os seguirán día a dia,
vaian onde vaian. É unha situa-
ción semellante á da tempada
anterior. Para eles non hai crise.
No 2009 tamén actuaron todos
os días de xullo e agosto. O prezo
de unha soa gala non baixa, nes-
tas datas, de nove mil euros,
aínda que non sexa nin festivo
nin véspera. As fins de semana o
custe elévase até os doce mil eu-
ros, chegando aos dezaoito mil
en datas de máxima demanda,
sábados de agosto ou o día
quince do mesmo mes.

Estes prezos non son obstá-
culo para que, tanto as comi-
sión de festas coma os conce-

llos, pelexen pola súa contrata-
ción. Estarán, por exemplo, na
Sainza en setembro. O alcalde
de Rairiz, Xaquín Rodríguez,
tivo que facer a reserva hai ano
e medio, pero recoñece que
“garantimos un cheo, non sei
se atrae a dúas ou tres mil per-
soas pero merece a pena”. 

Da mesma idea é a comisión
de San Xoán de Panxón: “se tes
unha festa de renome e non
tras a Panorama ou a París pa-

GALIZA.9.

ticipan activamente en boa
parte da actuación.

O seu axente exclusivo é Es-
pectáculos Lito e o seu domi-
nio resulta tan incuestionábel
que incluso outros axentes ar-
tísticos aseguran non entender
o éxito. “É un fenómeno socio-
lóxico inexplicábel, os que le-
vamos anos traballando neste
mundo das festas, non o aca-
bamos de entender, todo o
mundo cobiza a súa contrata-
ción, pese a que hai outros es-
pectáculos moi semellantes”. 

Martes e mércores son os
peores días, salvo celebracións
concretas, mais para Pano-
rama ou París son días de tra-
ballo habituais. 

No top ten das orquestras
galegas tamén poderíamos in-
cluír a Olimpus, Os Satélites,
Os Players, Trébol ou Ledicia.
Todos estes grupos contan cun
número de contratos seme-
llante ao de anos anteriores. 

O nome pesa moito a hora
de contratar, Sito Mariño
axente en exclusiva dos Satéli-
tes, asegura que “hai orques-
tras que se venden soas”, as
máis buscadas, pero este ano
están funcionando ben incluso
os que cualificariamos de gru-
pos medianos: “non chegan a
eses prezos desorbitados e
cumpren de marabilla, con bos
palcos e bo espectáculo”. 

A crise si lle está a pasar fac-
tura a grupos musicais de última
hora, montados para a tem-
pada, de traballadores que se
quedaron descolgados das or-
questras habituais ou que bus-
caron complementar con ou-
tros traballos unha paga extra.�

rece que o cartel baixa moito, é
unha cousa de tolos”. O man a
man coa París de Noiaé o máis
buscado, pero tamén o máis
caro, como mínimo hai que
empezar a rañar o peto a partir
de vinte e dous mil euros.

O lugar de Toba, no concello
de Cee, foi o último que contou
co man a man, o pasado deza-
sete de xuño, xoves. A reserva fi-
xérona con un ano de anteriori-
dade, a pesar de ser a festa a pri-
meiros de xuño e no medio da
semana. Para chegar ao orza-
mento necesario, a cota dos ve-
ciños roldou os cen euros per
capita, ao que hai que engadir a
venda de un número de lotaría
de Nadal enteiro, con recargo.
Aproximadamente trinta e seis
mil euros de recadación a maio-
res. Trillo, da Comisión de Fes-
tas, asegura que mereceu a
pena: “dende hai moitos anos,
traemos a unha destas grandes
orquestras, este ano repetiu a
Panorama,pero o cheo esta ga-
rantido, viñeron de todas partes
a ver o man a man”.

RECURSOS DISTINTOS DA MÚSICA. A
orquestra Panorama basea a
xira de cada ano nun feito con
resonancia, repartiu luvas bran-
cas, que erguían os seus incon-
dicionais solicitando a paz en
tempadas pasadas, utilizou un
ascensor, a maxia, son recursos
que complementan a parte mu-
sical de baile, moi escasa ultima-
mente. Este ano o protagonista
e o Ano Santo, a coñecida coma
“A xira do Xacobeo” inclúe no
medio da gala chiscadelas os pe-
regrinos, buscando a complici-
dade dos espectadores, que par-

ANOSATERRA
24-30 DE XUÑO DE 2010

As principais orquestras galegas non están en
crise, a pesar de que o caché sitúase nos doce mil
euros. Para este verán xa non teñen datas libres

As orquestras non paran
A orquestra París de Noianunha actuación.  PACO VILABARROS

NINGÚN DEUS
Xavier López Rodríguez

B lasfemias, insultos, exa-
bruptos. As palabras brutas

coas que os mozos cren facerse
homes son as que escoitan con
máis atención os nenos porque
pensan que terán que sabelas e
usalas para converterse en mo-
zos. Cago en ningún deus é unha
das expresións fortes que lembro
da miña infancia. Moi popular.
Un prodixio de diplomacia?
Unha proposta de micro xacula-
toria universal? Cabe imaxinar
blasfemia menos blasfema,
maior docilidade diante de todos
os deuses? Haberá mellor forma
de honrar un deus sen ofender a
todos os demais?

José Saramago dicía que a
morte é a inventora de deus, que
ninguén defendería a súa exis-
tencia de sermos inmortais. De-
fendía tamén o seu dereito a falar
do asunto, pese a declararse
ateo. Quería falar de deus “por-
que é un problema que lle afecta
a toda a humanidade”. Razón de
abondo, porque a humanidade
foi sempre o seu obxectivo, o
centro da súa actividade como
persoa e como escritor. Sempre
estivo coas persoas asoballadas e
manipuladas por calquera ex-
ceso de poder, fose da man dos
Estados ou de calquera relixión.

Saramago reivindicou sem-
pre o seu dereito a opinar e opi-
nou como un espírito esencial-
mente libre. Non lle importou
saber que se convertería en
diana, tanto para os mornos, que
prefiren non mollarse, como
para os intransixentes, que sem-
pre se cren posuidores da única
verdade. Entre os máis intransi-
xentes, os que se senten repre-
sentantes do único deus verda-
deiro, que nin sequera agarda-
ron a que os amigos acabasen de
despedilo para criticar a súa des-
crenza. O voceiro do Vaticano ta-
mén se considerou con dereito a
lembrar o memorial de supostos
agravios, desde o primeiro mo-
mento en que Saramago xa non
podía replicar. Nobre maneira
de vencer nun debate. Nada de
hipocrisía, que non todos os
mortos son boa xente.�

’’

’’Entre os máis 
intransixentes,
os que se senten
representantes
do único
deus verdadeiro”

’’O man a man entre
a Panoramae a París
de Noiaé o máis buscado”

’’No top tentamén hai
que incluír a Olimpus,
Os Satélites, Os Players,
Trébol ou Ledicia”

’’Este ano están funcionando
ben incluso
os que cualificariamos
de grupos medianos” 

[Sito Mariño]
Axente.
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catolicismo, atribuíndolle aos
poderes públicos a culpa de
que España teña cada vez me-
nos crentes.

Así as cousas, conxuntamen-
te con outros prelados, puxeron
en marcha a maquinaria para
crear un novo partido, dirixido
por Jaime Mayor Oreja. O políti-
co vasco do PP, pensouno me-
llor cando Raxoi lle ofreceu o nú-
mero 1 nas listas europeas.

Pero Zarzalejos sostén que
Rouco Varela chegou a pensar, e
Jaime Mayor a compartir a elu-
cubración, de que España nece-
sitaba un novo Herrera Oria
(cardeal, líder dos Propagandis-
tas durante o franquismo), e que
Rouco “daba o perfil”.

Fracasada esta operación
para pór en marcha este novo
partido da dereita española, li-
gado á Igrexa católica máis in-
tegrista, afanáronse en tentar
substituír a Mariano Raxoi –a
quen nomean “maricompleji-
nes”– por Esperanza Aguirre.

José Antonio Zarzalejos e o
ABCapostan, daquelas, forte-
mente tanto por Raxoi como por
Ruíz Gallardón e, en consecuen-
cia, Aguirre e os seus apoios pó-
ñenlles a proa a ambos.

Segundo Zarzalejos, o afán
de poder do cardeal de Madrid e
a súa teima por imporlle a moral
católica a toda a sociedade, non
foi froito da vitoria dos socialis-
tas, logo do 11-M, senón que xa
viría de bastante antes.

Aínda gobernando José Ma-
ría Aznar, ano 2000, Zarzalejos
cita unha entrevista con Rouco
Varela onde este afirma que “a
Igrexa española está nun novo
período da súa historia”, supe-
rando o “taranconismo” da
Transición.

Rouco chegou a aseverar
ante a conferencia episcopal

que “en España segue existin-
do unha semente de guerra e
un resto dramático e tráxico,

rexeitando calquera contrición
eclesial sobre a orixe e o desen-
volvemento da Guerra Civil”.

OS INTERESES DA ‘COPE’ E ‘EL MUNDO’.
Rouco Varela tiña outras ra-
zóns, ademais das ideoló-

Afonso Eiré
“Rezarei para que esta situación
se supere pronto” ou “rezarei
aínda máis pola conversión de
Don Federico”. Deste xeito con-
testaba o cardeal de Madrid, o
vilalbés Antonio Rouco Varela,
cando o ex director do diario
ABC, José Antonio Zarzalejos,
lle pedía amparo ante os conti-
nuos insultos e descualifica-
cións de Federico Jiménez Lo-
santos, o locutor da Cope, ca-
dea propiedade da Igrexa.

Así o conta o xornalista vas-
co, referente desde os anos oi-
tenta dunha parte da dereita
española, no libro La destitu-
ción (Editorial Península, 2010,
172 pp.), no que narra como foi
apartado da dirección do  vete-
rano rotativo monárquico ma-
drileño por unha conxura ins-
pirada por Rouco Varela, con
Esperanza Aguirre, a presiden-
ta de Madrid, El Mundoe a Co-
pecomo vértices da trama.

Segundo Zarzalejos, que co-
mía, ceaba e se reunía con Rou-
co Varela acotío na sede arce-
bispal de San Justo, o hoxe pre-
sidente da Conferencia Episco-
pal Española, tiña claro desde
marzo do 2004, cando o PP per-
deu as eleccións, que Mariano
Raxoi era un home feble e pou-
co consistente. Así, na súa res-
ponsabilidade de xerarca do ca-
tolicismo, a Rouco non lle que-
daba outro remedio que alzarse
en valedor de determinadas
esencias. Defensa que lle enco-
mendou a Jiménez Losantos e
aos neocatecumenais (Kikos),
que foron os que organizaron as
manifestacións públicas contra
o Goberno, nas que o PP “foi,
unicamente, unha comparsa”,
afirma o xornalista vasco.

Rouco tería interiorizado
que a esencia de España é o seu

Os intentos de Rouco Varela
por dirixir a dereita española
O ex director de ABC, José Antonio Zarzalejos,
retrata as conspiracións
político-mediáticas en La destitución

>>>

Madrid podería recorrer no Constitucional  a Lei de Consultas catalá. O

goberno catalán quere impedir que o goberno central recorra a Lei de Consul-

tas que prepara o parlamento catalán. É por iso que lle encargou un informe ao

seu conselleiro de Interior, Joan Saura[na foto], para dilucidar se algún dos arti-

gos da nova lei entra en contradición co principio constitucional que lle garante

ao Estado a exclusiva sobre referendos. De feito, xa representantes do goberno

central advertiron de que o articulado entra en conflito de competencias.�

Antonio Mª Rouco Varela na manifestación contra o matrimonio gai en Madrid o 18 de xuño do 2005.              SUSANA VERA / REUTERS

Mariano Raxoi eJaime Mayor Oreja durante un mitin, en Sevilla o 9 de xuño do 2004, co gallo da Eleccións Europeas, que se

celebrarían o día 13 do mesmo mes.                                                                                                                                                                                     MARCELO DEL POZO / REUTERS

DEBATE NO PP
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xicas, para apoiar a liña
ultraconservadora e ultraespa-
ñola da COPE.Jiménez Losan-
tos, que proviña da esquerda,
foi utilizado polo cardeal vilal-
bés: “constituía un instrumen-
to interno, no episcopado, para
disciplinar os prelados que se
apartaban de determinada or-
todoxia, neste caso da que
emanaba de Madrid e Toledo”,
afirma Zarzalejos.

Utilizando a Losantos e á CO-
PE,Rouco Varela puido regresar
á Presidencia da Conferencia
Episcopal Española, da que fora
desaloxado polo bispo de Bil-
bao, Ricardo Blázquez no 2005.

E os intereses de Jiménez
Losantos e do director de El
Mundo, Pedro J. Ramírez, cales
eran? Ademais dos económi-
cos, que relataremos a conti-
nuación, os políticos: Zarzale-
jos cóntao así: “había que es-
tender a teoría da conspiración
–non sei ben se a favor ou en
contra do PP, eu sempre pen-
sei que en contra– e, se Raxoi
perdía as eleccións como eles
supoñían, elevar a Esperanza
Aguirre á presidencia do parti-
do.  A operación lideresa, debía
producirse de xeito fulminan-
te: ás 24 horas da derrota do ga-

lego. Sabido é que Raxoi se en-
castelou e non houbo caso”.

Para o ex director de ABC, a
actuación de Losantos e Ramí-
rez e o seu pacto foi dunha “ló-
xica esmagadora”.

Pedro J. promocionaba El
Mundo e a conspiración do
11-M como remedo dos GAL
na década de 1990, para ven-
der máis. Losantos montaba o
seu negocio, Libertad Digital.
Pedro J. precisaba unha cadea
para a promoción do seu dia-
rio. Losantos sabía que o seu
balbordo mediático tiña data
de caducidade, polo que nece-
sitaba un negocio propio.

Ambos contaban co apoio
da presidenta da Comunidade
de Madrid, Esperanza Aguirre,
que subvencionaba, por varias
vías, as iniciativas empresariais
do locutor, asegurándose de

que ambos trituraban o seu ad-
versario e compañeiro de par-
tido, Alberto Ruíz Gallardón, e
deterioraban, ridiculizándoo, o
seu presidente nacional, Ma-
riano Raxoi.

Ademais, Aguirre, segundo
Zarzalejos, contribuía con Te-
lemadrid á nutrida compañía
da conspiración, converténdo-
se así na aliada imprescindíbel.

QUE TIÑAN CONTRA ZARZALEJOS? Jo-
sé Antonio Zarzalejos considera
que, en 1996, José María Aznar
conseguiu, levando o PP ao po-
der, o que ninguén lograra des-
de 1876, cando Cánovas del
Castillo impulsou a Constitu-
ción. Aznar  lograría a refunda-
ción e unificación da dereita de-
mocrática española, eliminan-
do o extremismo e ampliando o
campo de negociación.

“Esa era a dereita á que ABC
tería que ofrecerlle a cobertura
precisa, a xeito de plataforma
de referencia, pechando dun-
ha vez conspiracións, fulanis-
mos, suplantacións e frivolida-
des”, afirma Zarzalejos.

Por iso, o que fora o xornal
dos Luca de Tena, baixo a direc-
ción de Zarzalejos toma a deci-
sión de enfrontarse “á cirigaita

da denominada teoría da cons-
piración”, que explica os atenta-
dos do 11-M do 2004, nos que
tería participado ETA, como un-
ha confabulación de parte do
sistema policial, xudicial, do Mi-
nisterio Fiscal, de servizos de in-
telixencia estranxeiros e, aínda,
do PSOE , para arrebatarlle a vi-
toria electoral ao PP nas elec-
cións xerais do 14 de marzo.

Zarzalejos, que afirma non
ter ningunha dúbida de que
esa teoría era totalmente falsa,
como demostraron logo a co-
misión parlamentaria e os tri-
bunais, sostén que era cons-
ciente que a teoría da conspira-
ción e o xornalismo de “rifa e
insulto” levarían o PP a perder
as eleccións de marzo do 2008
e provocarlle unha forte inesta-
bilidade interna ao partido.

Para o ABCesa postura tería-
lle un custe alto pola feroz cam-
paña desatada contra o rotati-
vo. Zarzalejos foi despedido da
dirección de mala maneira, pe-
ro, aínda así, sostén que com-
pensou en termos deontolóxi-
cos, pois “gañouse a batalla da
veracidade, conseguindo, des-
de o propio ámbito mediático
da dereita, deslexitimar a teoría
da conspiración”.�
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Acordo entre EA e a esquerda abertzale para a fin da violencia.Eusko Al-

kartasuna (EA) e representantes políticos da ilegalizada esquerda abertzale pre-

sentaron un documento público de colaboración co fin de que se vehicule a

posibilidade de que a ideoloxía independentista anteriormente vinculada a Ba-

tasuna poida presentarse ás eleccións municipais do 2011. O documento reco-

lle pasos cara á fin da violencia da ETA e prevese que políticos abertzales conde-

nen publicamente a violencia, como xa fai desde a súa fundación EA. Os gober-

nos vasco e español non consideran que este paso signifique un cambio no

contorno etarra e seguen defendendo a fin da violencia por medios policiais.�

Joan Roy
Xornalista.

Na Catalunya de hoxe des-
taca máis a crise política

que a económica porque as
sinerxías económicas da so-
ciedade catalá son máis rele-
vantes e consistentes que as
que impulsa a súa clase polí-
tica. A resistencia económica
diríxena a pequena e media-
na empresa e a resistencia
política comándaa o groso da
clase media: funcionarios,
nun sentido amplo, profesio-
nais, nun sentido estrito, al-
gún ca outro empresario e in-
telectuais acomodados. Am-
bos ámbitos van por separa-
do. Poucos empresarios con-
sideran a independencia co-
mo un factor de progreso e
poucos independentistas lle
dan á economía un valor de-
terminante para conseguir a
emancipación.

Non obstante, ambos
coinciden en sinalar as des-
vantaxes da asociación Cata-
lunya-España polo déficit fis-
cal, a falta de investimentos
estatais e o pobre sistema de
financiamento, á parte do
desprezo español pola reali-
dade económica, cultural e
lingüística catalá. Polo tanto,
a única saída á situación ac-
tual é unir estes dous ámbitos
cunha representación parla-
mentaria axeitada porque se
traballan xuntos, os dous sec-
tores teñen a posibilidade de
lograr grandes obxectivos.

CiU é o partido que mellor
representa a resistencia em-
presarial mentres que Rcat
acubilla os independentistas.
A colaboración entre as dúas
iniciativas faría moito máis
vinculantes as consultas so-
bre a independencia.

É a clase media (o groso do
país) a que acaba decidindo
politicamente. Achegalos ao
proxecto independentista se-
gue a ser a materia pendente
do catalanismo.�

RESISTENCIAS
’’

’’É a clase media a que   
acaba decidindo
o futuro do país”

A.E.
Coñecín a José Antonio Zar-
zalejos a comezos dos anos
oitenta, cando era director de
El Correo Español-El Pueblo
Vasco. Sempre me pareceu
un home de profundas con-
viccións relixiosas e deontoló-
xicas, no aspecto profesional,
así como dunha exquisita
educación xesuítica. 

Tamén imbuído dun pro-
fundo antinacionalismo vas-
co e, por ende, dun tremendo
odio ao PNV. El mesmo afir-
ma que nunca estableceu
tanto fronteiras entre dereita e
esquerda, senón que as “difi-
cilmente franqueábeis son as
que separan os nacionalistas
dos que non o son”.

Así, non ten reparos en es-
cribir que, desde 1980, Euska-
di viviu oprimida polo “siste-

ma reximental imposto polo
PNV e vixiado coas armas da
ETA”.

Desde El Correo Español,
xornal hexemónico en Euska-
di, defendeu “a completa asi-
milación do PNV á lóxica esta-
tal, moderándoo e integrán-
doo completamente no siste-

ma”, e, de se poder, rachán-
doo para debilitalo.

Destaca a profunda triste-
za e decepción que lle produ-
ce a Zarzalejos que destaca-
dos membros do PNV logra-
sen postos preeminentes no
BBVA, en Iberdrola, na Kutxa
e noutras empresas, mesmo

estatais, pero que teñen orixe
no capital vasco.

Zarzalejos culpa do seu fra-
caso co PNV á claudicación
das clases dirixentes “do espa-
ñolismo biscaíño, que, ou ben
se someteron ao réxime do
PNV, ou ben  marcharon á
diáspora”. 

Algunhas destas familias
eran as propietarias de El Co-
rreo Español-El Pueblo Vasco,
“ás que, en certo momento
cheguei a resultarlles molesto
e, sobre todo, perturbador
nun clima social de homoxe-
neidade ideolóxica”, como o
que se daría en Euskadi.

Estas familias son as actuais
propietarias do Grupo Vocen-
to,(Ybarra, Bergareche, Irala,
Echevarría...) ao que pertence o
ABC.Familias que “finalmen-
te”, o volveron “traizoar”.�

Un xornalista contra o nacionalismo vasco

’’Zarzalejos, desde
El Correo Español,
xornal hexemónico
en Euskadi, defendeu
‘a asimilación do PNV,
moderándoo e,
de se poder, rachándoo
para debilitalo’”

José Antonio Zarzalejos.

’’Rouco pensou en crear
un novo partido dirixido
por Jaime Mayor Oreja”

>>>

Pello Urizar, líder de EA.
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En plena controversia sobre a
reforma laboral, a UE non ten
claro como obter o equilibrio
entre as políticas do mercado
único e a harmonización dos
mercados laborais, mentres
prepara unha nova normativa
que debe estar lista en 2011. Co-
mo case sempre, as realidades e
os intereses de todos os mem-
bros da UE son diverxentes, e
nesas diferenzas aparecen as
ocasións para os oportunistas.

O Tribunal Europeo de Xus-
tiza, moitas veces valedor dos
sincronismos e da harmonía
entre os moitos Estados da
unión, desta vez non contribuíu
a solventar as diferenzas senón
que fomentou o debate e a dis-
cusión. A polémica comeza
cando en 2007 e 2008, o tribunal
en base a liberdade de mercado
no espazo da Unión –no con-
texto da Directiva sobre o des-
prazamento de traballadores
efectuado no marco da presta-
ción de servizos (Directiva
96/71/EC)– emitiu unha sen-
tenza sobre o Caso Viking na cal
os sindicatos non podían acce-
der ao dereito a folga contra as
compañias que efectuaban
deslocalizacións dun Estado
membro a outro, debido ás di-
ferenzas salariais. Mentres,
noutro asunto, o Caso Laval, su-
xería que os sindicatos non po-
dían forzar as compañías forá-
neas a seguir os convenios sala-
riais locais. Constitúe, por tanto,
unha excepción á convención
sobre a lei aplicábel ás obrigas
contractuais de 1980, que nor-
malmente require que os traba-
lladores estean protexidos pola
lei do país no que traballan.

O gran debate é, unha vez
máis, saber se a UE é un club
económico que se pon ao lado
do beneficio das compañías fa-
cilitándolles o mellor contexto

para obter beneficios (o que así
parece) ou un club político que
garante un mínimo de protec-
ción social en todos os recan-
tos do espazo europeo, sen
producir desagravios e dum-
ping social. Até o momento,
percíbese pouca afinidade en-
tre os intereses da Comisión
Europea e os representantes
dos traballadores.

Na base subxacen os moi im-
portantes contrastes de Estado a
Estado. Non se trata de que to-
dos teñamos os mesmos sala-
rios nos catro puntos cardinais
de Europa a curto prazo, nin o
mesma seguridade social (o
que, por outra banda, sería ideal
se o grao de protección é cualita-
tivamente positivo). Ben enten-

demos que os salarios, os niveis
de protección, e os graos de
competivividade das diferentes
economías dependen de facto-
res históricos, culturais e natu-
rais, e que ate o momento non
foron tratados de forma honesta
para atenuar esas diferenzas,
nin polos Estados membros nin
pola Comisión Europea. Máis
ben todo o contrario: eliminá-
ronse as barreiras e fiscais para
atraer investimentos, e de forma
distinta en cada Estado mem-
bro, sen crear harmonía fiscal.
Non obstante non é de recibo
deslocalizar exclusivamente por
razóns de custos salariais, nin le-
var os teus traballadores a outro
país con custos locais para ser
competitivo. O mercado único
debe vir acompañado dun mí-
nimo de uniformidade no to-
cante á protección social e labo-
ral porque se non só serve de
apoio ao racismo e aos espabila-
dos que se aproveitan das re-
gras. Sen contribuír ao fortalece-
mento do proxecto continental.

O PODER DOS LOBBYS. A Comisión
e as institucións comunitarias
seguen aínda máis próximas
das grandes corporacións em-
presariais que das economías
febles de Europa e dos seus tra-
balladores. Parecen insistir en
propoñer normativas máis pró-

ximas aos desexos de Busines-
sEurope (un lobbyempresarial
europeo), que en atender ás de-
mandas dos sindicatos que
acusan a Comisión de promo-
ver dumping social atacar os
dereitos sociais. E ese non é o
camiño para combinar ambas
solucións, a social e a económi-
ca. A Comisión, antes de que o
Tribunal Europeo emita novas
sentenzas que creen preceden-
tes xurídicos, insiste en saír
adiante cunha nova directiva
que mellore a interpretación da
lei europea no mesmo sentido
que até agora.

En definitiva, o que queda
claro é que o dereito das empre-
sas a moverse libremente no
mercado interior da comunida-
de parece estar por enriba do
dereito á folga, permitindo abu-
sos tales como compañías que
non teñen actividade no país de
orixe, pero aproveitan as condi-
cións favorábeis no seu país na-
tal para extrapolalas ás activida-
des que realiza noutro Estado, o
uso de cadeas de subcontrata-
ción onde non se coñecen res-
ponsábeis nin normas aplicá-
beis, etc. Para solucionar estes
problemas disque se agarda un-
ha nova proposta en 2011, que
poida mellorar a “economía so-
cial de mercado”, que é un dos
obxectivos do tratado de Lis-
boa. Non embargante, parece
máis doado dar con solucións
favorábeis para o mercado, que
para a protección social.�

A xustiza comunitaria
sempre defende
os intereses
competitivos
das grandes empresas
por riba dos dereitos
laborais

UE, paradoxos
da economía social de mercado

X.L. Franco Grande

AONU alertou do incre-
mento dos ataques tali-

báns ás forzas ocupantes, en
especial no sur do país. Entre
os máis coñecidos está o da
base de Bagram, ao norte de
Kabul, unha das máis fortifi-
cadas. E tamén de moito sim-
bolismo, pois nesa localidade
está a máis sinistra prisión de
Afganistán.

O incremento é tal que as
propias autoridades de ocupa-
ción o cifran nun 94% nos pri-
meiros catro meses deste ano.
E cren que ese incremento é
unha resposta á escalada nas
operacións militares ao sur do
país no primeiro trimestre de
2010, expresamente ordena-
das por Barack Obama.

Pero, á par,  descubriuse
(ou fíxose público o que xa se
coñecía dende os tempos da
ocupación rusa) que Afganis-
tán ten as maiores reservas do
mundo de certos minerais tan
escasos como imprescindi-
bles, o litio entre eles,  feito
que, case seguro, vai reorientar
as actividades militares dos
ocupantes.

O primeiro que estes dixe-
ron é que os afgáns non están
tecnicamente en condicións
para explotaren esa fabulosa
riqueza. Ou sexa, que necesi-
tarán da tutela dos ocupantes,
que xenerosamente (e sen que
ninguén lla pida) lles van con-
ceder. É dicir, que os afgáns
van ter máis tutela da que xa
tiñan.

Diante desa realidade ben
complexa –sen esquecer tam-
pouco que haberá que coidar
moito de que a China non in-
terveña no negocio– ¿van saír
do país en 2011 as tropas ocu-
pantes? Claro que non. Agora
hai máis razóns para que a
ocupación siga e a tutela conti-
núe. Ou sexa, para que Afga-
nistán sexa unha verdadeira
colonia do Imperio. Que nin-
guén o poña en dúbida.�

LATEXOS

AFGANISTÁN
COMPLÍCASE

’’

Agora hai máis razóns 
para que a ocupación
continúe”

’’

Manifestación dos sindicatos contra a política laboral da UE, en Estrasburgo (Francia) en decembro do 2008.  VINCENT KESSLER / REUTERS

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’Nos Casos Viking e Laval,
o Tribunal Europeo de
Xustiza fallou a favor dos
intereses corporativos”

’’O mercado único debe vir
acompañado dun mínimo
de uniformidade no
tocante á protección social”
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mozos, adultos até 35 anos e ne-
nos, familias monoparentais,
persoas pouco cualificadas, in-
migrantes e parados son agora
máis vulnerábeis á pobreza.

Nin sequera o aumento dos
niveis de emprego durante os
anos previos á crise, significou
menor pobreza. Máis da meta-
de dos pobres da OCDE son
traballadores con baixos sala-
rios, con poucas horas contra-
tadas ou con ambas circuns-
tancias. O 49% dos parados su-
cumben á pobreza. Un 11%
dos traballadores tamén.

De non ser polo esforzo en
servizos públicos como a edu-
cación e a saúde, que son fac-
tores equilibradores de calida-

de de vida, as diferenzas serían
aínda maiores. O gasto social
funciona como corrector dos
fallos estruturais.

Un de cada seis europeos é
pobre. Na UE-27 xa sumaban
84 millóns no 2008. Pobreza na
que moran o 23% dos romane-
ses e o 21% dos búlgaros; pero
tamén o 13% dos franceses, o
15% dos alemáns ou o 19% dos
británicos...

MODELOS EN RISCO? “Europa só
medra dende a cohesión social
e para a cohesión social”, afir-
maba o presidente de vez da
UE, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, para proclamar o 2010 co-
mo o Ano Europeo da Loita
contra a Pobreza e a Exclusión
Social. Nin as políticas  europe-
as de axuste do 2010, nin as dos
anos previos indican que en
Europa estea encarreirada a
cohesión social

Paradoxalmente, nos países
en desenvolvemento ou emer-
xentes con grandes desigual-
dades internas seguen ollando
con envexa para este modelo
social europeo que esmorece. 

O crecemento desigual non
é unha opción. Polariza as so-
ciedades, fractura os países,
coloca barreiras sociais, repri-
me a mobilidade xeracional.
Europa debe fuxir del, axiña.�

dades nos ingresos, pero da
que escapan os ingresos máis
relevantes.

Entre os factores que inci-
den na inequidade figuran
amais da globalización, o cam-
bio tecnolóxico, que prima
aqueles mellor cualificados e
castiga a man de obra non es-
pecializada, o debilitamento
dos sindicatos, etc.

Curiosamente, é nos países
máis desenvolvidos onde exis-
te unha maior pobreza relativa,
considerando como pobres
aqueles que teñen ingresos en-
tre un 40 e un 60% inferiores á
media. No Reino Unido, o li-
miar da pobreza está nos 967
euros mentres que en Roma-
nía nos159, por cuantificar os
polos extremos.

Canto máis desigual é un
país, a calidade de vida das
persoas con ingresos baixos é
peor. Pola contra, son tamén
as familias máis ricas ás que se
dispararon no aumento do seu
poder adquisitivo, provocan-
do unha abertura da fenda so-
cial. Na mesma liña están os
salarios dos altos postos direc-
tivos, mentres no persoal non
cualificado evoluíu en direc-
ción inversa. 

Tan só un sector dos máis
vulnerábeis mellorou na déca-
da: os maiores. Pola contra os

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX) 

Dous terzos das persoas que
moran nos países desenvolvi-
dos, agrupados na Organiza-
ción para a Cooperación e o
Desenvolvemento Económico
(OCDE) senten que o crece-
mento é desigual. Os ricos enri-
quecéronse máis, os pobres
empobrecéronse máis. Así o
certifica o informe da OCDE
“Crecemento desigual” que
mide o patrimonio familiar,
padróns de consumo e servi-
zos públicos en especie. Nos
dous terzos dos países, a desi-
gualdade aumentou, a pesares
do esforzo en políticas sociais
paliativas. A cabeza do aumen-
to da desigualdade desde o
2000 sitúanse Alemaña, Cana-
dá, Noruega, os EE UU, Italia e
Finlandia, retratados no coefi-
ciente de Gini, a fórmula socio-
métrica que mide a desigual-
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Un de cada seis europeos é pobre
Na UE, os ricos
son máis ricos,
polo que aumentan
as desigualdades sociais

ELECCIÓNS / COLOMBIA

SANTOS ARRASA
NA  SEGUNDA VOLTA

Juan Ma-
nuel Santos
converteuse
en presiden-
te electo de
Colombia
tras arrasar
na segunda
volta fronte a
A n t a n a s
Mockus. Santos fora ministro
de Defensa baixo o mandato
de Álvaro Uribe e conseguiu
aglutinar o voto de dereita. O
seu adversario, do Partido
Verde, quedou a 60 puntos. O
xa presidente electo prome-
teu manter as liñas políticas
de Uribe aínda que apostou
por normalizar as relacións
con Ecuador e Venezuela. O
seu partido, a U, de tendencia
neoliberal, enfróntase ao la-
bor da xustiza, que considera
que mantén fortes lazos cos
paramilitares. O goberno de
Caracas felicitou a Santos e
auguroulle unha boa xestión.

SEGUNDA VOLTA / POLONIA

KOMOROWSKI, FAVORITO
PARA A PRESIDENCIA

O liberal Bronislaw Komo-
rowski gañou a primeira vol-
ta das presidenciais polacas,
co 41% dos
votos.  Ao
non lograr
pasar a ba-
rreira  do
50%,  terá
que enfron-
tarse na se-
gunda volta
a Jaroslaw
Kaczynski, de ideoloxía con-
servadora, que obtivo o 36%
dos votos. A pesar da estreita
diferenza nas eleccións do 20
de xuño, Komorowski conta
con vantaxe ao xa se aliñaren
con el moitos dos candidatos
apeados nesta primeira vol-
ta. É o caso de Grzegorz Na-
pieralski, líder progresista de
Polonia, que recibiu o 13%
dos votos. A esquerda prefire
un presidente liberal e non o
retorno ao conservadorismo,
por veces extremo, de
Kaczynski, irmán do falecido
Lech Kaczynski, que morreu
cando era presidente logo
dun accidente aéreo en Ru-
sia. Os analistas interpretan
que parte do voto do irmán
do morto procede da empa-
tía polo falecido aínda que na
segunda volta parece claro
que Komorowski logrará a vi-
toria.�

Juan M. Santos.

B. Komorowski.
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Un pobre de pedir ocúltase nun portal do distrito de Mayfair, en Londres.   LUKE MACGREGOR / REUTERS

’’No Reino Unido, o limiar de
pobreza está nos 967 euros;
en Romanía, nos 159”

’’Sen os reequilibrios da 
sanidade e a educación, as
desigualdades serían
meirandes”
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Doce mil traballadores, se-
gundo fontes dos convocantes,
participaron o 17 de xuño nas
manifestacións que tiveron lu-
gar nas catro capitais de pro-
vincia, xunto con Santiago,
Vigo, Ferrol e Vilagarcía. A CIG,
organizadora das marchas, si-
nalou nun comunicado que a
reforma laboral prevista deixa
os asalariados “indefensos”.

Xesús Seixo, secretario da
central sindical, sinalou tras a
mobilización coruñesa, que
“co tempo o que se vai conso-
lidar é o despedimento por
causas obxectivas, que supón
para a patronal poder despe-
dir con indemnizacións de 12
días por ano, xa que oito días
estarán subvencionados polo
FOGASA”.

CAMBIAR O QUE NON PROVOCOU A
CRISE. As centrais estatais anun-
ciaron a convocatoria dunha
folga xeral para o outono, coin-
cidindo cunha xornada de mo-
bilizacións en toda Europa.
Non embargante, a iniciativa
das centrais nacionalistas vas-
cas e da CIG en Galiza, abriron
a posibilidade de que CCOO
apoie actos de protesta impor-
tantes nestas dúas comunida-
des antes desas datas.

O máis destacado das pro-
postas nacionalistas non é con
todo o maior énfase mobiliza-
dor, senón o diferente modo
de analizar a crise.

Seixo sinalou, no acto da
Coruña, que a reforma anun-
ciada “non garda relación coa
situación de crise, non vai in-
fluír na saída da mesma, non
creará emprego e tampouco
rematará coa dualidade no
mercado laboral”. O que si
conseguirá, dixo a continua-
ción, é que nos acheguemos
máis “ao despido gratuíto”. 

A análise da CIG é substan-
cialmente diferente da exposta
polo goberno e polas centrais

estatais. “Sábese que a crise
non veu motivada polas su-
postas rixideces do mercado
laboral, nin polos altos custos
do despedimento ou as rixide-
ces na estrutura da negocia-
ción colectiva, senón que es-
tivo motivada –afirmou Seixo–
por unhas políticas económi-
cas que fomentaron a especu-
lación e xeraron unha serie de
burbullas (a inmobiliaria, a fi-
nanceira, etc.) que foron as que
se viñeron abaixo, arrastrando
o conxunto da economía”.

De modo explícito, Seixo
pediu que se reformase este
tipo de “economía especula-
tiva, controlada pola oligarquía
financeira e as grandes empre-
sas transnacionais” e non “o
mundo laboral, que se ten con-
vertido, xunto coa redución do
gasto público, no obxectivo a
atacar en cada crise rexistrada
nos últimos tempos”. Ade-
mais, engadiu, “os resultados
das reformas teñen demos-
trado que só se conseguiu máis
tamporalidade, máis rotación
na contratación e unha consi-
derábel perda de peso dos sa-
larios no PIB”.

DE ONDE VEÑEN AS PRESIÓNS E POR
QUE. Seixo aseverou tamén que
detrás destas medidas “está a
presión da UE e do FMI” e
atrás deles o capital financeiro,
especialmente alemán e fran-
cés “que teñen prestado im-
portantes sumas de diñeiro
tanto á banca como ás grandes

empresas españolas. Cartos
que non destinaron á econo-
mía produtiva, senón que utili-
zaron para especular no mer-
cado inmobiliario”. O secreta-

unha política de redución dos
impostos ao capital e ás gran-
des fortunas, ocasionando un
déficit que se quixo compensar
emitindo débeda pública”. �

rio da CIG tamén destacou que
estas entidades posúen unha
parte considerábel da débeda
pública do Estado, situación á
que se tería chegado por seguir

A central nacionalista trata de mobilizar os
asalariados cunha análise da crise
substancialmente diferente da oficial

A CIG discrepa

O recorte laboral achega a PP e PSOE. Aínda que con críticas, a dereita

permitiu o avance da reforma laboral, ao absterse no Congreso. CiU, PNV, CC

e UPyD fixeron o mesmo, en tanto que o BNG, ERC, Nafarroa Bai, IU, ICV e o

socialista Antonio Gutiérrez, ex secretario de CC OO, foron os únicos que se

pronunciaron en contra. O PP xustificou a súa decisión “por coherencia”,

aínda consciente de que a abstención dáballe aire a Zapatero.�

RESPOSTAS Á CRISE
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Xesús Seixo,Secretario Xeral da CIG. 

Xa está visto, nin hai regula-
ción dos mercados, como
nun principio pediu Obama
e o Partido Demócrata ame-
ricano, nin, aínda menos, re-
fundación do capitalismo.
No mellor dos casos, produ-
ciuse un enroque. Pérez Oia
comentaba, no pasado nú-
mero deste semanario, que a
crise da política económica
neoliberal está a traer con-
sigo un paradoxal triunfo das
ideas neoliberais. O capital
non se autorregula se alguén
non llo esixe. O debate ideo-
lóxico está a gañalo a dereita. 

Pero iso fai máis impor-
tante aínda a mobilización e

as análises en sentido contra-
rio. É probábel que o seu se-
guimento, a estas alturas,
sexa escaso, pero non hai que
equivocarse, a xente que
hoxe busca a solución na de-
reita (a que sabe de diñeiro)
tamén está observando, co
outro ollo, o que fan os de-
mais. Se os que discrepan do
actual neoliberalismo pre-
sentan a súa oferta de ideas e
propostas, facéndoas tamén
visíbeis na rúa, pode resultar
que a corrente cambie de
aquí a non moitos anos ou in-
cluso meses.

É absurdo crer que a so-
ciedade está cega. As per-

soas é colectivos escollen a
cada momento. A crítica-
trampa do PP ao goberno
central non durará sempre.
No fondo, as súas receitas
económicas (non así as so-
ciais) foron sempre máis
coincidentes do que oculta a
crispación ambiental madri-
leña. O modelo económico
do Estado español dos últi-
mos tres lustros fundamén-
tase na secuencia Solbes-
Rato-Solbes. En Galiza, o
postergamento ferroviario, o
desmantelamento do agro
ou o veto a Navantia resul-
tan tamén indicativos do
ocorrido nos últimos anos.�

O OUTRO OLLO
TRIBUNA �Xaime Frías

’’Sábese que a crise
non veu motivada
polas supostas rixideces
do mercado laboral” 

[Xesús Seixo]
Secretario Xeral da CIG.

Celestino Corbacho,
ministro de Traballo.
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do outono, aínda que se irían
acentuando a medida que
avanzaban os meses. Foi entre
outubro e decembro cando ti-
veron lugar os primeiros bam-
báns. De igual xeito que un día
baixaban moito os mercados,
ao día seguinte subían coma a
espuma, e verdade que en ni-
veis moito máis baixos. Detrás
destas operacións encontrá-
banse os especuladores, que
aproveitan calquera crise para
facerse con grandes beneficios
dun xeito, teoricamente, legal. 

Calquera escusa foi boa ao
longo deste último ano e me-
dio longo para pescar en río re-
volto. Primeiro foron as famo-
sas hipotecas subprime, nas
que a falta de liquidez das gran-
des entidades mundiais che-
gou poñer en risco o sistema fi-
nanceiro. Para paliar esta si-
tuación, os principais bancos
centrais do mundo víronse na
obriga de aplicar importantes
inxeccións de capital as gran-
des sucursais financeiras. O
peor día nas bolsas viviuse na
xornada do 10 de outubro de
2008, na que rexistraron as pe-
ores caídas dende os anos oi-
tenta. Ao longo desa sesión, os
principais mercados europeos
(Londres, París, Franckfurt,
Milán e Madrid) perdían todos
a redor do 7%. Mentres, en Es-
tados Unidos o Dow Jones de
Industriais, que chegara a per-
der mil puntos durante a se-
sión, rematou cunha caída do
4%, grazas a intervención do
daquela presidente norteame-
ricano, George Bush, pedíndo-
lle calma aos mercados.

UNHA RECUPERACIÓN QUE NON
CHEGA. Nos dous primeiros me-
ses de 2009 os parqués tiveron
a sensación de que se aproxi-
maba unha lixeira recupera-
ción, pero nada máis lonxe da
realidade. En marzo dese ano,

Antonio Cendán
Moi poucos podían pensar en
abril de 2007, tras o derrube da
inmobiliaria Astroc, que
aquelo era tan só o primeiro
síntoma dunha serie de des-
censos encadeados que acada-
rían o seu punto máis crítico en
marzo de 2009, cando as bolsas
de medio mundo volvían a ni-
veis descoñecidos dende a fa-
mosa crise das chamadas
punto com.

Ao longo de 2007, os par-
qués mantiveron o tipo e agar-
daban que en 2008 se iniciase
unha recuperación, pero lonxe
diso, o que fixeron os merca-
dos financeiros foi estrelarse
constantemente, até o punto
de que os analistas non eran
capaces de prognosticar cando
chegaría o solo, tantas veces
previsto e nunca achado. A
parte de ser o ano oficial da
crise económica, 2008 pasará a
historia coma o primeiro ano
negro dos mercados financei-
ros internacionais. As caídas ao
longo do exercicio, de xaneiro a
decembro, chegaron a ser su-
periores ao 30%, sendo preci-
samente os valores de máis tra-
dición e os de máis peso bol-
sista, os máis castigados. No
caso do Ibex-35 eran Santan-
der, BBVA e Telefónica as em-
presas que máis sufrían os
efectos da crise, xa que se algo
caracteriza as grandes prazas
financeiras é precisamente o
medo. Para inxectar unha pe-
quena dose deste letal veleno
abonda con que os rumores se
acheguen até os investidores,
que buscan refuxio para os car-
tos noutros valores teorica-
mente máis seguros, principal-
mente a renda fixa.

A crise financeira en 2008
non foi allea ao que sucedeu
noutras etapas históricas, xa
que os grandes derrubes bol-
sistas producíronse a comezos

viviuse unha das semanas
máis negras na historia dos
mercados mundiais. Un bo
exemplo foino a Bolsa de Ma-
drid onde algúns dos seus prin-
cipais valores, entre eles o
BBVA, baixaron até cotas des-
coñecidas dende había máis
dun lustro. A entidade vasca de

orixe chegou a cotizar por de-
baixo dos cinco euros por tí-
tulo, un prezo inferior ao ano
2002, cando o títulos do banco
que preside Francisco Gonzá-
lez se pagaban lixeiramente
por enriba dos sete euros. 

A partir de marzo de 2009
iniciouse unha espiral alcista
que se prolongou até o pri-
meiro trimestre de 2010. A par-
tir de entón, novos problemas
económicos globais, entre eles
a crise grega, animaron a fuxir
de novo aos investidores dos
parqués. Dende aquela volve-
ron os bambáns a todas as pra-
zas europeas, con constantes
subidas e baixadas, que fixeron
retroceder de novo os índices
con forza a niveis do ano 2008.

A situación de incerteza se-
gue a estar presente na >>>

Máis de 240 mil horas anuais non declaradas en Banesto.No 2009, Ba-

nesto declarou beneficios por 824 millóns de euros, que se suman ás axudas

do Estado por valor de 1.301 millóns. A CIG denuncia que malia estas cifras, o

banco despediu 774 traballadores nos últimos 18 meses. O sindicato sinala

que só en Galiza se fan máis de 240.000 horas anuais non declaradas e  calcula

que por mor destas horas, pérdese a creación de 150 postos de traballo. �

Os grandes tiran da bolsa para aba
A EVOLUCIÓN DA CRISE

A caída do 25% dos mercados financeiros
ao longo dos últimos dous anos foi en paralelo
a crise económica. Entre os máis prexudicados
encóntranse os grandes valores. O medo 
segue dominando os parqués

O presidente do BBVA, Francisco González[á dereita] escoita o presidente de Bolsas e Mercados     Españois, Antonio
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CONTRARREFORMA’’
Melchor Roel
Secretario de Comunicación

do S.N. de CC OO.

As reformas laborais non
crean emprego. Sería estú-

pido pensar que un cambio de
normas laborais sería suficiente
para crear emprego. O emprego
créao a economía. O emprego
neto –saldo positivo entre nú-
mero de empregos destruídos e
número de empregos creados–
comézase a xerar, no noso país,
cando o PIB crece por riba do 2
ou 2,5 %. O resto é puro dis-
curso ideolóxico.

Unha reforma laboral era
necesaria como parte dun pro-
ceso de reforma xeral da nosa
economía para saírmos refor-
zados da crise. O proceso debe-
ría ter outras tres patas: cambio
de modelo produtivo –baseado
na calidade e do produto e non
nos baixos custo laborais–, re-
forma do sistema financeiro
–favorecendo o fluxo de crédito
ás empresas e penalizando a es-
peculación– e reforma fiscal
–para asegurarlles recursos ás
administracións públicas e in-
vestilos no cambio de modelo
produtivo.

A reforma laboral pola que
negociamos até o último mo-
mento debía complementar o
proceso xerando un marco le-
gal no que traballadores e em-
presarios tivesen garantías, eli-
minar o uso de contratos tem-
porais para cubrir postos de tra-
ballo fixos e potenciar a produ-
tividade e, en definitiva, enca-
miñar as relacións laborais cara
a un escenario de crecemento.
Pero non foi así, e o goberno es-
colleu a vía do debilitamento do
factor traballo e do abarata-
mento dos custos laborais.

O decreto gobernamental é
todo o contrario da reforma
necesaria, é unha contrarre-
forma. Por iso nos manifesta-
mos o 30 de xuño en Santiago
CC OO e UGT.�

O goberno central escolleu
a vía do abaratamento

dos custos
laborais”

’’
EVOLUCIÓN DAS COTIZACIÓNS.

Ano 2005-2007  2010

Telefónica  22  16  

Santander  14    7

BBVA  20  8

Prezo en euros por acción
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ros, mentres que agora apenas
supera os 16. Pola súa banda,
Banco de Santander, pagá-
base a finais de 2007 por en-
riba dos 14 euros; agora ape-
nas supera os sete. Tampouco
lle foron mellor as cousas a
BBVA, que en outubro de 2006
chegouse cotizar por enriba
dos 20 euros. Na actualidade
os títulos da entidade vasca
apenas se pagan por enriba
dos oito euros.

Á crítica situación finan-
ceira internacional, no caso do
índice bolsista madrileño en-
gádese a súa alta volatilidade. A
diferenza do que sucede en Eu-
ropa, o mercado madrileño
cando sobe é o que máis tira
para riba de todo o continente,
agora ben cando ocorre o con-
trario é o que máis baixa.�

mente dos compradores
que ante calquera síntoma de
desconfianza fai que desfagan
posicións en cuestións de horas.

O IBEX-35 PERDE O 25% EN DOUS ME-
SES. Aínda que nalgún mo-
mento da crise financeira o
Ibex-35 chegase estar por de-
baixo dos 8.000 puntos, se se
toman coma referencias as da-
tas do 16 de xuño de 2008 e de
2010, poderase comprobar
que o principal indicador bol-
sista madrileño perdeu máis
do 25%  do seu valor, sendo os
máis castigados os seus princi-
pais valores: Telefónica, San-
tander e BBVA.

A operadora telefónica nos
seus momentos de bonanza,
entre 2005-2006, chegouse a
cotizar por enriba dos 22 eu-
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ara abaixo

Manuel Cao

Aconvalidación da presentación do proxecto de re-
forma laboral no parlamento español contou coa

abstención de boa parte do arco parlamentario pois o PP
decatouse do erro na votación do decreto de redución do
gasto público e optou por non ensañarse co desgaste xa
inexorábel do adversario político.

A reforma laboral, sometida a posíbeis modificacións
no trámite parlamentario ,é unha esixencia dos merca-
dos e representa unha mensaxe clara no sentido de faci-
litar as condicións de despido e o seu custo e ir introdu-
cindo pola vía de dereito unha realidade xa evidente. A
saber, a asimetría de poder de negociación empresario-
traballador que leva a ter que aceptar condicións labo-
rais cada vez máis degradantes para a dignidade da per-
soa pois a presión sindical vese pexada polo que Karl
Marx chamara o “exército de reserva” materializado no
enorme excedente laboral liberado ao estourar a burbu-
lla inmobiliaria.

Por agora, as prestacións por desemprego e a econo-
mía somerxida están a mitigar o conflito social pero as
condicións de vida das familias están a sufrir un deterioro
alarmante que pode derivar en liortas graves no mo-
mento en que se reduzan as prestacións sociais. A se-
cuencia de recortes empezou polo déficit público e se-
guirá pola reforma laboral, o sistema de pensións, os ser-
vizos públicos, etc. e non se albisca onde pode acabar. De
non ser pola necesidade de manter o euro, ao menos a
curto prazo, a economía española tería sufrido un axuste
máis drástico, rápido e profundo, pero menos indoloro
politicamente, cunha boa desvalorización da moeda. 

Na aprobación desta reforma influíu a lóxica política e
o debate principal xirou ao redor das condicións do des-
pedimento e a dualidade de contratos entre os traballa-
dores indefinidos e os temporais. O axuste en España
aplicouse inicialmente sobre os temporais pero acabou
chegando mediante os EREs a moitas empresas que se vi-
ron asediadas por perdas continuas que abocaban ao pe-
che. A mellora na flexibilidade é real pero non moi dife-
rente á proliferación de contratos temporais con excelen-
tes condicións para o empregador. O desgaste político de
José Luis Rodríguez Zapatero con esta reforma é impor-
tante pois aféctalle directamente á súa clientela electoral
e non están claras as consecuencias que poida ter para
reducir as taxas de desemprego.

O problema do emprego en España se se quere man-
ter un mínimo Estado de Benestar é de difícil solución e
require de medidas que afecten aos incentivos e, por ou-
tra banda, á creación dun tipo de empresas e empresa-
rios máis achegados á innovación e capacitados para
competir nos mercados globais. A diferenza no paro en-
tre o norte e o sur de España só se explica por razóns elec-
torais e non é sostíbel a medio prazo e, pola parte empre-
sarial, a querenza pola especulación e a economía infor-
mal xera un tipo de actividades que requiren de empre-
gos temporais e pouco cualificados. Quizais sexa esta a
especialización produtiva para a economía española no
contexto europeo e global.�

’’
REFORMA LABORAL

Bolsas e Mercados     Españois, Antonio Zoido. SUSANA VERA / REUTERS

’’O 2008 foi o da crise oficial e,
no caso do Ibex-35, foron
Santander, BBVA e
Telefónica as empresas que
máis sufriron os efectos”

’’A bolsa de Madrid
é a que máis sobe
nos momentos bos e
a que máis baixa nos maos”

>>>

A reforma engádelle  
flexibilidade a un mercado laboral
con moitos contratos temporais
en excelentes condicións
para os empregadores”

’’

15-17 economía.qxd  22/6/10  23:34  Página 3



DEPORTES.18.

Marta Souto,
ex directora xeral
para o  Deporte

‘O estereotipo
da telenovela
e o fútbol pasou
á historia’
A que fora secretaria xeral para
o Deporte, Marta Souto, a
máis de declararse unha apai-
xonada do fútbol, apunta que
“o tradicional estereotipo de
que ás mulleres nos gustan as

telenovelas e aos homes o fút-
bol é un mito superado”. O
fútbol, na opinión de Souto,
pode verse coma unha opor-
tunidade para a igualdade en-
tre sexos. “Non importa que
sexa un deporte masculino,
que é así, pero ante todo debe
primar a pluralidade”. Asegura
tamén que “sigo con asiduida-
de o Mundial. Dende logo non
trago todos os partidos, pero
gústame ver os de Portugal,
España ou Arxentina”. O que
máis detesta a antiga respon-
sábel do Deporte galego non é
a dualidade homes-mulleres
senón “o excesivo protagonis-
mo que se lle está a dar á selec-
ción española e que incluso se
misturen asuntos propios dos
xogadores, co panorama de-
portivo”.�

O Coruxo ascende a 2ª B. O equi-

po vigués do Coruxo FC vén de as-

cender á 2ª B, despois de eliminar

ao La Roda. Os galegos empataron

(1-1) no partido de volta disputado

en Albacete. No encontro de ida,

celebrado no campo do Vao, o Co-

ruxo gañáralle por 2-0.�

te pouco menos que esquecido.
Penso que para eles é unha
oportunidade de proxectarse
tal como son e para nós de
aceptalos do mesmo xeito”. Es-
ta activista contra o narcotráfi-
co, que agora forma parte do
Consello de Administración do
Celta, sinala que “as mulleres
aínda teñen moito que dicir no
mundo do fútbol”.�

Rocío Loureda,
subcampioa
de España de ciclismo
contra reloxo

‘Dáselle moita
importancia
con relación a
outros deportes’
“Aínda que a min me gusta moi-
to o fútbol, penso que se lle está
a dar moita importancia en rela-
ción ao resto dos deportes”. Así
se expresa Rocío Loureda, sub-
campioa de España de ciclismo
contra reloxo. Como boa practi-
cante do deporte da bicicleta
quéixase de que ao deporte das
dúas rodas se lle estean restan-
do horas de emisión como con-
secuencia dos programas que
se adican ao Mundial de fútbol.
“De feito –sinala Loureda– ape-
nas proporcionaron informa-
ción do Tour de Suíza. Algunhas
canles de televisión nin se preo-
cupan do ciclismo. Este ano
coincidirá o Tour de Francia coa
última fase do mundial e aínda
que haxa moitas máis emisoras
que antes tan só unha ou dúas
se preocuparán en serio pola
rolda francesa”.�

Belén Regueira,
xornalista

‘Salto as noticias
do mundial’

Para a xornalista da Radio Gale-
ga e colaboradora de A Nosa Te-
rra, Belén Regueira, o mundial
pasa practicamente desaperci-
bido. “A min non me gusta o fút-
bol. A medida que collo un xor-
nal e chego ás páxinas de

Antonio Cendán
O Campionato Mundial de fút-
bol xa non representa para as
mulleres o que antano. Antes,
hai pouco máis de 20 anos,
eran moitas as que maldicían
as datas en que tiña lugar esta
competición. Varios factores
foron os que influíron no cam-
bio. Un dos máis importantes
foi a afección que espertou o
fútbol entre as mulleres, ao que
hai que engadir a multiplicida-
de de canles de televisión e ta-
mén novos soportes, entre eles
Internet, que están a ser decisi-
vos nos novos xeitos de ocio.�

O aumento da afección ao fútbol por parte
das mulleres, nos últimos anos, unido á aparición
doutras alternativas de ocio, fixo que a Copa da FIFA
cambiase algúns dos estereotipos sobre o este deporte

Carme Avendaño,
histórica líder
de Nais contra a droga
‘Tiña que haber
máis
retransmisións
en aberto’

A coñecida líder histórica da
asociación de “Nais contra a
Droga”,  Carme Avendaño ta-
mén di que a apaixona o mun-
do do fútbol e considera “que é
unha pena que non se retrans-
mitan máis partidos en aberto”.
Sobre o mundial que se está a
celebrar en Suráfrica conta que
o que máis lle gusta de todo “é o
ensarillado cultural de razas
que se está a dar nun continen-

As mulleres tamén ven
o Mundial

FÚTBOL

Marta Souto. Carme Avendaño.

>>>
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deportes, paso olimpica-
mente da información”. Res-
pecto aos tópicos existentes en-
tre as mulleres e o fútbol, Reguei-
ra di que “non me afectan, son
afeccionada ao baloncesto den-
de sempre e non teño ningún
complexo. Ademais agora hai
outras alternativas de ocio do-
méstico. Aí está a internet”. Re-
calca tamén que “non creo que
haxa unha opinión masculina e
outra feminina sobre o fútbol”.�

Mar Barcón, secretaria
de Organización
do PSdeG-PSOE

‘Co fútbol
sempre fun
unha rareza’

A secretaria de organización do
PSdeG, Mar Barcón, considera-
se a si mesma “unha rareza, xa
que a min o fútbol xa me gusta-
ba cando aínda era tabú para as
mulleres”. Lembra que sendo
unha nena, na década dos se-
tenta era das poucas mozas ás
que lle gustaba o fútbol. Proba
diso son os recordos que ate-
soura. “Claro que me lembro
cando descendeu o Deportivo e
cando o Atlético de Madrid per-
deu a Copa de Europa contra o
Bayern Münich”. Dende aquela
as cousas cambiaron moito e
ela mesma o recoñece. “Agora
dá gusto ver as mulleres falar de
fútbol con máis soltura que
moitos homes. Eu trato de ver o
maior número de partidos po-
síbel”. Non obstante, hai cousas
que a molestan. “Non sei a que
ben que metan en toda esta
liorta a Sara Carbonero (a su-
posta noiva de Casillas). Ela vai
facer o traballo coma calquera
outra profesional”.�

Rosa Aneiros, escritora

‘Prefiro
que haxa fútbol
a programas lixo’
A escritora Rosa Aneiros ta-
mén se declara seguidora do
mundial. Lonxe de considerar

DEPORTES.19.ANOSATERRA
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negativo o número de espazos
adicados ao campionato, sina-
la que “prefiro que haxa parti-
dos de fútbol a programas lixo
na televisión”. Apunta tamén a
que “para min o fútbol é im-
portante, xa que o considero

coma o deporte da miña vida”.
Un dos aspectos que máis
chama a atención desta autora
“é que a xente viva pegada aos
resultados dos partidos que
xogan distintas seleccións.
Penso que coa liga non sucede

iso”. Apunta tamén que “a
xente hoxe en día ten outras
formas de gozar do seu lecer
que non pasan exclusivamen-
te pola televisión. Dende ler un
libro até a internet, pasando
por ver unha película en casa,

son alternativas que non exis-
tían hai 15 ou 20 anos”. Anei-
ros tamén se queixa de que
deste torneo “non se emitan
máis partidos en aberto. Iso
permitiría enganchar máis pú-
blico ao Mundial”.  �

Paco Herrera, novo adestrador
do Celta. O Celta inicia unha nova

etapa baixo o mando de Paco He-

rrera como técnico. O catalán en-

contrarase cun plantel dominado

polos xogadores da canteira, sen

apenas estranxeiros e coa difícil

ecuación de gastar só en tres ou ca-

tro fichaxes pero co firme obxectivo

de quedar entre os seis primeiros

da segunda división.�

Rocío Loureda Belén Regueira.

Mar Barcón. Rosa Aneiros.

>>>
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preso, mais nese breve transo
concibiu unha das obras de
maior éxito do seu menciona-
do ciclo histórico. O libro A
Jangada de Pedra procura un
compromiso entre as ideas
iberistas do autor e o ingreso
de Portugal na Unión Europea
en 1986 e para completo
abraio do público lector a solu-
ción proposta por Saramago
pasa por unha instalación da
península ibérica no medio do
Atlántico como único xeito de
atender o protagonismo criou-
lo de Portugal e demais pobos
ibéricos en América e África. A
navegación do chandagán ou
balsa de pedra subliña o con-
venio imposíbel de ibéricos
con europeos do norte e pre-
vé, con 24 anos de antelación,
o fracaso do casamento. Mal
podía predicir o autor do libro
a ruleta imprevisíbel do vento
a instalalo para o resto da súa

CULTURA.20. ANOSATERRA
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Gustavo Luca
Xan Carballa [FOTOGRAFÍA]

Oxuízo de García
Negro, comparti-
do nas letras gale-
gas, non é máis

que unha homenaxe ao escri-
tor que lles deu dignidade lite-
raria a mulleres e homes mar-
xinados pola explotación eco-
nómica e excluídos da moder-
nidade e da prosodia. A eles re-
ferírase o escritor no comezo
do seu discurso de recepción
do Nobel de Literatura: “O ho-
mem mais sábio que conhe-
cim na minha vida non sabia
ler nem escrever”. Personaxes
sabias que defenderon conse-
cuentemente a lingua e un
mundo de referencias e coñe-
cementos vitais para a super-
vivencia e, polo tanto, para o
país, do que había resultar que
foron a un tempo patriotas e
acusados de seren incorrectos
e rémoras do progreso capita-
lista, como acontecera en
Oseira, Sofán, Mazaricos e, ca-
se ao tempo, cos labregos da
Emilia Romagna asasinados
por Benito Mussolini. 

A sabedoría inculta ou eco-
nomicamente incorrecta é un
elemento central na obra do
autor portugués, sobre todo
nas primeiras novelas, e está
escrita nunha lingua común ao
galego á que o autor adminis-
trara, só ás pingas, o recoñece-
mento de semellante. A escri-
tora galega honra a súa obra e,
ao tempo, reprocha con xusti-
za o paradoxal reparo. Unha
obxección que non se refire só
á lingua común senón ao con-
xunto do traballo de Saramago
que, coma Ovidio, deixou dúas
obras: unha antes e outra des-
pois do exilio. Non se dirá cal
delas é superior, mais é posíbel
notar a trascendencia do con-
texto no que naceran para a
propia escrita.

O EXILIO. A obra anterior arranca
despois da desaparición da
censura de Salazar e chega até
1991. Non por casualidade, al-
gúns dos libros deste militante
comunista producidos nos
anos altos da Revolución dos
Cravos son un fenómeno de
masas con insólita demanda
dos lectores e reedicións que
non teñen fin: un feito que pa-
rece desafiar as leis do merca-
do se consideramos que a pro-
dución de Saramago nestes
anos aparece dominada polo
romance histórico e as referen-
cias alegóricas. Porén, ten ple-
no sentido que o enfronta-
mento de Saramago co novo
Estado democrático aconteza
a pouco de chegar a reacción
thermidoriana contra as con-
quistas de Abril, despois de re-
cortada a Constitución progre-
sista de 1976 e instalados os ob-
xectivos económicos da priva-
tización e da desregulación
económica con Aníbal Cavaco
Silva. O goberno négalle á obra
O Evangelho Segundo Jesus
Christo a representación de
Portugal para o Premio Litera-
rio Europeo en 1991 e o autor
anuncia a súa intención de re-
sidir na illa de Lanzarote, reali-
zada nese mesmo ano. Contan
que o día da concesión do Pre-
mio Nobel de Literatura a Sara-
mago, algunhas igrexas convo-
caran rosarios de reparación.

Toda a vida de Saramago
aparece asaltada por certas ca-
sualidades paradoxais, magni-
ficadas e recreadas polo propio
autor en comentarios e artigos.
O título O Evangelho Segundo
Jesus Christofoi entrevisto po-
lo primeiro Nobel de Portugal
na portada dunha revista, pen-
durada no expositor dun
quiosque na Baixa de Lisboa.
Aproximándose ao texto im-
preso, Saramago comprobou a
completa diferenza entre o
imaxinado por el e o texto im-

vida na illa de Lanzarote.

IBERISMO E PORTUGAL. Endebén
nas páxinas de A Jangada de
Pedra tenta Saramago conci-
liar a súa militancia iberista coa
existencia da nación que lle dá
orixe á lingua e á poboación de
Portugal e que na altura amea-
za na súa liña de fronteira cun
paradóxico aviso de alfándega
baixo coroa monárquica. A
idealización de Galiza combí-
nase aqui co temor paralizante
dun autor célebre, con todo,
pola súa valentía e coherencia.
A Terra Manancial aparece re-
presentada por unha Maria
Guavaira alegoría de Ariadna, a
máis pura, sabia e paciente,
que amolece o ombreiro com-
pracido de Joaquim Sassa (tra-
sunto evidente de Portugal).
Por fin, Guavaira desenfía un-
ha media de la que mal pode-
ría dar unha presada de fiañas

Saramago, o amigo dos sabios analfabetos 
Sobre todas as flores deitadas na tumba de Saramago, brilla unha amora das
silveiras que lle foi levar Pilar García Negro: “Saramago era máis galego do que el
propio recoñeceu xamais”. O breve recordo, cargado de admiración e afecto
polo autor de Levantado do Chão,non parece con todo moi clemente con quen
entregou a vida a recrear e interpretar o papel da súa lingua e cultura no mundo

NO PASAMENTO DO NOBEL PORTUGUÉS

José Saramago entrevistado por A Nosa Terrana súa casa de Lisboa, en 1986.

’’Saramago admitía que
o iberismo non era diferente
da unión monetaria
de ricos e pobres que tanto
espantaba a Delors”

’’En Saramago, 
o real marabilloso non é
prestidixitación,
senón a revelación
privilexiada da realidade
en universos desterrados
pola novela última”

’’É curioso ver,
no pasamento do autor,
cegos profisionais selectivos
para as letras de Portugal
a arreglarse fotos dunha
imaxinada merenda
providencial”

’’Antes de cambiar de aires
Saramago concluía que
ser dun tempo
e dunha terra era o segredo
da universalidade
máis verdadeira”
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compromiso político ou a lite-
ratura no senso máis feroz do
termo.

O primeiro libro de Sarama-
go escrito lonxe de Portugal
aparece cinco anos despois do
comedido O Evangelho Se-
gundo Jesus Christo tan vitu-
perado pola igrexa de Roma.
Ensaio sobre a cegueira inicia
unha narrativa sen cadras de
espazo e tempo, agás nas refe-
rencias materiais á contempo-
raneidade. Do real marabillo-
so, Saramago vira para a fic-
ción psicolóxica construída so-
bre un campo de concentra-
ción no que unha muller que
conserva a vista serve de alego-
ría de lucidez contra o egoísmo
ou a submisión da maioría ce-
ga. Se o espazo é a alteridade
do suxeito, como nos ensinara
Bakhtin, a perda da paisaxe,
tan evidente nesta novela luar
revela unha doenza non limi-
tada ao título. Nove anos des-
pois, o autor prestará as mes-
mas personaxes a un novo li-
bro Ensaio sobre a lucidez,
desta para narrar un caso im-
previsto de abstención electo-
ral que vai servir de reflexión
sobre a derrota da democracia
capitalista, na liña das lúcidas
críticas de Luciano Canfora. As
Intermitencias da morterepa-
ra nun espazo tamén sen no-
me no que de súpeto deixan de
morrer as persoas mentres A
Cavernaé un discurso contra o
consumismo. O Homem Du-
plicado é outro dos títulos da
xeira de ficción psicolóxica adi-
cado á perda de identidade. 

Nos primeiros 80, Sarama-
go explicáballes a dous xorna-
listas galegos na súa cativa vi-
venda sen ascensor, trabes de
tea renegrida, en Lisboa, como
Almeida Garrett, o seu veciño
de Santarem, comezara unha
obra á que lle puxera o gallardo
título de Viagem á Portugal pa-
ra descubrir alarmado, ao cabo
de escribir máis de 300 páxi-
nas, que aínda non falara de
outra cousa que de Santarem.
Con todo, o libro de Garrett é
unha xoia, o que levaba a Sara-
mago a concluír, ben antes de
cambiar de aires, que ser dun
tempo e dunha terra era o se-
gredo da universalidade máis
verdadeira.�

ou voam por cima deles e só os
homes não se levantam”. 

O libro comunista circulaba
profusamente en portugués
polas librarías galegas. As tra-
ducións ao español demora-
ron ben tempo. No entanto, a
Academia do Melonar premia-
ba prosistas da Fin da Historia
e do pensamento interrupto. É
curioso ver, no pasamento do
autor de Levantado do Chão,
cegos profesionais selectivos
para as letras de Portugal a
arreglarse fotos dunha imaxi-
nada merenda providencial na
que fixeran entrega a Sarama-
go da cartilla básica de conse-
llos para o premio Nobel. Era
máis franco o editor español
Jesús de Polanco, presidente
do Grupo Prisa, cando lle dixo
a Saramago (segundo confe-
sión do autor), “para ti, Sara-
mago, a gloria literaria; para
min, os dividendos”. 

DO ‘MEMORIAL’ AO ‘EVANGELHO’. Por
fin, nesta quenda histórica, é
indispensábel a cita do Memo-
rial do Convento como libro
probatorio de que é posíbel es-
cribir unha oración de máis
tres mil caracteres sen os lecto-
res perderen o fío, e moito me-
nos o interese, sobre a función
do cravo na música de cámara
ou as miserias ocultas dos con-
denados pola Inquisición, en-
trevistas só por uns ollos lim-
pos. A novela por chegar dos
pedreiros galegos construtores
de El Escorial (levados en cor-
dadas dende Cotobade á serra
de Madrid) entrevese na colo-
cación da colosal trabe do
obradoiro de Mafra. Ensaia Sa-
ramago nas páxinas desta no-
vela a proposición dun razoa-
mento, polo camiño de innú-
meras disgresións confirmati-
vas, para, unha vez atinxida a
complicidade do lector, probar
que tanto o narrador como o
sufrido obxecto do relato esta-
ban nun erro lamentábel. A re-
tranca, por veces no límite da
solemnidade ou apoiada nela,
serven para alixeirar e distan-
ciar a intensidade do que se
conta. Un exercicio que mello-
ra na novela seguinte, O ano da
morte de Ricardo Reis, proceso
inclemente contra a creación
que procura defenderse do

Seis anos antes d’A Jangada
de Pedra, o relato de tres xera-
cións de labregos pobres en
Levantado do Chãoencende o
mercado de libros de Portugal
coma un meteoro eléctrico. O
universo dos labregos maltra-
tado polo costumismo e igno-
rado pola novela (coa excep-
ción fundamental de Eça de
Queiroz, precursor de Sarama-
go) aparece aquí iluminado
polo recurso do real marabillo-
so a revelar riquezas expresivas
que antes non eran vistas. En
Saramago, o real marabilloso
non é prestidixitación, paraso-
les de cor ou a maxia do Rei
Existo a abanearse coas pro-
pias orellas senón a revelación
privilexiada da realidade en
universos desterrados pola no-
vela última. “Do chão sabemos
que se levantam as searas e as
árvores, levantamse os ani-
mais que correm os campos

mais que rende como a la de
cen ovellas. O acostumado
fluír de conciencia do narrador
fenece neste caso nunha ale-
goría escura cando parecía
prometer unha navegación río
acima, na busca da semente,
para dirimir o futuro. Sarama-
go admitía o iberismo non ser
diferente da unión monetaria
de ricos e pobres que tanto es-
pantaba a Jacques Delors e,
con todo, recusaba con moito
xenio as imputacións de estar
no mesmo coro de Teófilo Bra-
ga, Miguel de Unamuno, Juan
Valera e o mesmo Emilio Cas-
telar que insultaba a Murguía
por ter o atrevemento de escri-
bir unha historia de Galiza.
Marcelino Menéndez Pelayo
avisaba os iberistas que un po-
bo novo pode inventar “pero
un pobo vello non pode caír no
ridículo nin na imbecilidade
senil”. 

CULTURA.21.

abetos secuestrado polos iberistas
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Marta Dacosta

Amediados da década do
1980 descubrín a Fernando

Pessoa. Lin apaixonadamente
os seus poemas, coa sa inclina-
ción pola lingua portuguesa que
arraigara en min nos anos do
instituto. Talvez por iso, cando
volvía de Coimbra en xullo do
88, traía na miña maleta un
exemplar de O ano da morte de
Ricardo Reis, de José Saramago.
Foi así como comezou a miña
admiración polo escritor. Can-
do o 18 de xuño escoitaba na ra-
dio a nova da súa morte, sentín
como se nós mesmos perdése-
mos algo, un escritor que contri-
buíra ao engrandecemento des-
ta lingua nosa que florece en
Portugal. E reapareceron todas
as preguntas que gardei durante
anos, especialmente cando a
sensación é que algúns medios
de comunicación nos presen-
tan un escritor afastado dos
seus, adornándose co prestixio
do pensador incómodo, nunha
manobra de apropiación non
confesada que fede ao imperia-
lismo reseso que sementou de
fortalezas as beiras do río. E ven-
do para o lado da casa cos lentes
mesetarios que tanto nos teñen
afastado dos nosos propios cur-
máns, aqueles que vivían nas al-
deas retratadas por Bernardo
Santerno e que un día empren-
deron camiño do norte na pro-
cura dunha nova sorte para as
súas vidas, deixando o país se-
mentado cos seus nomes. Esa
tarde Carlos Callón lembrou un-
ha frase de Saramago: “no mun-
do hai dúas superpotencias: os
EE UU e ti”, unha frase que resu-
me toda a confianza que o escri-
tor depositaba no ser humano,
despois de denunciar a falsida-
de desta democracia en que vi-
vimos. Eu reclamo en herdanza
esa afirmación e este poema:
“Só direi,/ Crispadamente re-
colhido e mudo,/ Que quem se
cala quando me calei/ Não po-
derá morrer sem dizer tudo.”�

SARAMAGO
’’

’’Unha frase que resume 
toda a confianza que
o escritor depositaba
no ser humano”
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mentan e cativan o músico ga-
lego.

Narf, ou o que é o mesmo,
Fran Pérez, formou parte de
bandas que diversificaron o pa-

cións da súa terra pero non
perde a contemporaneidade
da música actual. Posúe unha
voz moi persoal e denuncia
nas súas composicións a situa-
ción do seu pobo acompañado
da guitarra e do tambor de au-
ga (unha percusión guineana
composta por unha cabaza flo-
tando nun balde).

Para o músico galego Aló ir-
mao é o “encontro natural e
instintivo” entre dous músicos
que “medrou de xeito orgáni-
co”. Pero, canto ten o proxecto
de Manecas e canto de Narf?
canto de África e canto de Gali-
za? Ao ver do galego aí radica
outra das virtudes do espectá-
culo: “nin eu me africanicei nin
el se europeizou”, “cada un
mantén a súa identidade mu-
sical para tratar eses temas co-
múns que nos unen”.

GRAVADO EN COMPOSTELA. O tán-
dem musical Manecas-Narf
debutou en xuño do 2008 no
Salón Teatro. As canción sinxe-
las e emotivas enchoupadas de
dúas tradicións musicais arre-
dadas xeograficamente come-
zaron a madurar sobre os esce-
narios a partir dese momento. A
xénese estraña do proxecto
provocou que a gravación se
postergar até 2009. O Teatro
Principal de Compostela aco-
lleu entre o 16 e 17 de xuño os
concertos que dan forma ao
disco. Nos once temas que inte-
gran o traballo, mestúranse as
guitarras e as voces de Manecas
e Narf coas percusións do mo-
zambicano Celso Mahuie.�

CULTURA.22.

norama musical dos 80, como
Nicho Varullo ou Os Kinindio-
las. Na procura de espazos pro-
pios colaborou coa compañía
de teatro Chévere, para a que
compuxo varias bandas sono-
ras, participou na apertura da
sala Nasa e asinou a opereta An-
nus Horribilis, considerada o
mellor espectáculo musical do
ano pola crítica de Barcelona.
En 2004 creou o concepto Narf,
do que saíron os discos Directo
en Compostela e Totem, un
proxecto sinxelo, de guitarra e
voz, co que foi estreitando vín-
culos con Portugal e África. Ma-
lia todo, o encontro con Mane-
cas Costa nun camerino de
Pontevedra non foi premedita-
do pero nel saltou a chispa. 

A partir dese momento to-
mou corpo un repertorio a ca-
tro mans, cancións de ida e
volta entre Galiza e Lisboa, nas
que ambos músicos procura-
ron rachar fronteiras abordan-
do temáticas universais como
o amor, as lembranzas da in-
fancia ou a emigración. Como
un “turista marxinal, occiden-
tal accidental/ movendo capi-
tal de capital en capital”, Narf
reivindica “a irmandade”e a
unión máis alá da distancia fí-
sica, perseguindo “derrubar as
barreiras para poder, simple-
mente, encontrarse”. 

Os temas de Aló irmao es-
tán escritos en galego, portu-
gués, crioulo, machopi e in-
glés. A metade deles asínaos o
compositor e cantante de Gui-
nea Bissau. A música de Mane-
cas Costa está ligada ás tradi-

M.B.
Despois de curtirse sobre os
escenarios, o repertorio ideado
polo compostelán Narf e polo
músico de Guinea Bissau Ma-
necas Costas dentro do pro-
xecto Aló irmaoxa pode escoi-
tarse en formato cd. De título
homónimo, o traballo convér-
tese no primeiro froito disco-
gráfico do encontro creativo
xurdido na primavera de 2008
entre un dos músicos máis in-
quietos da escena galega e un-
ha das voces africanas máis
destacadas dos últimos anos. 

Con este traballo, de sonori-
dade a medio camiño entre
África e Europa, Narf recunca
novamente nas posibilidades
da lusofonía como “espazo na-
tural para creación galega” e
continúa a aventura africana
que iniciou en Mozambique a
mediados da década de 1990.
“É difícil explicar que me atrae
de África”, comenta o compos-
telán. “Sinto unha estraña fa-
miliaridade con ela”, engade,
“quizais ese desfase temporal
no progreso que sofre favorece
a conservación duns valores
humanos que noutras latitu-
des resulta máis complicado
topar”. A forza e a enerxía que
mana dos tambores e da tradi-
ción musical africanos son os
outros ingredientes que ali-

Xurxo Coira,
director de cine
‘Os actores
son o corazón
de 18 comidas’

M.B.
O director Xurxo Coira (Rábade,
1971) vén de ser galardoado co
premio á mellor dirección no
Festival Internacional de Cine
de Taormina pola película 18
comidas. O director de traballos
como O ano da carracha, Que
culpa ten o tomateou Padre Ca-
saresaposta neste filme por que
o reparto (Luís Tosar, María
Vázquez, Víctor Fábregas, Ol-
veira Pico, Camila Bossa, Pedro
Alonso) actuase seguindo técni-
cas de improvisación. 18 comi-
das abriu coa súa estrea o apar-
tado oficial do festival.
CCoommoo  iinnffllúúee  nnoo  rreessuullttaaddoo  ffiinnaall
ttrraabbaallllaarr  ddee  xxeeiittoo  ttaann  rraaddiiccaall
ccooaa  iimmpprroovviissaacciióónn??
A través da improvisación con-
séguese que os actores entren
de xeito máis sincero e pasio-
nal na escena. Acádanse uns
niveis de verdade difíciles de
atopar con outra técnica. Pero
presenta o inconveniente de
que non todas as historias po-
den contarse seguindo estes
parámetros por permitir me-
nos marxe á hora de narrar. 
QQuuee  ppaappeell  xxooggaarrííaann  ooss  aaccttoorreess??
Son o corazón da película.
CCaalleess  ssoonn  aass  ccllaavveess??
O filme engancha porque pro-
voca emoción e discusión.
Non hai bos e malos e o espec-
tador debe interpretar os con-
flitos dende o seu propio punto
de vista. Trátase dunha pelícu-
la feita de historias que se cru-
zan. Por ela desfila unha pare-
lla homosexual, un home e un-
ha muller que se reencontran
despois de moitos anos e se
dan outra oportunidade, unha
señora que tenta acadar o soño
de ser cantante de orquestra,
un señor que prepara a mellor
das comidas para unha muller
que nunca chega ou a de dous
borrachos que alongan a súa
esmorga até altas horas.�

O músico galego Narf e o compositor e cantante
guineano Manecas Costa fusiónanse no proxecto
musical Aló Irmao,do que vén de publicarse
o primeiro traballo discográfico

Aló irmao, a fusión
entre Guinea Bissau e Galiza

XAVIER BELHO

’’Manecas Costa e Narf
rachan fronteiras con
temáticas universais como
o amor, as lembranzas da
infancia ou a emigración”

’’Os temas de Aló irmao
están escritos en galego,
portugués, crioulo,
machopi e inglés”

UERE SABER MÁIS?
O disco, producido por Nordesía
e editado por Falcatruada,
contou coa produción musical
de Antonio Vázquez, a
realización audiovisual de Xavier
Belho e a produción executiva de
Quique Costas. O traballo
preséntase en formato digipack
con cd e cun dvd que recolle a
gravación do concerto, o making
ofe un resumo da actuación. 
www.aloirmao.com

?
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O Quercus Robur, o noso carballo (unha

árbore da que existen moitísimas varie-

dades por todo o mundo) foi sempre

unha árbore sagrada para moitas cultu-

ras. Os gregos considerábana a árbore

sagrada de Zeus, e os nórdicos ligábana

ao deus do trono, Thor. Os celtas tamén

o vían como sacro, para eles tiña o signi-

ficado dunha porta cara outras realida-

des ou dimensións. Os seus druidas

(como o Panoramix do comic) recollían

nos carballos o prezado e máxico visgo,

que medra nas súas ponlas.

A lonxevidade do carballo, a súa

maxestuosidade e resistencia ás incle-

mencias do tempo, a súa propia beleza

sempre o fixo un símbolo de perdurabi-

lidade e forza.

En épocas modernas, é a árbore nacio-

nal dos USA, e tamén de Lituania, Serbia,

Alemania, Inglaterra, Polonia, Bulgaria...

No País Vasco, a árbore de Guernika era

un carballo centenario (agora éo un fillo

daquel, morto en 2004), que representa

as vellas tradicións vascas.

En Galiza, aínda que non sexa oficial-

mente a árbore nacional, si o é no aprezo

da maioría da xente.
Carballo: Quercus robur, a árbore da

que falamos.

Carballeira: comunidade de árbores

na que predomina o carballo. Poden

ser naturais, ou modeladas polo home

ao cabo de moitos anos, con exempla-

res moi robustos e separados, como

acontece en moitas carballeiras que

son campo da festa ou da feira deste

hai centos de anos.

Cerqueiro ou cerquiño: Un tipo de

carballo de menor tamaño e de folla

máis pequena.

Carballizo: Carballo pequeno, de

poucos anos.

Carballa: pode ser o froito do carballo,

ou tamén unha póla deste separada

da árbore.

Landra: O froito do carballo, alimento

de moitos animais como os xabaríns, e

mesmo dos humanos en tempos de

moita escaseza.

Bugallo, carrabouxo, coco, coca:

Excrecencia da árbore para alimentar

a unha larva dunha avespa, e evitar así

o deterioro da planta.

Toponimia: O carballo, tan abondoso

na nosa xeografía e importante na

vida das xentes durante tanto tempo,

deixou a súa pegada na toponimia do

país. Así atopamos o propio Carballo

(vila coruñesa), Carballa, Carballido, a

Moitos animais e insectos

atopan morada, alimento

ou acobillo no carballo.

O xabarín aproveita as súas

landras para alimentarse, o

moucho, algún burato para

facer a súa casa. A vacalou-

ra ou escornabois liga a

súa existencia á dos vellos

carballos, por iso a desapa-

rición de moitas carballeiras

fai perigar a existencia

desta chamativa especie.

A característica cortiza do

carballo.

As landras propa-

gan a especie e ser-

ven de alimento a

moitos animais.

As follas do carballo coas landras.

Os bugallos son unha defensa da

árbore contra certas

larvas, ás que ali-

menta con estes

cocos.
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Coa madeira do carballo

fanse todo tipo de útiles,

grazas á súa resistencia aos

fungos e á humidade.

Dende trabes para casas ou

travesas do tren, até

mobles ou pipotes para o

viño.

Naturalmente, tamén tive-

ron importancia no aporte

de leña de boa calidade.

Aínda hoxe a súa importan-

cia é moi grande na indus-

tria toneleira ou para facer

parqués e mobles de calida-

de e resistencia.

Os carballos son moi beneficiosos para

outras especies vexetais e animais. Coa

súa follaxe abonan o terreo, ao tempo

que deixan pasar suficiente luz para que

medren outras plantas e cogomelos,

retendo asimesmo a humidade suficien-

te para que o terreo non seque. 

vila ourensá do Carballiño, Carballal,

Bugalleira, Bugallido, e algúns

nomes máis. 

Tamén na música popular deixou

esta árbore o seu rastro, como no moi

coñecido aturuxo:

Ei carballeira!

ou este chamado alalá das carballei-

ras:

Carballeira de San Xusto

carballeira enramada

naquela carballeiriña

perdín a miña navalla

ai la le lo...

Carballeira de Tenorio

heina de mandar cortar-e

cando vou pra Pontevedra

non me deixa ve-lo mar-e

ai la le lo...

Ou a lembranza dun carballo senllei-

ro, cantado en coplas coma esta:

O carballo da chaínza

ten a folla revirada

que lla revirou o vento

nunha noite de xiada

Neste vello e impresionante carballo do bos-

que de Sherwood, na Inglaterra, perfectamen-

te conservado e coidado, pode que se agacha-

ra algún día o mítico Robin Hood...

ras propa-

pecie e ser-

alimento a

animais.

A madeira de carballo tivo unha importancia funda-

mental para a construción de barcos, xogando un

papel de materia prima estratéxica (como podería

ser hoxe o petróleo) até mediados do século XIX, e

para imperios navais como o español ou o inglés.

Tamén foron importantes para a produción de car-

bón vexetal para a mesma industria naval.

Para facer un galeón de guerra ou transporte de 500

toneladas usábanse até 500 carballos adultos. Os

gobernos coidaban de que non faltasen, obrigando

a plantar 3 por cada 1 talado, e dispoñendo normas

moi estritas para a súa cortadura.

A cultura de sementar e coidar as árbores para ter

sempre de onde botar man rompeuse coa chegada

de novos materiais e a introdución de especies de

rendemento rápido (aínda que menor)  coma o

eucalipto.
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An Alfaya 

TTodos sentimos algunha
vez o desexo de man-

ternos agochados baixo as
sabas para non ter que en-
frontarnos ás rutinas cotiás,
ás inquedanzas que nos visi-
tan a diario, lidando igual
que mosqueteiros con canto
acontece ao noso arredor,
tan banal se o comparamos
cos verdadeiros problemas
que desbaratan a existencia.
Mais tamén hai días que nos
enchen de ledicia, que se
achegan a nós e nos quentan
o corazón, espantando as
malas sensacións, invitán-
donos a reconciliarnos co
mundo, a erguer a cabeza e
tirar do carro unha e outra
vez. Ás veces abonda un so-
rriso, unha ollada, un abra-
zo, un bico, unha palabra,
unha imaxe, unha raiola de
sol na cara, ou un dexergo de
esperanza para que vexa-
mos luz na escuridade. Des-
te xeito fixéronme sentir o
pasado venres as xentes de
ASPANAEX no Auditorio do
Centro Cultural Caixanova.
Persoas de ben, que alimen-
tan o seu día a día con traba-
llo, amor polos seus e entre-
ga aos demais, que respec-
tan as diferenzas e
potencian as habilidades in-
dividuais. Familias, educa-
dores, voluntariado, todos
da man, perseguindo o mes-
mo obxectivo: construír un
espazo habitable con menos
barreiras para as persoas
con minusvalías, loitando
polos seus dereitos e integra-
ción na sociedade. Na festa
do verán houbo teatro, cine,
pase de modelos. Os prota-
gonistas, Eles. Felices ac-
tuando, desfilando. Nós, os
espectadores, felices tamén
aplaudindo, compartindo
un intre agradable. A miña
admiración e o meu apoio
para o colectivo. Grazas polo
voso esforzo e pola vosa lec-
ción de humanidade.�

ASPANAEX

Construír un
espazo 
habitable
con menos
barreiras”

’’

Os oficios de Chuquelo.

Autor:  Pinto&Chinto

Editorial: Galaxia. Col. Árbore

Os humoristas gráficos, David Pintor
(Pinto) e Carlos López (Chinto) volven
dirixir a súa vea artística cara á litera-
tura infanto-xuvenil para compartir
cos cativos, esta divertida historia coa
que non só eles gozarán senón ta-
mén, todo aquel lector que se deixe
apreixar pola frescura narrativa tin-
xida de colorido expresivo e humo-
rístico tanto na linguaxe escrita coma
na plástica. Trátase dunha historia li-

neal que narrada en ter-
ceira persoa conta as di-
versas peripecias que so-
fre o seu protagonista,
Chuquelo, un can un
tanto especial, para ato-
par un oficio onde se sinta
útil e valorado. Despois de
probar cos diferentes tra-
ballos que se supoñen
“caninos”: can de compa-
ñía, policía, pastor…e de ir acumu-
lando fracasos laborais, será quen de
atopar a súa verdadeira profesión,
que non abandonará até a xubila-

ción. A carac-
terización hu-
mana dos per-
sonaxes nas
súas accións e
mais nos seus
sentimentos,
xunto ao hu-
mor salferido
no contido
das situacións

deseñadas, facilitan a súa compre-
sión por parte dos lectores máis no-
vos que se acheguen a este relato.�

Alba Piñeiro

Humor e diversión

Atopa nesta sopa de letras os nomes de nove paxaros

ou aves .
Atopa a saída neste laberinto.
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contra a perda do propio patri-
monio. Contei coa complici-
dade da xente máis nova, que
amosa interese polo nome das
cousas e dos sitios, que tamén
se están a perder. Reunimos
palabras que están publicadas
sen máis pretensión que con-
servalas para quen teña curio-
sidade.
NNoo  lliibbrroo  iinnccllúúee  aallgguunnhhaass  ppaallaa--
bbrraass  pprrooppiiaass  ddeessaa  áárreeaa..
Tiña interese en incluír certas
variantes. Cerdeira para min
foi sempre zreixal. Outra que
lembro é afeto, por fieito. Non
se trata de entorpecer a lectura,
pero a variante zamorana está
presente tamén en Amigo
medo e Destrución, en xeral en
todos os meus libros que non
se dirixen a un público infantil.
Entendo que neste caso non
debo dificultar a aproximación
dos rapaces meténdolle pala-
bras da miña terra que non van
escoitar nunca máis.�

brán de Hermisende, había
máis de cen persoas, pero só
quedan quince. Algúns volven
cando se xubilan, pero a maio-
ría dos seus fillos e netos xa
non falan galego. As aldeas da
Sanabria galega non desapare-
ceron en ningún caso, como si
ocorreu en Galicia. Pero ao ga-
lego en si non lle vexo moito
futuro por causa dos políticos
de Castela e León. Poderían
coidar este patrimonio como
coidan os restos arqueolóxi-
cos. Hai que mencionar ao al-
calde de Lubián, Felipe Lu-
bián, que é un defensor do ga-
lego, mesmo no parlamento
de Castela e León. Pero en xe-
ral, sinto que os políticos za-
moranos nos ven como trai-
dores por falar galego. Non
consideran unha lingua máis
como unha riqueza.
VVoosstteeddee  rreeccoommppiillaa  ppaallaabbrraass
pprrooppiiaass  ddoo  ggaalleeggoo  zzaammoorraannoo......
Foi unha maneira de rebeldía

CULTURA.27.ANOSATERRA
24-30 DE XUÑO DE 2010

protagonista narrador son
sempre coa vida cumprida. A
morte natural, co ciclo com-
pletado, está demasiado so-
brevalorada. Hai que vela con
naturalidade e con certo sen-
tido de humor. Supoño que
ten que ver co feito de ter pa-
sado o ecuador.
OO  lliibbrroo  ttrraattaa  ttaamméénn  ssoobbrree  aa  vvee--
lllleezz..  SSeennddoo  uunn  tteemmaa  ttaann  pprree--
sseennttee  nnaa  ssoocciieeddaaddee  ggaalleeggaa,,
ppeennssaa  qquuee  aa  lliitteerraattuurraa  aa  ttrraattaa
aaxxeeiittaaddaammeennttee??
Non sería quen de dicilo. Eu
sinto necesidade de falar deste
tema quizais pola miña orixe.
Na aldea os rapaces convivia-
mos cos avós. A vellez e a morte
vívese de xeito diferente nas al-
deas e nas cidades.
CCoommoo  vvee  aa  ssiittuuaacciióónn  ddoo  ggaalleeggoo
eenn  ZZaammoorraa??
Como diría Manu Chao, con
infinita tristeza, porque onde
non hai xente non pode haber
lingua. Na miña aldea, San Ci-

Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Con máis de 25 títulos ás cos-
tas, Xavier López Rodríguez
(San Cibrán de Hermisende,
1956) vén de presentar a súa úl-
tima obra, Hai que ir morrendo
(Edicións A Nosa Terra, 2010).
Caracterizada como unha
“biografía do futuro”, o zamo-
rano preséntaa como un texto
difícil de clasificar, a medio ca-
miño entre a novela e a colec-
ción de contos. Son varios os
temas que suxire a súa lectura,
pero para moitos destacará a
descrición desa área de Za-
mora que conforman os con-
cellos de Lubián, Hermisende,
Porto e Pías, que comparten o
galego na raia coa comunidade
autónoma de Galicia. Ade-
mais, e a pesar do que poida
suxerir o título, Hai que ir mo-
rrendo trata sobre a dignidade
de completar naturalmente o
ciclo da vida.
NNeessttee  lliibbrroo  ffaallaa  ddaa  ssúúaa  oobbrraa  aann--
tteerriioorr..  CCoommoo  ssee  iinnssiirree  nneellaa??
É un produto atípico, pero
mantén un nexo con todo o
que levo escrito, que é o inte-
rese por emocionar. As veces
son emocións de carraxe ou de
odio, como en Destrución.
Neste caso trátase dunha emo-
ción máis humorística, pero
mantén o universo onde me
sinto máis a gusto, que é o me-
dio rural do que veño enlazado
co medio urbano no que vivo.
Sáese do común xa que é un
produto máis difícil de catalo-
gar, no sentido de que se pode
ver como unha especie de au-
tobiografía de futuro, polo
tanto falsa, como case todas ao
parecer. Tamén se pode ver
como unha novela ou como
unha colección de relatos. É un
produto híbrido, mixto.
TTiiññaa  nneecceessiiddaaddee  ddee  rreefflleexxiioonnaarr
ssoobbrree  aass  ssúúaass  oobbrraass  aanntteerriioorreess??
Non, non escribo querendo
deixar unha obra que sexa re-
cordada, senón porque o paso
ben e porque non sirvo para
contar contos. Se fose capaz de
facelo como a algúns dos
maiores que eu coñecín, se ca-
dra non sentía a necesidade de
escribilos. Non quero facer un
repaso da miña vida, que non
penso que lle interese a nin-
guén, nin despedirme. Este li-

bro é un esconxuro: pretende
apostar pola vida falando da
morte. Tamén se trata de cru-
zar os dedos a ver se se poden
vivir outros trinta anos. As
mortes soñadas que enlaza o

Xavier López Rodríguez, escritor

‘A morte natural, co ciclo completado,
está demasiado sobrevalorada’

’’Hai que ir morrendo
é unha biografía de futuro,
un produto híbrido, mixto”

’’A maioría dos políticos
zamoranos vennos como
traidores por falar galego”
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seridas nun contexto de coti-
dianía ficticia lembrando a real
mediante un espello cóncavo,
falso porque en reali-
dade devólvenos unha
caricatura de nós mes-
mos onde o menos re-
al é o menos caricatu-
rizado. Establecéndo-
se así un círculo ou
concatenación de cír-
culos na espiral do
eterno retorno ao
mesmo, a un pesadelo
de atmosfera surrea-
lista no cal recoñece-
mos a mediocridade, a
vulgaridade dunha sociedade
afeita a vivir apoiada en nor-
mas e actos nosa cales a razón,
a lóxica da mesma vida, se acha
permanentemente devaluada
e en perigo de extinción.

Consciente de que esta at-
mosfera, este mundo degrada-
do e degradante, non doada-
mente se atura sen o concurso

crítica

CULTURA.28.

Borrazás esfarélase de novo. O
concepto de verticalidade na li-
teratura é, sen dúbida do máis
revolucionario que, sen dúbida,
teña xurdido. Porén, non aplica-
do á forma dese xeito. Senón ao
tipo de lectura que provoque a
prosa. Expliquémonos. A prosa
clásica (e aquí tanto ten que sexa
narrativa como non) presenta
unha descodificación horizontal
resultado da suma dos diferen-
tes contidos que nos enfía. A lite-
ratura verdadeiramente racha-
dora presenta, pola contra, unha
descodificación vertical, adoita
ser breve e desde a súa brevida-
de o lector debe implementar
un mundo sémico moito máis
amplo. Na Analyse sémiotique
du discours, de l´ énnoncé à l
´énonciation(Joseph Courtés,,
Hachette, Paris, 1991) ou na no-
sa modesta Nin che conto(Xe-
rais, 2008) pode acharse meiran-
de profundidazación no tema.

En canto ao contido, pouco
de novo, pouco non anunciado
en anteriores entregas do autor,
un Borrazás a quen non se lle
pode negar o mérito de reflexio-
nar abondo a cerca da literatura
e as implicacións sociais. Aí ou
no seu mesmo corpus especifi-
camente literario. En si, Cova-
lladas é unha inmensa multi-
metáfora inestábel, onde unha
cova representa Galiza, mais ta-
mén, como é lóxico, o mundo.
Os habitantes desa cova ben
poden representarnos aos gale-
gos, mais non só, tamén teñen
características individualizado-
ras propias (poucas, mais nece-
sarias) de seres ficcionais e non
renuncian a ser representantes
da humanidade. 

A cova é  o centro do primei-
ro capítulo, que leva por título
“Os ananos”, que inevitabel-
mente lembran a Viaxe ao país
dos ananosde Celso Emilio Fe-
rreiro. Mais só iso, lembrar. No
segundo capítulo, “O túnel”,
experiméntase cunha saída da
cova, mais tampouco esa é so-
lución á problemática, nin o se-
rá o regreso do terceiro capítu-
lo. Cal é a problemática? En pri-
meiro lugar non é unha, senón
moitas, todas as que vivimos
día a día, desde a puramente
lingüística ao control social, in-

mas do sexo nocturno… nese
constante ir e vir do plano real
ao imaxinario que, tanto sexa
nun coma no outro, agradecen
o respiro que proporcionan,
sen o cal todo sería moito máis
difícil. Mentres tanto, vai pro-
curando atopar un remate ao
que, en realidade, non o ten.
Nin nun plano nin no outro, xa
que Borrazás acaba chegando
á conclusión de que “cando se
escribe un libro, rematalo é a
peor opción”. Pouco antes ad-
vertía que “se algo non remata,
un sempre pensa que falta o
mellor”.

Até que punto Borrazás cre
que pode convencernos de
que é posíbel facer literatura
obviando (até que punto a pro-
pósito?) o coidado da redac-
ción, é outra cousa que non
poderemos esclarecer con esta
Covalladas. Nós seguimos
crendo que escribir é algo máis
que poñer unha palabra detrás
doutra, entre algún tipo de
pausas,  e ignorando porque é
tan remiso a algo tan basilar.�

X.M. Eyré

Hai uns anos, Agota Kristof de-
clarou nunha entrevista con-
cedida a un diario español que
non lle intere-
saba a literatu-
ra. Lendo esta
noveliña decá-
tase un de que,
efectivamente,
era sincera.
Custa crer, á
vista do que
nos ofrece Onte, que se com-
parase a esta autora –para bo-
chorno dos lectores esi-

do humor, a ironía resulta re-
curso obrigado. E de aí tamén
que se intercalen definicións

dicionariais anticon-
vencionais (do estilo
de Carlos Negro no
Abelcebú, por citar-
mos un exemplo de
actualidade). 
Sen querermos reto-
mar a polémica sobre
se é prosa ou poesía, o
certo é que os valores
narrativos non son alá
moitos. As personaxes
teñen moi pouca enti-
dade, e loxicamente a

narratividade reséntese, queda
nas mans dun narrador omni-
presente que as manipula, que
se introduce nelas e as afoga.
Nin sequera a saída da cova
deixa algunha opción á narra-
tividade. Así as cousas, o narra-
dor tira para adiante, procura
certos momentos de impás
con esas definicións, as nor-

’’Este mundo
degradado
e degradante,
non
doadamente
se atura sen
o concurso
do humor”

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

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

Xurxo Borrazás. A.N.T.

O novo de Borrazás leva un
subtítulo: Prosa vertical. Como
advertencia de que, malia as
aparencias, o
que hai dentro
non está conci-
bido como po-
esía senón co-
mo narrativa,
unha narrativa
onde as liñas
non ocupan o ancho da folla
máis que en determinadas
ocasións. Vamos, ten forma de
poesía mais o autor non o con-
cibiu como poesía. Agora, lén-
doo, cabe preguntarse até que
punto resulta fiábel este posi-
cionamento de Borrazás. Nun
momento histórico onde os xé-
neros son, cada día máis, eidos
compartidos en multipropie-
dade, o citado posicionamento
demostra a aseveración ante-
rior e tamén a contradí. De-
mostra esa permeabilidade in-
terxenérica. E á vez demostra
un punto de partida moito
máis clasicista do que se pode
pensar nun dos nomes máis
iconoclastas da cultura galega.
Sorprendentemente clasicista,
diriamos nós, porque non te-
mos dúbidas de que grande
parte da nómina autorial poéti-
ca galega non tería reparos en
propoñer as Covalladas como
poesía. Comparando, Maqui-
naria (Carlos Negro, Xerais),
concibido innegabelmente co-
mo poesía, resulta tamén inne-
gabelmente moito máis narra-
tivo que estas Covalladas que
Borrazás presenta como prosa. 

Aínda queda o de vertical. Lo-
go do dito está claro o sentido en
que Borrazás concibe a palabra.
Porén, a lenda iconoclasta de

NARRATIVA.

Sen luz
e con taquígrafo

Covalladas
AAuuttoorrííaa::  Xurxo Borrazás.

EEddiittaa::Galaxia.
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� IInnssttrruummeennttooss  ttrraaddiicciioonnaaiiss  ......  S. Carpintero. Difusora.

� AAssíí  ffaann  ooss  bbaaiillaaddoorreess......  VV AA. Dos Acordes.

� EEnn  ccaasstteellllaannoo  nnoo  hhaayy  pprroobblleemmaa. C. Callón. Xerais.

� AA  ccoocciiññaa  ddee  LLaarrppeeiirrooss.. Benigno Campos. Galaxia.

>>>

O regreso
do folletín
enmascarado

Onte
AAuuttoorrííaa::  Agota Kristof.

TTrraadduucciióónn:: Isabel García Fernández.

EEddiittaa::Rinoceronte (99 pp.).
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xentes– con Thomas
Bernhard, pero seguramente
hai que atribuír esta equipara-
ción á pouca atención que se
lle presta á escritura. 

Onte é o relato da
alienación dun emi-
grante en Suíza que
trata de encher o ba-
leiro da súa vida ima-
xinando unha historia
de amor extremada-
mente idealizada.
Cando atopa na fábri-
ca na que traballa un-
ha amiga da infancia,
proxecta sobre ela a
súa fantasía románti-
ca, e os dous inician
unha relación adúlte-
ra –ela está casada–
que non fai máis que
desorbitar o senti-
mento de desamparo
que os deprime. 

En realidade, o argumento
é o de menos, xa que a autora
non se tomou demasiadas
molestias en investilo dun mí-
nimo de verosimilitude. Tráta-

ANOSATERRA
24-30 DE XUÑO DE 2010

CONTADELIBROS.
Estudando o patrimonio

Non deas a esquecemento...
Un proxecto de
sensibilización ao redor do pa-
trimonio etnográficorecolle o
traballo de investigación do

IES de
Ponte
Caldelas
sobre a
riqueza
histórica,
cultural e

paisaxística de Ponte Caldelas,
A Lama e Fornelos de Montes.
Este traballo foi merecente da
selección do Proxecto Didácti-
co Antonio Fraguas e o traballo
realizouse no curso 2006-2007.
Edita o Museo do Pobo
Galego.

Ensaios

Galaxia publica dous ensaios
de fonda pegada. Autonomía e
modernidade en Galicia, coor-

dinado por
Ceferino Díaz,
reúne diferen-
tes
testemuños
multidiscipli-
nares ao redor

do traballo
desenvolvido
polo Goberno e

a sociedade civil nos últimos 25
anos. Un longo e tortuoso
camiño. Adaptación, crise e
cambio no BNG. 1971-2009,de
Xosé Ramón Quintana
Garrido, analiza a evolución da
principal forza nacionalista.

Os tatarataravós

Francisco Calo Lourido publi-
ca Os celtas. Unha (re)visión

dende Galicia.
Libro que
repasa a histo-
riografíca dos
nosos
devanceiros
para tentar fu-

xir das correntes entre
celtófilos e celtófobos que
levan en tirapuxa desde o
século XIX. Edita Xerais.�

se dunha trama escuálida, in-
festada de lugares comúns e
repetida milleiros de veces na
literatura –mala– dos últimos
douscentos anos. Por outra

banda, o resumo po-
dería levar a alguén a
facerse unha idea
equivocada sobre un-
ha presunta intención
social da novela. Nada
máis erróneo: o social
actúa aquí exclusiva-
mente como un ele-
mento de fatalidade
que guía o destino dos
personaxes, unha sor-
te de fado inapelábel
cuxo veredicto debe
aceptarse para a con-
sumación da traxedia.
Mais un lector inad-
vertido podería tomar
este inocuo ingre-

diente por denuncia. 
A presentación do obrei-

ro/emigrante como vítima da
explotación capitalista presén-
tase con trazos vergonzosa-
mente pedestres e impro-

An Alfaya, premio ‘San Clemente’.A escritora viguesa, coa novela Area-

quente (Sotelo Blanco) vén de gañar o galardón que anualmente concede

un grupo de estudantes de secundaria, na categoría de galego. Cun univer-

so de personaxes que procuran a dignidade, An Alfaya impúxose a A praia

dos afogados, de Domingo Villar e O cabo do mundo de Xabier Quiroga. Por

esta obra, a escritora recibiu con anterioridade o premio ‘Lueiro Rey’. Pola ou-

tra banda, o novelista italiano Erri de Luca resultou gañador no apartado de

lingua estranxeira por O día antes da felicidade e, na categoría de lingua cas-

telá, o premio foi para o colombiano William Ospina por El país de la canela.� PA
C
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Agota Kristof. 

>>>

’’O argumento
é o de menos,
xa que
a autora
non se tomou
demasiadas
molestias
en investilo
dun mínimo
de
verosimilitude”
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Batuko Tabanka no recompilatorio fRoots.A recoñecida revista británi-

ca de world music fRoots incluirá no seu 35 compacto recompilatorio un dos

temas de Batuko Tabanka. A banda, integrada por un grupo de mulleres ca-

boverdianas asentadas en Burela dende principios da década de 1970, pasa

así a formar parte do recompilatorio, unha das referencias en materia de mú-

sicas de raíz de todo o mundo. O disco sairá a finais de xullo co número duplo

de agosto e setembro.�

per 8 (que lhe dá nome à mos-
tra), co 16mm e co 35mm. E a
todo isto há que engadir os for-
matos betacam e DVD para as
peças criadas em vídeo ou para
aquelas feitas em celuloide mas
que por problemas de distri-
buiçom ou conservaçom nom
pudérom ser projectadas no
formato original (como foi o ca-

so dos súper 8 de Iván
Zulueta).
Assi, a mostra co-
meçou coa retrospecti-
va de Granell, projec-
tando-se por primeira
vez as suas películas
pintadas no seu forma-
to original, um humil-
de 8mm, e rematou
cumha monumental
projecçom em 35mm,
num dos pátios, da im-
presionante Film Ist. a
Girl & a Gun, do austrí-

aco Gustav Deutsch, cujo letrei-
ro final (“continuará”) serviu de
anúncio para a mostra do vin-
deiro ano (esperemos que as leis
do mercado e da política nom o
impidam). Polo meio, e co ruído
dos projectores sempre presen-
te, umha divertida sessom dedi-
cada ao súper 8 (com David Do-
mingo) e obras em 16mm como
a recuperada Inxiliode Trinidad
Aguirre.

Mas o cinema tamém se

Entre o 3 e o 6 de junho celebrá-
rom-se no antigo cárcere provin-
cial da Corunha dous aconteci-
mentos simultáneos: por umha
banda tivo lugar a (S8) 1ª Mostra
de Cinema Periférico, que nos
descobriu outras maneiras de fa-
zer cinema e outros formatos de
criaçom; e pola outra abriu-se à
cidadania esse tétrico lugar de re-
pressom. Nom sei qual dos dous
acontecimentos foi mais impor-
tante, do mesmo modo que
nom sei que porcentage das visi-
tas entravam no recinto atraídos
mais polo edifício, polo conti-
nente, que polo contido do festi-
val. Abondava escoitar as con-

pios, a estas alturas, inclu-
so da propaganda máis prima-
ria. Dous exemplos: para expli-
carnos a desesperación do
protagonista, á autora recorre
a esas frases lamentábeis e su-
postamente esclarecedoras
coas que podería identificarse
calquera, como: “Ás veces pre-
gúntome se vivo para traballar
ou traballo para vivir”. E cando
decide reflectir a colisión entre
clases sociais, obriga a amante
do protagonista a propinarlle
unha xoia deste calibre: “Nun-
ca podería casar co fillo de Est-
her. Á túa nai deixárona na vila
uns xitanos, uns cíngaros. E eu
teño uns pais honrados, culti-
vados, de boa familia”. Sobran
os comentarios, aínda que se
pode sinalar que aclararnos
con certos visos de credibilida-
de que pinta esta señora –de
tan boa familia e casada cun fí-
sico– traballando na mesma
fábrica que todos os parias da
rexión queda moi por riba das
aptitudes de Kristof. 

Patróns convencionais –en
realidade, absolutamente des-
fasados– van suturando as oco-
rrencias da autora. Abonde con
referir que os amantes son en
realidade, irmáns, aínda que ela
non o sabe: un paradigma dos
folletíns decimonónicos. A his-
toria puntúase con diálogos que
semellan escolmados dunha te-
lenovela (a variedade audiovi-
sual continuadora do mencio-
nado folletín): “Xa sei que me
desprezas pero quérote abondo
para soportalo”. E todo cun esti-
lo cuxa austeridade pretende
aparentar un ton poético pero
que máis ben habería que clasi-
ficar como indixencia expresiva.
Resumindo, un prototipo do
peor populismo literario. 

Non sería unha tarefa su-
perflua reflexionar sobre a sú-
bita resurrección do melodra-
ma –non é esta a única novela
que se decide pola restaura-
ción do xénero– e sobre os fun-
damentos sociais que levan a
confundir os seus despropósi-
tos con achádegos literarios de
altura. Desgraciadamente, ese
estimulante traballo excede a
finalidade deste comentario.�

Manuel Xestoso

versas nos corredores para deca-
tarmo-nos do numerosa que era
a gente que conhecia o cárcere
por dentro bem como prisionei-
ros bem como parentes das per-
soas detidas. Ali foi executado o
guerrilheiro Foucellas e ali esti-
vérom detidos e detidas, déca-
das despois, militantes do
EGPGC. A relaçom entre o conti-
nente e o contido ad-
quiriu matices irónicos
durante a projecçom
dumha retrospectiva
do artista e militante
antifascista Eugenio
Granell quando soube-
mos que o seu irmao
Mario estivera encarce-
rado ali mesmo. A insta-
laçom Cela 11, de Ánxe-
la Caramés e Ramón
Santos, dava conta do
lúgubre passado do
cárcere.

A mostra pudo parecer a pri-
meira vista pouco compacta e
em excesso subjectiva. Mas assi
tinha que ser: nom se tratava
tanto de fazer um repasso histó-
rico como umha primeira son-
dage que permitisse albiscar a
riqueça cinematográfica que se
agocha tras os formatos e os gé-
neros comerciais. A variedade
de contidos ficou reflectida na
variedade de projectores: o
8mm compartia espaço co sú-

crítica

>>>

CONTADELIBROS.
Álbumes no forno

Oqo publica dous álbumes
pensados para primeiros
lectores. Coas mans baleiras,

de Ana Tor-
tosa e Cecilia
Varela
(traducida
por Laura
Rubio)conta

a historia da
neniña Alba
que vai visitar

o seu amigo Mario e non sabe
que regalarlle porque ten de
todo. O embigo de Xanecas,de
Ramón Aragüés e Francesca
Chessa (traducido por Roque
Chepete)explica por que
temos embigo a través dunha
divertida historia cuxo
protagonista é un cativo de
mente inqueda.

A selva e a lúa

Viches o león?,de Armando
Quintero e Géraldine Alibeu
(traducido por Marisa Núñez)

é un pequeno
conto con ai-
res
tradicionais,
ambientado
en África

sobre un león soñador que
quere alcanzar a lúa dun só pu-
lo. Unha ra ségueo para entre-
garlle unha carta. Ao final será
o amor da leoa que lle escribiu
quen o salve de tales andróme-
nas. Edita Oqo.

Tras Moby Dick

Paloma Sánchez Ibarzábal e
Iban Barrenetxea presentan O
cazador e a balea,traducido

por Laura Ru-
bio. Seguindo
o ronsel de
obras como
Moby Dick,
este conto lé-
vanos ao mar,

onde un vello cazador de bale-
as espera pola súa presa. O en-
contro entre home e animal
será digno de admiración. Edi-
ta Oqo.�

’’O cinema
tamém se
expandiu no
antigo cárcere,
rompendo
a tradicional
relaçom entre
público
e pantalha”

Isabel Coixet na inauguración da súa mostra no cárcere da Coruña. AMADOR LORENZO

>>>

CINEMA.

Guerrilheiros
do cinema,
delinquentes
da arte

(S8) 1ª Mostra
de Cinema Periférico
LLuuggaarr::  Antigo Cárcere Provincial

da Coruña.

DDaattaass::  Do 3 ao 6 de junho.

28-31 critica (1).qxd  22/6/10  19:59  Página 4



CULTURA.31.

dunha filla de artistas circenses
e serve como fío condutor
dunha historia na que se enca-
dean a explotación infantil, os
abusos laborais, a violencia de
xénero, o desarraigo… 

A vía escollida é a da repre-
sentación máis que a da inter-
pretación, de xeito que
Nuria Sanz, sobre a que
recae o peso do espec-
táculo, mantén sempre
unha certa distancia,
unha ambigüidade que
permite o ir e vir entre
actriz e personaxe. O
monólogo da actriz
aproxímase á historia
dando moitas voltas e
botando man de moi-
tas figuras retóricas.
Dalgún xeito, perma-
nece constantemente
no ámbito do símbolo:
o que se lle amosa ao
espectador nunca é o que se lle
está narrando e o lirismo das
imaxes contradí a dureza da rea-
lidade que describe. Ese exceso
de metáfora dificulta a dramati-
zación e propicia que a posta en
escena mude nun desafío: co-
mo trasladar á linguaxe teatral o
discurso da protagonista. 

O reto resólvese cunha exhi-
bición de rexistros que abran-
guen distintas técnicas xes-
tuais, de vodevil, de comedia,
malabarismos e equilibrismos
varios… A intención é boa e a
composición de Nuria Sanz,
notábel; pero nótase demasia-
do o esforzo por encher o espa-

zo do texto, por ofrecer un co-
rrelato escénico do que se está
dicindo. E a medida que trans-
corre o tempo da representa-
ción, ese empeño transfórma-
se nun obstáculo para manter
a atención no que se escoita. 

A carón da actriz, Ignacio
Sanz manexa todo un-
ha panoplia de instru-
mentos de percusión
verdadeiramente pe-
culiares que crean o
ambiente sonoro que
serve de contexto e
contrapunto ao parla-
mento da personaxe.
Ten calidade e crea
misterio e, en moitas
ocasións, convértese
no centro que absorbe
o interese do público. O
que, probabelmente,
non era a intención do
director. 

A arquitectura teatral é feble
e a trama –no sentido dramáti-
co– inexistente. Hai unha suce-
sión de cadros plásticos –de
maior ou menor beleza– dos
que se deduce unha historia,
pero a intención de contala
deste xeito é escura. O move-
mento continuo non agocha a
loita por animar un texto que
non abandona a frialdade. 

O oficio de actriz e músico
estimularon os aplausos dun
público ao que non se lle deu a
oportunidade de medirse coa
emoción: permaneceu ausen-
te da función.�

Manuel Xestoso

expandiu no antigo cárce-
re, rompendo a tradicional re-
laçom entre público e pantalha.
Por um lado estavam as insta-
laçons de María Cañas, a já men-
cionada Cela 11e as Derrotasde
Xurxo Chirro, descartes a cinco
pantalhas dumha obra em curso
que, baixo o título de Vikingland,
está destinada a converter-se
num referente do audiovisual
galego. Por outro, actuaçons em
16mm como Pie Pellicane Jesu
Dominae, do estadounidense
Bruce McClure, umha obra feita
a reboque das Nervous System
Performances de Ken Jacobs na
que a image se produce em pre-
sente na pantalha (é dizer, nom
existe umha película que recolha
o que os nossos olhos vem) por
meio da utilizaçom de tres pro-
jectores manipulados: a va-
riaçom de foco, intensidade da
luz e velocidade de projecçom,
assi como a utilizaçom de deste-
los, provocárom na pantalha
umhas images fantasmagóricas
e psicodélicas que hipnotizárom
ao público. No mesmo pátio pu-
demos desfrutar do humor e
irreverência de Trash entre ami-
gos: utilizando como base a hila-
rante (em contra da sua in-
tençom) El ataque de los muer-
tos sin ojos, os comentários em
directo da equipa de Trash entre
amigos potenciavam o humor
latente da película de Amando
de Ossorio. Este tipo de inter-
vençom é algo que já fazia, com
bastante melhores resultados,
Ernesto Díaz-Noriega, ao que se
lhe dedicou umha ampla res-
trospectiva. Manuscrito encon-
trado en la Zarazwelaé o Nosfe-
ratude Murnau sonorizado por
Noriega. Os diálogos convertem
a película de terror numha sim-
pática crónica da mal chamada
Transiçom española. As sonori-
zaçons de Noriega bebem do es-
pírito situacionista do René Vie-
net de La dialectique peut-elle
casser des briques, película de
artes marciais à que o autor en-
gade, neste caso por meio de le-
gendas, cómicos diálogos de
contido marxista revolucionário.

Todas estas propostas serví-
rom para oferecer umha visom
desse outro cinema que se fixo e
se está a fazer polo mundo e por

Galiza, e tamém serviu de ponto
de encontro para todos os que
se saltam as normas, guerrilhei-
ros do cinema como Antoni Pa-
drós ou delinquentes da arte co-
mo María Cañas. Mas o que
quiçá um mais agradeza seja a
recuperaçom e nalgum caso es-
trea de obras galegas até agora
completamente desconheci-
das. Após a Mostra de Cinema
Periférico um nom pode pensar
no cinema galego sem lembrar
a desesperada Inxilioou a inten-
sa Emética (Pedro Comesaña)
ou a irónica Represión (Juan
Cuesta) ou a sonorizaçom dum
fragmento do Acorazado Po-
temkim(Suso Montero) ou as já
citadas intervençons de Díaz-
Noriega. Delas desfrutamos co-
mo público. Agora comeza a ho-
ra de distribui-las e reivindicá-
las para essa sempre esquece-
diça história do cinema galego.�

Alberte Pagán

A trastenda dos circos sempre
ten algo de sinistro. Ali, a ilu-
sión esboróase e a realidade,
afastada do brillo da pista,
amosa unha mesquindade e
unha roña dificilmente presa-
xiadas durante o espectáculo.
Por que o meniño se coce na
polenta? quere mostrar ese la-
do oculto do escenario no que
nos movemos sen renunciar a
poesía da música e das acroba-
cias. A obra é unha adaptación
(a cargo de Quico Cadaval) da
novela, de inspiración autobio-
gráfica, da escritora romanesa
Aglaja Veteranyi. Conta a vida

Spirou e Superlópez en galego.Cerditos de Guinea vén de anunciar que

este mes estarán na rúa e en galego os seus dous últimos títulos Superlópez e

a caixa de Pandora,no que Jan introduce o lector na procura da misteriosa cai-

xa e lle descobre un amplo elenco de personaxes mitolóxicos, e Spirou en No-

va York,no que o clásico personaxe franco belga viaxa á Gran Mazá a recoller

un premio. En paralelo, a editora está preparando a publicación da segunda

aventura de Os cinco loitadores,orixinalmente chamada Lucha Beach Party.�

TEATRO.

No ámbito
do símbolo

Por que o meniño
se coce na polenta?
AAuuttoorrííaa::  Aglaja Veteranyi.

CCoommppaaññííaa::  Sapristi.

DDiirreecccciióónn::  Roberto Leal.

EElleennccoo::Nuria Sanz e Ignacio Sanz.

Xosé Antonio Perozo

E sta semana Santiago de
Compostela acolle o I En-

contro de Literaturas de Viaxes,
LITVI 2010, convertendo deste
xeito a Galicia no centro de aten-
ción dos seguidores e usuarios
dun xénero mediática e critica-
mente non suficientemente va-
lorado. Trátase dunha cita que
nace con vocación de continui-
dade e sería un acerto que o fose
pola súa oportunidade e a non
existencia no resto de Europa,
pode que do mundo, dun even-
to con este contido. Parece ade-
cuado que Compostela, como
meta de camiños e camiñantes,
sexa tamén o punto de encontro
destas literaturas.

No inicio da cita, programa-
da ó amparo do Xacobeo e do
Ano do Libro e da Lectura, tiven
a sorte de participar na viaxe or-
ganizada para escritores e xor-
nalistas interesados e practican-
tes deste xénero. En tres días re-
alizamos un curioso percorrido
polo Camiño Francés, partindo
de Estella, deténdonos en Santo
Domingo de la Calzada, Burgos,
León, O Cebreiro e desviándo-
nos a Lugo, facendo traxectos
longos en bus e outros peque-
nos a pé. Suficientes para enten-
der dun xeito global a realidade
e universalidade do traxecto, de-
partir coas autoridades e técni-
cos dos lugares de parada e des-
cubrir a vocación de Camiño
dunhas cidades que naceron,
progresaron ou esmoreceron
segundo a vitalidade da ruta xa-
cobea.

Resultou imposible non
comparar esa vocación, tanto
institucional como cultural, con
certa desidia ou simple mercan-
tilismo, e mesmo clientelismo
político, na que os Camiños es-
tán caendo nos seus traxectos
por Galicia. Mediado o Xacobeo
2010, pode que sexa o momento
adecuado para reflexionar sobre
esta realidade, antes de sentar-
nos a agardar polo Xacobeo
2021 aplaudindo os logros aca-
dados.�

VOCACIÓN
DE CAMIÑO

’’

Os Camiños están caendo
na desidia e
o mercantilismo
nos traxectos
galegos”

’’

Por que o meniño se coce na polenta?

’’Nótase
demasiado
o esforzo
por encher
o espazo
do texto,
por ofrecer
un correlato
escénico
do que se está
dicindo”

>>>
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RESA.

do pola
n do CDG
dunha

ndente”

Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O I Encontro Jeunes Talents
Circo Europa reúne en Com-
postela, dende o 17 até o 29 de
xuño, máis de 70 novos crea-
dores de novo circo. Trátase
dunha iniciativa financiada
pola Unión Europea e organi-
zada polo Centro Dramático
Galego que responde á política
de creación de redes de inter-
cambio cultural de ámbito eu-
ropeo. Trece entidades de di-
versos países do continente es-
tán asociadas a esta iniciativa
dedicada a promover o traba-
llo de artistas emerxentes deste
xénero escénico. Jean Michel
Guy exerceu como presidente
do xurado de JTNC que selec-
cionou os proxectos artísticos
que se beneficiarán do apoio
do proxecto, entre eles, Losing
Grip, do dúo galego Circo Ex-
preso. 
CCaall  éé  aa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  oo  nnoovvoo
cciirrccoo  ee  oo  cciirrccoo  ttrraaddiicciioonnaall??
Cando un vai ao circo tradicio-
nal, un xa sabe o que vai ver.
Vaise ao circo, non a un espec-
táculo particular. Cando un
asiste a un espectáculo de novo
circo, entra no universo artísti-
co propio dun creador que non

Francia foi pioneira en elaborar
unha política cultural en favor
do circo, xa hai vinte anos. Ex-
periencias coma esta suscitan
–ou ese é o desafío– o interese
dos poderes públicos doutros
países que observan como un
medio de expresión concreto
pode ser un vehículo artístico
de interese. Compartir expe-
riencias propicia a curiosidade,
a vontade de coñecer e emular
o mellor do que se nos ofrece
dende fóra e, ademais, dálle re-
coñecemento social a propos-
tas que ás veces non están o su-
ficientemente aceptadas. 
HHaaii  rreellaacciióónnss  eennttrree  aass  ddiissttiinnttaass
rreeddeess??
Polo de agora as relacións non
son estreitas nin regulares,
mais estanse argallando xa “re-
des de redes”. É importante
traballar a nivel europeo e cre-
ar proxectos que logren amo-
sar as nosas particularidades. A
min, por exemplo, gustaríame
ver algo que se podería chamar
Circo Europeo e que mostraría
as grandes diferencias que hai
entre o circo que facemos en
Europa e o que se fai nos Esta-
dos Unidos, no Brasil ou na
China. Proxectos así son valio-
sos para a construción dunha
identidade europea, para rea-

se parece a ningún outro. A
construción dramatúrxica do
circo tradicional está baseada
na repetición: unha sucesión
de números de entre seis e oito
minutos, sen ligazón entre eles
e nunha orde que apenas ten
importancia; cada número, á
súa vez, obedece a unha cons-
trución propia que consiste no
aumento crecente da dificulta-
de. No novo circo a base do es-
pectáculo non é a sucesión de
números senón de unidades
narrativas –escenas, cadros–
que forman un conxunto cohe-
rente e, en cada caso, diferente.
PPóóddeessee  ffaallaarr  dduunnhhaa  ffoorrmmaa  aall--
tteerrnnaattiivvaa  ddee  tteeaattrroo??
Non, non todo espectáculo de
novo circo é teatral, nin seque-
ra narrativo. Si existe unha tea-
tralidade que, non obstante,
varía moito segundo cada un
dos artistas. O circo como me-
dio de expresión ten ferramen-
tas propias como o virtuosis-
mo e a capacidade de marabi-
llaro espectador que se empre-
gan en maior medida que no
teatro e a danza. Son técnicas
capaces de crear en por si un
espectáculo, aínda que en oca-
sións se mesturen con esoutras
disciplinas para obras concre-
tas. O circo é unha forma artís-

tica autónoma que non precisa
do teatro para evolucionar.
CCaall  éé  aa  ppaappeell  aaccttuuaall  ddaass  rreeddeess  eeuu--
rrooppeeaass  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ccoommoo
JJeeuunneess  TTaalleennttss  CCiirrccoo  EEuurrooppaa??
As redes europeas son impor-
tantísimas para o desenvolve-
mento dos novos artistas. Esta
é a quinta edición dos encon-
tros, pero os catro primeiros ti-
ñan un ámbito nacional, fran-
cés; este é o primeiro que ten
unha dimensión europea e a
diferencia é moi notábel. Os
candidatos procedían de vinte
países diferentes; as seleccións
fixéronse en Francia, Croacia,
Bélxica, Inglaterra… e aquí, en
Compostela; os seleccionados
van presentar os seus proxec-
tos en varias localizacións do
continente. Todo este proceso
é unha oportunidade magnífi-
ca para os artistas de viaxar, de
enfrontarse a outras culturas,
de testar a súa capacidade de
convencer outros públicos, de
intercambiar experiencias… E
iso pode ser o comezo dunha
política cultural europea co-
mún na que se produza un ver-
dadeiro diálogo entre os artis-
tas dos distintos países.
DDee  qquuee  xxeeiittoo  ssee  cchheeggaarrííaa  aa  eessaa
ppoollííttiiccaa  ccoommúúnn??
Poñéndonos como exemplo,

Jean-Michel Guy, coordinador do I Encontro de Novos Talentos de Circo Europeo

‘O circo feito en Galiza é pioneiro en España’

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

’’O circo é unha forma
artística autónoma que
non precisa do teatro
para evolucionar”

’’É importante traballar
a nivel europeo e crear
proxectos que logren
amosar as nosas
particularidades”

’’O traballo iniciado pola
anterior dirección do CDG
está frutificando dunha
maneira sorprendente”
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firmarnos nos valores da nosa
cultura.
EE  ccoommoo  lllleess  vvaaii  aaffeeccttaarr  aa  aaccttuuaall
ccrriissee  eeccoonnóómmiiccaa??
A situación financeira é pésima
e os orzamentos para a cultura
xa comezaron a diminuír. E se-
guramente o ano que vén será
aínda peor. Temos que ser in-
telixentes e aprender a organi-
zar de xeito distinto para con-
seguir máis con menos. Esta-
mos a traballar na próxima edi-
ción deste encontro, sabemos
que contaremos con menos
diñeiro e xa atopamos algun-
has fórmulas para mellorar o
rendemento. A actitude debe
ser positiva para convencer ás
institucións de que somos
competentes no noso traballo.
CCoommoo  vvaalloorraa  aa  ppaarrttiicciippaacciióónn
ggaalleeggaa  eenn    JJeeuunneess  TTaalleennttss  CCiirrccoo
EEuurrooppaa??
O proxecto seleccionado, Lo-
sing Gripé marabilloso e dese-
xo que esta oportunidade sexa
o inicio dunha prometedora
carreira internacional para Cir-
co Expreso. O certo é que o tra-
ballo iniciado pola anterior di-
rección do CDG está frutifican-
do dunha maneira sorpren-
dente. Xunto coa escola de cir-
co Carampa de Madrid, estan-
se convertendo en auténticos
pioneiros en España así que es-
pero que se continúe nesta li-
ña. Falei coa nova directora
[Blanca Cendán] e asegurou-
me que, aínda que ten dúbidas
sobre o orzamento co que con-
tará, quere seguir participando
no proxecto.�

ropeo

’

Xosé Lois García

Os cancioneiros en lingua común dos trobado-
res galaico-portugueses, a ambas bandas do

río Miño, propiciaron a formación dunha literatura
estábel e comunitaria para portugueses e galegos.
Non pasou desapercibida para o matrimonio com-
posto por Manuel Murguía e Rosalía de Castro. En
1884 Rosalía compón un poema a petición dos edi-
tores de “Almanach das señoras” que se publica en
1885 –ano da morte de Rosalía–, titulado: “Dende as
fartas orelas do Mondego”, na que dúas figuras por-
tuguesas de orixe galega, Inés de Castro e Luís de
Camões, centran as pasaxes desta composición ro-

saliana. Á Fonte das Lágrimas de Coimbra onde foi
asasinada de Castro, Rosalía dedícalle estes versos:
“Inés de Castro, a dona máis garrida/ i a máis doce e
máis triste namorada;/ do gran Camoens que in-
mortal a fixo/ contando as súas desgracias”.

Rosalía vén introducirnos nesas liñaxes galegas
que crearon estirpe en Portugal como é o caso dos
Castro, do condado de Lemos. Tamén os Camões.
No século XIV, o avó do grande épico luso, partida-
rio dos portugueses fronte aos Trastámara, tivo que
exiliarse e crear prole en Portugal, e nisto incide nes-
te poema: “¡Ou poeta inmortal!, en cuias venas/ no-
bre sangre gallega fermentaba,/ esta lembranza do-
ce,/ envolta nunha bágoa,/ che manda dende a te-
rra onde os teus foron/ un alma dos teus versos na-
morada”.

Para Rosalía e Murguía a lingua de Camões forma-
ba parte dese emblemático elo desa cadea que confir-
ma a comunidade lingüística e literaria entre galegos e
portugueses. Se o noso Rexurdimento literario anu-
lou perto de 400 anos de silencio e negrura no noso
idioma e, sobre todo, na nosa literatura, os nosos lite-

ratos tiveron conciencia de retomar o punto de ruptu-
ra para coordinar o porvir con Portugal.

Nun discurso de Murguía, pronunciado na Real
Academia Galega e publicado no seu Boletín en
1907, referiuse así á lingua galega e portuguesa:
“Una y otra lengua son totalmente lo mismo en sus
orígenes, en su desenvolvimiento, en sus condicio-
nes, como atestiguan los cancioneiros galaico-por-
tugueses del siglo XIII, en los cuales, la inspiración,
la estructura de las composiciones, la ortografía y,
sobre todo, el lenguaje, es uno mismo. Se hizo la ex-
periencia de leer un canto de Os Lusíadas a un
campesino gallego y lo entendió todo él, y mejor
que si estuviese en castellano. Es más, excepción
hecha del acento, que tanto diferencia un vocablo
pronunciado con ésta o con la otra entonación,
apenas si hemos hallado gran diferencia entre el
gallego que dejábamos acá del Miño y el portugués
que se habla desde la orilla de nuestro río bien
amado, hasta las márgenes del Duero. Esto hoy,
porque en tiempos anteriores, esa diferencia no
debió existir siquiera”.�

ROSALÍA DE CASTRO E PORTUGAL
’’ ECOS LUSÓFONOS

’’A poeta dedicoulles poemas 
a dous portugueses
con sangue galego:
Inés de Castro e Camões”
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DDacabalo entre pazo
do século XVII e
hotel luxoso con
prestacións do sé-

culo XXI, o parador de Camba-
dos, coñecido co nome de Pa-
rador do Albariño, érguese a
carón do mar, en plena ría de
Arousa, como un dos once edi-
ficios galegos inscritos dentro
da rede de Paradores. Trátase
dunha casa señorial, ampliada
en diferentes rehabilitacións,
que conserva na fachada a súa
arquitectura orixinal co seu es-

cudo, e que conta, no interior,
cun patio flanqueado por
grandes columnas de pedra e
trabes de madeira. 

Como explica o director do
estabelecemento, Xavier Rodrí-
guez, está concibido coa filoso-
fía dos hoteis pequenos, nos

que prima a proximidade co
cliente pero sen renunciar ao
mellor servizo. A súa cociña his-
tórica, que recupera pratos tra-
dicionais atribuídos documen-
talmente ao pazo, os seus cuar-
tos decorados, en ocasións, con
mobles orixinais datados máis
de catro séculos atrás, e o entor-
no no que se localiza, singulari-
zan este parador.

O tamén denominado pazo
Bazán comezou a actividade
como parador hai 43 anos, con
seis cuartos, un restaurante e
unha cafetaría, aproveitando a
arquitectura tradicional do
edificio, como sucedeu con
outros estabelecementos da
rede. A pesar das dificultades
técnicas para afrontar as am-
pliacións necesarias e facer
rendíbel o parador, o edificio
sufriu diferentes remodela-
cións, a última en 2003. Na ac-
tualidade dispón de 58 alco-
bas, catro delas enmarcadas
dentro da categorías de “cuar-
tos singulares”, que levan no-

mes de escritores destacados,
entre eles o de Ramón Cabani-
llas, Xulio Camba e Herminia
Fariña. Os seus retratos presi-
den a entrada de cada un deles. 

Xavier Rodríguez  sitúa o es-
tabelecemento que rexenta
dentro dos paradores cataloga-
dos como edificios históricos,
no que tamén se inclúen o
Hostal dos Reis Católicos ou o
de santo Estevo de Ribas de Sil.
A súa historia remóntase ao sé-
culo XVII, cando o párroco da
vila, Pedro Bazán Torres, man-
dou levantalo no paseo da Cal-
zada. Entre os personaxes vin-
culados ao pazo cómpre desta-
car a Pedro Pablo Bazán de
Mendoza, ilustrado tradutor
de Voltaire, a mesma familia da
que descende a escritora Emi-
lia Pardo Bazán, propietaria
por excelencia do edificio.

MA A INE.34.ZG

Construído no século XVII por un antepasado
de Emilia Pardo Bazán, o Pazo do Albariño alberga
o Parador de Cambados. As habitacións señoriais con
dosel e nomes de escritores, os ‘colmeiros’ que colgan
das paredes do comedor, as columnas de pedra e o
patio interior acollen, cada vez máis, a un cliente que
non só encaixa na etiqueta de “alto status”

ESTILO: Rexional.

QUE VISITAR: A Lanzada,

Mosteiro de Armenteira, 

Illas Ons, Monte Lobeira.�

Aspectos da cafetaría e do comedor.

Un recanto dunha habitación.

Xavier Rodríguez, director do centro.

Vista xeral de Cambados coa illa de Arousa e a Península do Barbanza ao fondo.

Cambados,
antigo pazo
fronte a ría de Arousa

’’O parador conserva
na fachada a estrutura
orixinal e o escudo, e conta,
no interior, cun patio
flanqueado por grandes
columnas de pedra”

’’A súa historia remóntase
ao século XVII, cando
o párroco da vila,
Pedro Bazán Torres,
mandou levantalo
no paseo da Calzada”

’’A diversificación de
produtos e a proliferación
de ofertas conseguiron
atraer un público diverso,
do que un 70% é español”
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dos e preparados cos xeitos da
cociña moderna. 

A escolma deste menú his-
tórico responde a un proceso

DIVERSIFICACIÓN DO CLIENTE. Se hai
varias décadas considerábase
a Paradores unha rede elitista,
apta só para un público de
gran poder adquisitivo, na ac-
tualidade esa idea non deixa de
ser un tópico. A diversificación
de produtos e a proliferación
de ofertas conseguiron atraer a
un público diverso, do que un
70% é español. América, Norte
de Europa e Portugal son os lu-
gares de orixe da maior parte
dos estranxeiros que se aloxan
en Cambados. O seu director
lamenta non ter captado a
atención do público asiático
pero gábase de contar cunha
carteira de clientes fieis que re-
piten ano tras ano.

Ao seu ver, Galiza acadou,
en materia de paradores, un
nivel superior a media do Esta-
do. “Agora mesmo” sinala
“contamos con dous dos tres
paradores museo da rede” e
“superamos a media do nú-
mero de edificios por comuni-
dade autónoma”. 

GASTRONOMÍA COIDADA. O aparta-
do culinario xoga un papel
fundamental dentro dos servi-
zos adicionais do parador, cun
nivel de actividade próximo ao
40%. Os produtos da comarca,
a cociña tradicional e as técni-
cas máis modernas érguense
como os piares básicos dunha
gastronomía que gañou adep-
tos no último ano, aumentan-
do nun 200% a súa demanda.

Ademais dos menús gastro-
nómicos similares aos doutros
paradores, con apartados es-
pecíficos para celíacos, vexeta-
rianos e nenos, Cambados
presenta unha liña de comidas
singular que se inscribe baixo o
nome de ‘Cociña da Condesa”
na que se recolle toda unha se-
rie de pratos antigos, redecora-

de pescuda documental sobre
os pratos máis singulares rela-
cionados co pazo ou que foron
do gusto da condesa de Bazán.

Dentro das posibilidades que
ofrece poden degustarse uns
mexillóns á grella con roxóns
prensados e ceboliño; luriñas
de anzó en salsa de allos torra-
dos; tixola de bacallau con re-
polo; galo arranxado con cebo-
las tenras e romeu silvestre ou
doce de pan e leite en mergullo
de queimada.�

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

PRATOS
RECOMENDADOS
Espeto de amorodo con xa-

món de pato; empanada de

zamburiñas; brocheta de pol-

bo e allo crocante; navallas, ba-

callau sobre leito de repolo e

algas; mousse de chocolate

con galleta.�

Espeto de amorodo con xamón...

Empanada de zamburiñas

Bacallau sobre leito de repolo...

Das adegas
aos mosteiros
Dentro da historia do parador

de Cambados xogou un papel

destacado o viño. De feito, o

edificio inscríbese dentro da ru-

ta do viño albariño da D.O. Rías

Baixas, próximo a adegas reco-

ñecidas internacionalmente

como as de Pazo de Señoráns,

Condes de Albarei ou Pazo de

Fefiñáns. Nas proximidades po-

den desenvolverse viaxes en

catamarán e realizarse visitas

guiadas polas propias marisca-

doras aos lugares de extracción

dos crustáceos. A súa proximi-

dade a vilas como Rianxo, Ca-

toira, Vilanova de Arousa ou Vi-

lagarcía fai recomendábel a vi-

sita ao Monte Lobeira, as Torres

do Oeste, A Lanzada ou o Mos-

teiro de Armenteira.�

Salón
do Albariño

Cada primeiro domingo de

agosto Cambados celebra a

Festa do Albariño, declarada de

Interese Turístico Nacional. O

que comezou como unha reu-

nión de amigos en 1954, tense

convertido, na actualidade,

nunha das citas máis destaca-

das dentro das festas dedica-

das á vitivinicultura do Estado.

Ese domingo, o parador presta

a Sala do Albariño, para desen-

volver nela as catas da festa.�

SUXESTIÓNS
DO CHEF
Colas de langostinos en cro-

cantes de kikos e maionesa de

soia; Zabaglione de ourizo de

mar con uvas cristalizadas á au-

gardente e galleta de algas; e

Tataki de vitela con espuma de

Cebreiro e duelo de caviares.

CHEF: Mark Wernink.�

Tataki de vitela con espuma...

Colas de langostinos en crocante ...

Zabagline de ourizo de mar...

As escaleiras da entrada e [abaixo] pormenor da lareira.

A piscina e entrada principal ao Parador

Un dos cuartos.

Cuarto de baño.
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OO
xeo, igual
ca fotografía,
ten o poder de
facer perdurar

no tempo todo o que
capta, prolongando un
intre. Esta prolongación
é temporal, xa que
as fotografías se
deterioran e o xeo derrete. 

Esta dobre conxelación
representa o vínculo entre
a fotografía, a persoa
retratada e o paso do
tempo. A fotografía,
igual ca memoria,
é a pegada dun suceso,
ambas sofren a
deterioración que implica
o paso do tempo. Son
unha fonte de recordos,
cunha grande carga
sentimental e emocional,
coa diferencia de que
a memoria os almacena
e a fotografía evócaos.

Co tempo cambian
os receptores e, polo
tanto, a maneira de ver,
de percibir, de sentir…
As fotografías adquiren
outro poder de evocación,
precisamente porque
a carga emocional
do seu tempo
transfórmase polo
camiño.�

David R. Casas

MA A INE.37.ZG

ineditoant.wordpress.com

Datos Persoais

David R. Casas, Catá

Naceu en Viveiro (Lugo) en 1988.

Este ano graduase na facultade

de Belas Artes de Pontevedra.
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VISITAR.

Coirós,
contrastes
naturais
ao noroeste
de Betanzos
O concello de Coirós atópase
situado ao noroeste da Comar-
ca de Betanzos e fai de límite
entre os concellos interiores e
litorais no norte da provincia
da Coruña. O clima é suave,
determinado pola súa morfo-
loxía, orientación e a influencia
do Océano Atlántico. 

Conta cunha poboación
de 1.677 habitantes e a exten-

COÑECER.

As mámoas
da necrópole
da Armada,
en Mondariz

O pasado 14 de xuño tivo lugar a
presentación pública dos traba-
llos de posta en valor das má-
moas da Armada, situadas na
parroquia de Queimadelos, no
Concello de Mondariz, un con-
xunto de dous túmulos megalí-
ticos de, cando menos, 3.500
anos situados preto do Carballo
da Armada, a árbore máis em-
blemática de Mondariz.

Agora estes restos prehistóri-
cos veñen de ser sometidos a
unha actuación de posta a pun-
to, que consistiu no levanta-
mento tipográfico da necrópole,
a realización de traballos de sa-
neamento das mámoas, o
acondicionamento do contor-
no e a instalación dunha serie de
paneis informativos ilus-
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Santa Mariña de Lesa, Santia-
go de Ois, Santa María de Ois,
San Salvador de Colantres e
San Vicente de Armea, e 31

entidades de poboación. Ca-
da parroquia ten, tamén, ou-
tras entidades, aínda que nin-
gunha delas chega aos 500
habitantes. A distribución te-
rritorial interna non se con-
centra especialmente en nin-
gunha das parroquias, po-
dendo destacar, unicamente,
as de San Xulián de Coirós,
que é a capital do concello,,  e
Santa María de Ois. O 93% da
poboación agrúpase en nú-
cleos dispersos. 

Dúas destas paraxes desta-
can excepcionalmente; o lu-
gar de Chelo, declarada Pai-
saxe Pintoresca, e A Espenu-
ca, miradoiro natural do paso
do río Mandeo e de toda a zo-
na das Mariñas. Tamén é sa-
lientábel o patrimonio cultu-
ral formado por varias igrexas
románicas, unha delas con
elementos góticos, as ruínas
do Castelo da Mota, os petro-
glifos de Fonte do Oso e o
Castro de Flores. Nesta zona
aséntase a casa dos Noche,
vivenda de turismo rural na
que se poden facer dende via-
xes en “veleiro” (barquiña
cunha vela) polo Mandeo até
a cabalo, pasando, tamén,
pola magnífica colección de
vehículos antigos.

Un fermoso percorrido se-
guindo o derradeiro tramo do
río Vexo ou Fervenzas, afluente
do río Mandeo, onde se mestu-
ran augas e rochas  dando lugar
a un paseo rodeado de nature-
za e tranquilidade. A caracterís-
tica máis sobresaínte do relevo
de Coirós radica nos grandes
desniveis do terreo. Dende a al-
dea de Anta, no alto da Costa do
Sal, onde se rexistran 500 me-
tros de altitude, ou dende o
monte Felga cos seus 512 me-
tros, precipítase o terreo até o
curso do río Mandeo.�

Antonio Cendán

sión do municipio é de 33
quilómetros cadrados, nos
que se distribúen seis parro-
quias: San Xulián de Coirós,

viaxar.comer.mercar

Lugar de Chelo e [á dereita] a igrexa de santa María de Colantres. 

Aula ao pé das mámosas da Armada.

>>>
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son o que determinan o 60%
das vendas de viño. O viño ga-
lego necesita propagadores. Se

non o noso turismo eno-gas-
tronómico estará coxo. �

Antonio Portela

MAGAZINE.39.ANOSATERRA
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estas alturas –xa estamos no
século XXI– formación para es-
tes profesionais, que a maiores

Sil, do Arnoia, do Bibei, do
Umia, etc, etc, climas e micro-
climas especiais entre o Atlán-
tico e as montañas con mil rios
polo medio. Viños frescos e
auténticos, irreproducíbeis
noutras zonas, que ademais
son os que posúen máis futuro
no mundo do viño. Materia
prima, produtos naturais e po-
lo tanto gastronomía dunha
calidade incontestábel cun
profundo nexo cos seus viños.
Non existe outra oferta seme-
llante que conxugue ese nivel
gastronómico e vitivinícola.

Que será preciso mellorar?
O que todos sabemos: servizos
asociados inherentes a unha
oferta enogastronómica sus-
tentábel, perdurábel e de cali-
dade como, ademais de ade-
gas preparadas, unha hostala-
ría con fundamento. É dicir,
sen as carencias e os defectos
que actualmente padecemos
referidos a unha evidente falta
de formación e coñecementos
sobre o mundo do viño, im-
prescindíbel cando falamos de
turismo eno (de viño)- gastro-
nómico.

Cales son as figuras máis re-
presentativas coas que conta
Galicia? Desde sempre o que
representa a nosa terra no ima-
xinario da xente que nos visita é
a súa paisaxe, no mundo do vi-
ño, formada polos espectacu-
lares e vertixinosos viñedos da
Ribeira Sacra, polos emparra-
dos á beira do mar de Arousa e
do Miño e pola historia do Ri-
beiro. Tamén polas súas castes
autóctonas, por algúns dos
seus adegueiros e por algunhas
marcas de viño. Pouco ou nada
coñecidos son os seus enólo-
gos. Outra icona de Galicia é a
calidade e a autenticidade dos
seus produtos, aos que van moi
ligados na actualidade os seus
cociñeiros covertidos nunha
referencia gastronómica.

A promoción e a publicida-
de teñen coma obxectivo atra-
er visitantes pero, unha vez
conseguidas, é necesario ofre-
cerlles ademais do que xa te-
mos de xeito natural como é a
paisaxe, a materia prima e os
seus produtos, un servizo e un-
ha oferta acorde con ela. Pare-
ce que os cociñeiros cumpren
con creces o seu papel, porén
na hostalaría e no comercio, o
mundo do viño non ten os
transmisores da súa cultura,
das súas características e do
seu consumo saudábel. 

Por iso, é imprescindíbel a

trados con debuxos de Ki-
ko Dasilva, e dunhas mesas in-
formativas deseñados pola ar-
quitecta Áurea Rivas, baixo a di-
rección do arqueólogo Alberte
Reboreda.

A través dos debuxos de Da-
silva os visitantes coñecerán
información sobre o período
Neolítico, especialmente sobre
os túmulos e a concepción da
morte de homes e mulleres
que habitaron na Galiza dos
séculos comprendidos entre o
V e o II antes de Cristo. 

As Mámoas da Armada es-
tán localizadas no monte co-
munal da Entidade Local Me-
nor de Queimadelos, promo-
tora do proxecto no que parti-
ciparon, de xeito desinteresa-
do, veciños da parroquia coa
man de obra e maquinaria.

Con este novo punto de in-
terese necrolóxico a comarca
do Condado mellora un novo
atractivo  que se suma ao Cas-
tro de Troña, principal xace-
mento arqueolóxico da zona,
situado preto da Armada.�

E.E.

MUNDOVIÑO.

Enoturismo

Cando a vitivinicultura e o tu-
rismo converxen para o gozo,
o coñecemento e o tempo de
ocio falamos de enoturismo.
Galicia é un destino de turis-
mo enogastronómico? Pre-
gunta innecesaria. Cinco de-
nominacións de orixe, tres in-
dicacions de viño da terra, cas-
tes que non existen en ningún
outro lugar do mundo, viñe-
dos á beira da ría, nas ladeiras
dos incríbeis vales do Miño, do

ada.

>>>
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A Torre de Hércules celebra o
aniversario do seu nomea-
mento como Patrimonio da Hu-
manidade, nunha fin de semana
chea de actividades culturais a
carón do monumento.
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A cidade das murallas volve porse
de festa e disfrazarse de romanos
(ou uns difusos celtas, segundo gus-
tos) nesta iniciativa máis lúdica que
puramente cultural, que naceu hai
dez anos, a conta da proclamación
das murallas como patrimonio da
humanidade.

Ao longo destes anos, a progre-
siva incorporación de peñas crea-
das para a ocasión, e que discorren
actividades cada vez máis variadas
e orixinais, é o mellor patrimonio
desta festa. Un Arde Lucusque se di-
ferencia da maioría das iniciativas
“retro” deste tipo, como as consabi-
das e repetitivas feiras medievais, na
gran participación popular, ade-
mais dunha gran e crecente varie-
dade de ocorrencias lúdicas, arma-
das sempre arredor dun pasado la-
tino máis ou menos fidedigno, e do
emprego dun latín ás veces delibe-
radamente macarrónico, outras con
maior rigor histórico.

Nesta festa que xa xenera tanto
lixo coma o San Froilán (un bo,
aínda que prosaico, índice de éxito),
calcúlase que poidan acodir medio
millón de visitantes.

Coma sempre haberá desfiles de
lexionarios, loitas de gladia-
dores,vodas celtas ou castrexas,
presenza de tribunos, plebeos e
mesmo deuses, nun ambiente lú-
dico que chega até donde o fai a
imaxinación popular e o traballo de
elaboración de vestiario realizado
durante todo o ano para exibir en só
3 días. Ademais, unha serie de pro-
gramacións culturais paralelas
completan unha cita interesante
durante esta fin de semana, unhas
auténticas festas do verán da ci-
dade galega máis festeira.

Do venres 25 ao domingo 27, 

na cidade de Lugo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

tura, fotografía, ilustracións, poesía,
literatura... Até este domingo 27, na
Casa Museo Casares Quiroga.
¬MÚSICA. Festival Mozart. No
marco do Festival Mozart, teremos
este xoves 24, ás 20:30, ao Cuarteto
Infield,  na Real Academia Galega de
Belas Artes.
O venres 25, ás 21:00, o Cuarteto
Ginastera interpretará obras de
Mozart e Mendelssohn, na Casa
dos Peixes.
O sábado 26,ás 20:00, Giove in Arco,
de  G.F. Händel, por Il Complesso
Barroco, dirixido por Alan Curtis,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Abril Fado Atlántico.
O grupo luso-galaico que interpreta
fados portugueses e temas do fol-
klore galego, estará en concerto o
domingo 27, ás 20:30, no Bâbâ Bar.
¬MÚSICA. Os venres nas Bárba-
ras.Ciclo que se desenvolverá du-
rante todo o mes de xuño e inclúe
música clásica, zarzuela e música ga-
lega. Este venres 25, ás 20:00, na Pra-
ciña das Bárbaras.
¬MÚSICA. Noitarega XXI. Con-
certo conmemorativo das dúas dé-
cadas de existencia do grupo, for-
mado por Xosé Oliveira, Telmo
Costas e Fernando Costas nas
gaitas, Xosé María Guitiérrez
(bombos,  (gaita) e Manuel Alonso
(caixa).  Será este venres 25, ás
21:00,  entradas a 4 euros, no Fo-
rum Metropolitano.
¬MÚSICA. Patito Feo, o musi-
cal. O musical sobre a popular serie
está protagonizado por Laura Es-

posición Libros para ver: A presenza
de Luis Seoane, Rosalía de Castro e
Uxío Novoneyra nos fondos da Bi-
blioteca Municipal de Estudos Locais
conmemora a estes tres autores,
lembrados este ano. Até este do-
mingo 27, na Casa de Cultura Salva-
dor de Madariaga. 
¬EXPO. Postgraffiti, xeometría
e abstracción.A exposición cen-
tra a ollada na abstracción e a xeo-
metría presentes no actual postgraf-
fiti, unha forma de arte urbana que
abrangue novos conceptos e que
gañou numerosos adeptos nos últi-
mos anos. Até este domingo, no Mu-
seo Urbano de Arte Urbana,  M.U.A.U.
¬EXPO. Fillos do Océano. A ex-
posición de fotógrafo Javier Te-
niente froito de longos anos de tra-
ballo 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, si-
tuada no Centro Social  Caixanova
da Mariña.
¬EXPO. Miradas cara ao para-
íso. Revisión da arte galega en diá-
logo coas principais vangardas in-
ternacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fer-
nand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro, na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. From I to J. Montaxe de
Isabel Coixet sobre cartas de pre-
sos extraidos dunha novela de

John Berger (información aparte).
Até o 11 de xullo, na antiga cárcere
provincial.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas mos-
tras analizan diversos aspectos da
obra gráfica do artista galego, no
ano do seu centenario. L.S., a confi-
guración do posible (até o 4 de xu-
llo), e  Creando con Luis Seoane, se-
rie de actividades didácticas. Na Fun-
dación Luís Seoane.
¬EXPO. Cada paso conta. Orga-
nizada 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 participa-
cion de máis de 70 artistas con pin-

BUEU
¬EXPO. Translatio Sancti Ia-
cobi. Unha nova exposición tem-
poral de longa duración baixo o tí-
tulo Translatio Sancti Iacobi. A Ruta
marítima do apóstolo Santiago,
coa que se inicia unha nova serie
de pequenas exposicións denomi-
nadas de forma xenérica Unha
Peza Singular, neste acaso arredor
da lenda da traslación do
Apóstolo. No Museo Massó.
¬MÚSICA. Foxy Freire. Este roc-
keiro do Morrazo nútrese do rock
máis puro dos 70,  mesturado cun
son actual. Este domingo 27, ás
21:30, na Sala Aturuxo.

CARIÑO
¬TEATRO. Babiliglub. Espectá-
culo de teatro infantil que trae a
compañía Galitoon, o sábado 26, ás
12:30, na Auditorio Municipal .

A CORUÑA
¬ACTOS. I Aniversario da To-
rre de Hércules como Patri-
monio da Humanidade.  Du-
rante a fin de semana desenvolve-
ránse no Campo da Torre unha serie
de actividades culturais conmemo-
rando o aniversario do galardón ao
monumento herculino.
¬CINE. Cine para os nenos.To-
dos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metropo-
litano. Esta semana poderemos
ver Katyn, deAndrzej Wajda (Po-
lonia, 2007). Do xoves 24 ao sábado
26, entradas a 3 e 2 euros, nos cines
Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 24 
Cine filipino. 20:30 h. Bayanko: my
own country, Lino Brocka, 1985
108 .́ Subtítulos en galego.
Venres 25
Gus Van Sant 18:00 h. Psicosis
(1998) 105 .́ Subtítulos en castelán.
Cine filipino. 20:30 h. Insiangi, Lino
Brocka, 1976 95´. Vídeo. Subtítulos
en galego.
Sábado 26
Gus Van Sant.18:00 h. Elas tamén se
deprimen (1992) 95´. Subtítulos en
castelán.
Gus Van Sant. 20:30 h.  Psicosis
(1998) 105 .́ Subtítulos en castelán.
Luns 28
Cine filipino. 20:30 h. Itim, Mike De
Leon, 1976 105´. Vídeo. Subtítulos
en galego.
Martes 29
Gus Van Sant. 20:30 h. Gerry (2002)
103 .́ Subtítulos en castelán.
Mércores 30
Cine Filipino.20:30 h. Manila by
Night, Ishmael Bernal, 1980 150´.
Subtítulos en galego
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Libros para ver. A ex-

Arde Lucus MMX 

Ladislao Wajda e o seu filme Katyn.

¬ EXPO
89 Km. Colección CGAC

No ano 2008, a exposición Paixóns

privadas, visións públicas supuxo

un primeiro achegamento dende

o MARCO á historia e o presente do

coleccionismo privado en Galicia.

Continuando esta liña, e centrán-

dose nesta ocasión no coleccio-

nismo institucional, a mostra 89

Km. Colección CGAC presenta, por

primeira vez en Vigo, unha selec-

ción da que é, sen dúbida, a colec-

ción de arte contemporánea máis

importante de Galicia: os fondos

do Centro Galego de Arte Con-

temporánea.

O CGAC alberga, ademais da súa

colección propia, os fondos da Co-

lección Fundación ARCO, que se

atopa en depósito no centro ga-

lego. A comisaria Virginia To-

rrente seleccionou un conxunto

de84 obras de 63 artistas, que in-

clúe pezas en distintos soportes

(pinturas, debuxos, fotografías, ví-

deos, instalacións, esculturas, ma-

quetas, etc..). O título da mostra, 89

Km, refírese á distancia entre San-

tiago e Vigo.

A Colección do CGAC conta na

actualidade con máis de mil obras,

e nela están representados artistas

de  distintos contextos, con grande

diversidade no que se refire a lin-

guaxes e soportes. 

A montaxe das obras nas salas do

MARCO estrutúrase en eixes temá-

ticos, titulados como A Interpreta-

cións do cotián, A mensaxe e os seus

outros significados,  Cuestionar as

convencións,  A esencia do artista, o

seu debuxo,  Mapa de aldea global.

Vivimos na cidade, e En torno ao

museo. Exercicios espaciais.

Até o 19 de setembro de 2010, no

MARCO de Vigo.

Unha das obras expostas, da autoría de Gabriel Kuri.
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quivele Juan Darthés. O martes 29,
ás 18:00 e 21:00, entradas de 59 a 30
euros, no Coliseum.
¬TEATRO. Maná, maná. Obra en
clave cómica que representa o
grupo Los Ulen. Será o venres 25 e
sábado 26, ás 21:00 , no Teatro Rosa-
lía Castro.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Sabactivos. Os nenos
e nenas de 3 a 12 anos teñeno sá-
bado unha cita cos Sabactivos, en-
tre as 10 e as 14 horas. Sen inscri-
ción previa, poderán participar
gratuitamente en diferentes acti-
vidades de ocio didáctico: pintura,
novas tecnoloxías, teatro... Na lu-
doteca municipal (Cantón).
¬CINE. Primavera de Cine. Pro-
xéctanse  acurtametraxe Letras e a
longametraxe You can´t take it with
you, en versión orixinal subtitulada.
O mércores 30, ás 20:30, entrada de
balde, nos Cines Dúplexde Esteiro.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, 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 Ga-
liza, caracterizado pola gran cali-
dade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de 2011,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Centro Torrente Ba-
llester.Exposición do Cristo da Ta-
hona, 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 es-
tará aberta a exposición Seguro?, de
Suso Basterrechea. Todas, no Cen-
tro Torrente Ballester.
¬TEATRO/DANZA. Escolas de
danza. Ao longo da semana, diver-
sas escolas e grupos provinciais ou
locais de danza irán desfilando polo
ecenario, amosando os/as alumnos
a progresión acadada durante o
curso. De xoves 24 a mércores 30,
no Teatro Jofre.

A LARACHA
¬MÚSICA. Combo Dinamo.Con-
certo que poderemos escoitar este
venres 25, ás 23:59, na sala Pub d´An-
tón Rock Café.

LUGO
¬ACTO. Sábados +XTI -Máis
por ti. Actividades que resultan
atractivas para os mozos, nun es-
pazo saudable. O sábado 26, de
18:00 a 22:00 , entrada a 3 euros, na
discoteca BOE.
¬ACTO. Arde Lucus MMX . A
grande festa do verán lucense
transcorre esta semana do venres
25 ao domingo 27, por diferentes
espazos de toda a cidade, acapa-
rando as actividades culturais de Lu-
cus Augusta, convertida en romana
durante estes días.
¬EXPO. Galicia innovadora.
Esta mostra recolle as nove imaxes
galardoadas e seleccionadas no
concurso fotográfico Galicia innova-
dora e creativa convocado pola Fun-
dación Galicia Europa e a Xunta. No
Museo Provincial.
¬EXPO. Castelao. A derradeira
lección do mestre.  Exposición
de obras, obxectos persoais e libros
de Castelao, no 60 cabodano da
súa morte, e correspondentes ao
período 1936-1950. Permanecerá
aberta até o 10 de xullo, na Sala de
Exposicións do Museo Provincial.
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín. O
grupo ourensán vai dar un con-
certo dentro do Ciclo Lubicán.
Este xoves 24, ás 21:00, na Praza
de santa María.

MELIDE    
¬MÚSICA. Mitocondrias. Ac-
tuación do grupo galego que terá
lugar este venres 25, ás 01:00, no
Pub Gatos.

NIGRÁN
¬MÚSICA. McManus. Actuación
para este venres 25, ás 23:30, na sala
Clandestino.

OURENSE    
¬ACTOS. Festas de Ourense.
Dende o pasado domingo 20, e até
o día 27, véñense celebrando as fes-
tas patronais, cun comprido pro-
grama con casetas gastronómicas,
feira medieval, teatro, multitude de
actividades para nenos e pais, e
moita música. O apartado musical
consígnase aparte, máis abaixo. Até
o domingo 27.
¬EXPO. Belén Fernández. A ar-
tista Belén Fernández Guisande ex-
pón os seus debuxosaté o 30 de
xuño, na Casa da Xuventude.
¬EXPO. Rostros do mundo.
Exposición de fotos do profesor de
secundaria e viaxeiro ciclista Ro-
berto Mateos Garcia. No Café Cul-
tural Auriense.
¬MÚSICA. Espazo rock. Evento
dentro das festas, que traerá aos
grupos The electric Tools,Leite de
Nai e Besthioveen, o xoves 24, ás
21:30, na Praza da Chave, O Couto.
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A obra Maná Maná, da com-
pañía Los Ullen, será unha
das poucas que podamos ver
esta semana, nesta caso na
Coruña, nunha cada vez máis
cativa programación teatral.

Os seguidores de Patito Feo poden ver a súa versión musical na Coruña.

Help Concert

A organización do Xacobeo
2010  programa o primeiro Help
Concert, no que actuarán Mor-
cheeba e Juliette Lewis xunto ao
grupo galego Cornelius 1960.

O obxectivo desta iniciativa é
afondar na concienciación sobre
o cambio climático e recadar
fondos para os máis necesitados
e vulnerables aos efectos do
mesmo, a través das ONGs Ma-
nos UnidaseJuntos Podemos. 

Na noite de Help Concert, o
grupo  británico Morcheeba
presentará en exclusiva e por
primeira vez en España o seu
novo traballo Blood like lemo-
nade, coa esperada volta da súa
vocalista Skye Edwards e a súa
reunión cos irmáns Paul e God-
frey Ross. Este novo traballo non
só supón o retorno da voz soul
da cantante, senón que recolle a
esencia de clásicos como Who
can you trust? ou Big Calm.

Caracterizada pola súa mes-

tura de trip hop, blues e pop e
nada a mediados dos anos 90,
Morcheeba converteuse nunha
referencia musical que retorna
cun novo traballo desde o seu
último álbum con Skye Edwards
como vocalista en 2003.

Tamén estará a actriz e can-
tante Juliette Lewis, que conta ás
súas costas cunha longa carreira
cinematográfica, na que atesoura
títulos comaO cabo do medo,
Kalifornia, Asasinos natos ou
Aberto ata o amencer, aínda
que tamén desenvolve o seu ta-
lento e creatividade no eido mu-
sical. Precisamente, este concerto
solidario será o primeiro escena-
rio de Europa ao que se suba a ac-
triz para presentar o seu novo
disco Terra Incógnita. 

Completa o cartel o grupo ga-
lego Cornelius, un dos que
maior proxección internacional
ven acadando, quenes presen-
tarán o seu último album1960.
O  xoves 24, no Multiusos do Sar

de Santiago de Compostela.

¬ MÚSICA
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ourensán. No Museo Etnolóxico.

SADA
¬EXPO. Vía Santa, Vía Ártabra.
É o título da mostra da pintora Pa-
loma Herce, unha obra que ten que
ver co camiño xacobeo. Até o 13 de
xullo, na Casa da Cultura Francisco
LLorens .

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha acti-
vidade de contos dirixida aos ne-
nos e nenas. Ás 12:00, na Biblioteca
Ánxel Casal. 
¬ACTOS. Festas do Barrio de
San Pedro. Este ano as festas
son do xoves 24 ao domingo 27. O
xovés haberá foliada, o venres
noite do lastro, o sábado feira e ver-
bena e o domingo a tradicional ro-
maría e xantar no Parque de Belvís.
Con máis de 20 actuacións en ca-
tro días, e centos de actividades, o
xoves actuarán os grupos Odaiko,
Quempallou, Habelas Hailas e
Bouba pandereteiras. O venres,
Moita Leira, The Homens e A
Tuna Rastafari, e o domingo 27
estarán Os Estalotes animando a
romería. NaRúa de San Pedro.
¬ACTOS. XIX Feira do Libro An-

DJs  Charli-e dj + Bilbadino dj ,
dende as 03:00, entrada a 6 euros.
Na Sala Karma.

PADRÓN
¬TEATRO. Do, re, mi, Mozart
xoga aquí. Unha obra para os pe-
quenos, sobre un Mozart neno, polo
grupo Cachirulo, que poderemos
ver este xoves 24, ás 22:00, naPraz a
de Macías.

PAZOS DE BORBÉN
¬TEATRO. Nunca menos. Un per-
corrido en clave de humor acedo a
través da historia galega: a obra do
grupo  Fulano, Mengano e Citano,
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 sábado 26, ás
23:00, no Salón de Actos do Concello .

O PORRIÑO
¬MÚSICA/TEATRO.Carlos  Blanco.
O coñecido showman galego ven
co seu espectáculo Só, acompañado
do brasileiro Sérgio Tannus e o  seu
trío. Este venres 25 e o sábado 26, ás
23:30, entradas a 10 euros, 5 socios,
no Café Bar Liceum.
¬TEATRO. Coiro de pita, III Fes-
tival das Artes Escénicas do
Porriño. A asociación Xerpo Cul-

turalorganiza este festival das artes
escénicas que patrocinan o Conce-
llo do Porriño e a Asociación de Co-
merciantes do Porriño: Morea. Parti-
cipan no festival: Teatro del Lazzi
(Málaga), Cía. Vladimir Tzékov
(Granada), Radioclick,  Grupo He-
donista, Seleassie Sound Systeme
DJ Oski. Tamén se celebra, en para-
leo, o E ademais, o III Encontro de
Monociclistas do Porriño, que con-
tará con 3 estrelas sorpresa. O xoves
24, venres 25 e sábado 26.

REDONDELA
¬TEATRO. Cachai.  Unha obra so-
bre personaxes que o perden todo
nalgún senso e tentan reconstruisir
as súas vidas. Polo grupo Mirosco-
pio Perdicións, o sábado 26, ás
20:00, no Multiúsos da Xunqueira.

RIANXO
¬MÚSICA. Quinteto Cimarrón.
Dentro do Festival Mozart, actua-
ción do Quinteto Cimarrón, que
terá lugar o venres 25, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.

RIBADAVIA
¬EXPO. Faustino Santalices. A
exposición Francisco santalices, tra-
dición musical galega, recolle a
obra e vida do etnógrafo e músico

Velasco), unha vella ex prostituta
xudía, supervivente de Auschwitz,
que acolle a fillos descarreirados
nun suburbio de París. Dirixida por
Josep María Pou, podemos vela o
martes 29, ás 21:00,  entradas de
15 a 12 euros, no Teatro Principal.

ORTIGUEIRA
¬MÚSICA.  Nenos cantres da
OSG. Dentro do Festival Mozart,
os nenos cantores da Orquestra Sin-
fónica de Galicia darán un concerto,
o domingo 27, ás 13:00, na Igrexa de
Santa Marta.

PONTEVEDRA
¬EXPO. A cidade do infinito.
Unha exposición de imaxes enri-
quecidas con paneis explicativos
e datos, que transmiten os bos re-
sultados 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 exposi-
ción sobre a moda galega nos anos
80, que permanecerá aberta até o 4
de xullo, no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Charli-e Dj. Este ven-
res, sesión a cargo de Charli-e dj +
Isra dj , dende as 03:00, entrada a 4
euros. E o sábado 26, estarán os

¬MÚSICA. Chris Isaak. O can-
tante californiano presentará o
seu novo traballo Mr. Lucky, ade-
mais de repasar éxitos de sempre
como Wicked Game, Baby Did a
Bad, Bad Thing o Somebody's is
Crying. A actuación enmárcase
dentro do Camiño da Música da
programación d0 Xacobeo 2010 e
das festas da cidade. O xoves 24, ás
22:00, no Xardín do Posío.
¬MÚSICA. Noite Irmandiña
2010. Festa que contará cos gru-
posFunky Style Brasse Banda Po-
temkim, entre outros. O venres 25,
ás 22:00 en Seixalbo.
Á mesma hora, pero no xardín do
Posío, actuación do coñecido
grupo Pereza, con entradas a
15/20 euros.
¬MÚSICA. Fuxan os Ventos. O
veterano pero sempre novo grupo
comparecerá o sábado 26, nun con-
certro que dará comezo ás 22:00, na
Praza Maior.
No mesmo lugar e hora, pero ao
día seguinte, domingo 27, actua-
ción da cantante luso-galega Ma-
ría do Ceo.
¬TEATRO. A vida por diante. A
tenra historia dos marxinados
contada a través dos ollos de
Momo, un neno árabe que vive na
pensión da señora Rosa (Concha

ANOSATERRA
24 - 30 DE XUÑO DE 2010

O californiano Chris Isaak será
unhadas presencias musicais
das Festas de Ourense, presen-
tando o seu último álbum Mr.
Lucky.

Fuxan os Ventoscomparece de novo nun escenario, neste caso o sábado 26, na Praza maior de Ourense.

X Festival da terra 
e da Língua
Narón

Organizado pola Asociación

Cultural Artábria, o Festival

da Terra e da Língua deste

ano adiantase sobre as datas

habituais nos anteriores,  e

vaise celebrar esta fin de se-

mana, no Muíño de Pedroso,

en Narón.

Dez anos em galego é a lenda

escollida nesta décima edi-

ción, dedicando a temática do

festival á defensa dos direitos

lingüísticos dos galegos/as.

En canto aos grupos musi-

cais participantes, o venres 25,

estarán Boj, Estimaba que vi-

ñeras e Maghúa.

Na noite do sábado 26, o

prato forte do certame, com-

parecerán en narón os grupos

Wisdom, KaveGz e Lama-

tumbá. Ademais desta progra-

mación musical, tamén habera

un Festivalzinho para as

crianças, o Campeonato de Fu-

tebol 3x3 e a exposición que

terá como temática os propios

dez anos de Festival.

Venres 25 e sábado 26, Muíño de

Pedroso, Narón.

¬ MÚSICA

A obra Rúa Aire.
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retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dunha forma espe-
cial 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 cen-
tro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sen-
tido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. Gilberto Zorio. Monta-
xes e obras deste italiano, estan-
darte nos anos 60 da chamada
Arte Povera. Até este domingo
27, no Museo de Arte Contemporá-
nea-CGAC.
¬EXPO. 48 metros de camiño.
Exposición colectiva de diversos au-
tores,  en distintas disciplinas artísti-
cas, con obras relacionadas co ca-
miño compostelán. Até o 30 de xu-
llo, na Galería Espacio 48.
¬EXPO. Terre de personne. O
fotógrafo francés Pierre Gonnord
presenta o seu último traballo,
unha investigación da alma hu-
mana a través de fotografías de
aproximación psicolóxica aos per-
soaxes. Até o 1 de agosto, no  con-
vento de San Martiño Pinario.
¬EXPO. In Search of the Mira-
culous: trinta anos despois .A

mostra ilustra a historia do artista
Bas Jan Ader, que formou parte da
primeira xeración de artistas concep-
tuais que xurdiron en Los Angeles a
mediados dos anos 70. Até o 5 de se-
tembro, no CGAC.
¬EXPO. Santiago, punto de en-
contro.   A mostra reúne un total de
58 obras de arte en distintos forma-
tos, chegadas dos fondos da Cate-
dral de Santiago e da Colección
Caixa Galicia. Até o 7 de novembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Dúo Fernández e
Quintá. O dúo de acordeon diató-
nico e zanfona, especializado en mú-
sica instrumental de autor baseada
no son tradicional, estará este xoves
24, ás 22:30, no Bar Ultramarinos.
¬MÚSICA. Help Concert. Nun
concerto co patrocinio do Xaco-
beo e fins benéficos contra o cam-
bio climático, actúan a banda in-
glesa Morcheeba, a actriz-can-
tante Juliette Lewis, e os galegos
Cornelius. Este xoves 24, ás 22:00 ,
no Multiusos do Sar.
¬MÚSICA. Jamila Purofilin e Li-
ridade Noctámbula. Os concer-
tos do Revelando voces 2010 pe-
chan con esta actuación  de dúas das
formacións máis interesantes no pa-
norama musical da cidade. O venres
25, ás 21:00, no Tearo Principal.

GUIEIRO.43.

tigo 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.
¬CINE. Leo e Mario (déixanse).
Estréase a última curtametraxe da
directora e actriz viguesa Sonia
Méndez, así como varios videoclips
e curtas de autores galegos. Este xo-
ves 24, ás 21:00, no Teatro Principal.
¬CINE. O proceso de Artaud.O
ex presidente do Cineclube Com-
postela, Ramiro Ledo Cordeiro, ven
presentar a súa nova fita O proceso
de Artaud. A proxección terá lugar
este xoves 24, ás 21:30, noCentro So-
cial O Pichel.
¬EXPO. Os mundos de Gon-
zalo Torrente Ballester.   Mos-
tra que percorre a traxectoria vital e
literaria do escritor a través de máis
de 200 pezas, con manuscritos, li-
bros, artigos de prensa, cartas, foto-
grafías, cadros, debuxos e diversos
documentos e obxectos. Até o 19 de
setembro, na Fundación Torrente Ba-
llester. 
¬EXPO. Pano de fondo.Os seus
comisarios son os expertos en foto-
grafía Manuel Sendóne Xose Luís
Suárez Canal. A exposición aborda o

ANOSATERRA
24 - 30 DE XUÑO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

A cantante e exitosa actriz Juliette Lewis estará en Santiago no concerto solidario Help Concert.

As Festas da Rúa de San Pedro
son unha cita de crecente éxito
coa música e a diversión, dentro
da cidade compostelá.
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¬MÚSICA. Día Europeo da Mú-
sica. Diversos concertos de alum-
nos de varias escolas demúsica da
cidade por rúas e prazas da zona
vella. O venres 25, de 12:00 a 23:00.
¬TEATRO. Nearly 90-2. A Merce
Cunningham Dance Company
pretende continuar o esforzo do re-
centemente finado coreógrado
norteamericano, compartindo e
preservando o seu legado, nesta a
súa obra póstuma. O dmingo 27, ás
20:00, entradas a 22 euros, no Audi-
torio de Galicia.
¬TEATRO. Ultranoite antoló-
xica. Unha escolma de números e
artistas clásicos deste cabaré clec-
tivo que cumpre 18 anos sobre o
escenario da NASA. Nesta primeira
fin de semana estarán , entre ou-
tros, Mofa e Befa, Quico Cadaval,
Manu Lago, Clara Gayo, Pepa Yá-
ñez, Iria Pinheiro, Arantza Villar,
Natalia Outeiro e, por suposto, os
Chévere . O venres 25 e sábado 26,

ás 23:00, na Sala NASA.
¬TEATRO. Circo Europa. I En-
contro Jeunes Talents . Se-
tenta novos talentos do Novo Circo
europeo reúnense en Santiago até
o martes 29. Dentro das represen-
tacións, poderemos ver ao dúo de
xemelgos hispano belgas Doble
Mandoble coa obra Mi otro yo, o
sábado 26 e domingo 27, ás 21:30,
no Salón Teatro. E o martes 29,
como fin do evento, o Circo Eu-
ropa Party, organizada pola aso-
ciación Pistacinco, unha gala na
que participan un número variable
de artistas de circo, locais e convi-
dados. O martes 29, ás 21:30, no Sa-
lón Teatro.

SOUTOMAIOR
¬ACTO. Presentación de li-
bro.  Queremos Galego Souto-
maior, Xerais e a Mesa  presentan o
libro de Carlos Callón En castellano
no hay problema. Intervirán o pro-

pio autor, Manuel Bragado e Na-
cho Carballal. Tamén haberá ac-
tuacións musicais. Este venres  25 ,
ás 20:30, no Multiusos de Arcade. 

TUI
¬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. III Congreso de Agro-
ecoloxía e  Agricultura Eco-
lóxica en Galiza . Baixo o lema
Soberanía alimentaria e agricultura
ecolóxica. Propostas de acción, o
evento está organizado polo
Grupo de Investigación en econo-
mía   Ecolóxica e Agroecoloxía da
UVi. Dende o xoves 24 ao sábado
26, no Campus de Lagoas-Marco-
sende (Universidade de Vigo).
¬EXPO. 89 Km. Colección
CGAC. A exposición reúne unha

selección dos fondos da Colección
do Centro Galego de Arte Contem-
poránea, comisariada por Virginia
Torrente. Un conxunto de 84 obras
de 63 artistas, que inclúe pezas en
distintos soportes. Até o 19 de se-
tembro, no Museo de Arte Contem-
poránea MARCO.
¬EXPO. Carlos Maño. O artista
presenta 30 obras pictóricas de dis-
tintos 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 reali-
zadas por Luís Seoane ao longo da
súa traxectoria. Até o 18 de xullo, no
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de an-
tano. Mostra do amplo legado da
fotógrafa Ruth Matilda Anderson,
no maior arquivo fotográfico de
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Carlos Callón segue a presen-
tar por todo o país o seu libro En
castellano no hay problema. Esta
semana tócalle o turno á locali-
dade de Soutomaior.

Premio de cortos e maquetas 
musicais da Deputación de Lugo
A Fundación TIC con colaboración do Concello
de Lugo, convoca O Primeiro Premio de Cortos
e Maquetas musicais Lugo 10, para autores es-
pañois e con residencia en España. A obra pre-
miada será exhibida nas webs dá Deputación
de Lugo, Fundación TIC, Concello de Lugo e
Lugo 10, ademais de diversos medios de co-
municación da provincia de Lugo e nos actos
conmemorativos do aniversario da Muralla

Poderán participar persoas, tanto de forma
individual como colectiva, de nacionalidade es-
pañola e con residencia en España.

Admitirase unha única curtametraxe ou tema
por participante ou grupo. Os traballos deben
ser inéditos e o tema central será A muralla de
Lugo.

As curtametraxes poden ser mudas ou con
son incorporado, sendo o castelán ou o galego
os idiomas utilizados, de non ser así deberán ter
os subtítulos nun destes idiomas.

Para a súa selección, as curtametraxes deben
presentarse en formato DVD cunha duración
máxima de 10 minutos, correndo o envío a
cargo dos participante/s.

As maquetas musicais poden pertencer a cal-
quera estilo musical.
Os cortometraxes enviaránse a: FUNDACIÓN
TIC, Rúa do Arco, s/n- 27004- Lugo.

A convocatoria remata o 30 de outubro de
2010

Establécense os seguintes premios en ambas
as dúas categorías:

Premio Lugo 10- ao traballo que mellor en-
xalce a Muralla de Lugo, dotado cun regalo ins-
titucional e2.000 euros.

Premio Deputación- ao traballo que potencie
máis a provincia de Lugo, dotado cun regalo
institucional e 1.500 euros.

Premio Fundación TIC- á mellor curtametraxe
ou canción de autor novo, menor de 30 anos,
dotado cun regalo institucional e 1.000 euros.

Máis información en: 
www.deputacionlugo.org
Rúa Frei Plácido Rei Lemos s/n / 27004 - Lugo

II Certame Galego 
de Banda Deseñada sobre Teatro
1)A Asociación Cultural Entre Bambalinas, edi-
tora da Revista Galega de Teatro (RGT), convoca
este certame co obxectivo de contribuír, por
medio da banda deseñada, á divulgación do
teatro galego.
2) Neste certame poderán participar tódalas
persoas físicas ou xurídicas, e poderán presen-
tar,cada unha delas, cantas obras desexen.
3) O traballo consistirá en adaptar para banda
deseñada a peza Hámster de Santiago Corte-
goso, autor premiado co Premio de Teatro Ra-
fael Dieste en 2009. Hámster foi editado pola
Revista Galega de Teatro no seu número 60 e
pode atoparse nas bibliotecas, solicitarse nas li-
brerías ou na Editorial Galaxia.
4) O texto do traballo será en lingua galega.
5) A extensión será de 16 páxinas (cor ou
branco e negro) máis  portada en cor. O for-
mato será DIN A-4 ( 210 mm x 297 mm).
6) Os traballos non poderán levar o nome da
autora ou autor de xeito visible. Presentaranse
en sobre, sen sinatura nin nome, baixo un título
ou lema. No seu interior incluirase outro sobre
co mesmo título ou lema, e os datos persoais:
nome e apelidos, fotocopia do DNI, enderezo
postal, teléfono de contacto e enderezo de co-
rreo electrónico.
7) A  recepción de traballos rematará o día 2
de xullo de 2010, este incluído. Deberán remi-
tirse a: Revista Galega de Teatro. Apartado de
Correos nº 210. 36940 Cangas do Morrazo. Pon-
tevedra.
8) A organización non se responsabiliza de po-

sibles roturas ou extravíos das obras.
9) O fallo inapelable do xurado será o día 10 de
xullo de 2010 a través da páxina web da RGT:
www.revistagalegateatro.com ou no blog: re-
vistagalegadeteatro.blogaliza.org.
10) A organización resérvase o dereito de reali-
zar exposicións públicas con todos os orixinais
presentados ao certame na XXVII Mostra Inter-
nacional de Teatro Cómico Festivo de Cangas,
na XXVI Mostra Internacional de Teatro de Riba-
davia (MIT) e noutros locais e datas por deter-
minar.
11) Os exemplares poderán ser reclamados a
partir do 15 de agosto de 2010. Os gastos de
devolución correrán por conta dos concursan-
tes. O orixinal premiado e os orixinais non solici-
tados, pasarán a formar parte do Fondo Teatral
María Casares da Biblioteca Pública de Cangas.
12) Establécese un único premio de 1.000 eu-
ros e a publicación da obra gañadora.
13) Un xurado cualificado determinará a mellor
obra. O premio poderá ser declarado deserto.
15) A participación neste concurso implica a
aceptación de todas as súas bases.. 

A organización poderá modificar algunha
destas normas, así como coidará das obras pre-
sentadas pero non se fai responsable da súa in-
tegridade.

Certame de relato curto en galego
Concello de Mugardos
O Concello de Mugardos convoca a oitava edi-
ción do Certame de Relato Curto en galego
Concello de Mugardos.

Primeira: Poderán participar todas aquelas
persoas que o desexen, sen límite de idade.

Segunda: Os relatos terán unha extensión
máxima de 10 folios. Serán realizados obrigato-
riamente en lingua galega. O tema será libre.
Deberán presentarse en formato DIN A4 por
unha cara, mecanografados a dobre espazo,
corpo de letra 12 e encabezados polo título. Os

textos terán que ser orixinais, inéditos e non
premiados en calquera outro tipo de concurso.

Terceira: Estabelécense dúas categorías nas
que o xurado designará un/unha gañador/a
por categoría.
- até 18 anos
- e maiores de 18 anos

O premio de cada unha das categorías con-
sistirá nun bono para mercar libros en galego.
Para os relatos infantís haberá Mencións Espe-
ciais con diploma acreditativo e lote de libros,
se o xurado o considera oportuno.
- até 18 anos: o premio será un bono por valor
de 300 euros.
- maiores de 18 anos: o premio será un bono
por valor de400 euros.

Cuarta: As/os participantes poderán presen-
tar até un máximo de 3 relatos pero só terán
opción a un premio. Achegaranse tres copias
sen asinar dentro dun sobre pechado que es-
pecificará no exterior o pseudónimo elixido
polo/a autor/a, a categoria a que se presenta e
o nome do certame. Dentro deste sobre inclui-
rase outro sobre pechado, co pseudónimo no
exterior, que conterá fotocopia do documento
de identidade e unha cuartilla co nome, apeli-
dos, idade, enderezo completo e teléfono do/a
autor/a. Se é posíbel xuntarase soporte infor-
mático do relato.

Quinta: O prazo de entrega dos relatos co-
meza o15 de setembro e remata o 15 de ou-
tubrode 2010, ambos inclusive. Presentaranse
no rexistro de entrada do Concello de Mugar-
dos ou enviaranse mediante correo certificado
ao seguinte enderezo indicando: VIII Certame
Relato Curto Concello de Mugardos, Concella-
ría de Política Lingüística do Concello de Mu-
gardos, Avda. de Galicia, 45. 15620 Mugardos
(A Coruña).

Máis información no BOP da Coruña do 3 de
xuño de 2010 e en http://concellodemugar-
dos.org.

¬ CONVOCATORIAS

Mi otro yo, de Doble Mandoble.
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Bizarre. Dúas noites de punk,
noise, garage e demáis bizarrismos
con catro bandas galegas: o venres
25: Telephones Rouges e Thee
Possums. O sábado 26: Anenome
e Indómitos. As entradas son a 5
euros cada noite ou 8 polas dúas
noites. Ás 00:00,  en La Iguana Club. 
¬TEATRO. O maior xenio do
mundo. O actor, director, autor e
produtor teatral Eisenhower Mo-
reno afronta este complexo dó in-
terpretativo consigo mesmo, inter-
pretando até 7 personaxes. O ven-
res e sábado, ás 21:00,  e domingo
27, ás 22:00, con entradas a 10/12
euros. No Centro Cultural
Caixanova.

VIMIANZO
¬MÚSICA.  Quinteto Cima-
rrón. Dentro do Festival Mozart,
actuación do Quinteto Cimarrón,
que terá lugar o sábado 26, ás
20:00, no Auditorio Municipal.

ballou en Nova York, Bombai, Viet-
nam, Biafra e París. Despois da súa
xubilación, en 2003, estableceuse
en Muxía, onde  o mar embravecido
lle serve de inspiración para as súas
obras. Até este domingo 27, no
Centro Cultural Caixanova. 
¬EXPO. Carlos Maño (obras do
2003 ao 2009). O artista presenta
máis de 30 obras pictóricas de dife-
rentes formatos correspondentes á
súa última etapa creativa. Até o 15
de xullo, na Galería Art Next.
¬MÚSICA. V aniversario de La
Fábrica de Chocolate. A coñe-
cida sala viguesa cumple un lustro,
e celébrao con dous concertos. O
venres 25 estarán os composteláns
Los Chavales, acompañados de re-
coñecidos DJs. E o sábado 26 com-
parecerán Furancho Western
Band, Yoni Mediogramo e outra
boa selección de pinchas. Dende as
22:00, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Romaría Galician

Galiza, caracterizado pola gran cali-
dade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de 2011,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Expedición do buque
Alberto I de Mónaco. Pode
contemplarse o litoral galego de fi-
nais do século XIX onde, a  dife-
renza das costas francesas, aínda se
pescaba sardiña en abundancia.
Está composta por 34 fotografías
en diferentes formatos e permane-
cerá aberta ata o 11 de xullo. No
Museo do Mar.
¬EXPO. Voando cara á terra.
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 Lo-
rraine, Fonds Régional d'Art Con-
temporain de Lorraine, Francia. Até
o 29 de agosto, no MARCO.
¬EXPO. Ao final do camiño.  O
pintor alemán Detlef Kappeler tra-

GUIEIRO.45.Queres saber máis?                                     anosaterra.com

Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

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

� Aula de música moderna. Pop -
Rock -Jazz. Canto, frauta traveseira,
guitarra eléctrica, baixo, piano, bate-
ría, composición de cancións. T.: 658
824262/ 986 298530. Vigo.

� Vendo balconadae portas do sé-
culo 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. Pro-
meto honestidade e sinceridade. Co-
rreo electrónico: pedrolopez_35
@yahoo.es.

� Fanse cubertas de piscina e bom-
bas 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 Ponteve-
dra, rúa Benito Corbal. Dous dormi-
torios, amoblado, con terraza, patio
de cociña, garaxe e rocho. 575 euros
coa comunidade e o garaxe incluí-
dos. T.: 689 585767.

� Vendo móbeis de oficina practi-

camente novos, en moi bo estado
(mesas, cadeiras e andeis), e compu-
tadores de todo tipo: portátiles e pcs
clónicos con windows e Linux. Máis
información no correo mobeisecom-
putadores@gmail. com.

� Quixera coñecer a unha muller
progresista e galeguista de entre 30 e
45 anos que desexe unha relación de
parella. Só pido honestidade e since-
ridade. Prometo o mesmo. Escribir a
riasbaixas2007@yahoo.es, ou cha-
mar ao T.: 687 581137.

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

� Vendo óleo sobre táboa de casti-
ñeiro (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: antiso-
rio@gmail.com.

� Alúgase piso en Vegadeo. Amo-
blado, calefacción. T.: 676 727618.

� Alúgase piso na Coruña, rúa Be-
lén, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da ?pera, dous dor-
mitorios, con mobles, 70m?, coa co-
munidade 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, cale-
facción, TV vía satélite. 10.000 metros
de finca. Fins de semana ou tempa-
das. T.: 686 753105.

� Véndese ático en Salceda de Ca-
selas. 3 cuartos, 2 baños, cociña, sa-
lón, 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 es-
tado e barato. T.: 617 486436.

� Alúgase piso en Ribadeo. Amo-
blado e calefacción. T.: 676 727618.

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

� Vendo BMW525 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. Homo-
logados. 2.000 euros. T.: 618 156964.

� Véndese BMW 325 i Aut, ano 90,
azul metal, bo estado, sempre en ga-
raxe, bo prezo. T.: 689 313701.

� 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, homolo-
gado para ir en coche e paseo. Vai co
seu bolso a xogo. 130 euros. T.:  881
977028.

� Alúgase piso en Vegadeo. Cén-
trico, amoblado e con praza de ga-
raxe. T.: 637 259084.

� Busco persoaspara compartir ofi-
cina en Santiago, zona de San Lázaro.
Equipado con mobiliario, amplo e lu-
minoso. 400 euros recibos incluídos.
T.: 881 977028.

� Alúgase piso en Ribadeo. Cén-
trico con calefacción e amoblado. T.:
676 727518.

� Carnota, Lira, a carón da praia.
Alúgase apartamento completa-
mente equipado para 4 persoas, con
terraza e vistas ao mar. 1ª quincena
de xullo 550 euros. 1ª  quincena de
agosto 600 euros. 1ª quincena Se-
tembro 550 euros. T.: 981 761144 /
666 843997.

� 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.

� Vendo ciclomotor Peugeot Tre-
ker vermello de 50 cc. Perfecto es-
tado. Vigo. 250 euros. T.: 653 388693.

� Busco postaisou fotografías anti-
gas 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 minu-
tos do centro. Para 2 persoas, cada
habitación ten baño propio. Amo-
blado, exterior, moita luz. Fácil de
aparcar. 180 euros. T.: 687 581137.

� Muller de 30anos, preocupada
pola língua e a realidade busca ami-
zade de persoas con sensibilidade
afín. Correo: galego.iria@gmail.com.

�  Se a túa filla/o non vai a activida-
des, ten sobre 5 anos, vives na co-
marca 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 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Os composteláns Los Chavales
tocan na celebración do V ani-
versario da sala viguesa Fábrica
de Chocolate.

A agroecoloxía, de congreso en Vigo. Cartel dun Galician Bizarre anterior.
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como In & Out ou As mulleres
perfectas, deulle ao cinema bri-
tánico un dos seus maiores éxi-
tos dos últimos anos co estimu-
lante humor negro d'Un funeral
de morte. Hollywood apenas
tardou un par de anos en facer o
seu remake, este refrito encar-
gado a LaBute para substituír a
sutileza de Oz polo salfumán
brutal de En compaña de ho-
mesou Amigos e veciños.O po-
pular Rock súmase á festa nun
duplo rol de protagonista e es-
cribente de gags.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
Anvil. O soño
dunha banda de rock
Dirixe: Sacha Gervasi.
Documental. EE UU, 2008

Alá polo 1984, antes de dirixir fil-
mes como A princesa prome-
tida, Misery ou Cando Harry
atopou a Sally, Rob Reiner diri-
xía unha das grandes películas
de culto da década, o falso docu-
mental This is Spinal Tap, paro-
dia mitómana dos excesos das
bandas de heavy metal da
época. No alborexar dos 90, a re-
alizadora Penelope Spheeris
adicaba a segunda entrega do
tríptico O declive da civilización
occidentalá escena metálica da
costa oeste norteamericana
coas aparicións estelares de
Ozzy Osbourne ou Megadeth. O
debutante Gervasi engade o se-
guinte capítulo da saga con este
novo filme. Os Anvilen cuestión
foron unha das bandas pionei-
ras da escena speed metal a pri-
meiros dos 80, influencia decla-
rada en grupos posteriores de
maior repercusión mediática
como os arquicoñecidos Meta-
llica.Gervasi é amigo persoal do
grupo, e iso permite o ton de
complicidade e espontanei-

nunha enrarecida trama de no-
vela negra que mestura o Alfred
Hitchcok máis perverso, vía
Claude Chabrol, coa perspec-
tiva xélida do polar francés.

Un funeral de morte
Dirixe: Neil LaBute.
Intérpretes: Chris Rock ,
Loretta Devine.
Comedia. EE UU, 2010

Fran Oz, reponsábel da voz ori-
xinal do Yoda galáctico, ade-
mais de director de comedias

dade que converteu a fita nun
verdadeiro fenómeno social
dende a súa estrea en Sun-
dance, hai un par de anos.

Eu, Don Giovanni
Dirixe: Carlos Saura.
Intérpretes: Lorenzo Balducci,
Lino Guanciale.
Drama musical. Italia, 2009 

Saura colleulles gusto ás produ-
cións internacionais despois de
filmar Fadoscon capital portu-
gués. Así que, se agora se quere
adentrar nos universos musi-
cais das óperas italianas de Mo-
zart, qué mellor opción que acu-
dir directamente ao país do bel
canto, e de paso peteirar algo no
capital austríaco, que tamén fi-
gura como coprodutor. O Don
Giovanni do director de Fla-
menco, A prima Angélicaou A
cazaé mozartiano pero, sobre
todo, pontiano. Saura centra a
historia na figura de Lorenzo da
Ponte, libretista da obra e figura
sobranceira na escola libertina
que iluminou a  transición do
século XVIII ao XIX. Na liña cul-
turalista e melómana do Saura
dos últimos anos. Se buscamos
unha referencia na súa obra re-
cente sería o Goya en Bordeos,
do 1999.

Xosé Valiñas

Intre de Anvil. O soño dunha banda de rock.

Lorenzo Balducci en Eu, Don Giovanni.

Fotograma de A vida privada de Pippa Lee.

Chris Rock, Martin Lawrence e Peter Dinklage [desde a esquerda] en Un funeral

de morte. PHIL BRAY

A vida privada
de Pippa Lee
Dirixe: Rebecca Miller.
Intérpretes: Robin Wright Penn,
Keanu Reeves.
Comedia. EE UU, 2010

Rebecca Miller (A balada de
Jack e Rose, Intimidades)
adapta a súa propia novela ho-
mónima neste retrato femi-
nino de desconexión, protago-
nizado por Wright-Penn –a
Pippa Lee do título–, que de-
berá confrontar o conflito entre
realidade e desexo o día no
que, cegada pola aparente per-
fección do seu matrimonio, de-
cide seguir o seu marido, 30
anos maior, a unha “idílica” co-
munidade de retirados. Unha
coda ao tema da busca femi-
nina de independencia e liber-
dade tratado de xeito coral na
previa Intimidades centrando
nun só personaxe a dispersión
que naquela fita repartira entre
Parker Posey, Kyra Sedgwick e
Fairuza Balk.

O silencio de Lorna
Dirixen: Jean-Pierre Dardenne e
Luc Dardenne.
Intérpretes: Arta Dobroshi,
Jérémie Renier.
Drama. Bélxica, 2008

Semella que a chegada do verán
saca das gavetas o fondo de ca-
tálogo pendente de estrea. Con
dous anos de atraso chega a úl-
tima dos irmáns Dardenne, ga-
lardoada co premio ao mellor
guión no Cannes do 2008, onde,
malia ser unha das favoritas non
conseguiu  repetir as faenas do
99 con Rosetta e do 2005 c’O fi-
llo. A ollada turbia da fraternal
parella belga sitúa o seu foco,
agora, na azarosa existencia de
Lorna, unha inmigrante alba-
nesa enredada na mafia dos
matrimonios de comenencia,
ela só quería estabelecerse en
Bélxica e montar un bar co seu
noivo pero acabou metida

Arta Dobroshi
en O silencio de Lorna.
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difícil

CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Sergey Karjakin alzouse coa vitoria na Copa do Mundo de xadrez lóstrego da Asocia-
ción de Xadrecistas Profesionais que se celebrou en Odessa (Ucraína) do 27 ao 29 de
maio. Tras desfacerse nas sucesivas eliminatorias, de Yuri Drozdovskij, Alexei Shirov e
Alexander Grischuk enfrontouse na final con Dimitry Jakovenko ao que venceu re-
correndo á morte súpeta por un marcador de 4 a 3. A Asociación de Xadrecistas Pro-
fesionais (PCA) foi creada en 1993 e da man de Gary Kasparov supuxo un cisma no
mundo do xadrez ao afastarse por completo da FIDE e organizar os seus propios
campionatos. A retirada das competicións de Gary Kasparov no 2005 facilitou a reu-
nificación do campionato do mundo mediante o enfrontamento dos campións da
FIDE e da PCA, Topalov e Kramnik, en Elista no ano 2006.

Karjakin, Sergey 2739
Shirov, Alexei 2742

4. ACP World Rapid Cup rapid (2.2)
28.05.2010. C68: Apertura Española.
Segey Karjakin, que foi o Gran Mestre
máis precoz da historia ao facerse co tí-
tulo aos doce anos e sete meses, elimi-
nou da Copa ao español Alexei Shirov
con esta contundente vitoria. 1.e4 e5
2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 dxc6 5.0-0
Ag4 6.h3 h5 7.d3 Df6 8.Cbd2 Ce7

9.Te1 Cg6 10.d4 Cf4 11.hxg4 hxg4
12.g3 gxf3 13.Dxf3 Ce6 14.dxe5 Dxe5
15.Cb3 g6 16.Ad2= c5 [16...Dxb2??
17.Ac3 Dxc2 18.Te2 Dxe2 19.Dxe2+-]
17.Tad1 Td8 18.Rg2 Ag7 19.c3 c4
20.Cd4 Cxd4 21.cxd4 Txd4 22.Ac3 c5
23.b3 b5 24.bxc4 bxc4 25.Th1 0-0
26.Th4 Df6 27.De2 Dc6 28.De3?
[28.Tc1 Tc8=] 28…Tfd8? [era necesario
28...Af6!? 29.Tdh1 Axh4 30.Txh4 Df6±]
29.Tdh1= Te8 30.f3 Da4 31.De2 Ted8

32.Th7 Da3 33.Dc2 Af6 34.e5 Axe5
35.Axd4 Txd4 36.De2 Dc3? era necesa-
rio 36…Da4= controlando o escaque e8
e se 37.Dxe5 Dc2+ 37.Rh3 Rxh7. Agora a
arriscada posición do rei negro, tan só
defendido por un eficaz bispo cae cun
golpe definitivo Diagrama 37.Th8+!
[37.Th8+ Axh8 38.De8+ Rg7 39.Dxh8#
mate] 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Flúor. 2- Prefixo latino que significa “debaixo de”. 3- Máximo

mandatario da Roma imperial. 4- País africano correspondente

ao chamado “corno de África”. 5- Prefixo grego que dá idea de

metade, medio.  Cubre de ouro. 6- Propulsor de aviación no que

unha turbina move a hélice. 7- Teima, idea fixa ou obsesión. Sím-

bolo da tele galega. Ardor producido pola sede. 8- Así din

“Xurxo” os portugueses. Chego máis tarde do previsto. 9- Boa

de facer ou resolver. 500 dos romanos. Tornan, mudan. 10-

Rachar con certas prescripcións consideradas correctas, nalgún

campo determinado. 11- Sentimento do que quere o peor para

alguén. Última parte do intestino delgado. 12- Centros de ensi-

no. 13- Escoitadas. 14- Percibir pola orella. 15- Símbolo do

amperio.

Verticais:

1- Letra inexistente no alfabeto galego, agás en préstamos. 2-

Tribo urbana e musical inglesa dos 60 e 70. 3- Tipo de baralla e

pseudociencia a ela ligada, usada por adeviños e quirománticos

variados. 4- Home natural de certo país centroeuropeo, patria

de Bela Lugosi. 5- Austeridade e formalidade, no carácter ou no

desempeño dunha tarefa. 6- “.......... Campoy”, actriz e xornalista

galega. Prefixo grego que significa “desigual”. 7- Outro prefixo

que dá a idea de “signo”. Membro dunha sociedade, clube, agru-

pación, ao que paga unha cota ou figura nunha listaxe de mem-

bros. 8- Nota musical que equivale á metade dunha semicor-

chea. Símbolo do mercurio. Siglas da Deutsche Grammophon.

Quere mal, non pode ver diante. 9- “De ......”, gratuítamente. Roer,

triscar cos dentes. 10- Serie de moitas cousas que están, suce-

den ou se citan pola súa orde. Lenzos extendidos que serven

para propulsar un buque a traves do impulso do vento. 11-

Gobernante ateniense alcumado “O xusto”. 12- Signo do Zodia-

co. 13-Fallar, trabucarse. 14- Hoxe en día popularizouse como

sinónimo de “código xenético”.  15- Osíxeno.

Karjakin.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
SSoonnoossccooppiioo,,  iissoo  ssooaa  aa  mmééddiiccooss!!
Quede con isto, como telesco-
pio pero sonoscopio. É un apa-
rello como eses miradoiros de
moedas que hai na rúa mais
cunha entrada de cascos para
que, ao igual que podes gozar
das vistas da cidade, tamén es-
coites o seu son.
SSeerrvviirráá  ppaarraa  eessppiiaarr  aa  xxeennttee!!
Non é un aparello de película de
espías! O que facemos son mes-
turas de gravacións de paisaxes
sonoras dos lugares con identi-
dade sonora da cidade. Ao igual
que hai sitios cunha arquitec-
tura especial, tamén hai outros
cun son especial. Na Coruña
collemos o corazón do Domus,
o estadio, as peixeiras...
OOuu  sseexxaa,,  ssóó  ffuunncciioonnaa  ccoonn  ssoonn
ggrraavvaaddoo  pprreevviiaammeennttee..
Exacto. Neste caso son 30 gra-
vacións da Coruña que se re-
producen de forma simultá-
nea pero que o aparello mostra
a distintos volumes segundo
enfocamos unha zona e nos
achegamos co zoom. Se vemos
en conxunto, escoitamos o son
do tráfico, se nos achegamos a
algo, ouvimos sons de fondo.
DDee  mmooddoo  qquuee  sseerrvvee  ppaarraa  ccaall--
qquueerraa  lluuggaarr..
O prototipo pódese montar en
calquera cidade. A nosa inten-
ción é movelo por aí; estamos
desexando que estea instalado
nalgún sitio e que se poida usar
con normalidade.
XXaa  eessttáá  nnoo  mmeerrccaaddoo??

Federico Cocho

Supoño que algún día terei a
satisfacción de fundar a Liga

Mundial Anti Xeneralizacións
(Limaxen), ese virus parasitado
no máis fondo do noso maxín e
transmutado agora a través dos
medios de comunicación e do
dircurso das elites políticas e so-
ciais. Adoita se nos presentar en
forma de tópicos, etiquetas, es-
tigmas e outras superficiais clasi-
ficacións propias de entomólo-
gos afeccionados á socioloxía de
peto. O espírito globalizador vén
acentuando esta nociva propen-
sión universal a adxudicarlle ao
conxunto propiedades que, en
todo caso, pertencen só a unha
parte dese todo.

Non estou pensando en
nada concreto. Seguro que
axiña se lle veñen á cabeza do
lector percepcións inxustas
froito da cegueira, da preguiza
mental, da incapacidade para
matizar ou –o caso peor– da
mala fe. Un clásico na materia é
a adxudicación de prexuízos
aos pobos que, se non tiveron
moito fundamento nunca, me-
nos teñen agora, tempo de so-
ciedades abertas e complexas.
Sabemos moito sobre isto os
galegos e aínda colean por aí os
estigmas doutrora.

A Saramago, sempre dis-
posto para o desacougo, pre-
guntáronlle como eran os portu-
gueses. Eis a súa resposta, “en fe-
minino”: “A portuguesa que ten
un cadillac non ten nada que ver
coa portuguesa que ten un bu-
rro”. Podémonolo aplicar aquí.
Os intereses, como os sentimen-
tos, non son unívocos. Cómpre
fortalecer os espazos comúns
para non perder a idea de país.
Con cadillac ou con burro?�

O CADILLAC
E O BURRO

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

Omar do Caribe xa non
é azul. A British Petro-
leum encargouse de

especular coa seguridade, non
comprobou as válvulas e agora
a enxurrada de petróleo sae das
profundidades e non hai ma-

neira de parala. Había anos que
se advertiu que tirar ouro negro
das grandes simas  era perigoso
en caso de accidente. Ninguén
fixo caso.

Aquí sabemos algo diso de ti-
rar para adiante cando hai un
accidente como o Prestige. A
primeira reacción “mandade o
barco ao quinto pino”. Despois
falouse de “fiíños, como plasti-
lina, en estiramento vertical”
(Raxoi dixit) e antes pensouse

que afundido mar adentro o
chapapote solidificaríase e tutti
contenti. Os paralelismos se-
guen: ao máximo executivo da
BP píllano de regata co fillo,aquí
o presidente da Xunta e o me-
dalla de ouro Cascos marcha-
ban de safari ou a esquiar.�

1.412
anosaterra

BP E PRESTIGE

8 400021 303104

01412

É un prototipo, acabamos de
facelo. Dalgunha forma, pode-
mos dicir que vimos de pre-
sentalo mundialmente. Vén
dunha idea do outono pasado
e cando nos contactaron os do
festival Sónar vimos a posibili-
dade de instalalo na Coruña.
PPrreesseennttaalloo  nnoo  SSóónnaarr,,  uunn  ffeessttiivvaall
mmuussiiccaall..  UUnn  ppoouuccoo  rraarroo,,  nnoonn??
Para nós, todo o contrario.
Cando falamos con eles, propu-
xemos un xoguete musical inte-
ractivo, que por certo gustou
moito. Mais que non represen-
taba o noso traballo colectivo do
grupo Escoitar, que leva cinco
anos recollendo as paisaxes so-
noras de Galiza nunha iniciativa

a medio camiño entre a arte, a
antropoloxía e a musicoloxía. O
sonoscopio facía referencia a
ese traballo. É unha reivindica-
ción do sonoro fronte ao visual.
SSoommooss  uunnhhaa  ssoocciieeddaaddee  mmooii
rruuiiddoossaa,,  mmaaiiss  nnoonn  iiddeennttiiffiiccaa--
mmooss  ooss  ssoonnss  ddaass  nnoossaass  rrúúaass..
Somos ruidosos porque non
escoitamos, esquecemos o
que ouvimos. O problema do
ouvido fronte á vista é que nos
ollos temos pálpebras pero nos
ouvidos non, de forma que
tendemos a ignorar o son. Nós
reivindicamos a escoita.
EE  vvoosstteeddee  qquuee  éé,,  uunn  aarrttiissttaa  oouu
uunn  iinnvveennttoorr??
Un pouco de todo. Formeime

como artista pero sempre me
gustou artellar cousas. En Es-
coitar sempre estivemos un
pouco faltos de enxeñeiros e
informáticos e aprendemos a
desenvolver nós os proxectos.
Este invento, que é a transfor-
mación dun aparello como o
telescopio, tecnicamente non
era tan complexo pero resul-
taba un reto construír un ins-
trumento para a orella.
SSee  GGaalliilleeoo  lleevvaannttaassee  aa  ccaabbeezzaa
nnoonn  sseeii  qquuee  ddiirrííaa..
Supoño que o empregaría. Eu,
que veño do visual, cando co-
mecei a traballar con Escoitar
descubrín o son. Galileo diría: e
non obstante, escóitase.�

Horacio González Diéguez, artista
‘Do sonoscopio Galileo diría: e non obstante, escóitase’

A globalización acentúa 
a nociva

propensión
á xenerali-

zación”
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Artista e membro do colectivo Escoitar,vén de presentar no festival Sónar da Coruña un sonoscopio,
aparello que conxuga a visión a distancia dos lugares, coa apreciación das paisaxes sonoras.
Chámase Horacio González Diéguez e nesta entrevista explica como funciona. 
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