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xir desde a escola o desequili-
brio de coñecemento e uso das
linguas e o status do galego, mi-
norizado e residual nos contex-
tos castelán falantes”.

Ao parecer, conscientes de
que a súa marcha deixa un ba-
leiro na normalización lingüís-
tica, os dimisionarios conside-
ran que a Administración non
lles permite desenvolver un
traballo que require grandes
doses de voluntarismo. “Terán
que actuar desde onde se pode
traballar, as escolas, non a
Xunta”, indicou unha fonte
próxima a este colectivo.

As dificultades interpostas
pola Administración aos coor-
dinadores da normalización
lingüística nos centros de ensi-
no no desenvolvemento do
seu labor representaban “unha
cambadela” constante, sinala a
mesma fonte, que non dubida
en cualificar de “sectarismo”
algunhas condutas. “E logo din
que eramos nós os imposito-
res”, ironizou esta fonte.

CAMBIO DE VOCABULARIO. A rotura
de amarres co consenso lin-
güístico dos últimos 28 anos ta-
mén se exemplifica na desapa-
rición da palabra “normaliza-
ción” do vocabulario goberna-
mental, a xuízo dos partidos da
oposición e de organizacións
de defensa da lingua. Se este
substantivo estaba presente en
toda a literatura xurídica que
sobre o idioma propio elabora-
ba a Administración autóno-
ma, agora postérgase. O propio
decreto de plurilingüismo dei-
xa de lado esta denominación
para insistir na “dinamiza-
ción”; por esa razón cambiou-
lle o nome aos Equipos de Nor-
malización, que agora son de
Dinamización. Conceptual-
mente, se con anterioridade o

obxectivo era que o galego tive-
se unha presenza normal na vi-
da social, agora impúlsase o seu
uso pero sen que figure nun
punto de mira estratéxico.

Coa chegada de Núñez Fei-
xóo á presidencia da Xunta re-
localizouse a Secretaría Xeral
de Política Lingüística dentro
do organigrama da Consellaría
de Educación, deixando de de-
pender da presidencia, como
acontecía co Goberno biparti-
to. A nova estrutura en princi-
pio non tería porque represen-
tar unha modificación do sta-
tus do departamento. Pérez
Touriño situáraa baixo o seu
ámbito de control para intro-
ducir un factor de transversali-
dade lingüística a todas as áre-
as de goberno, mais este ob-
xectivo tamén se pode cumprir
dentro doutro esquema.

DESAPARICIÓN DOUTROS VESTIXIOS.
Por outra banda, aínda que case
todos os sectores coincidiron en
criticar o decreto de plurilingüis-
mo que aprobou o novo Gober-
no, algunhas voces admitían
que “as normas non teñen por
que contentar a todos” e sinala-
ban que “o importante é como
se desenvolve a política lingüís-
tica”. Porén, se a Secretaria Xeral
de Política Lingüística depende
da Consellaría de Educación,
por que é no ensino onde se le-
van adiante as políticas de maior
desgaleguización?, preguntan.
Os equipos de normalización
insinúan que actúa como unha
quinta columna. “Antes de ser
secretario xeral, Anxo Lorenzo
recoñecía abertamente que a
escola era o principal axente
desgaleguizador e, con todo, ad-
mite que o galego perda presen-
za”, indican.

O certo é que días despois
de renunciar os encargados

H. Vixande
A coordinadora xeral dos Equi-
pos de Dinamización e Nor-
malización Lingüística anun-
ciou, o 17 de xullo, a dimisión
tras un curso escolar no que os
atrancos ao galego postos pola
administración dificultaron o
seu traballo até facelo imposí-
bel. Xunto a ela, marchan os
catro coordinadores territo-
riais. A renuncia da coordina-
dora xeral implica a desapari-
ción do último vestixio da polí-
tica de normalización lingüísti-
ca de Manuel Fraga Iribarne,
xa que ingresara no departa-
mento durante o último man-
dato do PP e continuara co Go-
berno bipartito.

Tras ser nomeada por Fraga,
a continuidade da coordinado-
ra xeral no seu posto durante
todo o mandato do Goberno
bipartito –co PP a denomina-
ción oficial era asesora dos
equipos de normalización–,
puña de manifesto a continui-
dade e o avance na política lin-
güística nacida en 1983 e man-
tida mentres dirixiu o país Emi-
lio Pérez Touriño (PSdeG-
PSOE). A súa marcha tamén re-
presenta a rotura de Alberte
Núñez Feixóo (PP) con máis 25
anos de consenso lingüístico
entre PP, PSdeG e BNG.

Nunha carta de despedida
enviada aos centros, a coordi-
nadora xeral e os catro coordi-
nadores territoriais dos Equipos
de Normalización e Dinamiza-
ción Lingüística anunciaban a

súa renuncia. Aínda que prefe-
riron manter silencio tras o
anuncio, sóubose por fontes in-
directas que a razón é que “coa
actuación da administración e
o novo marco legal, non conco-
rren as mínimas circunstancias
que permitan continuar co la-
bor de normalización lingüísti-
ca no sentido de axudar a corri-

Dimite a coordinadora dos equipos
de normalización da Consellaría
de Educación que nomeara o PP
polos atrancos que se lle poñen ao galego

Desaparecen os últimos vestixio
da política lingüística da era Frag
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’’A marcha da coordinadora
xeral de Normalización
representa a rotura
de Feixóo con máis 25 anos
de consenso lingüístico
entre PP, PSdeG e BNG”

’’A palabra normalización
como símbolo
de incorporación do galego
á vida social, desaparece
para ser substituída
por dinamización”

’’A inmersión lingüísticaen
infantil, iniciada á sombra
dos programas do director
xeral de Normalización
Xesús Pablo González
Moreiras, queda prohibida”
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mente durante o Goberno bi-
partito, mais como práctica
nacera con anterioridade. O úl-
timo responsábel de Política
Lingüística da Xunta con Ma-
nuel Fraga, Xesús Pablo Gon-
zález Moreiras, e os seus ante-
cesores admitiran iniciativas

semellantes nalgúns casos. A
súa supresión representa outra
mostra da desaparición de to-
dos os vestixios de consenso
sobre a lingua que naceran coa
Lei de Normalización de 1983 e
que mantiveran todos os presi-
dentes deica Núñez Feixóo.�

institucionais da coordinación
na normalización lingüística, a
Consellaría prohibía na Educa-
ción Infantil a inmersión lin-
güística en galego por vontade
dos pais nas zonas castelán fa-
lantes. Tratábase dunha op-
ción voluntaria que ofrecían 23
centros públicos e 19 concerta-
dos e que contaba cunha de-
manda superior á oferta. Esta
posibilidade vén de “ser elimi-
nada despois de permitir que
se realizase a preinscrición, se
tramitase a documentación e
se conformasen os agrupa-
mentos do alumnado”, de-
nunciou a Coordinadora Gale-
ga de Equipos de Normaliza-
ción e Dinamización Lingüísti-
ca. “Medidas como esta son te-
rríbeis para o galego”, laiouse a

portavoz deste colectivo, Va-
lentina Formoso. Con todo, as
crianzas de catro e cinco, que o
ano pasado cursaron os estu-
dos en galego, poderán conti-
nuar o curso que vén.

A posibilidade da inmersión
en galego instaurárase oficial-

estixios
ra Fraga

ANOMALÍA

Despois de catro anos de
debates, o Tribunal

Constitucional deu a coñecer
a súa sentenza sobre o Estatut
catalán, o cal, de por si, consti-
túe un alivio. Mais, é de temer
que a tranquilidade dure
pouco, apenas nada, porque
a maioría dos partidos, da so-
ciedade catalá e dos seus me-
dios de comunicación, xa co-
mezaron a protestar contra o
recorte. Un recorte que lle
afecta sobre todo á lingua, á
xustiza e ao financiamento. O
debate autonómico en xeral,
do que o Estatut catalán era a
primeira pedra de toque, se-
gue polo tanto aberto. Mes-
mo non deberá estrañar que,
neste contexto, o nacionalis-
mo medre. Por que razón?
Por algo moi visíbel: o que sae
desvalorizado non é só o Es-
tatut, senón o sistema de ga-
rantías xurídicas do Estado
no seu bloque esencial.

A lectura que calquera
observador pode facer nesta
hora é a de que a principal lei
de Cataluña, votada favora-
belmente por máis do 80%
do seu parlamento, votada
tamén pola maioría do par-
lamento español, despois
dun significativo recorte, e
aprobada, como era precep-
tivo, en referendo, tamén
por ampla maioría, vén de
ser agora corrixida ou anula-
da en partes substanciais. A
esencia da democracia es-
pañola non pode quedar
menos que maltreita des-
pois da sentenza. E isto é así
porque a vontade popular,
expresada a través dos de-
putados de dúas cámaras e
por medio do voto directo,
acaba de ser alterada por dez
maxistrados, catro dos cales
están pendentes de renova-
ción desde 2007. 

Dáse a particularidade de
que o único recusado, desde
o inicio do proceso, era ta-
mén o único catalán. �

anosaterra

’’editorial

PACO VILABARROS

O secretario xeral de Política
Lingüística, Anxo Lorenzo,
asumiu as renuncias das cin-
co persoas que coordinaban
os equipos de normalización
e agradeceu “o seu traballo
durante este ano”. A secreta-
ría xeral anunciou que en se-
tembro se nomearán outras
cinco persoas para cubrir os
postos, xa que a renuncia será
efectiva o 31 de agosto.

“Podo comprender que,
co novo marco normativo
derivado da aprobación do
decreto, estas persoas prefi-
ran non continuar a desen-
volver un traballo que, para
min, era plenamente satisfac-
torio”, indicou o secretario xe-
ral, quen tamén negou cal-
quera conflito, enfrontamen-
to ou dificultade na execución

dos labores deste colectivo.
Por outra banda, fontes da

Consellaría de Educación si-
nalaron que a desaparición
da inmersión lingüística en
galego na Educación Infantil
débese a que incumpre o ter-
ceiro punto do artigo 13 da Lei
de Normalización Lingüísti-
ca. Esta disposición sinala que
“Os alumnos non poderán ser
separados en centros diferen-

tes por razóns da lingua. Ta-
mén se evitará, a non ser que
con carácter excepcional as
necesidades pedagóxicas así
o aconsellaren, a separación
en aulas diferentes”. Estas

mesmas fontes indicaron que
se se permitiu que se produci-
se a preinscrición en marzo
foi porque aínda non estaba
aprobado o decreto de pluri-
lingüismo.�

Anxo Lorenzo, secretario xeral de Política lingüística

‘Asumo as dimisións e agradezo o seu traballo’

’’Podo comprender que,
co novo marco normativo
derivado da aprobación
do decreto, estas persoas
prefiran non continuar”

PACO VILABARROS

XO
SÉ
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de 120 quilos de explosivos–
“seguirá investigando a fondo”
naqueles lugares con presenza
de frota de cerco. Tamén con-
firmou que as principais liñas
da pesquisa están encamiña-
das a descubrir quen fornece a
dinamita para este tipo de
prácticas ilegais.�

recordados”. Nesta liña, o sin-
dicato maioritario do sector
acusou a Consellaría de Edu-
cación de permanecer “asen-
tada na agresividade perma-
nente contra o galego” e de
actuar “ao servizo do ensino
privado”. En rolda de prensa,
Louzao citou máis de 12 ac-

SEGUNDO O PSOE

A XUNTA ENCARECEU
EN 352 MILLÓNS A AUTOVÍA
DA COSTA DA MORTE

O secretario do PSdeG, Manuel
Vázquez, acusou o Goberno ga-
lego de adxudicar a autovía Car-
ballo-Berdoias cun “sobrecus-
to” superior a 352 millóns de eu-
ros. Segundo os socialistas, non
varía ningunha das característi-
cas da infraestrutura respecto
da primeira adxudicación –na
etapa do bipartito e rescindida
polo PP. Ademais, acusou a
Xunta de rexeitar “a mellor ofer-
ta económica”, ao entregarlle a
FCC a adxudicación por case
980 millóns, mentres que o pre-
zo de Acciona era de 918 millóns
e o de Dragados –que concorreu
a través de Iridium–, de 765 mi-
llóns. O PSOE sinala que o pro-
ceso de adxudicación fica para-
lizado polas reclamacións de va-
rias empresas que se presenta-
ron ao concurso público. Draga-
dos xa denunciou “irregularida-
des e defectos de procedemen-
to” no concurso do PP. Pola ou-
tra banda, os socialistas acudi-
ron o pasado luns ás oficinas da
Consellaría de Medio Ambiente
para consultar sen éxito a docu-
mentación da obra. A presiden-
ta do Parlamento, Pilar Rojo, or-
denara o traslado dos informes
ao Pazo do Hórreo.�

DETENCIÓNS

OPERACIÓN CONTRA O USO
DE EXPLOSIVOS NA PESCA

Xa son máis de dez os detidos
no marco da operación que se
estende por toda Galiza contra
o uso de dinamita na pesca.
Tres dos trece arrestados até o
de agora permanecen na ca-
dea á espera do que decida o
xuíz. Entre eles atópase o pa-
trón maior da Confraría de Vi-
go, Xosé Antonio Tizón. O sub-
delegado do Goberno español,
Antón Louro, sinalou que a
Garda Civil –que requisou máis

BALANCE

A CIG CUALIFICA DE ‘NEFASTO’
O CURSO ESCOLAR

O secretario nacional da CIG-
Ensino, Anxo Louzao, cualifi-
cou o exercicio académico
2009-2010 de “nefasto” e co-
mo “o peor dos cursos nunca

tuacións concretas “que re-
flicten involucionismo en
materia de normalización lin-
güística” e cun gasto que “as-
cende a máis de 10 millóns”.
Referiuse tamén aos máis de
259 millóns de euros desvia-
dos pola Xunta a centros pri-
vados e concertados, “que re-
presentan o 11% do orzamen-
to da Consellaría de Educa-
ción”. Por último, Louzao alu-
diu ás “accións contrarias ao
profesorado”, como as rebai-
xas salariais, a sobredose de
traballo burocrático pola xes-
tión das axudas aos libros de
texto a e consulta sobre o ga-
lego en Educación Infantil.�

'NON ESTOU PREOCUPADO'

O CONSELLEIRO HERNÁNDEZ,
IMPUTADO POLO TSXG

O Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia (TSXG) citou o
conselleiro de Medio Am-
biente, Agustín Hernández,
como imputado por certificar
como finalizadas obras viarias
que en realidade non foran
rematadas. Trátase de traba-
llos –por valor de 800.000 eu-
ros– aos que lle deu o visto bo
cando era responsábel de In-
fraestruturas da Deputación
de Pontevedra. As obras foran
adxudicadas a Sercoysa, em-
presa á que Hernández esti-
vera vinculado laboralmente
con anterioridade. A citación
xudicial produciuse a raíz
dunha denuncia presentada
polo PSdeG. O conselleiro di
non estar preocupado malia
ter que dar contas perante o
TSXG. “Non lle dedico nin un
minuto a ese tema”, sinalou
tres días antes de sentar no
banquiño.�
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ASEMANA María Obelleiro

Barcos amarrados no Porto da Coruña.  A.G.N.

FECHADO POLA IGREXA

O BNG RECLAMA
A APERTURA DE PANTEÓN
DOS GALEGOS ILUSTRES

Co gallo do 74 aniversario da
aprobación do Estatuto de
Autonomía, o BNG celebrou
un acto ante o Panteón dos
Galegos Ilustres no que recla-
mou a súa apertura. O porta-
voz nacional, Guillerme Váz-
quez, criticou os partidos es-
tatais por permanecer “impa-
síbeis” polo peche “dun dos
símbolos de Galiza”. “Por un-
ha decisión caprichosa da
Xustiza, a Igrexa recuperou a
propiedade do panteón, que

levaba en mans da Adminis-
tración pública desde 1835”,

sinalou Vázquez. O BNG esi-
xiulle á Xunta que negocie co-

as institucións eclesiásticas e
acusou a dereita de “actuar
como outrora”, “como nos-
tálxica do tempo en que o po-
der civil se subordinaba á
Igrexa”. Na mesma liña, Iria
Aboi, secretaria xeral de Gali-
za Nova, avisou de que “abra
ou non o Panteón”, a súa or-
ganización celebrará a tradi-
cional homenaxe aos galegos
ilustres na véspera do Día da
Patria. O acto reivindicativo fi-
nalizou coa pegada de carta-
ces que reclamaban “Apertu-
ra ao público xa” ou “Liberda-
de a Rosalía e Castelao” nas
reixas de San Domingos de
Bonaval.�

Acto do BNG pola apertura do Panteón dos Galegos Ilustres. PEPE FERRÍN / A.G.N.

Manuel Vázquez, secretario xeral do

PSdeG.                                    JESSICA BARCALA / A.G.N.

ADIADO O PAGO NAS AUTOVÍAS

O PARLAMENTO PORTUGUÉS
REXEITA A TELEPEAXE

Polo de agora, non haberá
que pagar nas autovías portu-
guesas. O cobro postérgase
até que o Goberno luso atope
outro método que exclúa a te-
lepeaxe, que ía ser obrigatoria
nas vías do norte do país des-
de o 1 de xullo. A decisión foi
adoptada pola Asemblea da
República –co voto en contra

do Partido Socialista– ao en-
tender que a implantación do
chip “puña en perigo” a inti-
midade dos condutores. O
sistema que se pretendía em-
pregar permitiría coñecer as
viaxes que fai cada vehículo.
Neste senso o PSD advertiu
unha “intromisión abusiva
do Estado”, mentres que o
Bloco de Esquerda alertou de
que a telepeaxe podería su-
por a perda de até 1.200 pos-
tos de traballo.� O conselleiro de Medio Ambiente

Agustín Hernández.       PEPE FERRÍN / A.G.N.
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Francisco Zamorano (Caixa Ga-
licia) se encargará de riscos; Do-
mingo González (Caixanova) fa-
rá o propio en planificación e
control; e María Vitoria Vázquez
Sancristán, a única muller no
cadro de mando, encargarase
de finanzas e mercados. O de-
partamento de tecnoloxía e
operacións será encomendado
a Xosé Manuel Valiño (Caxa Ga-
licia); mentres que o comercial
será responsabilidade de Xoán
Díaz Arnau (Caixanova); o de
medios corresponderá a Xosé
Venegas (Caixa Galicia) e o do
grupo inmobiliario a Gregorio
Gorriarán (Caixanova).

EN SETEMBRO MARCHAN UNIDAS. O
paso definitivo para a fusión
das dúas caixas producirase a
finais de setembro, segundo
manifestou o actual presidente
de Caixa Galicia, Mauro Varela.
Nese momento convocaranse
as asembleas constitutivas e a
nova caixa comezará a operar
como unha soa, aínda que a
marca única é un elemento
posterior. A asemblea da enti-
dade única contará con 320
conselleiros xerais (160 de cada
caixa), mentres que o consello
terá 22 (11 por cada entidade).

X.C.
A xuízo do Banco de España o
proceso de fusión das caixas ga-
legas cumpre os criterios de soli-
dez e racionalidade económica
que se lle esixen a este tipo de
operacións. Unha vez obtida a
aprobación da Comisión Exe-
cutiva do Banco de España,
avanza o préstamo do FROB por
1.162 millóns de euros necesario
para realizar a operación.

Ao plan de integración
aprobado polos consellos de
administración de Caixa Gali-
cia e Caixanova súmaselle a
elección dun comité de direc-
ción, que estará composto por
12 membros (seis de cada enti-
dade) e confirmar a Xosé Luís
Pego –actual director xeral de
Caixanova– no mesmo cargo
na futura caixa.

O consello de administra-
ción nesta fase de transición até
que haxa unha única marca
operativa estará integrado por
22 vogais (20 máis os dous co-
presidentes) e a primeira quen-
da para exercer as funcións de
presidencia recaerá en Caixa-
nova (desempeñará os labores
o actual presidente, Xulio Fer-
nández Gaioso), aínda que o
acordo non dá a coñecer aínda
os nomes dos conselleiros.

Coñécese tamén o cadro
completo de dirección. O direc-
tor xeral adxunto executivo será
Xavier García de Paredes (pro-
cedente de Caixa Galicia) e, de
forma temporal, crearase un co-
mité de integración, a cargo de
Óscar Rodríguez (Caixanova) e
Ramón Seoane (Caixa Galicia),
que controlará os procesos de
unión. Do primeiro deles de-
penderán as áreas de obra so-
cial, patrimonio e secretaría de
dirección; mentres que ao se-
gundo corresponderanlle as
responsabilidades en interven-
ción, control do gasto e servizo
de estudos. A dirección de estra-
texia ocuparaa Henrique Tella-
do (Caixa Galicia); mentres que

Así mesmo, as comisións de
control, delegada e de retribu-
cións, investimentos e obra so-
cial serán tamén paritarias.

Caixa Galicia e Caixanova,
que lle comunicaron a decisión
á Comisión Nacional do Merca-
do de Valores (CNMV), informa-
ron tamén do contido á Xunta,
como supervisora do proceso.
No documento de integración
aprobado fixéronse os axustes
requiridos polo regulador ban-
cario, despois de que as entida-
des presentasen o pasado 14 de
abril o borrador do mesmo.

As principais magnitudes
mantéñense con respecto a
aquel documento. A axuda do
FROB é do 2% dos activos pon-
derados por risco das dúas en-
tidades. A nova entidade terá
uns 90.000 millóns de euros de
volume de negocio, aínda que
prevén desinvestimentos que
reduzan en 8.000 millóns de
euros a cifra inicial de activos
ponderados por risco (APR).
Ademais, a rede de oficinas su-
perará as 1.100 sucursais, aín-
da que as entidades detectan o
solapamento de 300, polo que
se producirá unha “reestrutu-
ración comercial”.

En canto á negociación labo-
ral, aínda que xa comezaron as
reunións cos sindicatos, a nece-
sidade de suprimir máis de
1.000 postos de traballo na nova
entidade é un dos elementos
controvertidos por resolver.
Unha parte faríase por prexubi-
lacións, pero iso non cubre toda
a rebaixa de plantilla.�

En setembro xa funcionará
a nova caixa galega
O Banco de España
aprobou a integración
por fusión de Caixa
Galicia e Caixa Nova
unha vez presentado
o proxecto
antes do 30 de xuño

>>>

Xosé Luís Pegoserá o novo Director Xeral da Caixa.  A.G.N.

FRACASO
XXoosséé  MMaannuueell  BBaarrrreeiirroo
Vicepresidente do PPdeG

E spaña, e especialmente Galicia, non sacou ningún rédi-
to da presidencia semestral da Unión Europea. E non

cabe dúbida de que todos os países que ostentan este cargo
rotatorio tentan deixar pegada e marcar tendencia durante
o seu mandato, e na meirande parte dos casos, lógrano.  

Pero no caso español podése dicir que foi un rotundo fra-
caso. A valoración é unánime e debe axustarse bastante ben
á realidade porque nin sequera o propio presidente José
Luis Rodríguez Zapatero se afanou moito en contradicir o
cualificativo e limitouse a definir como razoábel o resultado. 

O goberno socialista desaproveitou outra vez máis unha
oportunidade importante, que tardará máis dunha década
en repetirse, dado o número crecente de membros da
unión, para prestixiar a imaxe do noso país. A súa actuación,
de feito, derivou no efecto contrario. A intervención da UE
na política económica que impulsa Zapatero puxo de mani-
festo a pouca credibilidade e confianza que a súa actuación
lle ofrece ao resto de socios europeos. 

O presidente español non logrou sequera reforzar a
súa propia imaxe no exterior coa tan desexada e buscada
foto co líder norteamericano Barack Obama, nun pobre
intento por compensar, cando menos, o crecente descré-
dito interno.

No caso concreto de Galicia, o presidente non foi quen de
cumprir a seu compromiso de anular o veto imposto aos es-
taleiros de Fene para construír barcos de uso civil; non se
aproveitou para promover a celebración do Xacobeo cando,
dada a crise económica existente, non é razoábel (e menos
aínda intelixente) desaproveitar calquera oportunidade que
poida contribuír a elevar o noso PIB; non se impulsaron as
políticas de cohesión e volveu deixarse ao seu libre albedrío
(o que equivale a dicir no absoluto abandono) os sectores
produtivos estratéxicos da nosa comunidade, léase pesca e
produción agrogandeira. 

A Galicia nin sequera se lle deu a oportunidade de aco-
ller algunha das reunións ao máis alto nivel que se desen-
volveron durante este semestre de presidencia pese a ser,
por exemplo, unha potencia de referencia mundial na ac-
tividade pesqueira.

En fin, unha nefasta xestión, tamén neste ámbito, que de-
sembocou no descrédito exterior e na perda de soberanía á
hora de fixar a política económica interna.�

A Galicia non se lle deu 
a oportunidade de acoller
algunha das reunións
de alto nivel”

’’

José Luís Rodríguez Zapatero e Elena Salgado.  SUSANA VERA / REUTERS

’’

A nova entidade terá
uns 90.000 millóns de euros
de volume de negocio”

’’
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traditorias. Empresarios areei-
ros, algún deles concelleiro so-
cialista en Salvaterra, enfrontá-
ronse á consellaría, esixíndolle
á Xunta que fose ela a que abo-
ase os dereitos mineiros da dis-
cordia, a pesar das sentenzas
que imposibilitaban esta vía.
Novas sentenzas en sentido
contrario abríronlles as portas a
un acordo entre os propietarios
das parcelas, o Goberno galego
e empresarios areeiros, pero a
chegada dun novo goberno á
Xunta paralizou outra volta es-
ta saída. Segundo os afectados,
foi Feixóo o que incumpriu o
pacto acadado.

E NISO CHEGOU O SUPREMO. A carón
destes preitos, había outros
dous. Propietarios de vivendas
recorreran as expropiacións,

Pedro González
O seu nome técnico é Plisan,
Plataforma Loxística de Salvate-
rra-As Neves, é está promovida
pola Zona Franca de Vigo, a Au-
toridade Portuaria da mesma ci-
dade e a Xunta. Explanar a gran-
de extensión que ocupa esixiu
importantes movementos de
terras, que son os que agora es-
tán no centro da polémica. 

O porto seco atópase ben co-
municado grazas ao ferrocarril e
a dúas autovías. A súa entrada
en funcionamento serviría de
impulso para a área industrial
do sur de Galiza. A paralización
polo Supremo do Plan Especial,
que proporcionaba o marco le-
gal do porto seco, provocará un
atraso que, economicamente,
se pode traducir na perda das
actuais vantaxes competitivas.

UN INICIO CON NÚÑEZ FEIXÓO. Alber-
te Núñez Feixóo foi o que lle deu
o visto bo ao plano especial des-
te proxecto, cando era conse-
lleiro de Ordenación Territorial,
no último goberno Fraga. Parte
dos problemas xerados por esta
infraestrutura, que pronto her-
daría o bipartito, viñan xerados
pola expropiación de casas
construídas, algunhas delas sen
licenza ou fóra de ordenamen-
to. Varios dos seus propietarios
estiveron á cabeza das primei-
ras protestas. 

Outro dos conflitos foi o deri-
vado dos dereitos mineiros,
nunha zona rica en area e grava.
Estaba previsto que antes de ex-
planar, extraeríanse e daríanse-
lles a empresas areeiras da zona
para que as explotasen. O maior
problema foi ditaminar quen
debía sufragar os dereitos mi-
neiros dos propietarios das par-
celas. As primeiras sentenzas ao
respecto consideraban que a
Xunta non podía pagar dereitos
se as parcelas non estaban sen-
do explotadas no momento da
expropiación. Un convenio, asi-
nado por Feixóo, na súa época
de conselleiro, pretendía que fo-
sen os propios areeiros os que se
responsabilizasen do pago. 

O bipartito, coa conselleira
Táboas á fronte, viuse involu-
crado nun debate xerado polos
afectados que se amparaban
na existencia de sentenzas con-

mais ao tratarse, nalgúns casos,
de edificacións ilegais, as súas
demandas non foron adiante. A
alternativa dos propietarios

consistiu en ensaiar a vía máis
radical: o recurso contra o con-
xunto do Plan Especial que lle dá
rango legal ao Porto Seco. 

É un preito de anos sobre o
que agora o Supremo vén de
emitir sentenza. A paralización
deste Plan Especial polo alto
tribunal deixa tras de si múlti-
plos danos. Os traballos do
Porto Seco xa non teñen mar-
cha atrás e os prexuízos ecoló-
xicos e a propietarios resultan
xa irreversíbeis.�

O porto de Salvaterra parado en seco
Ceferino Díaz

T ras máis de dous anos de
negociacións infrutuosas

entre sindicatos e patronal, o
goberno vese obrigado a pre-
sentar un decreto para a refor-
ma laboral. Mentres que o go-
berno pensa que é positiva pa-
ra o conxunto da economía,
equilibrada e que non reduce
os dereitos dos traballadores,
para os empresarios queda
curta e os sindicatos considé-
rana excesiva, remarcando os
aspectos negativos sen aten-
der as vantaxes de futuro. Es-
tán no seu dereito, pero o go-
berno estaba obrigado a facer
unha proposta para todos. 

Facíase necesario revisar a
nosa lexislación laboral, que
crea emprego nas fases expan-
sivas do ciclo e o destrúe con
igual ou maior intensidade nas
crises. Por iso a máxima aspi-
ración do goberno –que com-
parto– é que ao volver crecer a
economía a lexislación laboral
favorecerá a creación de pos-
tos de traballo con maiores do-
ses de estabilidade. Ademais, a
reforma trata de axudar a frear
a destrución de emprego nas
empresas en crise. 

Mais non nos trabuque-
mos, esta reforma por si soa
non vai crear emprego, debe
vir acompañada dun cambio
na conxuntura económica.
Non estaría mal un cambio de
cultura tanto no estamento
empresarial como nos traba-
lladores, que deberán ver o
centro de traballo como un es-
pazo común cando veñen du-
ras pero tamén nas épocas de
bonanza. Falamos de algo que
nos levará tempo, pero agora
que están tan de moda os mo-
delos hai que saber que o ale-
mán vai nesa dirección.

Os grupos parlamentarios,
no proceso de perfilación do
decreto, deberán enmendar e
retratarse. En todo caso coida-
mos que primará o sentidiño e
coa implicación de todos, ta-
mén da outra esquerda, o par-
lamento aprobará un texto de
amplo consenso.�

A RETRATARSE’’

’’Empresarios e  
traballadores deben
cambiar
a súa cultura
laboral”

Obras da PLISAN de Salvaterra-As Neves. SONIA DAPONTE / A.G.N.

A cualificada como ‘a maior zona industrial da
Eurorexión Galiza-Norte de Portugal’, que se atopa
na súa última fase de desenvolvemento,
vén de ser paralizada por unha sentenza do Supremo

O caso do porto seco de Salvate-

rra é un exemplo actual do que

xa constitúe unha tradición, tan-

to nas nosas latitudes coma nou-

tras: a de facer oposición política

poñendo en xogo infraestruturas

básicas de interese xeral.

O resultado deste enredo é

que ningunha forza se pode sen-

tir beneficiada, pero todas saen

danadas. Os cambios de alterna-

tiva na Xunta propiciaron que  o

que era bo para o PP, logo deixa-

se de selo e outro tanto lles suce-

de aos socialistas.

Non cabe dúbida de que a

proximidade, no seu día, de

eleccións municipais, as simpa-

tías cara a o PSOE dalgúns em-

presarios areeiros ou a tenden-

cia conservadora que ás veces

se observa nas decisións do

TSXG xogaron un papel negati-

vo no proxecto.�

Partidismo excesivoDanos insalvábeis
A primeira conclusión que
ofrece este caso é a de que
os recursos sobre plans es-
peciais deberían ser trami-
tados con maior rapidez.
Agora os danos resultan in-
salvábeis. O porto seco
queda profundamente to-
cado, á espera da redacción
dun novo plan especial, se
isto é posíbel.�

’’O conflito fica no mesmo
limbo que alberga xa
moitos dos conflitos
urbanísticos deste país”
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Vimianzo, Viveiro....), cando hai
usuarios que o demandan e po-
dían crearse centos de postos de
traballo. E tamén influirá, ade-
mais destas cuestións ligadas á
crise, a negativa política sobre a
lingua. Iso danos moitos argu-
mentos para a crítica e campo
para facer propostas desde os
gobernos municipais, tanto nas
cidades nas que gobernamos
como en vilas importantes co-
mo Carballo ou Monforte no
que a nosa política reverteu ten-
dencias demográficas e econó-
micas negativas e cun dinamis-
mo cultural importante.
SSeerráánn  uunnhhaass  eelleecccciióónnss  mmuunniiccii--
ppaaiiss  sseenn  vvoottoo  CCEERRAA??
Nas municipais é onde máis ten
influído, porque hai concellos
onde é maior o censo de resi-
dentes ausentes que o de resi-
dentes reais, e nos que o voto
CERA decide boa parte da cor-
poración e a alcaldía. A subco-
misión nas Cortes decidiu pórlle
fin a esta anomalía e semella que
vai facerse unha tramitación rá-
pida para que sexa efectivo nas
eleccións de 2011. É un signo de
normalidade democrática nun-
has eleccións que son as máis
próximas aos cidadáns e que es-
taban condicionadas non por
ausentes temporais, senón por
cidadáns que non teñen ningún
vínculo ou nin tan sequera co-
ñecen, o concello no que votan.
O nacionalismo sempre tivo un
discurso propio sobre a emigra-
ción, sobre o dereito ao regreso,
o traballo digno na terra, a aten-
ción á diáspora, pero hai que de-
fender a igualdade equilibrada
de dereitos, e a residencia no
concello é fundamental nunhas
eleccións municipais.�

blecendo acordos nacionais en-
tre correntes ou con outros artifi-
cios. Preferimos deixar que se
dese o debate aberto,democrati-
camente. Outros partidos prefi-
ren escoller a dedo.
SSee  aa  ppaarrttiicciippaacciióónn  nnaass  aasseemmbbllee--
aass  ssee  ccoorrrreessppoonnddeessee  ccooss  rreessuullttaa--
ddooss  ppooddeerrííaann  sseerr  mmooii  ooppttiimmiiss--
ttaass..  TTeeññeenn  aallgguunnhhaa  ppeerrssppeeccttiivvaa??
O reto é que esa participación
tan grande se converta nunha
mobilización nunha campaña
que se presenta favorábel ao
BNG. O contexto de crise e a ac-
tuación do PSOE deixa un cam-
po aberto nas persoas que pre-
cisan un referente de esquerdas
que nós podemos ofertar. Te-
mos campo para construír un
discurso propio na crise e unha
alternativa ao PP. Non se poden
facer predicións.
EEnn  ttooddoo  ccaassoo  sseerráánn  aass  pprriimmeeii--
rraass  eelleecccciióónnss  ddeessppooiiss  ddoo  eessttoouu--
ppiiddoo  ddaa  ccrriissee,,  ccooaa  vviirraaxxee  ddoo
PPSSOOEE,,  ee  ddeessppooiiss  ddoo  rreeggrreessoo  ddoo
PPPP  áá  XXuunnttaa..
Por iso o contexto é interesante.
O balance político e de xestión
de Feixóo é moi negativo, non
oferece liderado aos grandes te-
mas do país, nin propostas nin
solucións. O desmantelamento
dos servizos públicos estase pro-
ducindo desde a súa chegada.
Na sanidade as manifestacións
eran impensábeis o 2 de marzo
de 2009, cando se perderon as
eleccións, e foron moi grandes
en Vigo, en Monforte, en Ponte-
vedra ou en Burela. Están rom-
pendo o sistema de servizos so-
ciais que intentou implantar o
BNG e que se vai consumar co
desmantelamento do Consor-
cio, e faise con centros de días e
xeriátricos pechados (Monforte,

nal que formulou outro xeito de
entender o pluralismo interno.
O noso reto como BNG é que
ambas maneiras de entender o
BNG, e outras como Encontro
Irmandiño e o Movemento Ga-
lego ao Socialismo, se integren
nunha proposta única. As can-
didaturas, unha vez aprobadas,
son de todo o BNG. Podíamos
evitar que se desen esas diferen-
zas, como noutra época, esta-

GALIZA.7.

Xan Carballa
Leva tres anos de portavoz mu-
nicipal nacionalista en Vimian-
zo, concello no que naceu en
1965. Manuel Antelo analiza
nesta entrevista a perspectiva
do BNG nos vindeiros comicios
locais, despois dun proceso in-
terno que os levou a escoller os
cabezas e os primeiros postos
de lista nas setes cidades.
PPoorr  qquuee  eessccoolllleerroonn  oo  nnúúcclleeoo
ddaass  lliissttaass  ddaass  cciiddaaddeess  ccoonn  ttaannttaa
aanntteellaacciióónn??
Non foi algo extraordinario por-
que en 2007 xa o fixéramos. Ago-
ra aprobarémolas no Consello
Nacional e presentarémolas o
10 de xullo. Facémolo así por-
que se entende que despois do
verán xa se lanza a precampaña
e porque en Galiza as cidades te-
ñen un peso moi relevante,
marcan en grande medida o ton
da política municipal global.
OO  rreessttoo  ddaass  lliissttaass  ccaannddoo  aass  tteerráánn??
Hai previsto un consello nacio-
nal en xaneiro e o proceso em-
pezará nos concellos o 1 de no-
vembro. O regulamento é ga-
rantista cos dereitos dos mili-
tantes e adaptouse aos cambios
que se produciron na última
asemblea do BNG. Estes non
son períodos excepcionais para
o BNG, porque a novidade está
nas adaptacións feitas desde a
última asemblea, onde emerxe-
ron dúas formas claras de como
interpretar o proceso político
que agora se puxeron de mani-
festo nas eleccións de diferentes
maneiras. No caso de Vigo exer-
cendo un liderado responsábel,
confluíndo nunha soa candida-
tura arredor do cabeza de lista,
Santi Domínguez, e noutras ci-
dades dilucidando entre dúas
listas de maneira democrática.
No BNG os militantes votan po-
lo candidato que debemos pre-
sentar á sociedade, no PP, por
exemplo en Ourense ou en Vi-
go, os militantes non o deciden.
Este é un valor importante a
trasladar á sociedade.
OOnnddee  hhoouubboo  ddúúaass  lliissttaass,,  ddéérroonn--
ssee  aass  ddúúaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess,,  nnuunnhhaass
cciiddaaddeess  aa  ggaaññaaddoorraa  ccoonnsseegguuiiuu
iinntteeggrraarr  ee  nnoouuttrraass  nnoonn..  QQuuee  iinn--
tteerrpprreettaacciióónn  ppoollííttiiccaa  ffaann??
Ten moito que ver coas dinámi-
cas locais e non hai unha estrate-
xia nacional por parte das dúas
grandes correntes do BNG. A ci-
dadanía pode percibir dous po-
los, o da UPG e o de Máis Galiza,
despois dunha asemblea nacio-

Manuel Antelo, secretario de Acción Municipal do BNG

‘Eliximos os candidatos
democraticamente, outros escollen a dedo’

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Hai un par de anos, cando o
resto das comunidades

autónomas entenderon que a
reforma catalana cambiaba de
raíz as regras do xogo territorial
en España e se lanzaron a refor-
mar os seus estatutos para non
perder posicións, aquí queda-
mos parados porque á dereita
parecíalle que se rachaba Espa-
ña, e que a reconquista tiña que
empezar polo norte, coma
sempre e como Deus manda.
Tentouse todo a convencer a
Feixóo.  Dende o pacto de na-
ción por financiamento de
Quintana á redacción alternati-
va que Touriño preparara para
o cumio de Monte Pío. Todo foi
inútil. O máis que se lle sacou
fora aquel invento de que era-
mos una “rexión histórica”. Ale-
gou daquela Feixóo que o facía
para evitar una reforma que
acabara chocando coa Consti-
tución, que non o movían inte-
reses de partido, como pensa-
mos algúns que sempre pensa-
mos mal e por iso, case nunca
acertamos.

A sentenza do TC vén de des-
pexar o camiño do que é e o que
pode ser. Xa sabemos que, por
exemplo, a proposta de redac-
ción que fixera o BNG para re-
solver a cuestión da identidade
nacional encaixa perfectamen-
te na Constitución. Agora xa
non ten porque haber ningún
problema para que Galicia se
dote dunha norma estatutaria
avanzada, que lle permita com-
petir en igualdade de condi-
cións cos outros territorios do
estado no reparto dos recursos
e das competencias. 

Seguramente alguén terá a
tentación de dicirnos que non
toca agora, que non é impor-
tante, que o que lle importa
agora á xente é a crise e que non
se amaña cun Estatuto novo.
Ao mellor teñen razón. Pero se
é tal, que non se queixen logo
do que Madrid non lles deixa
facer para amañar a crise e farí-
an se puideran.�

E AGORA CAL SERÁ
O PROBLEMA?
’’

’’A proposta de redacción
que fixera o BNG  para
resolver  a cuestión 
da identidade 
nacional encaixa 
na Constitución”

’’As candidaturas, unha vez
aprobadas, son de todo
o BNG. Podíamos evitalo
pero quixemos facer un
debate aberto, sen artificios”

’’A actuación do PSOE deixa
un campo aberto nas persoas
que precisan un referente
que nós podemos ofertar”

’’O balance político de Feixóo
é moi negativo, non ofrece
liderado aos grandes temas,
nin propostas ou solucións”

’’O PP está rompendo
o sistema de servizos sociais
que intentou implantar o
BNG e que se vai consumar
co desmantelamento
do Consorcio”
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IKEA, EN GALEGO

A política lingüística de Ikea en
Galicia queda desvelada
nunha entrevista que lle fai
Xornal de Galicia a DDaanniieell  RRii--
vveerroo, o responsábel da tenda
coruñesa, que está a piques de
abrir. O directivo explica que “a
páxina web local da tenda da
Coruña, por cuestións técni-
cas, non se pode facer en dous
idiomas, así que optamos por
facela só en galego. Tiñamos
dúas opcións, castelán e ga-
lego, que para nós son equiva-
lentes, e finalmente será ínte-
gra en galego. Non se trata
dunha cuestión política nin
moito menos. Para as persoas
que non falen galego, como é o
meu caso, imos facilitar, den-
tro da tenda, clases para que o
aprendan os nosos emprega-
dos. E isto é único na tenda co-
ruñesa. Eu falo portugués e,
aínda que o galego é un idioma
propio e específico con moitas
raíces comúns co portugués,
quizais me resulte máis fácil
aprendelo”. Tamén lle pregun-
tan se os servizos telefónicos
tamén se ofrecerán no noso
idioma e respondeu que “por
descontado. Cando un cliente
que fale galego chame a Ikea
atenderano nese idioma. Se o
noso persoal que fala galego
por casualidade non estivese
presente nese momento na
tenda, tomaráselle o número
de teléfono e chamarémolo
con moita brevidade para
atendelo no seu idioma. Estes
servizos son a nosa responsa-
bilidade”. A actitude positiva
cara o galego deste directivo
queda patente cando indica
que “vou empezar a tomar as
clases en breve. Esforzareime
en aprendelo. Visitei a zona da
Costa da Morte e A Mariña lu-
cense e tiven dificultades para
entendelo nalgunhas zonas,
pero noutros lugares enten-
dino mellor. Eu son comer-
ciante e o que pretendo, sobre
todo, é comprender ás persoas
que me falan, aos clientes, para
poder comunicarme correcta-
mente”. Hai quen reivindica o
dereito a non entendelos.�

O CATALÁN, SEN ESTRÉS

MMaaggíí  CCaammppss, en La Vanguardia
dá conta dunha novidade edi-
torial. “Dous profesionais vin-
culados á Universitat de Valèn-
cia, un valenciano e unha bil-
baína, especialistas, entre ou-
tros campos, en psicoloxía de-
portiva, publican Sortir de l´ar-
mari lingüístic (Angle Editorial)
–Saída do armario lingüístico.
Gemma Sanginés é unha neo-
falante de catalán e Ferran Suay

foi antes profesor de judo e ase-
gura que da súa práctica que-
doulle, sobre todo, “o pracer de
loitar e unha marcada tenden-
cia a aforrar esforzos innecesa-
rios”, toda unha filosofía da
vida que, aplicada ao feito de
falar en catalán, dá resultados
que infunden entusiasmo. E
diso vai o libro. A situación sin-
gular do catalán, lingua minori-
zada, cooficial pero sempre se-
cundaria, prodúcelle tensión
aos falantes que queren vivir en
catalán coa mesma normali-
dade coa que vive un falante de
castelán en España ou un de in-
glés en Gran Bretaña. Para re-
ducir ou eliminar esa tensión
lingüística e seguir defendendo
o dereito de falar en catalán, no
libro diseccionanse seis casos
reais: a falante romanesa, o fa-
lante queimado, a falante
vasca, o tímido, a militante e o
falante africano. Os autores
describen os seis arquetipos,
reclínanos no diván, elaboran a
ficha de autoaxuda e ofrecen a
receita personalizada. Se vos-
tede fala catalán, seguro que se
verá reflectido nun dos seis,
polo que poderá seguir os útiles
consellos de Suay e Sanginés
para saír do armario lingüístico
sen sufrir episodios de ten-
sións”. Para saber se serve para
aquí, haberá que ler o libro.�

O NACIONALISMO
ESPAÑOL

O escritor JJaavviieerr  CCeerrccaass, que é
autor dun artigo que publica
El País Semanal, non se consi-
dera nacionalista pero estima
que “cando un nacionalismo
periférico se desboca monta
unha banda terrorista, pero
cando un nacionalismo esta-
tal se desboca mata a metade
do país”. O autor indica que
“o nacionalismo catalán, di-
gamos, dominou o discurso
ideolóxico en Cataluña du-
rante as últimas décadas,
pero o nacionalismo español
é desde hai máis dun século
en España como unha fina
película que o recobre todo,
ou como Deus, que está en to-
das as partes aínda que nin-
guén o ve. En todas as partes:
na política, na literatura, na fi-
losofía, na filoloxía, no de-
porte. Non estou dicindo que,
como adoitan repetir os na-
cionalistas, todo o mundo é
nacionalista, recoñézao ou
non; o que digo é que o feito
de que ninguén se declare na-
cionalista español non signi-
fica que non existan os nacio-
nalistas españois, senón que
o nacionalismo español
triunfou de tal modo que nin-
guén necesita reivindicalo (a
menos que se reivindique
cunha máscara; por exemplo:
chamándolle constituciona-
lismo)”. Con todo, admite que
“moitos españois estamos de
acordo en que un dos princi-
pais problemas deste país ra-
dica na vixencia do naciona-
lismo, pero non todos esta-
mos de acordo en que ese na-
cionalismo inclúe tamén o
nacionalismo español; de
feito, para moitos españois
non hai en España outros na-
cionalismos que os chamados
nacionalismos periféricos”.�
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LIBERA NOS, 
DOMINE
Francisco Carballo

Andei estes días por terra dos
Comuneros. Non me en-

tretiven no que eu ía dicir. Lin no
camiño libros de historia radical
e vin, en Ávila dos cabaleiros,
museos do século XVI.

Nos de historia, cheguei cos
historiadores á convición de que
estamos nunha sociedade lí-
quida. Que non afloran signos de
revolución. Nin no común, nin
no sindical, nin na burguesía.
Unha burguesía que me lembra
a do XVI castelán: houbo un su-
blevación comuneira, mais
houbo a represión do Empera-
dor, de Filipe II, e aquel espazo de
brillante riqueza téxtil sumiuse
na miseria. Preferiron os cabalei-
ros e os empresarios do téxtil
emigraren ás Indias ou some-
terse aos xenoveses da banca.

A historia é un río que non se
detén. Os do común foron ano
tras ano alimentados polo nacio-
nalcatolicismo: unha suma de re-
signación e utopía celestial. Can-
temos libera nos, Domine. Os
sindicatos pactaron na Moncloa
o neoliberalismo: esta carnicería
dos financeiros e dos neocons.
Que queda? Osquequedenqueo-
conten é unha publicación en
Cesuras-Betanzos, duns cregos
labregos, uns mestres músicos e
algún outro amante do país. Un
milagre de galegos inmortais; dos
que vexo nun video a celebrar a
República galega, 1931.

E con eses galegos de milagre,
digo que estamos nun intre de
novos vieiros de liberación: non
desde a loita de clases ut talis, se-
nón desde a multitude que
pense. Leo unha mensaxe de
Mújica, o presidente de Uruguai:
a invención do Internet é unha
oportunidade sen medida. Para
todos. Que compre? Unha edu-
cación de todos os que queiran
saír desta actual miseria, educa-
ción  responsabilizadora.

Un salto da atonía á melodía,
da submisión á autodecisión, da
apatía e a rutina á creatividade
que se responsabiliza do cos-
mos, de un mesmo e dos cida-
dáns. Un grito nas tebras cara a
luz de creación que segue: liberé-
monos. �

’’

’’Importa e moito
na necesidade
de recoñer as
discriminacións
que se solapan”

ENPOLEIROALLEO

Daniel Rivero,responsábel de Ikea na Coruña.  XORNAL DE GALICIA

’’O poder de Méndez e Gaioso
[nas caixas de aforro]
era omnímodo;
os demais eran simples
acompañantes”

[Vítor Moro]
Ex subdirector xeral
do Banco de España.

MANEL FONDEVILA / PÚBLICO

Javier Cercas. 
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M. Obelleiro
Supuxeron unha aposta arris-
cada do BNG na Xunta e susci-
taron o interese doutras auto-
nomías. No 2006, a creación
dos centros Quéroteremataba
coa exclusión da sexualidade
na axenda do Goberno galego.
A exaculación precoz, as enfer-
midades de transmisión se-
xual, a prevención do emba-
razo ou o aborto deixaron de
considerarse tabús, mais desde
a chegada do PP a San Cae-
tano, volven ficar no silencio.
Namentres, os votos populares
aprobaron no Parlamento
unha lei impulsada por asocia-
cións antiabortistas que ago-
cha a creación e o financia-
mento con fondos públicos
dunha rede privada de apoio
ás mulleres embarazadas. 

Até o de agora, tamén os
centros Quérote fornecían in-
formación e protección neste
sentido e non “obrigaban” a
abortar as mozas –como acu-
sou ao bipartito Paula Prado,
deputada do PP. Durante o de-
bate no Pleno da Cámara,
Prado aplaudiu a norma ao en-
tender que “axudará a solucio-
nar o problema demográfico”
de Galiza. Entre o balbordo do
hemiciclo, as bancadas socia-
listas e as nacionalistas afaná-
ronse en censurar unha lei que
“retrotrae, con conceptos ran-
cios, unha carga de moralidade
inaceptábel” e que “non res-
pecta a liberdade para decidir”.
O texto da norma impulsada
por colectivos contrarios ao
aborto incide na “informa-
ción” ás mulleres en estado.
Porén, nada di de axudas ás
nais e aos pais nin de novas
medidas que garantan a conci-
liación familiar e laboral.

BAIXAN OS ABORTOS. A parlamen-
tar do PSdeG, Silvia Fraga, ins-
tou o PP a “deixar de tratar as
mulleres de xeito paternalista”
e acusou os conservadores de

intentar boicotear a Lei do
Aborto aprobada no Congreso
dos Deputados –que estabe-
lece que a interrupción volun-
taria do embarazo e un dereito,
nunca unha obriga. Na mesma
liña, a viceportavoz do BNG no
Parlamento, Ana Pontón, criti-
cou que se financie con diñeiro
dos galegos e galegas asocia-
cións contra o aborto, “men-
tres que os centros Quérote,
que traballan na prevención,
están paralizados”. 

Pontón lembra que o único
período no que diminuíu o nú-
mero de abortos foi durante o
bipartito, “o que demostra que
investir neste ámbito contri-
búe a evitar os embarazos non
desexados”. Os datos do Mi-
nisterio de Igualdade revelan

GALIZA.9.

refas que deben desempeñar a
partir de agora os técnicos con-
tratados pola Dirección Xeral
de Xuventude, como os cursos
de condución segura, sobre a
drogodependencia ou a buli-
mia. No que vai de lexislatura, a
Xunta lonxe de desenvolver
campañas para facer visíbeis
os centros, optou por limitar-
lles o servizo, como no caso da
Coruña e de Burela, onde dei-
xaron de abrilos acotío. E iso
malia as advertencias de médi-
cos e educadores, que alertan
de que os adolescentes care-
cen dunha formación axeitada
en sexualidade. A falta de inte-
rese que suscita a rede de ase-
soramento afectivo-sexual no
Goberno queda plasmada na
propia web www.querote.org,
que só recolle tres noticias
desde a chegada do PP a San
Caetano. Tamén se advirte na
modificación dos convenios
sobre o asesoramento xurídico
de gais, lesbianas e transexuais
(LGBT), colectivo que, se-
gundo fontes próximas aos
centros, está a ser esquecido. A
propia Consellaría de Traballo
e Benestar confirmou as novi-
dades desta rede de centros,
que agora se presentan baixo a
etiqueta Quérote +. O que foi
un impulso á sexualidade res-
ponsábel e segura pasa a con-
verterse nun servizo que ofre-
cerá “unha orientación en
máis eidos”, en palabras da
consellaría.�

que as interrupcións volunta-
rias pasaron de 2.546 no 2007 a
1.981 –a segunda cifra máis
baixa do rexistro histórico– no
2008, último ano do que se po-
súe información.

‘SEXUALIDADE PERVERTIDA’. As mes-
mas organizacións ultracon-
servadoras que participaron na
recollida de sinaturas a prol da
lei de protección á muller em-
barazada criticaron con dureza
os centros Quérotedesde a súa
aparición. En marzo deste
mesmo ano, Hazte Oír –do
Foro Español da Familia– pe-
diulle á Xunta que non promo-
vese “unha sexualidade per-
vertida entre os adolescentes”.
Esta entidade –que abrangue
posturas que oscilan entre o
Opus Dei e os Lexionarios de
Cristo– considera a homose-
xualidade como patoloxía e re-
xeita toda política de tendencia
liberal ou progresista. Nin se-
quera acepta a existencia do
aborto terapéutico, aquel xus-
tificado por razóns médicas ao
quedar en perigo a nai ou o
bebé. Algúns dos integrantes
de Hazte Oír, que acusan o PP
de “acomplexado”, militan en
partidos como a Comunión
Tradicionalista Carlista, a Al-
ternativa Española ou Familia
y Vida.

FREO ÁS ACTIVIDADES. Á falta de
promoción que padecen os
Quérote súmanse as novas ta-
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O PP aproba a creación
dunha rede privada ‘de
apoio a mulleres
embarazadas’
–promovida por
asociacións
antiabortistas– á vez que
paraliza os centros
Quérote

Da sexualidade á educación viaria

Deputadas e visitantes ao parlamento durante o pleno que aprobou a ILP da 'Red Madre'. PEPE FERRÍN/ A.G.N.

119 ANOS DE
XOGOS FLORAIS
María Xosé Queizán

O22 de xuño, na Igrexa de
San Domingos de Tui,

diante duns fermosos e orixi-
nais altares barrocos, cele-
brouse un recital poético, no
que tiven a honra de participar,
xunto a Darío Xohán Cabana,
acompañados por Néstor Sutil,
novísimo intérprete da frauta
traveseira, para conmemorar
os Xogos Florais de Tui. A idea
destes Xogos, en realidade cer-
tame literario, procede do re-
nacemento da lírica occitana,
de tanto valor na Idade Media.
Seguiron a pauta en Cataluña e
logo en Galicia. Os primeiros
Xogos Florais celebráronse na
Coruña no 1861 e gañou o 1º
accésit Francisco Añón. Un dos
principais organizadores fora
Antonio de la Iglesia, que se en-
cargou de publicar unha es-
colma dos poemas presenta-
dos, co nome Album da Cari-
dade, na que figuraban poe-
mas de Rosalía e Pondal. Os
Xogos Florais de Tui, en 1891,
foron os primeiros que se fixe-
ron integramente en galego,
non só os poemas presenta-
dos, senón todo o acto, se-
gundo os estatutos. O presi-
dente, Manuel Murguía, leu o
seu discurso, sendo un dos tres
únicos textos que o patriarca
das letras escribiu en galego. O
1º premio foi unha rosa natu-
ral, gañada por Eladio Rodri-
guez, que, ao estar ausente, de-
legou en Murguía para entre-
garlla á que sería Raíña da Festa
e faría entrega do resto dos pre-
mios desde o seu sitial no cen-
tro do escenario do teatro, gar-
dada polos maceiros do Con-
cello. Co 4º premio, un alfinete
de turquesas e brillantes, foi
premiada Filomena Dato Mu-
ruais coa composición O gai-
teiro de Xixón. En Tui houbo
varios días de festas nas que
participaron portugueses e as-
turianos.�

’’

’’Os de Tui foron os primeiros
organizados
integramente
en galego”

’’Os abortos diminuíron
co bipartito”

[Ana Pontón]
Viceportavoz do BNG.

’’Os centros Quérote
atenderán agora ámbitos
como a seguridade viaria ou
a drogodependencia”
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LOIS PEREIRO
Fran Alonso

Amediados dos 90, cando
eu andaba enleado en pre-

parar a saída da colección de
poesía ‘Ablativo Absoluto’, que
procuraba un enfoque renova-
do para visibilizar as voces
emerxentes, comenteille a Josi-
toPereiro que sería emblemáti-
co poder contar cun poemario
do seu irmán Lois. As miñas pa-
labras transmitían a empatía
que o consello editorial de Abla-
tivo Absoluto sentía pola poéti-
ca de Poemas 1981/1991, o úni-
co libro que Pereiro publicara. E
el encarnaba a transgresión, a
ruptura, a marxinalidade, a
vangarda, o malditismo, a peri-
feria. O que eu non esperaba é
que pouco despois me chama-
se o propio Lois ofrecéndome a
súa Poesía última de amor e en-
fermidade. Se cadra vivía ese
momento en que, como afirma
Iago Martínez, esperta do mal-
ditismo e “se reconcilia coa súa
condición de escritor”. Quería
publicalo en Xerais. Para o lan-
zamento de ‘Ablativo Absoluto’
era unha noticia magnífica. Só
puntualizou: “Antes de enviar-
cho, quero comentarllo a Paco
Macías”. Paco fora o editor do
seu único poemario. Unhas se-
manas máis tarde chamoume
outra vez. “Mándoche xa o li-
bro”, asegurou. Entón pregun-
teille se xa llo comentara a Ma-
cías. “Non”, dixo, “pero estou
completamente decidido a pu-
blicalo en Xerais”. “En calquera
caso, coméntallo”, insistinlle
sabendo que corría o risco de
que o libro fuxise das miñas
mans. E iso foi o que sucedeu. E,
malia todo, ao final alegreime
de que sucedese, porque a saí-
da de ‘Ablativo Absoluto’ atra-
souse ata despois da súa morte
e, coa publicación en Positivas,
o libro chegou ás súas mans. 

Morto ao 37 anos, Pereiro
encarna un creador radical, ca-
paz de tensionar a súa obra, ob-
xecto de culto, vitalmente mal-
dito, que enlaza con Manuel
Antonio. 

A decisión da Academia é un
pleno ao 15.�

’’

’’Pereiro encarna
un creador radical,
vitalmente
maldito”

Aforra enerxía.
SSUUBBSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA  AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA

Información semanal de calidade

De acordo á LOPD, informámolo de que os seus datos persoais serán rexistrados nos ficheiros automatizados ou non de Promocións Culturais Galegas SA, para xestionar a súa solicitude. De
acordo á LSSI solicitamos o seu consentimento para remitirlle información comercial sobre a nosa actividade a través de medios electrónicos e/ou postal, incluso unha vez rematada a rela-
ción contractual coa mesma finalidade. Vde. poderá usar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación, oposición mediante un escrito anexando unha copia do DNI a rúa do Príncipe
nº 22, baixo, Galerías 36202, Vigo (Pontevedra). No caso de producirse algunha modificación, pregamos nolo comunique coa finalidade de manter os seus datos actualizados.
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Xan Carballa
A intención do Partido Popular
ao recorrer 114 dos 223 artigos
do Estatut catalán foi unha im-
pugnación total que, agora, que-
da desacreditada pola decisión
do tribunal presidido pola gale-
ga Maria Emilia Casas. Cando
Federico Trillo e Soraya Sáenz de
Santamaría presentaron, en
agosto de 2006, o recurso, o texto
estaba aprobado por esmaga-
dora maioría no Parlament cata-
lán, rebaixado polas Cortes e re-
ferendado directamente pola ci-
dadanía de Cataluña. Derrota-
das as súas teses, o PP desatou
unha fortísima campaña políti-
ca e mediática como ariete para
derrogar o aprobado, pola vía de
impugnar no Constitucional o
que se aprobara democratica-
mente, mudando o tribunal dun
organismo de revisión nunha
terceira cámara plenipotencia-
ria, e a algúns dos seus mem-
bros, como o decisivo Manuel
Aragón, en verdadeiros substitu-
tos da soberanía popular.

A truculencia sen fin do pro-
ceso, con xuíces como Tremps
excluídos arbitrariamente ou a
morte e non substitución dou-
tro maxistrado, ademais de
exercer en funcións outros
máis polo bloqueo da renova-
ción do PP, non conseguiron o
obxectivo final de cuestionar o
conxunto do Estado das Auto-
nomías, proposta real da ponla
máis extrema dos populares, li-
derada pola FAES, e que tivo
entre outras estratexias de obs-
taculización o chamado “Ma-
nifiesto de la Lengua Común”.

OS DETALLES DA SENTENZA. O que se
coñeceu, a falta do texto definiti-
vo, é que tres son os bloques
principais cuestionados. O da
xustiza é o que sofre máis, non
admitíndose un poder xudicial
catalán, nunha decisión que, en

cadea, afectará a outros estatu-
tos vixentes e que non foron re-
curridos. Tamén foi limitada a
capacidade de fixar impostos lo-
cais e, en materia lingüística,
deixouse un paso por riba o cas-
telán ao tirarlle ao catalán o ran-
go de lingua preferente na ad-
ministración, pero de entrada
sálvase a inmersión lingüística
na escola. O que fai que as con-
clusións sexan aínda prelimina-
res é que falta por coñecerse a
sentenza en detalle e sobre todo
os axustes interpretativos, que
afectan a numerosas cuestións e
poden limitar máis o Estatut.

Un dos cabalos de batalla da
dereita, incluído o sector xacobi-
no do PSOE representado por
Peces Barba, foi derrotado. Un-
ha das trabes de ouro simbólicas
do texto catalán, o carácter de
Cataluña como nación, mantí-
vose. Semella que por máis que
se debuxe outra realidade, foi no
terreo do simbólico onde máis
empeño había, sabedores de
que os camiños de limitar com-
petencias por vía orzamentaria,
de financiamento autónomico
ou de suprasoberanía europea
son moi grandes e discrecionais.
Aínda que non se atreveron a
anular o preámbulo o empeño
de tirarlle valor xurídico á deno-
minación de nación  fixo que se
realizase unha redacción espe-
cífica para reiterar o que xa era
sabido por outra sentenzas, que
é o límite do seu valor xurídico.
Os xornais e os opinadores da
dereita fixeron fincapé especial
nisto: a sentenza mantén a “in-
disolúbel unidade da nación es-
pañola”. Unha ladaíña que por
repetida é máis banal.

REACCIÓNS E ELECCIÓNS. A resposta
dos partidos cataláns, agás o PP
e Ciutadans, foi unánime e me-
dirase a súa influencia na mani-
festación do 10 de xullo, convo-

cada en Barcelona polo Om-
nium Cultural baixo o lema
“Nosaltres decidim, som una
nació”. Detrás dunha senyera
marcharán os tres presidentes
que tivo a Generalitat desde
1980 e prevese unha asistencia
que, por máis que o negue Ma-
drid, condicionará o futuro do
debate territorial. Para as forzas
nacionalistas catalás o pacto da
transición crebouse co cuestio-
namento dunha lei referenda-

da. Así o pensa CiU que recla-
mou que as eleccións se adian-
ten a setembro e agarima unha
maioría absoluta, mentres ERC
recibe unha inxección de opti-
mismo cando os inquéritos dá-
banlle unha baixa relevante.

As posicións de PSC e PP son
máis delicadas. O primeiro por-
que Montilla non quere pagar as
indecisións de Zapatero, con
quen se vai reunir decontado. O
presidente da Generalitat reac-
cionou rapidamente póndose á
fronte da mobilización, nunha
postura que todas forzas pro-Es-
tatut tiñan en parte pactada pre-
viamente. De feito a presión
exercida en común nos últimos
meses conseguiu evitar unha
crise política maior se se daba a
práctica derrogación do Estatut
de atenderse as peticións des-
mesuradas do PP. 

A propia formación de Ali-
cia Sánchez Camacho e Raxoi
mide as súas palabras, e prefire
adoptar unha actitude de
mansedume, criticada feroz-
mente por elementos como Ji-
ménez Losantos, sabedor que
o futuro, tanto en Cataluña co-
mo en España, pasa por nego-
ciar co nacionalismo catalán.�
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Os sindicatos amosan músculo na folga do Metro.Despois do escaso se-

guimento da folga de funcionarios, o conflito no transporte metropolitano

de Madrid permítelle ao sindicalismo amosar a súa forza co horizonte da fol-

ga xeral de setembro. A imposición duns servizos mínimos que deixaba a

folga sen ningunha utlidade, recibiu como resposta a paralización total do

servizo e o caos na capital.�

DEBATE TERRITORIAL

Pujol, Maragalle Montillaencabezarán una gran manifestación, o 10 de xullo, co le-

ma ‘Nós decidimos, somos unha nación’.                                                     GUSTAU NACARINO / REUTERS

O Constitucional limita o Estatut
pero non se atreve a anulalo
Despois de catro anos, un Constitucional
degradado só se atreve con 14 dos máis de 114
artigos do Estatuto de Cataluña recurridos polo PP

Xosé A. Gaciño

Entre os preconceptos cen-
tralistas contra os diferen-

tes pobos periféricos, aos anda-
luces tocoulles, hai moito tem-
po, a etiqueta da indolencia e,
desde a transición, a da indo-
lencia subsidiada. O pretexto,
os programas para obras de in-
fraestruturas locais, que lles ser-
ven aos xornaleiros en paro (en
Andalucía e Extremadura) para
completar as peonadas esixidas
para cobrar o subsidio de de-
semprego agrario. 

O último e máis exótico ata-
que emprendeuno o presiden-
te da construtora Sacyr-Valle-
hermoso, Luis del Rivero, para
quen, con estes subsidios, o
campo andaluz leva camiño de
converterse nunha reserva
apache, co persoal entregado
ao alcol e tabaco. 

Foi un goberno da UCD
quen empezou este sistema cos
Fondos de Emprego Comuni-
tario. O PSOE consolidouno co-
mo Plan de Emprego Rural en
1984 e cando o PP (crítico co
PER) chegou ao goberno en
1996, mantívoo co nome de
Acordo para o Emprego e Pro-
tección Social Agraria, mesmo
baixando a 35 o número míni-
mo de peonadas para cobrar o
subsidio. Agora chámase Pro-
grama de Fomento do Empre-
go Agrario e axuda a 137.500 tra-
balladores, que cobran unha
media de 420 euros ao mes. 

Con todas as súas insufi-
ciencias e corruptelas, o siste-
ma serviu para superar unha
situación de miseria crónica e
para manter certa paz social,
que beneficiou os grandes pro-
pietarios rurais, eses que reci-
ben a maior parte das axudas
europeas (quen estea libre de
subvencións, que lance a pri-
meira pedra) e que tamén se
aproveitan das condicións á
baixa que crean a inmigración
irregular e a crise de nunca aca-
bar. Quizais xa non necesitan o
PER para contar con man de
obra submisa.�

RESERVA APACHE
’’

’’O PER permitiu a saída 
da miseria crónica
dos traballadores
e beneficiou
os grandes
propietarios”

’’Mantense uha das trabes
de ouro do Estatut:
o carácter de Cataluña
como nación”

’’O catalán perde o rango
de lingua preferente
na administración,
pero sálvase a inmersión
lingüística na escola”
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Ánxelo González Vicente
Vicedirector do IGADI (www.igadi.org)

Desde este mes de xullo, as ré-
deas do Consello da UE son to-
madas por un dos seis países
fundadores da Unión, Bélxica,
que máis unha vez atravesa
por unha situación política de-
licada. A eventual inestabilida-
de interna belga non terá efec-
tos negativos no funciona-
mento institucional europeo,
por non ser un caso en absolu-
to comparábel ao da dirección
checa de hai un ano; Bélxica é
profundamente europeísta.
Tampouco irá ser un asunto de
máxima actualidade para a ci-
dadanía do país, que estará
máis atento á conformación
dun novo executivo. No entan-
to, si poderá ter unha influen-
cia indirecta, pero de relevo, na
configuración da futura coali-
ción de goberno.

O 22 de abril abríase unha
nova crise política en Bélxica
ao quebrar a coalición que sos-
tiña o goberno do demócrata-
cristián Yves Leterme. A dispu-
ta entre flamengos e valóns á
volta do excepcionalismo da
provincia do Brabante flamen-
go, que a diferenza das demais
se divide, a efectos electorais,
en dous distritos, fora a causa.
Lémbrese que a tal división po-
sibilita que os valóns que viven
no distrito electoral do oeste,
Brussel-Halle-Vilvoorde, con-
ten cuns dereitos políticos en
territorio flamengo dos que os
flamengos non pode gozar en
ningún distrito valón. Algo, cla-
ro, considerado intolerábel po-
los neerlandófonos.

O colapso do goberno con-
ducía a unhas eleccións antici-
padas que tiveron lugar o 13 de
xuño. Os tres partidos que fací-
an parte do executivo prece-
dente foron severamente casti-
gados. Pola contra, os resulta-
dos foron notabelmente favo-
rábeis para os independentis-
tas da Nova Alianza Flamenga
en Flandres e o Partido Socia-
lista en Valonia. Son os dous

partidos vistos como gañado-
res e, por tanto, os que contarí-

an con maior lexitimidade pa-
ra facer parte dunha nova coa-
lición de goberno. E niso están.

Non vai ser unha tarefa fácil:
os independentistas son con-
servadores e os socialistas de
esquerdas, os primeiros arelan
camiñar cara á confederación
e futura independencia total e
os segundos quixeran manter
unha unión suficiente como
para que o maior pulo econó-
mico dos flamengos do norte
poida acabar enganchando os
economicamente menos di-
námicos valóns do sur. Mais as
mensaxes dos dous líderes te-
ñen sido conciliadoras nas últi-
mas semanas. Os socialistas
queren unha nova reforma
constitucional, a sexta, que au-
mente os poderes das rexións.
Os independentistas suxírense
dispostos a deixar o posto de
primeiro ministro libre para o

líder socialista, Elio di Rupo.

FUXIR DO CASTIGO DOS MERCADOS.
Hai certa présa por atinxir un
entendemento do que poida
resultar un executivo sólido.
Ou que, polo menos, pareza
sólido durante o tempo sufi-
ciente. Cómpre espantar os
fantasmas do castigo dos mer-
cados financeiros: Bélxica é o
terceiro país máis endebedado
da UE, por detrás de Grecia e
Italia; e a presidencia da UE
non axudará a disimular as di-
ficultades políticas internas.

Así as cousas, unha alianza
entre independentistas fla-
mengos, que chegarían por vez
primeira ao goberno, e socia-
listas é a máis probábel. Para-
doxalmente, o partido de Bart
de Wever posibilitaría un pri-
meiro ministro francófono por
primeira vez desde 1974.�

Independentistas
flamengos e socialistas
francófonos
responsabilízanse
da dura misión
de lograr a estabilidade
para o país xusto cando
toma o mando da UE

Bélxica, a estraña alianza
X.L. Franco Grande

En febreiro deste ano, Ja-
mes Cowan, comandante

das forzas británicas en Hel-
mand, dixo que a operación
Moshtarak, destinada a atacar
os talibáns nos seus tobos,
marcará o camiño do final da
insurxencia en Afganistán. A
ben medida cautela británica é
visto que non é unha virtude
de Cowan.

Catro meses despois, o opti-
mismo minguou e xa se reco-
ñece que a operación en Kan-
dahar vai máis lenta do que se
agardaba. Despois de terlle
anunciado ao mundo, á ma-
neira de Hollywood, a “grande
ofensiva da OTAN”, baixaron
os fumes e as forzas de ocupa-
ción foron esnafrándose con-
tra a realidade.

E non só militarmente se-
nón tamén moralmente: os
continuos erros da aviación da
OTAN, as mortes de civís, alpo-
rizan con toda a razón o pobo
afgán. O mesmo Hamid Karzai
tivo que lembrarlles aos ocu-
pantes  que “non todos aqueles
que usan turbantes  e prendas
locais son membros do Tali-
bán”. Así andan as cousas.

Por outra banda, ao día de
hoxe, Afganistán, de ser o pri-
meiro produtor de opio do
mundo, estase convertendo
nun significativo consumidor
de droga. Algo que, sumado á
pobreza do país e á desmorali-
zación da guerra, leva á socie-
dade a non ver futuro, aínda
tendo as inmensas potenciali-
dades que o país ten.

E aínda así, o país resiste. E
pode facer capitular o exército
máis sofisticado e poderoso do
mundo. Tanto é así que Nir Ru-
sen, un dos poucos xornalistas
que conseguiron infiltrase en te-
rritorio dos talibáns, asegura que
estes están collendo máis e máis
territorio cada día. Estase facen-
do realidade, pois, o dito de que
“en Afganistán ninguén gaña”.�

LATEXOS

AFGANISTÁN
RESISTE

’’

O país pasou de ser 
o primeiro produtor de opio
a estar entre os países
con maior
consumo
de drogas”

’’

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’Os nacionalistas flamengos
queren camiñar
cara á confederación;
os socialistas integrar
na prosperidade
o máis pobre sur valón”

Bart de Wever, líder da Nova Alianza Flamenga. FRANÇOIS LENOIR / REUTERS

’’Paradoxalmente, a alianza
colocaría un primeiro
ministro francófono,
algo inédito desde o 1974”
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xa aos movementos especula-
tivos de capital, de acabar cos
paraísos fiscais.

As grandes fracturas do Cu-
mio de Toronto producíronse
á hora de fixar o modelo de re-
cuperación para os países en
crise, que é o mesmo que dicir,
fixar a prioridade nos países
desenvolvidos: reducir o déficit
ou estimular o crecemento con
incentivos públicos.

Non hai un acordo común
ante a disxuntiva de potenciar
o crecemento económico
–postura defendida por Was-
hington, Brasília ou Beixing–
ou priorizar o axuste fiscal,pro-
movido polos gobernos euro-
peos, liderados por Berlín,
Moscova ou Tokio. Para o mi-
nistro do Tesouro estadouni-
dense, Timothy Geithner, Eu-
ropa e o Xapón non traballan
para estimular a demanda do-
méstica. Lembrou que un dos
erros da Gran Depresión dos
anos 30 foi retirar os incentivos
de súpeto. 

A presidenta arxentina su-
mouse á postura norteameri-
cana. Debuxou un panorama
para o vello continente similar
ao acontecido coas medidas de
austeridade do país austral no
2001, antes de que se declarase
en creba. “O enfoque de Euro-
pa no recorte do déficit é abso-
lutamente equivocado", dixo
Cristina Fernández.

A declaración final que inte-
gra posturas profundamente
diverxentes, propugnando re-
ducir os déficits públicos pero
tamén estimular o crecemen-
to, máis que unha solución sa-
lomónica, semella unha solu-
ción de compromiso á carta,
onde cada país elixa o menú.

RECUPERAR A CONFIANZA. Coa po-
pularidade caendo precipita-
damente nos países desenvol-
vidos, onde ningún mandata-
rio supera o 50% de confianza:
Barack Obama: 48%, Silvio
Berlusconi: 41%, Angela Mer-
kel: 40%, Nicolas Sarkozy: 30%,
Stephan Harper: 30%, José Só-
crates: 30%, José Luis Rodrí-
guez Zapatero: 28%... teñen a
responsabilidade de recuperar
a confianza da sociedade en
políticas públicas das que non
sexan damnificados.

O G-20 deixou claro que
non existen modelos únicos.
Posturas como a do premio
Nobel de Economía , Joseph
Stiglitz, que avoga por crear
bancos nacionais que suplan a
escaseza de circulante para o
crédito ao investimento e ao
consumo, ou a imposición
dunha taxa ás transaccións fi-
nanceiras especulativas, for-
man parte de vellas alternati-
vas (Taxa Tobín do 1971) que
agora encontran máis defen-
sores.�

tes o que preocupa é baixar os
custos financeiros para min-
guar os altos xuros que cons-
trinxen as economías locais.

Pero as diverxencias van
máis alá da conveniencia de
regular os mercados financei-
ros, da imposición de impostos
aos grandes bancos, dunha ta-

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Se algo quedou claro no cumio
do G-20 en Toronto é que non
hai un único camiño para a re-
cuperación, nin un só modelo
de crecemento económico.

No G-20, ao que España
asiste como convidada, convi-
ve o G-8 : Alemaña, Canadá,
Francia, os EE UU, Gran Bre-
taña, Italia, o Xapón e Rusia; a
UE e  outras 11 economías
emerxentes: Sudáfrica, Arabia
Saudita, Arxentina, Australia,
o Brasil, a China, Corea do Sur,
a India, Indonesia, México e
Turquía.

Pouco teñen que ver os paí-
ses nos que radican os grandes
grupos financeiros que provo-
caron a crise do 2008 coas eco-
nomías que non teñen bancos
enfermos da avaricia. Se para
os países desenvolvidos  se
considera necesaria unha taxa
que regule os excesos da enti-
dades financeiros para a crea-
ción dun fondo preventivo, po-
la contra, nos países emerxen-

O gran debate da reunión en Toronto dos países máis
puxantes do mundo acabou borroso: ¿convén reducir
o déficit público a risco de estancarse ou cómpre
maior gasto estatal para incentivar a actividade?

Dilema no G-20: medrar ou aforrar

REFORMA / KIRGUIZISTÁN

NOVA CONSTITUCIÓN 
PARLAMENTARISTA

O goberno interino de Kir-
guizistán, que preside Roza
Otunbaieva, logrou sacar
adiante cun
90 cento de
apoios a no-
va constitu-
ción do país
asiático, que
racha a tra-
dición pre-
sidencialista
para consagrar un sistema
parlamentarista que escolle-
rá Xefe de Estado cada cinco
anos. Analistas internacio-
nais consideran que hai ris-
co de escisión de territorios
que aproveiten o novo siste-
ma para proclamaren a in-
dependencia.�

VIOLENCIA POLÍTICA / MÉXICO

OUTRO POLÍTICO ASASINADO
A MANS DOS NARCOS

Rodolfo Torre, candidato do
Partido Revolucionario Insti-
tucional á presidencia do Es-
tado mexicano de Tamauli-
pas, foi asasinado o 28 de xu-
ño nunha cilada de grupos
de narcotraficantes. O candi-
dato, xefe da oposición no te-
rritorio, encabezaba as son-
daxes preelectorais e mani-
festara o seu compromiso a
loitar contra os cárteles da
droga. Torre é o segundo po-
lítico en morrer tras anunciar
medidas contra as redes do
crime organizado. Des que
no 2006 chegou ao poder Fe-
lipe Calderón, morreron no
país centroamericano máis
de 25.000 persoas.�

SERVIZO SECRETO / EE UU

DETIDAS DEZ ESPÍAS RUSAS

O goberno dos EE UU con-
firmou que detivo unha
cuadrilla de dez espías su-
p o s t a -
mente ao
s e r v i z o
de Rusia.
Estas es-
pías es-
tán acu-
sadas de branquear diñeiro
e de venderlle información
a un goberno estranxeiro,
aínda que se descoñece cal
era a súa función real. Se-
gundo o servizo secreto, os
agora detidos eran rusos
emigrados nos EE UU que
tiñan a misión de infiltrarse
nos órganos de decisión po-
lítica. Rusia non fixo nin-
gunha declaración.�

Roza Otunbaieva,

presidenta do go-

berno interino de

Kirguizistán.
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Os líderes asistentes á reunión do G-20 en Toronto. REUTERS

’’O enfoque de Europa 
no recorte do déficit
é absolutamente
equivocado”

[Cristina Fernández]
Presidenta da Arxentina.

’’Non existen modelos únicos
para definir a maneira
de saír da crise”
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A minoría xudía de Sudáfrica
está dividida entre os grupos
sionistas –ben relacionados con
Tel Aviv e encargados, entre ou-
tras cousas, de facilitar os trámi-
tes para a emigración de xudeus
a Israel– e os críticos co modelo
político israelí. Estes últimos for-
man parte, en moitas ocasións,
da intelligentsia que asesora os
gobernos que, desde tempos da
presidencia de Nelson Mandela,
forma o Congreso Nacional Afri-
cano (CNA).

Exemplo deste tipo de xudeu
é Ronnie Kasrils (Johannesbur-
go, 1938). Membro do comité
central do Partido Comunista
desde hai décadas, foi estreito
colaborador de Nelson Mande-
la no CNA e estivo ao cargo de
operacións de propaganda no
exilio británico e de planifica-
ción militar da guerrilla sudafri-
cana na década do 1980. Foi mi-
nistro do goberno de Sudáfrica
entre o 1999 e o 2008, primeiro
de Bosques e Augas e logo dos
Servizos de Intelixencia.

Kasrils gañou a xenreira isra-
elí –e do sionismo do seu país–
pola súa diáfana postura propa-
lestina. A través dunha organi-
zación de dereitos civís (Not in
my name (Non no meu nome))
denunciou os crimes de guerra
do exército hebreo, tanto nos te-
rritorios ocupados coma na
guerra do Líbano. O prestixioso
político lidera unha corrente de
opinión que conta con partida-
rios no parlamento, a universi-
dade e os movementos sociais.

SIONISTAS E RACISTAS, UNIDOS. Un
dos que lle leron a requesta

César Lorenzo Gil
Calcúlase que en Sudáfrica vi-
ven 70.000 xudeus, a maior colo-
nia hebrea en África. Desde hai
dous séculos, varios dos seus re-
presentantes ocuparon diversos
postos de influencia na vida so-
cial e política do país. Hoxe en
día, parte da comunidade xudía
ten unha visión crítica con Isra-
el. Tanto polo modelo discrimi-
natorio cos palestinos coma po-
las boas relacións que Tel Aviv
mantivo co réxime do apartheid
durante case cinco décadas. Pe-
ro esa postura ten que enfron-
tarse moitas veces coa fortaleza
das organizacións sionistas, que
manteñen unha forte influencia
en África do Sur.

O 3 de maio do 2010, o xuíz
sudafricano Richard Goldstone
(Johannesburgo, 1938) non só
celebrou en Johannesburgo o
bar mitzvah do seu neto. Este
prestixioso maxistrado tivo que
dar explicacións diante dos líde-
res da comunidade xudía sio-
nista por ter asinado meses an-
tes un informe das Nacións Uni-
das no que culpaba o exército is-
raelí e a Hamas de graves viola-
cións dos dereitos humanos no
transcurso da ‘Operación
Chumbo Fundido’ sobre Gaza.

Goldstone foi acusado po-
los sionistas do seu país de “es-
quecer que é xudeu” e non tra-
tar a Israel con deferencia se-
nón máis ben “coma se fose
outro país, calquera país”. E ti-
vo que escoitar os reproches da
súa comunidade relixiosa, en
público, nos prolegómenos da
cerimonia fundamental para a
fe hebrea. 
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Israel visto polos xudeus de Sudáfrica
Gran parte da comunidade xudía do país
está en contra das políticas de Tel Aviv,
colaboracionista co réxime do apartheid

A OLLADA DOS OUTROS

A inmigración xudía a Sudáfrica co-

mezou tras a colonización portu-

guesa xa que o Imperio permitiu a li-

berdade relixiosa até o 1573.

O segundo fluxo de inmigran-

tes xudeus chegou coa coloniza-

ción holandesa, no século XVII. Va-

rios xudeus holandeses tiveron

postos de responsabilidade nas

colonias sudafricanas.

Mais a grande onda de inmi-

gración xudía produciuse a partir

do século XIX. Primeiro entre xu-

deus dos Estados alemáns e do Im-

perio austríaco e máis tarde desde

o Imperio ruso, principalmente

desde a actual Lituania.

No século XX, as tensións euro-

peas entre Alemaña e Gran Bretaña

trasládanse á colonia sudafricana. A

comunidade afrikaner (de fala neer-

landesa) faise filoxermánica por ra-

zóns culturais pero tamén pola lon-

ga historia de enfrontamentos cos

colonos británicos. O distanciamen-

to medrou logo da subida ao poder

dos nazis en Alemaña. Moitos afri-

kaners aceptaron esta ideoloxía e

asumiron os postulados antisemitas

de Adolf Hitler. Entre outras medi-

das, limitouse a inmigración de xu-

deus de Europa central e impediuse

o traslado de moitos fuxidos do ho-

rror nazi.

O antisemitismo dos colonos afrikaners

’’O sudafricano Malan foi
o primeiro xefe de Estado
estranxeiro en visitar
Tel Aviv, no 1953”

>>> Ronnie Kasrils[á esquerda] nunha protesta contra a ocupación israelí en Palestina cando era ministro. MIKE HUTCHINGS/ REUTERS
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ao xuíz Goldstone foi o
presidente da Federación Sio-
nista Sudafricana, Avrom Kren-
gel. Esta organización mantén
unha grande influencia na so-
ciedade sudafricana e non é raro
ver textos de Krengel defenden-
do a postura israelí fronte a críti-
cas que aparecen en xornais e
incluso programas de televisión.
Aínda que non presuma espe-
cialmente, Krengel tense reuni-
do máis dunha vez cos líderes fi-
lonazis do Partido Nacional, que
mantén intacto o seu ideario so-
bre o supremacismo racial. El
sempre se defendeu afirmando
que eran necesarios os contac-
tos mutuos “para evitar a marxi-
nación e polo tanto o fanatismo
entre un sector dos afrikaners”. 

En realidade, a colaboración
entre racismo e sionismo vén de
moi lonxe. O estadounidense
Richard P. Stevens analizou o
importante papel que xogou o
primeiro ministro sudafricano
na década do 1930 Christian
Smuts na creación do Estado de
Israel. Smuts apoiou en todos os

foros a Chaim Weizmann, pai
teórico do sionismo, que logo
había ser o primeiro presidente
israelí. Smuts tamén foi pai teó-
rico, neste caso do apartheid.

As relacións entre Pretoria e
Tel Aviv foron moi boas durante
décadas, aínda que formalmen-
te Israel denunciase a discrimi-
nación dos negros desde a déca-
da do 1960. O sudafricano de
orixe xudía pero veciño dos EE
UU desde pequeno, Sacha Pola-
kow-Suransky, publicou recen-
temente The Unspoken Allian-
ce: Israel’s Secret Relationship
with Apartheid South Africa(A
alianza calada: As relacións se-
cretas de Israel coa Sudáfrica do
Apartheid). Nese libro, o histo-
riador dá conta dos plans de Shi-
mon Peres para intercambiar co
réxime racista a bomba atómica
na década do 1970.

Polokow-Suransky analiza
documentación inédita até
agora que desvela que ambas
chancelarías intercambiaron
tecnoloxía nuclear a cambio
de materias primas necesarias
para a industria atómica, co-
mo uranio ou plutonio. O libro
dá conta dun acordo por escri-
to de venda de mísiles Xericó
con cabeza nuclear, xusto me-
ses antes de que se firmase un
grande acordo internacional
para prohibir a venda de ar-
mas a Sudáfrica. Israel non só
non cumpriu o embargo se-
nón que converteu a Sudáfrica
no seu principal cliente. O go-
berno racista de Pretoria com-
prou armas e adestramento
militar até a súa fin por un va-
lor que se estima en 10.000 mi-
llóns de dólares.

Outros traballos deste autor
desvelaron a importancia es-
tratéxica do mercado co país
africano para o desenvolve-
mento de diversas industrias
israelís, en especial a xoiaría de
diamantes, que florece na ci-
dade de Ramat Gan.

En todos os negocios entre
Israel e a Sudáfrica racista, as
principais organizacións sionis-
tas funcionaron como enlace
necesario para buscar financia-
mento. Como explica o pintor
Arthur Goldreich (Johannesbur-
go, 1929), encarcerado polo réxi-
me racista do seu país e actual-
mente nacionalizado israelí, “a
sociedade deste país, cando
despois da guerra do Yom Kip-
pur se sentiu soa e pobre, deci-
diu pactar con calquera con tal
de sobrevivir, así fose cun réxi-
me que brunía esvásticas en pri-
vado”. Goldreich é hoxe un acti-
vista firme contra a ocupación e
sobre todo contra os métodos
de discriminación por raza no
seu país adoptivo. “As cousas
aquí recórdanme demasiado ao
que vía de novo no meu país”.�
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Encontro entre Shimon Peres [á esquerda] e Nelson Mandelaen Johannesburgo.

Peres impulsou a venda de armas israelís ao goberno racista que mantiña preso a

Mandela.    JUDA NGWENYA / REUTERS

Varios dos máis ferventes
opositores políticos ao mo-
delo de discriminación con-
tra os negros en Sudáfrica
eran de relixión xudía. Entre
os máis destacados, Helen
Suzman, deputada de es-
querdas que foi pioneira na
presenza feminina no parla-
mento e que apoiou publica-
mente o Congreso Nacional
Africano (CNA), deixándose
fotografar moitas veces con
Nelson Mandela na cadea.

Outro líder opositor desta-
cado foi Harry Schwarz, naci-
do en Alemaña e comprome-
tido coa loita antirracista des-
de o ano da chegada ao poder
do Partido Nacional. El foi o
ideólogo da resistencia pasiva
contra o apartheide amais do
seu traballo político, foi un
dos avogados máis compro-
metidos coa causa negra.
Amigo persoal de Nelson

Mandela, converteuse no pri-
meiro embaixador sudafrica-
no nos EE UU contrario ás
ideas racistas do réxime de
Pretoria (1991).

Outros nomes da resisten-
cia antirracista relacionados
coa cultura xudía foron o de
Nadine Gordimer, escritora
que colaborou intimamente
con Mandela (redactoulle
moitos dos seus discursos),
Denis Goldberg, Lionel
Bernstein, Bob Hepple, Ha-
rold Wolpe e o xa menciona-
do Arthur Goldreich foron
procesados no famoso Caso
Rivonia (1963), operación
policial e xudicial do réxime
para acabar co CNA. Foron
altos cargos do partido hoxe
maioritario en Sudáfrica Joe
Slovo, Ray Simons, Raymond
Suttner amais do devandito
Ronnie Kasrils. Ruth First, es-
posa de Slovo, foi unha dura
opositora desde o exilio in-
glés. Os seus escritos foron
considerados un perigo na-
cional polo goberno, que or-
denou o seu asasinato no
1982. Morreu ao abrir unha
carta bomba. O vínculo pri-
mordial entre os xudeus e os
negros na loita contra o
apartheid foi o Partido Co-
munista, ilegalizado no 1948
e no que foi fundamental o
labor da minoría xudía.�

Protagonismo xudeu
contra o apartheid

’’De entre os brancos que
combateron o apartheid
destaca a minoría xudía,
moitas veces a través
do Partido Comunista”

Dous xudeus estadounidenses participan en Durban (Sudáfrica) nunha marcha

a favor da independencia palestina.

’’Ronnie Kasrils,
xudeu sudafricano, gañou
a xenreira de Israel
por denunciar os crimes
de guerra do seu exército
en Palestina e o Líbano”

’’O goberno racista
de Pretoria comproulle
a Israel armas e
adestramento militar
até a súa fin por un valor
estimado en 10.000 millóns
de dólares”

O nacemento de Israel no 1948

coincide co ascenso ao poder do Par-

tido Nacional Sudafricano, unha for-

za racista que pronto implantará o

sistema de apartheid que crea dife-

renzas entre brancos e negros. Curio-

samente, os xudeus non sufriron

persecución aínda que se favoreceu

a emigración cara a Israel.

Os líderes racistas sudafricanos ti-

veron moi boas relacións co novo es-

tado de Israel e, no 1953, o primeiro

ministro de Sudáfrica Daniel François

Malan foi o primeiro xefe de Estado

estranxeiro en visitar Tel Aviv. O go-

berno permitiu e fomentou o comer-

cio entre ambos os Estados e aos xu-

deus de ideoloxía sionista garantíu-

selles vantaxes fiscais para o envío de

diñeiro a Israel.�

>>>
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O pasado día 22, o parlamento
galego votaba por unanimi-
dade a proposición de lei im-
pulsada por unha iniciativa le-
xislativa popular que pide le-
vantarlle o veto a Navantia-
Fene para que poida adicarse á
reparación e construción de
buques civís, así como para
que a Xunta apoie e promova o
sector naval.

Só un día despois, o presi-
dente Zapatero respondía, nas
Cortes madrileñas, a unha pre-
gunta dun deputado do BNG
sobre o mesmo tema. Zapatero
comparecía no pleno para dar
conta da súa actuación no úl-
timo Consello de Bruxelas. “Tra-
ballei –dixo– o tema do estaleiro
de Fene pero é un tema difícil,
moi difícil”. O presidente non
concretou cales foran as xes-
tións oficiais que realizara, o que
levou a que o deputado galego,
Francisco Jorquera, o acusase
de ofrecer “unha resposta vaga”. 

“Se o balanzo global da Pre-
sidencia española foi decep-
cionante, dixo Jorquera, que
dicir dos asuntos que forma-
ban parte da axenda galega?”.
O mesmo deputado lembrou-
lle ao presidente o acordo aca-
dado no último debate de polí-
tica xeral de 2009 para que se
renegociasen os acordos sobre
Navantia.

“Nin sequera o intentaron”,
dixo tamén Jorquera nas Cor-
tes, quen ao mesmo tempo
lembrou que Joaquín Almunia,
Comisario Europeo da Com-
petencia, recoñeceu publica-
mente que o Goberno español
non lle pedira revisar a deci-
sión que afecta ao estaleiro.

A POLÉMICA DAS AXUDAS. A nega-
tiva a volver poñer en marcha o
naval de Fene foi argumentada
en varias ocasións en base ás
axudas recibidas polo estaleiro.
Neste sentido, Jorquera criti-
cou o Goberno por “limitarse a
dar por boas as resistencias ini-
ciais de Almunia” e ironizou

sobre o exceso de celo do Co-
misario da Competencia.
“¿Non saben o señor Almunia
e o Goberno que a resolución
do Congreso se refería exclusi-
vamente ao estaleiro de Fene,

que só se beneficiou dunha
minúscula parte das axudas
públicas concedidas ao con-
xunto dos estaleiros españois
do grupo Izar? ¿Non saben que
a UE autorizou axudas públi-
cas de Polonia aos estaleiros de
Gdansk por 251 millóns de eu-
ros sen restricións compará-
beis ás de Fene?

Jorquera tamén lembrou as
axudas da UE á banca e ao au-
tomóbil (os recursos públicos
para salvar os bancos ascen-
den a 3,3 billóns de euros na
UE). E puxo de manifesto que
os acordos sobre o sector naval
estabelecen que os compromi-
sos poderán ser revisados en
caso de existiren feitos novos
relevantes, como a actual crise.
Mentres tanto, lembrou o
mesmo deputado, Repsol ten
que encargarlles a construción
dos seus gaseiros a Corea.�

Manuel Cao

Areunión do G-20 a pasada fin de semana vén reco-
ñecer o carácter multipolar da economía global e a

caducidade da hexemonía dos EE UU á hora de definir
as estratexias clave en materia de política económica. A
substitución do G-8 polo G-20 como organismo infor-
mal determinante vén dar conta dun mundo diverso e
plural onde as imposicións por razóns de lexitimidade
xurídico-formal chocan cunha realidade cambiante con
dinámicas e interaccións que requiren de modelos de
diálogo, cooperación e desacordos pactados que asegu-
ren a convivencia.

A realidade observada segundo as variábeis da econo-
mía real e, en particular, segundo os factores máis diná-
micos: tecnoloxía, formación do capital humano, cali-
dade institucional e bon goberno, imponse a uns merca-
dos moi mediatizados por Wall Street para alongar no
tempo os réditos da vitoria dos EE UU na Segunda Gue-
rra Mundial. A nova Unión Europea, liderada por Ale-
maña e Francia co predominio da primeira, estase a con-
verter nun polo fundamental na nova arquitectura eco-
nómica e institucional –de aí proveñen as operacións de
acoso á área euro– pero esta UE só é un axente máis
nunha sociedade global na que a China, a India, o Brasil
e outras potencias dan novas oportunidades para África,
América Latina e o resto de Asia.

O acordos en política económica fuxiron de estrate-
xias comúns pero, globalmente, a opción por políticas
expansivas promovida por Washington seguindo os
seus expertos keynesianos máis recoñecidos non foi
aceptada e apostouse pola liberdade de tratamento para
cada país pero cunha clara mensaxe a favor de reducir
déficit e débeda públicas, o que pode dar lugar a unha
nova vaga de privatizacións e recorte das políticas do Es-
tado. A idea de máis mercado e menos Estado é consis-
tente cunha globalización onde os países con modelos
avanzados de benestar son minoría e onde a necesidade
de competir con economías desregulamentadas obriga
a mellorar en tecnoloxía ou axustar o nivel de vida á ca-
pacidade competitiva do país pois as políticas redistri-
butivas de tipo espacial ou persoal teñen cada vez me-
nos defensores. 

España, situada na área de influencia do euro, seguiu
esta vez as propostas de Angela Merkel-Nicolas Sarkozy
sen concesións ao progresismo deixando a Mariano Ra-
xoi na tesitura de ter que desbordar a José Luis Rodríguez
Zapatero pola dereita ou pola esquerda engadindo con-
fusión no electorado. A coincidencia nas políticas de afo-
rro e redución do déficit foi absoluta mentres a imposi-
ción á banca quedou para algúns países moi impactados
pola desregulamentación financeiro-bursátil mentres os
demais terán que atender ás súas especificidades. Es-
paña terá que tratar con coidado o sector bancario casti-
gado pola burbulla inmobiliaria pero aparentemente só-
lido polas operacións no exterior, polos sistemas de re-
gulación e garantía e polo diñeiro negro que sempre
acudiu a financiar a débeda española coa axuda da inter-
mediación bancaria e das medidas de opacidade fiscal
para grandes patrimonios e investidores.�

España terá que tratar
con coidado o sector bancario
castigado pola burbulla
inmobiliaria”

’’

’’
TORONTO 2010

Zapatero non cumpre con N
RESPOSTAS Á CRISE

A presidencia semestral española da UE non
serviu para levantarlle o veto ao estaleiro de Fene

Instalacións de Navantia en Fene. 

ECONOMÍA.16.
ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

’’Zapatero prometeralle
ao BNG, no último debate
de política xeral de 2009,
renegociar en Bruxelas
o acordo”

’’Almunia, Comisario
Europeo da Competencia,
recoñeceu que o Goberno
español non lle pediu
revisar o veto”

’’Mentres na grada de Fene
medra a herba,
Repsol encárgalle os seus
buques gaseiros a Corea”

O río do
esquecemento

O futuro do estaleiro de Fene

representa, desde hai anos, a

proba do nove dos partidos

que no parlamento galego

votan a prol de que volva fa-

bricar buques, pero en Ma-

drid e Bruxelas abeiran a pro-

posta ou se pronuncian en

sentido diferente. Á inversa

do que lle sucedera aos roma-

nos ao cruzar o río Limia,

PSOE e PP caen no esquece-

mento ao saír de Galiza.�
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Protestas en Francia e Italia.Un millón de persoas se manifestaron en

Francia, o 24 de xuño, contra a reforma das pensións e o atrasado da xubila-

ción dos 60 aos 62 anos. Sarkozy presentou a medida como “xusta”. Ao día

seguinte, unha cantidade similar saíu ás rúas de Italia para protestar contra

os recortes do gasto público propostos por Berlusconi. �

re con Navantia

PACO VILABARROS

A acumulación de noticias
económicas, en xeral negati-
vas e, nalgúns casos mesmo
apocalípticas, sumada aos
reiterados diagnósticos dos
expertos, poden ocultar,
coma nunha nebulosa, al-
gúns datos importantes.

En primeiro lugar cómpre
retrotraerse á historia recente.
A reforma laboral –contratos
lixo, etc.– do 92, aprobada ao
fío doutra crise, non mellorou
apenas a contratación e me-
nos aínda a calidade dos ser-
vizos e a competitividade. Por
outra parte, a insistencia na li-
beralización que agora se
proclama en Europa, xa fora
aplicada en América Latina
nos anos oitenta-noventa
con resultados desastrosos.
Precisamente, a corrección
desas políticas, por gobernos
menos atados ao FMI, é a que
permite que hoxe a América
do Sur sexa, de forma inagar-
dada polos expertos, a que
mellor está a salvar crise.

En segundo lugar, as re-
formas que se anuncian es-
tán sometidas a evidentes
contradicións. ¿Como se
pode argumentar que unha
suba de impostos aos ricos
frearía a economía, esque-
cendo ao mesmo tempo que
os recortes aos asalariados
van provocar unha ralenti-
zación aínda maior do con-
sumo? ¿Como se concilia a
decisión de atrasar as idades
de xubilación, con prexubi-
lacións puntuais pero bas-
tante estendidas (por exem-
plo agora nas caixas) e co in-
terese por reducir o paro en-
tre a mocidade? 

As contradicións afectan
tamén, moi directamente,
ao discurso do presidente.
¿Como pode un líder socia-
lista afirmar que aplica un
recorte social a causa das
circunstancias extraordina-
rias que viven os mercados
financeiros e contra as súas
propias conviccións, cando
o seu goberno xa tomara,
ben antes de que se albis-
case esta crise, unha deci-

sión tan significativa, e
orientadora da política eco-
nómica, como a de suprimir
o imposto sobre o patrimo-
nio?

Nada axuda tampouco o
xefe da oposición, Mariano
Raxoi, cando, nunha decla-
ración digna do mellor Wo-
ody Allen, proclama que os
recortes “son inxustos e in-
suficientes”. Alberte Núñez
Feixóo, pola súa parte, pa-
rece ter esquecido as afirma-
cións que realizaba cando
era opositor e nas que insis-
tía no papel da Xunta na re-
dución do paro. Desde que é
presidente o paro desapare-
ceu da axenda de San Cae-
tano, ao tempo que o gabi-
nete autonómico se esmera
en desviar todos os dardos
cara a Madrid.

Non está de máis, como
remate, citar as palabras do
Nobel de Economía, Joseph
Stiglitz, pronunciadas o pa-
sado 28 de maio, no Círculo
de Bellas Artes da capital de
España: “A austeridade
contra o déficit conduce á
recesión”.�

AS CONTRADICIÓNS DO
DISCURSO ECONÓMICO

TRIBUNA �Xaime Frías

Joseph Stiglitz,nobel de Economía. 

Máis de vinte anos despois da
reconversión naval, Ferrol se-
gue sen recuperarse. As alter-
nativas industriais que da-
quelas se barallaran ficaron
sobre o papel e a comarca é
unha das poucas, dentro das
costeiras, que perde poboa-
ción, ao tempo que a taxa de
paro ascende ao 20%.

Anxos Díaz Pardo, depu-
tada do PPdeG, lembrou que
o peche de estaleiros e indus-
tria auxiliar puxo a comarca
nunha situación “extremada-
mente grave” e reprochoulle
ao xefe do Goberno central,
José Luis Rodríguez Zapatero,
que non cumprise o seu com-
promiso de aproveitar a Pre-

sidencia española da UE para
renegociar o levantamento
do veto á antiga Astano.

Pola súa parte, o portavoz
do BNG, Guillerme Vázquez,

ao tempo que criticou a Zapa-
tero, tamén sinalou que a
Xunta “tampouco fixo nin-
gún esforzo para presionar ao
Goberno de Madrid”.�

Acusacións mútuas mentres crece o paro

José Luis Rodríguez Zapatero.  VINCENT KESSLER / REUTERS

’’Mariano Raxoi, nunha
declaración digna de
Woody Allen, proclamou
que os recortes son
inxustos e insuficientes”
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equipo da Oionesa, represen-
tante dunha localidade da Rio-
xa alavesa, Oión, e que fora o
campión do grupo XVII da Ter-
ceira División, que engloba os
equipos da comunidade autó-
noma rioxana, pero nos que se
inclúen os máis próximos do
País Vasco. Esta eliminatoria, a
tenor dos resultados, foi a máis
complicada para os galegos
que, de novo, tiñan o factor
campo en contra. Pese a non
acadar un resultado considera-
do coma bo no seu campo, xa
que gañara por 2-1, o Coruxo
soubo defenderse con unllas e

Francisco Movilla, campión de
España de billar. O xogador do

Club de Billar Ourense, Francisco

Movilla, proclamouse campión de

España de billar, no torneo celebra-

do en Vigo, ao impoñerse na final

ao xogador canario Sergio Santana

por un contundente 6-0. En semifi-

nais gañáralle a outro dos favori-

tos, o tamén galego Manuel Cas-

tro, por 6-2.�

a cifra de habitantes, até che-
gar aos máis de 16.000 cos que
conta na actualidade. Tam-
pouco a superioridade poboa-
cional e, tamén, deportiva non
foron acicates suficientes para
amargarlle o ascenso os gale-
gos. O Coruxo gañaba clara-
mente no Vao por 2-0, ante ca-
se 3.000 seguidores (a parro-
quia non chega aos 6.000) e lo-
go acadaba un empate a un gol
na visita a terras castelá man-
chegas, que lle daba o tan an-
siado ascenso de categoría e
polo que loitara xa noutras tres
ocasións.�

Antonio Cendán
Na vindeira campaña futbolís-
tica 2010-11, Galicia contará, de
novo, con media ducia de equi-
pos na Segunda B grazas ao as-
censo do Fabril, que recupera
categoría, e do Coruxo, que de-
butará na división de bronce. O
cadro vigués, da parroquia do
mesmo nome, non partía co-
mo favorito na fase de ascenso
xa que, malia realizar un máis
que digno percorrido pola Ter-
ceira División, rematara en
cuarta posición. Este factor foi
crucial nos cruces da fase de as-
censo, xa que, en teoría, tería
que enfrontarse a rivais supe-
riores. Aínda así, o conxunto ga-
lego acadou o ascenso.

PARLA, OIONESA E LA RODA, RIVAIS.
O camiño á categoría de prata
dos galegos non foi doado. O
seu primeiro adversario, o Par-
la, fora subcampión do grupo
madrileño de Terceira. Conta-
ba, ademais, con ser o equipo
representativo dunha cidade
dormitorio de Madrid con

O equipo vigués
dobregou
a combinados
considerados
superiores na loita
polo ascenso

dentes no estadio do rival no
que logrou un meritorio empa-
te a un gol, que o clasificaba pa-
ra a eliminatoria definitiva.

O combinado albaceteño
de La Roda, da localidade do
mesmo nome, foi o seu último
atranco no camiño. Ao igual
que no caso do Oionesa e o
Parla, a localidade á que per-
tencía era superior en número
de habitantes e fora campión
do grupo XVIII, no que se in-
clúen os equipos de Castilla-La
Mancha. O combinado desta
terra pertencía a unha vila que
aumentou considerabelmente

O Coruxo, un modesto en Segunda B
FÚTBOL

A unión entre o plantel e a afeizón facilitou o ascenso.  CORUXO

’’Os seus contrincantes
representaban
a poboacións
con máis habitantes”

máis de 100.000 habitantes, o
que podía ser un motivo de su-
perioridade por mover, teori-
camente, máis afeccionados
que o cadro vigués, represen-
tante dunha parroquia con al-
go máis de 5.000 residentes.
Non embargante, o factor
“grande contra pequeno” non
decidiu a eliminatoria senón
que foi a superioridade dos ga-
legos no terreo de xogo. Des-
pois de endosarlle un contun-
dente 3-0 no estadio do Vao, o
Coruxo foi derrotado 3-2 en

Madrid, un resultado que lle
p e r m i t í a  c o n t i n u a r

adiante no seu camiñar
cara a Segunda B.
Nas semifinais, os
verde e brancos tive-
ron enfronte ao

Moitos equipos no momento en

que chegan a Terceira División to-

can teito e xa non se formulan a

posibilidade de subir máis arriba,

polas dificultades económicas

que pode entrañar un novo as-

censo. A historia recente demostra

que clubs de localidades non moi

grandes acabaron mal despois de

militar nesta división ou superio-

res, agás que se teña un bo patro-

cinador. En Galicia está o caso do

Cambados, presidido por Sito Mi-

ñanco que, a finais dos oitenta e

comezos dos noventa, chegou es-

tar en Segunda B. Agora milita en

preferente. Tamén o equipo das

Pontes, cando estaba patrocinado

pola empresa Endesa chegou á

categoría de bronce. Na actualida-

de, outro conxunto modesto gale-

go, o Montañeiros da Coruña xoga

na Segunda B. Este equipo fíxose

na agrupación de “boys scouts” e

representa, en teoría, ao barrio

herculino da Grela. Aos seus en-

contros acoden unha media de

500 espectadores. 

Outro caso peculiar na Segun-

da B é o combinado salmantino

do Guijuelo, da localidade homó-

nima de escasamente 7.000 habi-

tantes, ao igual que varios equipos

estremeños e murcianos.

Con todo, no fútbol galego es-

tanse a dar máis situacións inver-

sas. Tres dos grandes históricos:

Rácing de Ferrol, SD Compostela e

Ourense, xogarán a vindeira tem-

pada en Terceira División, en tanto

que Arousa e Lalín farano en Re-

xional Preferente.�

Os pequenos e as grandes categorías

CORUXO

18-19 deportes.qxd  29/6/10  22:33  Página 2



Antonio Cendán
O experimento da FIFA de levar
o mundial ao continente africa-
no parece que non está a dar os
resultados agardados, en canto
a asistencia aos recintos deporti-
vos, segundo os primeiros datos
feitos públicos polo organismo
internacional do fútbol. Cando
xa se celebrara a segunda xorna-
da do campionato, é dicir, can-
do todos os equipos xogaran un
mínimo de dous partidos,
300.000 butacas quedaron ba-
leiras. Ningún dos encontros xo-
gados até agora encheu a totali-
dade do aforo. Tan só o Soccer
Cityde Johannesburgo, estivo
abarrotado de afeccionados ao
longo dos dous primeiros parti-
dos, entre eles o inaugural, que
enfrontaba ao país anfitrión co
Uruguai. Pero, a medida que foi
avanzando o campionato, a
presenza de seareiros foi deca-
endo. Fontes da FIFA falan de
que as gradas quedan desocu-
padas nun 5%, aínda que diver-
sas informacións xornalísticas
falan de que ese baleiro puido

DEPORTES.19.ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

superar até o 15% nalgún en-
contro da primeira fase.

CAUSAS DO BALEIRO. Para Sudáfri-
ca 2010 os seus organizadores
contaban con que fose o segun-
do campionato do Mundo de
fútbol con máis asistencia de es-
pectadores despois dos EE
UU’94, pero a realidade é moi
distinta. Nada que ver nin se-
quera cos celebrados en Francia
e Alemaña. Algunhas causas
apuntan directamente á tan ca-
carexada crise económica, non
obstante, non parece radicar aí o
principal factor, senón que ou-
tros como as elevadas taxas de
pobreza do propio país organi-
zador e de varios dos seus veci-
ños poderían explicar o fenó-
meno, xunto tamén á inseguri-
dade, aspecto este que influíu
decisivamente no ánimo de
moitos afeccionados europeos á
hora de desprazarse a terras su-
dafricanas.

Pero a parte das cuestións
que poderían imputárselle a se-
guranza, o certo é que Sudáfrica
é un país moi afastado de Euro-
pa, o que fai que poucos afec-
cionados do continente onde
hai un maior número de apai-
xonados do deporte do balón se
dispoñan a coller as maletas

rumbo ao sur do planeta.
Tampouco a FIFA tivo en

conta o poder adquisitivo dos
sudafricanos e do continente
máis pobre do mundo. O prezo

medio das localidades situase
nos 25 euros, cando en moitos
países veciños (Angola, Zimba-
bue, Mozambique, Botswana,
Namibia) os ingresos son infe-
riores a un euro por día, ao que
se engade o estado crónico de
escaladas bélicas que sofre.

UN GRAN NEGOCIO. Malia todo o
campionato mundial de fútbol
é un importantisimo negocio
para as grandes firmas comer-
ciais e para a FIFA. Incluso en
Sudáfrica, o torneo mostra dúas
facianas. Parece raro falar de
miles de millóns de euros de in-
vestimento cando se trata dun
país no que o 80% da comuni-

dade negra está en paro, a me-
tade dos 49 millóns de habitan-
tes vive na beira da pobreza,
cando hai un 44% de mortali-
dade infantil ou cando o 35%
das mulleres son portadoras do
VIH ou só o 11% da poboación
vive dunha maneira occidental,
algo que contrasta coa celebra-
ción de un Mundial.

O Mundial supuxo un in-
vestimento de 5.500 millóns de
euros, a meirande parte de eles
adicados á  construción de es-
tadios, melloras nos aeropor-
tos, hoteis de luxo e adecua-
ción de algunhas estradas. Ese
diñeiro, segundo sinalan dife-
rentes analistas, non repercuti-
rá no necesitado pobo sudafri-
cano, xa que o investimento di-
rixiuse a sitios sen retorno.

Os estadios seguirán no sitio
tras o Mundial, como as chabo-
las, chamizos ou simples col-
chóns que serven de improvisa-
das casas para miles de sudafri-
canos e que adornan os arredo-
res dos terreos de xogo como o
Moses Mabhidade Durban. O
contraste dos estadios cinco es-
trelas, de puro luxo, coas chabo-
las a escasos metros é unha das
imaxes deste campionato. Ou
que dicir de eses estadios como
o Soccer City de Johannesburgo
ou Green Point de Cidade do
Cabo, con 70.000 localidades de
capacidade en dúas cidades nas
que o fútbol non interesa e cun
custe cada un de 400 millóns de
euros. Que será destes estadios a
partir do 11 de xullo?�

O rostro económico
do Mundial
Menos afeccionados
e turistas que noutros
campionatos

Cerimonia de apertura do mundial en Johannesburgo. DAVID GRAY / REUTERS

Vista xeral do Soccer City Stadiumde Johannesburgo. DAVID CANNON / GETTY IMAGES

’’Que será do Soccer City
de Johannesburgo ou
do Green Point
de Cidade do Cabo,
con 70.000 localidades,
en dúas cidades nas que
o fútbol non interesa,
cando acabe o Mundial?”

Menos turismo
do agardado
Outro dato que pon en dúbida

o éxito do Mundial é o do turis-

mo. As primeiras previsións

apuntaban a 700.000 afeizona-

dos, despois a 500.000 e agora a

cifra reduciuse a 250.000, incluí-

dos os 13.000 xornalistas que

cobren a Copa do Mundo. Iso si

a estimación apunta a que os vi-

sitantes deixarán en Sudáfrica

1.500 millóns de euros, moi lon-

xe dos 5.500 investidos polo pa-

ís gobernado por Zuma, 4.000

deles saídos do erario público.�
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Manuel Veiga [TEXTO & FOTO]

D e vivir hoxe, conta-
ría 52 anos. A esa
idade, autores co-
mo Saramago, re-

centemente falecido, aínda non
iniciaran a súa obra. Os críticos
poderán discutir se Lois Sán-
chez Pereiro (Monforte 1958-A
Coruña 1996) modernizou a po-
esía galega e, se o fixo, até que
punto. Mais, o que xa é indiscu-
tíbel é que acaba de modernizar
o Día das Letras Galegas, cando
menos o do 2011. Por lóxica, ao
ter a Academia que homenaxe-
ar un autor que leve, cando me-
nos, dez anos morto, ao que hai
que sumarlle a idade que xa tiña
cando finou, resulta que o 17 de
maio se lles adica habitualmen-
te a persoas cunha traxectoria
creativa xa algo afastada no
tempo. Se a isto lle sumamos, e
non é o menos importante, a
gran transformación vivida por
Galiza nas últimas tres décadas,
parece doado de comprender
que as ideas de modernidade e
contemporaneidade apenas fi-
guren entre as características
dos personaxes escollidos polos
académicos.  

Lois Pereiro, finado con só 38
anos, é por iso unha excepción.
A maioría dos seus contempo-
ráneos encóntranse felizmente
aínda absorbidos polo labor
creativo. A figura e a obra de Pe-
reiro levará aos colexios, ás libra-
rías e aos medios de comunica-
ción unha estética que aínda se
encontra en pleno  vigor, servirá
para facer preguntas que aínda
non foron respondidas e pode
que achegue o Día das Letras a
públicos habitualmente afasta-
dos desta efeméride. 

UN AUTOR SINGULAR. Se atopáse-
mos un poema de Lois Pereiro
sen asinar, axiña saberiamos
que é da súa autoría. O carácter
singular da súa obra, sobre todo
no marco da literatura galega,
resulta patente e case paralelo
no tempo ao de Suso de Toro na

A obra do autor
monfortino, que será
homenaxeado
o vindeiro 17 de maio,
está chea
de singularidade,
de intercambio
con outras culturas e
de paixón estética

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2011

O poeta no Campo da Compañía
de Monforte en 1978.
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aínda que proveña da marxina-
lidade dunha vila galega que xa
non está no seu mellor momen-
to, é dicir da periferia da perife-
ria. El, co seu trato culto e res-
pectuoso, nunha época de im-
pulsos e rápidos desencantos,
mantívose sempre fiel á súa tra-
xectoria e tamén iso fai que os
seus valores éticos e cívicos per-
manezan. Por detrás das frases
entrecortadas e dos tons punks
é perceptíbel un romantismo
serodio. Que poeta podería evi-
talo? Pereiro aspira, como non, a
acabar coa infamia e a infamia
empeza pola fealdade e pola in-
dignidade. Posa para o fotógrafo
sempre como un esteta, como
un Wilde, sen necesidade de
prepararse, é algo que sae da súa
convicción interior. Ama os
simbolistas franceses, a Baude-
laire. Xa enfermo de morte e nas
escaleiras dun barrio falsamen-
te moderno e degradado, a súa
figura é capaz de elevarse como
a dun bailarín nun teatro.�

viramos e nos aprenderan: o
mundo fervía en calquera par-
te, en inglés, en alemán...”. 

De aí tamén a frecuencia de
citas nos seus libros. É raro non
atopar en cada unha das súas
páxinas unha alusión a algún
autor da modernidade euro-
pea. Os seus estudos na Escola
de Idiomas levárano precisa-
mente a poder ler calquera de-
les nas súas linguas orixinais. A
súa poesía é así, en boa medida
por vocación pero tamén por
necesidade, estranxeirizante,
mesmo nas formas. Para po-
ñerse ao día é preciso saír fóra. 

Esa posta ao día, esa posi-
ción de avanzada, que o leva a
ler narradores como Bernhard
ou Handke dez ou vinte anos
antes que os demais, é a que
converte a súa obra nun pro-
duto contemporáneo.

FILLO DA TRANSICIÓN E AMANTE DA
ESTÉTICA. Pereiro é así un fillo da
Transición, un actor principal

e logo na Coruña. “Todo o que
viamos fronte nosa, aí, a carón,
era unha realidade mediocre e
censurada, e buscabamos im-
petuosamente todo o que de
novo se abría ante os ollos (...),
todo o que nos resultase alleo á
memoria arrepiante do que vi-

narrativa, aínda que ambos en
diferente tonalidade estética. 

Pereiro non foi un seguidor
entusiasta da tradición propia,
pois, entre outras cousas, ¿onde
estaba esa tradición en 1975,
cando el empezou a escribir,
precisamente nunha lingua que
aínda carecía de calquera reco-
ñecemento oficial? A tradición
coñecida resultáballe estraña,
era o franquismo. Por iso, reme-
morando anos despois os co-
mezos afirma: “Defendiamos a
nosa causa a tumba aberta,
fronte a todo o estabelecido, di-
secado e poirento”.

O que o move, coma a moi-
tos mozos que viviron o cam-
bio político ao tempo que a
chegada á idade adulta, é a cu-
riosidade, un desexo de coñe-
cemento no seu caso máis
acentuado que o sitúa un paso
por diante, como recoñecen
todos os que o tratan, entre
eles Manuel Rivas, con quen
coincidiu nos anos de Madrid

CULTURA.21.

Lois Pereiro,
un poeta contemporáneo

ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

Ugia Pedreira,
directora
de aCentral Folque
‘Este é case un
festival de músicas
portuarias’

M.B.
O centro galego de música po-
pular aCentral Folque organiza
por terceiro ano o Ciclo de Mú-
sicas Portuarias, que arranca
en Ferrol o 2 de xullo e que le-
vará a espazos da cidade e ao
Teatro Jofre até o 17 de xullo
unha escolma do patrimonio
musical mariñeiro. Concertos,
contacontos, cantos de taber-
na e paseos musicais en barco
artellan o programa.
EEnn  qquuee  ccoonnssiissttee  eessttaa  eeddiicciióónn??
Na aCentral Folque interésanos
todo o que teña que ver co mar e
co patrimonio musical dos por-
tos. Toda esa música que chega
a nós doutros lugares fomos
quen de tratala, investila e darlle
outro xeito. Neste sentido abri-
mos hai tres anos o ciclo, que ca-
se é un festival de músicas por-
tuarias, en Ferrol. Esta edición
comprende, por unha banda, os
concertos no Teatro Jofre e, por
outra, paseos musicados en bar-
co pola ría ademais do circuíto
de tabernas por Canido, no que
o público canta en cuadrillas.
Como novidade introducimos
as contadas de mariñeiros da
man da Quico Cadaval e Cándi-
do Pazó.
EEnn  ccaarrtteell??
Manecas Costa e Narf presen-
tarán o seu disco Aló irmao. Ta-
mén actuarán Franca Masu,
unha das grandes cantoras sar-
das, e a vocalista valenciana
Mara Aranda co seu grupo Ar-
taica. Todos no Teatro Jofre.
QQuuee  ppeerrsseegguuee  oo  cciicclloo??
A posta en valor desa música
mariñeira, un patrimonio am-
plo que conecta as beiras de to-
do o mundo. Trátase dunha
fonte de recursos culturais,
educativos e económicos dun
territorio.�

’’A obra de Pereiro achéganos
unha estética que aínda
se encontra en pleno vigor”

’’Non foi un seguidor
entusiasta da tradición
propia, pois, entre outras
cousas, onde estaba
esa tradición en 1975?”

M.V.
A maiores da súa participa-
ción nos dous volumes da
obra colectiva De amor e de-
samor, o primeiro libro pro-
pio do autor non viu a luz até
maio de 1992, en Edicións Po-
sitivas. Tratábase da obra Poe-
mas 1981/1991.

Aínda que a vocación poéti-
ca de Lois Pereiro é ben tempe-
rá, pode dicirse que tardou en
publicar. A súa segunda obra
individual saíu do prelo, na
mesma editorial en decembro
de 1995. Titulábase Poesía últi-
ma de amor e enfermidade
1992-1995. Como o mesmo tí-
tulo indica, tratábase conscien-
temente dunha despedida pois
o autor finou só un ano despois. 

O seu derradeiro volume de
poemas ten carácter póstumo.
Titúlase Poemas para unha

loia, facendo un xogo de pala-
bras entre a ave, tamén chama-
da laverca ou cotovía, e a revista
Loia, unha publicación de ca-
rácter artesanal da que se edita-
ron catro números entre 1975 e
1978, e na que se deran a coñe-
cer, por primeira vez, os poe-
mas que contén este libro. Son
versos polo tanto da última
adolescencia. O poeta mar-
chou a Madrid en 1975, cando
contaba 17 anos.

En Poemas para unha loia,
que editou Espiral Maior en

1997, aparece tamén incluído
unha especie de manifesto do
autor, de 14 páxinas, dado a co-
ñecer un ano antes na revista
Luzes de Galiza, e que leva por
título: Modesta proposición
para renunciar a facer xirar a
roda hidráulica dunha cíclica
historia universal da infamia.
Moitas das ideas estéticas e ta-
mén sociais de Pereiro apare-
cen expresadas aquí con bas-
tante claridade.

A propia Luzes, revista diri-
xida por Manuel Rivas, deu a
coñecer, no número seguinte
e dentro dun especial de ho-
menaxe ao autor falecido, os
oito capítulos dunha novela
inacabada –Náufragos do pa-
radiso– que convida a facer
cábalas sobre o futuro do au-
tor na narrativa.

En conxunto, non se pode

afirmar que a obra poética de
Pereiro sexa tan breve como al-
gúns supoñen. O autor era
consciente, así o manifestou
nalgunha entrevista, de que a
poesía é sempre unha procura
do esencial (“Sempre sobran
palabras e retórica: esa é a miña
idea da escrita”). Por iso, e a pe-
sar da pronta vocación de poe-
ta, se sentiu libre das urxencias
de imprentar o seu nome na
capa dun libro e por iso tamén
condensou o que tiña que dicir
en non demasiadas páxinas.

Que morrese con 38 anos
non nos debe levar a pensar
que estamos ante unha obra
incompleta. Incompleta ou só
albiscada, en todo caso, na
narrativa, pero non na poesía.
A poesía de Pereiro está aí in-
tensa e profunda para quen
queira lela.�

’’Que morrese con 38 anos
non debe levar a pensar
que estamos ante
unha obra incompleta”

‘Sempre sobran palabras’
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quela época –Willem De Koo-
ning, Jasper Johns, Robert Raus-
chenberg– complicaron a co-
municación cuns auditorios ti-
moratos e impermeábeis a cal-
quera forma de innovación. Só a
excelente acollida que se lles dis-
pensou na súa primeira xira por
Europa lles proporcionou o
prestixio necesario para ingre-
sar na nómina dos grandes ar-
tistas americanos. 

Case setenta anos despois da
súa fundación e no cabodano
do falecemento do seu creador,

a compañía de Merce Cunning-
ham visitou Galiza por primeira
vez. Os dous programas que
presentaron en Vigo, Compos-
tela e A Coruña permitiron exa-
minar as principais característi-
cas dunha obra esencial para
comprender os vieiros seguidos
pola danza moderna. Unha oca-
sión, daquela, para congratular-
se, pero tamén para interrogar-
nos sobre os motivos da ausen-
cia, até agora, do coreógrafo
americano máis influente do sé-
culo pasado. E, xa de paso, evo-
car outras omisións clamorosas
de artistas imprescindíbeis, vi-
vos e en activo: Trisha Brown,
Carolyn Carson, William Forsyt-
he, Marie Chouinard, Felix Ruc-
kert, Anne Teresa de Keersmae-
ker, Louise Lecavalier… 

As institucións encargadas
da programación cultural gale-
ga exhiben unha desidia preo-
cupante no tocante á actualida-
de do que lle dan a coñecer ao
público, obstaculizando así un-
ha modernización aínda pen-
dente nos hábitos culturais e in-
telectuais da sociedade. Non
parece probábel que a súa acti-
tude cambie nun futuro inme-
diato pero, aínda así, cómpre
recordalo de cando en vez.�

CULTURA.22. ANOSATERRA
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–nunha furgoneta comprada co
diñeiro gañado por Cage nun
concurso da televisión–, ofre-
cendo concertos ante un públi-
co cuxa resposta abalaba entre a
incomprensión escandalizada e
a aberta hostilidade. 

As novidades achegadas po-
la parella –a disociación de mú-
sica e baile, a ruptura da narrati-
vidade propia da danza clásica,
a incorporación do azar á reali-
zación das coreografías– e a aso-
ciación con moitas das máis
rompedoras figuras da arte da-

Manuel Xestoso
Contábao John Cage. Cando
Merce Cunningham recibiu
unha beca da Fundación Gug-
genheim, algún xornalista pre-
guntoulle que ía facer cos car-
tos. Cunningham contestou
cunha soa palabra: “comer”. É
unha das anécdotas que apun-
tan aos non moi agradecidos
inicios dunha carreira que, pa-
ra moitos críticos, inauguraba
o que hoxe coñecemos como
danza contemporánea. 

Cunningham exerceu como
bailarín da compañía de Marta
Graham entre 1939 e 1945, pero
foi na colaboración con Cage
onde atopou o manancial que o
habería converter no gran reno-
vador da danza do século XX. A
primeira peza que os reuniu,
Credo in US, data de 1942 e a
unión entre compositor e core-
ógrafo perdurou durante cinco
décadas, até a morte do primei-
ro. Ambos eran considerados
marxinais nos seus respectivos
campos de creación e Cage ani-
mou a Cunningham a abando-
nar a Graham, cuxos métodos
ninguén se atrevía a cuestionar
daquela. Dedicáronse a perco-
rrer os Estados Unidos, en con-
dicións sumamente precarias

Merce Cunningham chega a Galiza…
con décadas de atraso

Manuel Xestoso
O Teatro de la Abadía de Ma-
drid, o BotProjet de Cataluña, o
Teatro Tascabile de Bérgamo,
The Dico’s do Brasil… son al-
gunhas das compañías que
nonestarán presentes na Mos-
tra de Teatro de Cangas deste
ano. O programa oficial do fes-
tival ábrese coa lista de espec-
táculos que houbo que cance-
lar “polo recorte da subven-
ción realizado pola Consellaría
de Cultura da Xunta de Galiza”. 

Malia o compromiso adqui-
rido polo conselleiro, Roberto
Varela, de manter o orzamento
do ano pasado, a organización
do festival atopouse a última
hora, e co programa xa pecha-

do, con que lles rebaixaran as
axudas a só dez mil euros. (A
efectos comparativos: a mes-
ma consellaría outorgoulle co-
renta e tres mil euros á Feira do
Cocido de Lalín). Isto provo-
cou un reaxuste de urxencia e
–sen tempo para buscar vías de
financiamento alternativas– a
cancelación de moitos dos
compromisos adquiridos bai-
xo a convicción de que o titular
de Cultura mantería a súa pala-
bra. Malia os impeitizos, os or-
ganizadores decidiron manter
os prezos das entradas. 

En todo caso, a Mostra deste
ano reúne case unha vintena
de espectáculos que se propo-
ñen resistir a base de humor.
Pódese destacar a presenza de
Hamster, unha obra do autor
galego Santiago Cortegoso,
montada pola compañía ma-
drileña Triángulo, que tivo un
éxito considerábel na capital
do Estado. Cortegoso tamén

estará presente coa súa propia
compañía con A filla de Woody
Allen, outro texto propio. O
belga Elliot mostrará o humor
máis popular do festival, men-
tres que os portugueses da
compañía Peripecia achega-
rán a maior dose de sarcasmo
con A louca historia duma pe-

nínsula, unha particular cróni-
ca do devir histórico da penín-
sula Ibérica. As andaluzas de
Chirigóticas mostrarán como
aproveitar o potencial das tra-
dicións populares –neste caso
a do entroido gaditano– para
crear un espectáculo teatral. O
exotismo virá da man dos
ucraínos Mimirichi e o humor
do país servirao Carlos Blanco
co seuFolk oral. 

A Mostra acollerá tamén o
segundo Encontro Ibérico de
Revistas de Teatro e o primeiro
Encontro de Mostras e Festivais
de Teatro de Galiza, no que se
tentará adoptar unha estratexia
común ante a política errática
da Consellaría de Cultura en
materia de artes escénicas.�

’’Só a excelente acollida
que se lles dispensou
na primeira xira por Europa
lles proporcionou
o prestixio necesario
para ingresar na nómina
dos grandes artistas
americanos”

Resistir a base de humor
Cangas abre unha
Mostra de Teatro
ameazada pola redución
de axudas

UERE SABER MÁIS?
Programa completo
da Mostra de Cangas en
mostrateatrocangas.org

?

’’O programa oficial do festival
ábrese coa lista de
espectáculos que houbo que
cancelar polo recorte da
subvención realizado pola
Consellaría de Cultura”

Mimirichi, unha compañía de Kiev.

20-22 cultura apertura.qxd  30/6/10  00:14  Página 4



1 - 7 DE XULLO DE 2010

Redacción/ilustracións:

Gonzalo Vilas

Cando fomos facer os contidos deste Bule-Bule dixé-

monos unha cousa,.....pero mellor que a acertes ti,

resolvendo este xeroglífico!

1- Xeroglífico

Esta familia estaba tan ansiosa por ir á praia, que esque-

ceu levar no coche un mapa, ou un gps. A ver se os axu-

das ti a chegar ao seu destino polo lugar máis curto.

2- Laberinto
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Atopa o camiño para chegar ao xeado.

3- Laberinto

Neste grupo de ani-

mais situados sobre o

mapa de África coá-

ronse tres que non

habitan neste conti-

nente. Poderías sina-

lalos?

4- Animais

Alguén se dedi-

cou a rachar

polo medio os

nomes destes

11 pintores

famosos. Podes

recompoñelos?

5- Nomes rachados
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1.-Verde no campo, negra na casa e coloradiña na

brasa. 

2.-Na horta son criada, na horta fun nacida, e fago

chorar a todos, os que me miran partida. 

3.-Longa das pólas e curta do pé, ¿que cousa é? 

4.-Dous irmanciños van ó compás, cos pés para

adiante e os ollos para atrás.

5.- Catro gatos nun tellado, cada gato mira tres,

dime agora rapaciña, ¿cantos gatos ven haber?.

6.-No alto vive, no alto mora, no alto tece a tece-

dora. 

7.- Unha árbore con doce canas, cada cana catro

niños, cada niño sete paxaros, cada paxaro co seu

apelido.

Entre a foto de arriba e a de abaixo hai 7 diferenzas.

Seguro que as atopas de contado!

8- As 7 diferenzas

9- Adiviñas

7- Anda
con
ollo!

Nesta sopa de letras atópanse os nomes dos 14 ins-

trumentos musicais que podes ver debuxados arre-

dor do texto. A buscalos.....

Neste cadro

con figuras

xeométricas,

tan só dúas

delas non

están repeti-

das. Poderías

decir, no

menor tempo

posible, de

cales se trata?
(Solucións na seguinte páxina)

6- Sopa 
de Letras
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Antonio García Teixeiro

DDespois da columna an-
terior escríbeme, unha

vez máis, o meu amigo Aga-
pito Gómez Tellería para di-
cirme que está moi de acor-
do co que nela se di. Desta
volta non o noto crispado.
Menos mal. Estaba a escoi-
tar Barlovento, o novo traba-
llo de Sondeseu, cando che-
gou a carta. Por certo, que
fermoso proxecto musical
galego! O meu amigo envía-
me unha serie de opinións
sobre libros e lectura porque
di que, de cando en vez, de-
ben saír en letra impresa pa-
ra que a xente se contaxie e
decida reflexionar sobre o
feito literario.O bo de Agapi-
to case me fai a columna e
agradézollo. Dime, por
exemplo, que está a ler La
manía (Pre-Textos) de An-
drés Trapiello e que atopou
estas palabras que lle pare-
ceron interesantes: “Si, os
bos libros non fan mellor a li-
teratura, fan mellores os lec-
tores”. Daquela, lembro uns
versos de Benjamín Prado
que din: “La rosa idea/ la luz,
como el lector/ escribe el li-
bro”. E lembro a afirmación
de Estíbaliz Espinosa, lida
nalgures: “Se somos o que
comemos, somos o que le-
mos”. Entón, recoméndolle
ao meu amigo o libro de Ma-
rina Mayoral, Quen matou a
Inmaculada de Silva? (Ed.
Xerais) que me interesou
moito. Insistindo neste te-
ma, lemos nunha das pri-
meiras páxinas da novela, na
voz da protagonista á pre-
gunta da profesora de por
que quería escribir, o seguin-
te: “…ao escribir entendía
mellor o que me pasaba e o
que sucedía ao meu arredor.
Ao escribir, as ideas e os sen-
timentos tornábanse máis
claros, é como pór orde nun
cuarto pequeno, pero polo
menos véxoas con clarida-
de”. Gústame poñer frases
sobre o feito de ler/escribir
(íntima relación) para que as
persoas  pensen, e sintan
que a palabra literaria forma
parte das súas vidas.�

FRASES

Gústame 
poñer frases
sobre 
o feito de
ler/escribir”

’’

Coas mans baleiras.

Autor:  Ana Tortosa

Ilustracións:  Cecilia Varela

Editorial: OQO. Col. O

Novo álbum ilustrado que a editora Oqo
lles achega aos primeiros lectores para
amosarlles que a amizade, a imaxina-
ción ou a grandeza que se agocha tras
dos fenómenos da natureza coa súa
gama de cores e sons materializados
nos amenceres, no arco da vella, no
vento, na chuvia... constitúen unha fer-
mosa alternativa de vida dentro da so-
ciedade consumista na que están inte-
grados. A partir do emprego dunha

prosa inzada de poesía, tanto na súa
concepción formal coma temática, e se-
guindo un esquema estrutural a través
de preguntas-respostas por parte da
súa protagonista Alba, a autora Ana Tor-
tosa é quen de crear un xogo narrativo
que lembra ás adiviñas dos xogos infan-
tís para descubrir ao final cal é o mellor
galano que se lle pode regalar a un
amigo, sobre todo se este é tan especial,
coma é o caso de Mario. As ilustracións
de Cecilia Varela, dotadas de referencias
mariñas, contribúen ao efecto lúdico da
historia ao plasmar o ton textual cunhas
imaxes vivas, tenras e humanizadas nas
que destacan as figuras de dous animais

(un gato e un polbo) que, dende sempre
acompañaron o ser humano nas dife-
rentes travesías marítimas e que aquí
son portadores de diferentes pistas so-
bre a identidade de Mario.�

Alba Piñeiro

O mellor galano

ANOSATERRA
1 - 7 DE XULLO DE 2010 

Adeviñas:

1.-A leña para o lume.

2.- A cebola.

3.-A cerdeira ou cereixeira.

4.- As tesoiras.

5.- Catro.

6.- A araña.

7.- O ano, os meses, semanas

e días.

Nomes racha-

dos:

1-Rembrandt

2-Murillo

3-Monet

4-Van Gogh

5-Picasso

6-Tiziano

7-Brueghel

8-Zurbarán

9-Velázquez

10-Hogarth

11-Gauguin

Anda con ollos:

As dúas figuras que non

se repiten son o hexágo-

no e o heptágono

Xeroglífico:

MAR- cHAN-DO-UN A-D PASA- T EN PÓ-S:

Marchando unha de pasatempos

Solucións aos pasatempos:
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espazo para o desperdicio lite-
rario. Non quero dicir que na
novela longa teña que habelo,
pero o certo é que os autores se
permiten licenzas que non te-
ñen cabida na curta. Cada pa-
rágrafo debe estar ben pen-
sado, ben utilizado porque
cada páxina engadida re-
dunda. Os perfís dos persona-
xes non poden ter fisuras nin
flocos. A novela curta obrí-
game a facer un traballo de
precisión e de concentración.
Aseméllase a un bo traballo po-
ético. O lector ten que quedar
coa sensación de que en pouco
espazo dáselle moito. 
QQuuee  tteeññeenn  aass  ssúúaass  oobbrraass  ddee  iinn--
vveessttiiggaacciióónn  lliitteerraarriiaa  ee  ccaannttoo  ddaa
ssúúaa  ffaacceettaa  ddee  ddiipplloommaaddaa  eenn  ccrrii--
mmiinnoollooxxííaa??
Nada. Escribo dende que era
nova. Lémbrome dende os sete
anos facendo poemas e textos.
Un recibe as influencias da vida
que ten e non podemos desli-
garnos delas. Agora, na miña li-
teratura non ten un peso especí-
fico e evidente o meu outro tra-
ballo. É máis, moitas das veces
procuro desligalo. �

tardo máis en chegar aos espa-
zos e aos personaxes pero
nesta ocasión fun da man do
fotógrafo e cheguei axiña. 
TTeenn  eexxpplloorraaddoo  ddiiffeerreenntteess  eeiiddooss
lliitteerraarriiooss  ppaarraa  ppúúbblliiccooss  ddiivveerrssooss..
UUnn  aauuttoorr  ppoonnssee  llíímmiitteess  áá  hhoorraa  ddee
eessccrriibbiirr  eenn  ffuunncciióónn  ddoo  lleeccttoorr  aaoo
qquuee  ssee  ddiirriixxee??  
Son bastante egoísta cando es-
cribo. Narro o que me apetece
sen preocuparme de a quen lle
vai gustar. Non programo no
principio da escrita o destina-
tario senón que é a historia
quen me leva a el. A sombra
descalza, por exemplo, naceu
como unha obra para adultos e
acabou sendo publicada e pre-
miada por lectores adolescen-
tes. Cando escribo penso no
público en xeral e non no lec-
tor. Pero dentro da literatura
xuvenil e a adulta os límites son
difíciles de establecer. A lin-
guaxe para o sector infantil é
distinta, non inferior en cali-
dade, porque carecen da for-
mación do público adulto. 
TTeenn  ccoommeennttaaddoo  qquuee  ggoossttaa  ddee
eessccrriibbiirr  nnoovveellaa  ccuurrttaa,,  ppoorr  qquuee??
Na narrativa curta hai menos

CULTURA.27.ANOSATERRA
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onde discorre a novela.
AArreeaaqquueennttee  ddeesspprreennddee  ddoosseess  ddee
rreeaalliissmmoo  mmááxxiiccoo..  PPoorr  eexxeemmpplloo,,  oo
aaffiiaaddoorr  mmoorriibbuunnddoo  ddeebbaaiixxoo  ddaa
oolliivveeiirraa  rreeccoorrddaa  aaoo  ppaattrriiaarrccaa  ddooss
BBuueennddííaa  ddee  GGaarrccííaa  MMáárrqquueezz..
TTeennllllee  sseerrvviiddoo  ddee  iinnssppiirraacciióónn??  
García Márquez é a influencia
máis importante da novela. As
miñas lecturas adolescentes de
O outono do patriarca ou Cen
anos de soidade, onde o rea-
lismo máxico está moi pre-
sente, deixaron pegada en min.
Á hora de enfrontarme ao es-
pazo que recreo teño presentes
claves do colombiano, reinter-
prétoas dende as distancias
para tentar darlle á obra esa
aura real ao tempo que máxica. 
ÉÉ  ddooaaddoo  ccrreeaarr  uunn  eessppaazzoo  ssiimm--
bbóólliiccoo  lliitteerraarriioo??
Resultoume sinxelo nesta no-
vela. Inspireime nunha foto-
grafía que unha amiga fotó-
grafa me regalou hai uns
quince anos e que teño col-
gada na casa. Chámolle O Pá-
ramo. É a que ilustra a capa.
Cando a vin quedei engaiolada
e souben que de aí tiña que saír
unha historia. Noutros escritos

M.B.
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Despois de facerse, en 2009, co
Lueiro Rey de Novela Curta, An
Alfaya (Vigo, 1964) vén de ser re-
coñecida por Areaquente(So-
telo Blanco) co premio San Cle-
mente, galardón organizado
polo instituto compostelán ‘Ro-
salía de Castro’. William Ospina
e Erri de Luca foron os gañado-
res nas categorías de castelán e
literatura estranxeira. Autora de
narrativa e de teatro para pú-
blico infantil e adulto e colum-
nista de A Nosa Terra, An Alfaya
sitúa nesta novela o protago-
nista, o fotógrafo Cristovo do Val,
nunha fuxida física e persoal que
o conducirá a Areaquente, un
páramo baleiro devorado pola
area onde a realidade e a ficción
se mesturan e confunden.
CCoommoo  vvaalloorraa  eessttee  pprreemmiioo??
Escribín o libro para un lector
adulto pero penso que os rapa-
ces de bacharelato xa dispoñen
dun criterio literario bastante
formado. Contan cunha ba-
gaxe de lecturas no instituto
que permite que, inicialmente,
valore a súa lectura igual que a
do público adulto.
IImmppúúxxoossee  aa  AA  pprraaiiaa  ddooss  aaffooggaaddooss
ddee  DDoommiinnggoo  VViillllaarr  ee  OO  ccaabboo  ddoo
mmuunnddooddee  XXaabbiieerr  QQuuiirrooggaa..  CCaalleess
ppeennssaa  qquuee  ssoonn  aass  ccllaavveess??
Enfrontábame a dous textos
moi potentes, por un lado O
cabo do mundo, dende o meu
punto de vista un traballo moi
sólido literariamente, recoñe-
cido ademais co Premio da Crí-
tica, e por outro A praia dos
afogados, unha obra condicio-
nada pola repercusión mediá-
tica que está a ter. O feito de
que Areaquentesexa unha no-
vela curta e de contar co pre-
mio Lueiro Rey, de menor
prestixio que o da Crítica, colo-
caba a obra en inferioridade de
condicións. Ademais, a historia
que narro, cun carácter onírico
e metafórico, non está espe-
cialmente orientada a un pú-
blico adolescente. 
AArreeaaqquueennttee éé  aa  hhiissttoorriiaa  dduunnhhaa
ffuuxxiiddaa,,  ttaannttoo  ffííssiiccaa  ccoommoo  ppssiiccoo--
llóóxxiiccaa,,  ccooaa  ttrraaxxeeddiiaa  aammoorroossaa  ddee
ppoorr  mmeeddiioo..
O personaxe principal é un fo-
tógrafo farto do mundo no
que vive, da cidade e dunha

existencia anquilosada, que
decide fuxir a un espazo per-
dido despois de que a súa mu-
ller o deixase por outra per-
soa. Colle o coche e marcha
coa intención de captar unha
fotografía con cheiro. Nece-
sita unha imaxe especial que
o engaiole e que lle permita
recuperar o seu mundo. Nesa
fuxida chega a Areaquente,
un lugar físico descoñecido
para el. A viaxe quere ser unha
válvula de escape, pero a me-
dida que avanza tópase cunha
serie de personaxes anacróni-
cos e esperpénticos, a medio
camiño entre a vida e a morte,
cos que comeza a relacio-
narse, con sensacións nas que
se mestura o presente con pa-
sado, a realidade e irrealidade.
Aí comeza o xogo literario por

An Alfaya, premio ‘San Clemente’ con Areaquente

‘Na narrativa curta hai menos espazo
para o desperdicio literario’

’’É difícil trazar os límites
entre literatura xuvenil
e adulta”
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remos admitir, deixará tempo
para que a acción, asentada nun
moi intelixente uso do equívo-
co, proporcione intres para o
sorriso. O cal non deixa de ser a
xogada mestra, porque todo re-
matará como ten que rematar,
cunha volta máis de parafuso.
Esta estrutura tan lograda, e a
maneira en que a autora xoga co
lector, lembra moito a aquela
do inmortal Alfred Hitchcock na
súas mellores pezas.

Na segunda e terceira histo-
rias, premiada pola audiencia e
finalista respectivamente (“In-
door” é o premio do xu-
rado) non se corres-
ponde tan ben a ver-
sión escoitada coa lida,
notándose o traballo de
adaptación. Porén non
queremos con isto si-
nalar ningún tipo de ei-
va. Todo o contrario. A
versión escoitada non
ten tacha, e a versión li-
da resulta un chisco
máis completa, iso é to-
do. “ O vento da illa”, premio da
audiencia para Begoña García
Ferreira, xira a redor dunha cita a
cegas, de como dúas persoas

crítica

CULTURA.28.

Unha historia longa mantén o
receptor nunha atmosfera in-
tensa durante o tempo que du-
ra o relato, fixando así as mar-
xes entre as ca-
les se interpreta
e fechando a
historia relata-
da. Unha histo-
ria breve non
permite, en
cambio, fixar
eses límites, senón só crear os
puntos desde os cales se pro-
xecte a historia, de tal xeito que
abre a porta para provocar no
receptor a evocación, resultan-
do así que é o propio lector o
que coloca  os límites da obra.

Un bo exemplo do que esta-
mos a comentar é “Indoor”, a
primeira das pezas que integran
o volume que hoxe traemos a es-
ta crónica. No breve espazo que
ocupan dez páxinas que se len
coa rapidez que só o teatro per-
mite, Vanesa Martínez Soutelo,
a autora, soubo comprimir un-
ha historia de por si  densa, que
na mente e na lembranza do lec-
tor ou oínte, mais sobre todo lec-
tor, vai ocupar moito máis espa-
zo, ademais de que rexurdirá en
moitas ocasións pois ao lector
ou oínte non lle será doado es-
quecela. “Indoor” é unha desas
historias breves, de intensidade
brutal, sabiamente manexada
pola autora, que agarra pola pes-
cozo ao lector/oínte para que
poña atención.

Instalados no transo de pre-
guntar até que punto unha per-
soa pode ser de pedra, ese, en
principio, drama que non que-

E eses desaxustes entre versión
obrigan á manipulación da his-
toria contada por parte do
alumno, de xeito que fica ase-
gurado o traballo de evocación
a través da historia, reforzando
a súa interiorización. Se nunca
tivo sentido a queixa de que o
teatro non “lle entra” ao alum-
no, agora terá menos.

E non queremos rematar
sen sinalar outra cousa. Van xa
catro edicións. O conxunto for-
neceu un número de historias
moi xeitoso, boas historias, ade-
mais. E non deixa de nos estra-
ñar o feito de que non se pensa-
se en escenificalas, porque cre-
mos que o éxito sería seguro. Pa-
ga a pena correr o risco de que
despois pasen á memoria como
historias de pequeno formato
convencional, quizá sexa o pre-
zo a pagar á hora de recoñecer a
importancia destas obras na re-
novación do panorama teatral. 

Polo esforzo do Diario Cul-
tural, o acervo do noso micro-
teatro é cada día máis grande,
importante e ilusionante.�

X.M. Eyré

A carreira literaria de Santiago
Jaureguizar é sen dúbida tan
apreciable como irregular. Ca-
paz de apostas
de interese cer-
to (velaí, poño
por caso, o seu
notable Caba-
ret Voltaire ou
os seus frescos e
renovadores Fridom spike To-
do a cen), de entre toda a pro-
dución deste bilbolucense coi-
do que merece capítulo á parte
a súa Breve crónica uni- >>>

poden coñecerse e descoñecer-
se á vez. Encontro e desencon-
tro como xogo de intereses.
Aparentemente. Outra vez o
equívoco inducido. Porque fi-
nalmente resolverase como un-
ha traxedia clásica, cun remate
deses que te deixan cravado ao
che indicar como de duras po-
den ser a cousas e como necesi-
tamos responsabilizarnos dos
nosos actos. Convertendo o ini-
cio en remate e o remate en ini-
cio, de xeito que o lector ou oínte
se vexa na obriga de reconside-
rar a historia contada.

Pola súa banda, “Nun-
ca me esquecerei de
ti”, de David Rodrí-
guez Rodríguez, rei-
vindica o valor da me-
moria en toda a ampli-
tude do seu significa-
do, tanto que se lle
atribúan marxes estri-
tamente individuais,
persoais, íntimas, co-
ma se lle agardan fron-
teiras máis amplas, so-

ciais, solidarias.
Este tipo de publicacións

funcionan moi ben no ensino,
presentados como audiolibros.

’’A brevidade
das historias
acentúa
a capacidade
do lector /
oínte para
imaxinar”

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

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

Vanesa M. Soutelo.

TEXTOS DRAMÁTICOS.

Eloxio
do microteatro

IV Premio de teatro
radiofónico Diario Cultural
AAuuttoorrííaa::  Vanesa Martínez Soutelo, Be-

goña García Ferreira, David Rodríguez

Rodríguez.

EEddiittaa:: Radio Galega (distribúe Xerais).

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� AA  iinntteerrvveenncciióónn..  Teresa Moure. Xerais.

� SSeetttteecceennttoo..  Marcos Calveiro. Xerais. 

� BBiillbbaaoo--NNeeww  YYoorrkk--BBiillbbaaoo.. Kirmen Uribe. Xerais. 

� UUnnhhaa  bboonniittaa  eessccaappaaddaa..  Anna Gavalda. Galaxia. 

� OO ggrriittoo  ddoo  IIppiirraannggaa..  Luís M. García Mañá. Xerais.

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

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

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

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

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

Xavier Queipo

M eu pai, que entre outras
profesións tiña a de mes-

tre chocolateiro, ensinoume a
comezar cada día cantando. É a
herdanza que del gardo con
máis agarimo. Lendo na revista
Natureun traballo titulado “Life
is complicated”, tiven un déjà vu
e pensei no que me aprendera
meu pai verbo dos distintos ti-
pos de xente que no mundo hai.
A súa filosofía –que con abraio
descubría agora da man dunha
científica apousentada en Cali-
fornia– consistía en dividir a xen-
tiña en tres categorías: complica-
da, simplificadora e separadora. 

A complicada nin sempre era
ruín. Dáballes inmensas voltas
ás cousas: medía, avaliaba e
ponderaba todas as circunstan-
cias antes de se pronunciar. Era
lenta mais na fin resultaba agra-
dábel tratar con eles, pois tendo
unha chisca de paciencia os re-
sultados estaban garantidos.

A xente simplificadora tam-
pouco era ruín, mais o seu idea-
lismo, disfrazado de optimismo
contra todo, resultaba un pouco
arriscado. Con paciencia era po-
síbel extraer deles o mellor e ase-
gurar unha relación duradeira.

Pola contra, a xente separa-
dora era verdadeiramente ruín,
pois non pretendía construír se-
nón destruír, non procuraba
chegar a acordos senón rachar
canto antes, non acadaba resul-
tados pois fuxía ou facía fuxir os
seus aliados potenciais.

En Galiza temos experimen-
tado gobernos simplificadores,
con máis idealismo que expe-
riencia e tamén os máis separa-
dores, que conseguiron non tan-
to quebrar a sociedade en dúas
(xa o estaba) senón agudizar as
contradicións entre as partes.
Precisamos un goberno de xente
complicada, analítica, pondera-
da e agradábel. Teremos algún
día esa sorte inmensa?�

QUE DIFÍCIL
É VIVIR

’’

’’Precisamos un goberno
de xente complicada,
analítica, ponderada
e agradábel”

AARTEDAGUERRA

LIBROSDEFONDO.

Jaureguizar e
a clase obreira

Breve crónica universal
da clase obreira
AAuuttoorrííaa::  Santiago Jaureguizar.

EEddiittaa::Sotelo Blanco, 2001 (100 pp.).
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versal da clase obreira.
Con esta novela curta o seu

autor obtivo, vai agora para dez
anos, o Premio Lueiro Rey. O xu-
rado que daquela a xul-
gou decidiuse por ela
en dura competencia
cunha outra obra que o
tempo se encargou de
sepultar no esquece-
mento. Por algo sería.

Afortunadamente,
osfieis compañeiros da
boa literatura poden
acceder aínda a esta
obra galardoada de
Jaureguizar e publica-
da por Sotelo Blanco
Edicións, un título que,
porén, no seu día non tivo o eco
que con certeza merecía, talvez
por coincidir no tempo a súa
publicación coa doutra obra do
autor, As horas sucias, novela
negra publicada en Xerais.

Sexa como for, o caso é que
esta estupenda Breve crónica
universal da clase obreiraficou
nos claroscuros, á espera se ca-
dra de que os lectores desta no-

ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

CONTADELIBROS.
Falares da rocha

Ao pé da Laxa da Moa.
Literatura de tradición oral de
Carnota,de Antón Cortizas, é

un
compendio
do saber
popular do
concello cos-
teiro.
Cantares, tra-
balinguas,
contos,

lendas, adiviñas e refráns dun-
has terras que se resisten a per-
der as súas singularidades.
Moito dese saber popular
pode estenderse ao resto de
Galiza. Edita Xerais.

Novela ou historia?

Toxosoutos publica Historia
dunha investigación e de máis
de dous asasinatos,de Carlos

de Castro
Álvarez. Un li-
bro feito a
medias entre
o estudo
histórico e a
novela. A
obra ten dous

planos: as dificultades dun
licenciado en Historia para es-
cribir a súa tese e a propia
vivencia histórica que el vai de-
sennobelando desde o primei-
ro dato: a morte de dous
homes en plena Idade Media. 

A fábrica das nacións

Anne-Marie Thiesse publica
La creación de las identidades

nacionales.
Europa:
siglos XVIII-
XIX. A autora
é directora de
Investigación
no Centro
Nacional da
Pesquisa

Científica de París. Neste
traballo repasa as constantes
que seguiron todos os Estados
de Europa para vincular
desenvolvemento capitalista e
nacionalidade. Edita Ézaro. �

va década soubesen estimar os
seus valores.

Nas páxinas de Breve cróni-
ca...Jaureguizar desenvolve un-

ha tan singular como
aceda revisión á mecá-
nica social proletario-
capitalista occidental.
O seu protagonista, un
mozo traballador que
queda en paro cando
vai ser pai, vese obriga-
do a admitir a primeira
proposta laboral que lle
pase por diante, aca-
bando por prestarse a
alugar o seu corpo para
os máis diversos e es-
trafalarios oficios: facer

de Cristo nunha procesión, de
dobre dun coñecido político, de
individuo de presa para adestra-
mento de cans...

A actualidade do tema trata-
do, por tanto, é evidente. O que
aquí se nos ofrece é unha lúci-
da e descarnada visión dos ex-
cesos do liberalismo mercanti-
lista, mais tamén das absurdas
trapelas nas que os opera-

Xosé Ramón Barreiro, Premio Trasalba 2010. O ex presidente da Real

Academia Galega recibiu o pasado domingo en Trasalba a máxima distin-

ción da Fundación Otero Pedrayo como recoñecemento a súa “traxectoria

ao servizo da cultura galega” e atendendo aos seus “méritos como intelec-

tual galeguista e, moi principalmente, como renovador da historiografía ga-

lega”. A executiva da fundación decidiu por unanimidade concederlle este

galardón de carácter honorífico. A súa obra histórica repártese en numero-

sos libros e estudos.�

’’O seu
protagonista
é un mozo
traballador
que queda
en paro
cando vai ser
pai”
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Santiago Jaureguizar. PACO VILABARROS

>>>

>>>
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Luz Casal, Molina, Lamazares, Rosalina Celada e Prudencia Santas-
marina,practicantes do “pacífico expansionismo do galeguismo”. Así cuali-

ficou o xefe do Executivo autónomo, Alberte Núñez Feixóo, aos premiados

cos Medallas Castelao durante o acto de entrega dos galardóns o pasado 28

de xuño en Compostela. Ao seu xuízo, axudaron a “cumprir os soños insatis-

feitos dos que dormen” no Panteón de Galegos Ilustres, lugar onde se cele-

bra anualmente o evento, que conmemora o traslado dos restos de Afonso

Daniel Rodríguez Castelao a Galiza.�

llor polo camiño da comedia
poética proposta pola autora. O
encomiábel propósito de dar a
coñecer o traballo dos novos
dramaturgos galegos pérdese
na representación. 

O público recoñece as situa-
cións e respecta o traballo do
elenco, polo que a noite trans-
corre mellor do que se podería
esperar.�

Manuel Xestoso

Como di o título desta mostra
retrospectiva –que se iniciou
na Hayward Gallery do South-
bank Centre de Londres, onde
a visitei, que pasou logo pola
Haus der Kunst de Múnic e
conclúe agora na capital sue-
ca–, Ed Ruscha leva pintando
50 anos, e a exposición fai

obra sincera e espontánea que
esquiva as trampas dos dous xé-
neros dos que se alimenta. Un
cadro de costumes máis ou me-
nos amábel onde se amalgaman
certos temas sociais que marcan
unha certa actualidade: a nova
sociedade do enriquecemento
veloz, a soberbia dos seus prota-
gonistas, a confusión entre o ur-
xente e o prioritario, o
inexorábel paso do
tempo… A autora bota
man de convencións
teatrais que dan lugar a
un xogo áxil –e, ao seu
modo, brillante– se se
encadra nas formas das
que emana a súa inspi-
ración. 

A montaxe de Tea-
tro Galileo parece to-
mar o xogo máis en se-
rio do que a propia
obra sinala. Semella
que o director quixo
traspasar todo o que
hai de comedia crítica a un re-
xistro dramático moito máis
inclemente, achegándose a un
naturalismo que non acaba de
encaixar co talante lixeiro da
historia que se conta. Peca
dunha dureza maior da que o
propio texto –máis irónico e
conciliador– pretende e, así,
perde parte da causticidade
presente na propia forma da
comedia. Por dicilo dun xeito

rios se deixan coller.
Pero a novela de Jaureguizar

achega aínda outro mérito non
menor: a consistente estrutura
coa que sostén as súas páxinas.
En efecto, en alternancia cos
treitos puramente narrativos,
existen insercións de pequenos
fragmentos xornalísticos que xi-
ran en torno á problemática real
(isto é, empírica, non ficcional)
padecida en distintas partes do
planeta por diversos colectivos
no que ten a ver coas súas con-
dicións laborais e vitais. Lonxe
de resultar unha engádega pres-
cindible, estas pasaxes axudan
grandemente a reforzar a at-
mosfera claustrofóbica e cáusti-
ca, de denuncia xorda e estorde-
gante que a narración nos pro-
pón respecto das ominosas cir-
cunstancias laborais e humanas
de tantos e tantos.

Cando Santiago Jaureguizar
escribiu a súa Breve crónica
universal da clase obreira mal
sabía da crise que nos ía asola-
gar. Ben está que agora visite-
mos as súas páxinas para
aprendermos, máis unha vez,
que a literatura moitas veces
vai por diante da propia vida e
que o que hoxe nos preocupa é
praga que, con maior ou me-
nor virulencia, leva tempo xos-
tregándonos.�

Armando Requeixo

A obra artística fala a través da
súa forma. Teresa González
Costa elixiu escribir un texto a
medio camiño entre a comedia
e o melodrama e saíulle unha

simple, sáelle mellor a aflición
que o brillo.

En realidade, trátase dun
problema de dramaturxia, de
falta de afondamento na tea-
tralidade que ofrece Sempre
quixen bailar un tango. O espa-
zo emprégase evitando coida-
dosamente calquera racionali-
dade. As situacións resultan

pobres e os persona-
xes dan voltas polo es-
cenario sen que haxa
unha acción que xus-
tifique o seu axitado
deambular. E hai un-
ha especie de retórica
que se afasta dese ton
xusto que expresa os
sentimentos a través
de circunloquios e da
mordacidade. Dado
este descoido na di-
rección, resulta inevi-
tábel que os actores
–incluso aqueles que
teñen ben acreditada

a súa competencia– aparezan
envarados e pouco cómodos
cos seus papeis. 

Probabelmente todo se de-
ba a un erro de enfoque, a unha
tentativa de levar o texto por un
camiño que o reduce: a inten-
ción que hai na obra non logra
verse na posta en escena. Esa-
xérase o melodrama buscando
unha comercialidade que, con
seguridade, se conseguiría me-

crítica

>>>

Londres baixo as bombas

Galaxia publica A rolda
nocturna,de Sarah Waters.
Novela con varios vectores de

interese, léva-
nos ao
Londres que
sofre constan-
tes bombar-
deamentos
alemáns no
primeiro

tramo da II Guerra Mundial.
Catro mozos vivirán aquel
tempo e revisitarano tempo
despois como xeito de condu-
cir as súas vidas cara á felicida-
de. Fresco sobre unha cidade
nuns tempos de tribulación
que parecen moi afastados pe-
ro que aínda marcan a vida
dos seus habitantes. A
tradución é de Laura Almazán.

Clásico moderno do humor

Douglas Adams está
considerado como un dos
grandes referentes da ciencia

ficción moder-
na e
considérase
pioneiro en
parodiar este
xénero. Agora
ve a luz en
galego a Guía

do autostopista galáctico,
traducida por Ruth Layús Qui-
roga. Nacido como serial
radiofónico, converteuse nun-
ha das novelas máis populares
dos últimos 30 anos. Edita 2.0. 

Bookcrossing

A paixón de Alexandra,de Xulio
Ricardo Trigo (traducida ao ga-
lego por Eva Lozano) cóntanos

a historia dun-
ha cativa
namorada dos
libros, en espe-
cial os da escri-
tora arxentina
Alejandra
Pizarnik. A tra-

vés do bookcrossing,costume
de deixar libros “esquecidos”
para que outros os atopen e
lean, irá descubrindo misterios
sorprendentes. Edita Xerais.�

’’Semellaque o
director quixo
traspasar todo
o que hai de
comedia
crítica a un
rexistro
dramático
moito máis
inclemente”

ARTE.

Cincuenta
anos pintando

Ed Ruscha.
Fifty years of painting
LLuuggaarr::    Moderna Museet, Estocolmo.

DDaattaass::  Até o 5 de setembro de 2010.

Sempre quixen bailar un tango.

A
.G

.N
.

>>>

TEATRO.

Camiño
equivocado

Sempre quixen bailar
un tango
AAuuttoorrííaa::  Teresa González Costa.

CCoommppaaññííaa::  Teatro Galileo.

DDiirreecccciióónn::  Pedro Rubín.

EElleennccoo::Fernando Morán, Isabel Blanco,

Ana Santos, Tanas.
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os edificios a vista de paxaro,
nun cineasta a debuxar e esce-
nificar en fotogramas e se-
cuencias, nun coidadoso im-
presor...

É sintomático que xa as pri-
meiras pinturas que se nos
amosan del sexa unha de 1958,
onde o número 1938, título da
tea, ocupa o centro da escena,
e que na seguinte, dun ano
despois, en 1959, o lenzo se en-
cha só con todas as letras do
seu nome. Unha obra pois que
vén marcada, dende os seus
inicios e na súa meirande par-
te, polo amor ás tipo-
grafías e ás palabras,
polo gusto na poética,
no sentido e na senra-
zón desas palabras e
esas frases que rotula
con extremo coidado
pictórico. 

Sen dúbida, para
os millóns de persoas
que en todo o mundo
teñen un uso rudi-
mentario do inglés,
moitos dos seus ca-
dros resultan difíciles
no que respecta á
comprensión dese
enunciado feito en grandes le-
tras no lenzo, e o espectador
enfrontarase a eles sentíndose
case como un neno a deletrear
e pensar no sentido exacto do
que se di aí. De xeito que as sú-
as pinturas teñen, por unha
banda, a inquedanza poética
que lle transmiten aos anglo-
falantes e, por outra, provoca
nos non anglófonos o desa-
cougo lingüístico da dúbida
de sentido que se mestura co
sentimento de exame escolar.
Mais os enunciados de Rus-
cha están feitos para que a
tensión de significado afecte a
todos: anglófonos e non an-
glófonos, e iso porque a uns e
a outros acompáñaos a inque-
danza do enigma, do parado-
xal, da ambigüidade, do in-
congruente  e, tamén, ese fon-
do-contexto pictórico onde se
inscriben as palabras que co-
bran vida propia, convertén-
dose en obxectos en si mes-
mos.  

Na mostra lémbrasenos
outras iconografías e repre-

sentacións da súa carreira pic-
tórica onde seguen xurdindo
as palabras ou as frases baixo,
por exemplo, un fondo de ar-
quitectura como esas City
Lights, que son vistas aéreas,
case cinematográficas, das ci-
dades de noite, ou ceos, paisa-
xes e montañas de atmosferas
grandilocuentes e en Techni-
color que turban o sentido do
contexto e da frase. Hai outras
series onde as manchas dos
motivos veñen acompañadas
de caixas e ocos onde deberan
ir as frases e que, ao ficar balei-

ras, fannos sentir un-
ha dobre turbación:
pola dupla mudez do
non escrito e das som-
bras das cousas.
A mirada de Ruscha é
sempre moi crítica e
incisiva cara á cultura
norteamericana. Ora
neses edificios que
son pasto das chamas
e que amosan que
fronte ao hedonismo
dun mundo incólume
se sobrepón o lume
que devora e purifica,
por exemplo, o museo

de arte de Los Angeles. Ora nas
fábricas que pinta nos últimos
anos e que son “caixas con no-
mes” e onde agroma a presen-
za perturbadora do desenvol-
vemento industrial e a cruel-
dade do progreso.

A súa obra semella, a priori,
inscrita no pop art, mais ta-
mén é surreal e con grandes
doses de conceptual, e logo
está  a vindicación do medio
pictórico, o pracer da materia
pictórica que o sobrevoa todo.
O catálogo recolle moitas fo-
tografías do artista en diferen-
tes idades da vida (louro, sem-
pre delgado e case semellando
un actor de Hollywood) e en
case todas elas atopámolo
sempre pintando: cun lenzo
ou papel próximo e armado
dun pincel e mesmo da lupa
coa que rotula e mancha de
xeito minucioso. O pracer da
pura pintura impura: mestu-
rada sempre con aglutinantes
como a publicidade, o cine-
ma, a arquitectura, a poesía.�

Xosé M. Buxán Bran

un percorrido amplo po-
la traxectoria deste norteame-
ricano nado en 1937 e que vén
desenvolvendo toda a súa ca-
rreira artística en Los Angeles,
unha cidade-escenario-postal
que lle acae ben á súa arte in-
cisiva dos modais e modelos
norteamericanos. Un pintor
en estado puro que, á vista de
todo o pintado nese tempo,

transmútase nos cadros nun
publicista coas súas encargas
de deseño de produtos, tamén
nun consumado muralista de
rótulos, nun calígrafo a facer
os seus poemas visuais, nun
deseñador gráfico, nun viaxei-
ro a debuxar nos seus diarios
as montañas e os ceos que
imaxina, nun urbanista e ar-
quitecto que traza as urbes e

ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

Manuel Darriba faise co ‘González Garcés’ de poesía.A obra Os indios

deixaron os verdes prados, do escritor e xornalista Manuel Darriba (Sarria,

1973) foi a gañadora do XV certame de poesía ‘Miguel González Garcés’, con-

vocado pola Deputación da Coruña. O xurado decidiu por unanimidade

concederlle o galardón “pola súa orixinalidade, a tensión dramática e polo

xeito de artellar o mundo do cotiá coas imaxes visionarias”. O premio, de ca-

rácter bianual, está dotado con 6.500 euros e a publicación da obra .� X
. M

A
R

R
A

Marica Campo

Algúns deben estar a tirar fo-
guetes ao ler aquí e acolá os

comentarios dos que non se
senten representados nas listas
do Bloque para o goberno mu-
nicipal das cidades. Xa se sabe:
divide e vencerás. A min sem-
pre me ensinaron que non se
debe tirar brasas sobre o propio
tellado porque arderá a casa.
Como non podo acreditar en
que ese sexa o desexo de nin-
guén, quero facer unhas pre-
guntas abondo simples, mais
para as que non atopo resposta
á vista do que acontece.

Queremos que as listas se
decidan democraticamente,
nas asembleas, coa participa-
ción de toda a militancia? Se é
así, por que non se aceptan os
resultados? Por que se descon-
fía dos votos que van nunha ou
outra dirección se, ao final, to-
dos son do Bloque? É que só
valen os que coinciden cos no-
sos? Non hai uns mínimos
principios ideolóxicos comúns
que nos unen? Se non é así, que
facemos xuntos?

Algúns falan de manipula-
ción das listas porque non
puido votar quen non estaba
ao corrente no pago das cotas
de afiliación. É manipular fa-
cer cumprir o regulamento?
Queda aínda alguén que non
saiba que isto é así en todas as
partes? Mais, se a tal manipu-
lación existise, por que non se
denuncia no lugar oportuno?

Cantas enerxías se gastan
en esboroar o que hai e que
poucas en construír. Os que
anuncian a hecatombe son, a
miúdo, os mesmos que que-
ren que se produza para ava-
lar os seus argumentos. Siga-
mos así, que os outros sempre
se poñerán de acordo. Tere-
mos catro anos para nos la-
mentar da desfeita e, sobre to-
do, para lle botar a culpa á
malvada UPG. Seica cheira a
xofre e ten cornos.�

NÓS
CONTRA NÓS
’’

Cantas enerxías se gastan
en esboroar o que hai
e que poucas
en construír”

’’

Baby Jet, 1998. Coleción do artista. PAUL RUSCHA

Ed Ruscha - Echo Park Studio, Los Angeles, California  1963. JOE GOODE 

>>>

’’A súa obravén
marcada
polas
tipografías e
polo sentido e
a senrazón
das palabras”
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RESA.

a xa

M.B.
A vixésima edición do premio
para gaita Constantino Bellón
non se celebrará en 2010. O
Ateneo Ferrolán, entidade que
promove o certame dende
1991, decidiu suspender este
ano o premio ante “os recortes
orzamentarios” e “o abando-
no dalgúns apoios institucio-
nais”. Con esta medida, o sec-
tor da música tradicional fica
sen o concurso de gaiteiro so-
lista máis emblemático do pa-
ís, unha decisión que lamen-
tan tanto promotores como
músicos e que deixa entrever,
en opinión de Daniel Bellón, o
desleixo das institucións pú-
blicas ante a música galega.

Como explica Eliseo Zaera,
presidente do Ateneo Ferro-
lán, trátase dun paso máis na
deriva que veu sufrindo o cer-
tame. O pasado ano, o Cons-
tantino Bellón celebrouse a
marchas forzadas en dúas da-
tas diferentes, unha en outu-
bro e outra en marzo, sortean-
do os recortes nas axudas pú-
blicas. A Secretaría Xeral de
Emigración suprimiu no 2009
a partida destinada a sufragar
a participación de gaiteiros do
exterior, un dos apartados
destacados do certame. “As
axudas e colaboracións insti-

Seivane que anualmente dona
unha gaita para un dos gaña-
dores, que fixeron posíbel que
o certame chegase a súa 19 edi-
ción como cita de referencia

no calenda-
rio galego.
“A gaita é
un emble-
ma de Ga-
liza,” sina-
la Daniel
Bellón “se
n o n  s e
a p o i a  a
s a í d a
d e  novas
promesas

a través de concursos coma
este, estaremos dalgunha ma-
neira volvendo ao pasado,
cando non había oportunida-
des para os gaiteiros”.�

tucionais non responderon
nin o pasado ano nin este”, si-
nala Eliseo Zaera, aínda que
recoñece que o apoio do Con-
cello de Ferrol foi “determi-
nante” para poder realizar a
edición do 2009. “Agora esta-
mos buscando solucións por
outras vías para poder relan-
zalo en 2011”, engade.

O Constantino Bellón cre-
ouse en 1991 como platafor-
ma de expresión dos gaiteiros
novos e de presentación de
composicións inéditas. Naceu
nun momento de revaloriza-
ción da música tradicional,
que coincidiu co aproveita-
mento comercial do denomi-
nado boom das gaitas e a apa-
rición doutros concursos. En
pouco tempo o Constantino
Bellón conseguiu situarse á
cabeza de todos eles marcan-
do as distancias non só pola
contía económica senón, fun-
damentalmente, por premiar
a composición, fomentar a
creatividade e situar a gaita ao
mesmo nivel que calquera ou-
tro instrumento. 

Así o entende o gaiteiro Da-
niel Bellón, gañador do con-
curso en 2001, 2005 e 2006,
membro ademais do proxecto
musical BellónMaceiras, que
acaba de publicar o seu traba-

llo debut Folkfusión. Ao seu
ver, este é un premio que goza
dun “prestixio” recoñecido,
“marca unha meta anual” pa-
ra intérpretes e compositores
e tense convertido na “gran
desculpa para poder expoñer
sobre o escenario do Teatro
Jofre o que nunca se deixa ver:
un gaiteiro tocando só”. 

PROXECCIÓN PROFESIONAL. Eliseo
Zaera destaca que as últimas
edicións do certame converté-
ronse nunha superación per-
manente dos gaiteiros, tanto

como intérpretes solistas co-
mo en concerto sinfónico. En-
tre os premiados figuran no-
mes como o de Iván Costa, Pe-
pe Vaamonde ou o propio Da-
niel Bellón, gaiteiros que na
actualidade gozan de recoñe-
cemento
na escena
m u s i c a l
galega e
que no seu
momento
contaron
co impulso
que impri-
me a cata-
p u l t a  d o
Constanti-
no Bellón. 

Fronte o recorte da Xunta,
Eliseo Zaera remarca a colabo-
ración desinteresada de músi-
cos e de entidades privadas,
como o obradoiro de gaitas

Os recortes orzamentarios e o abandono
do apoio da Xunta deixan o mundo da gaita
sen o certame máis prestixioso

Suspéndese o Constantino Bellón
por falta de apoio institucional

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Este ano o teatro non se encherá co público e participantes no certame. Pablo Devigo
Vázquez[abaixo] recibe a estatua do primeiro premio da edición do ano pasado.

’’O certame levaba xa
19 edicións”
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Xan Carballa
Entre outras responsabilidades
foi alcalde de Pontevedra, presi-
dente da Deputación, Comisa-
rio Xeral do Exército, directivo
da FAO, subsecretario da ONU,
dirixiu xornais e ten unha am-
pla obra científica. E a pesar de
ser unha figura de talla mundial,
Bibiano Fernández Osorio-Ta-
fall (Pontevedra 1902-México,
1990) é un descoñecido. O dou-
tor en Historia da Ciencia Xosé
Francisco Pardo Teixeiro (Lugo,
1954), vén de publicar en Edi-
cións A Nosa Terra a primeira
biografía en profundidade dun
personaxe que puido ser o Ta-
rradellas galego.
NNaa  vviiddaa  ddee  TTaaffaallll  qquuee  ppeessaa
mmááiiss,,  oo  cciieennttííffiiccoo  oouu  oo  ppoollííttiiccoo??
Naquel tempo da República
houbo moitos científicos que
interviñeron a fondo na política.
Eu abordei a Tafall, de entrada,
polo seu traballo como investi-
gador, pero en ambas e dúas fa-
cetas tiña un xeito común de ac-
tuar con múltiples contactos.
Aínda que nunca deixou de ser
ambas cousas ás veces non po-
día simultanealas. Por exemplo
no Bienio Negro (1933-1936)
abandonou moitos dos cargos e
tivo unha actividade científica
frenética, pero do 1936 ao 40 es-
tivo absorbido pola política e a
guerra, e nos primeiros dez anos
de exilio en México volveu á
ciencia e é cando máis produ-
ción científica ten. Descobre un-
ha ducia de especies e entra en
campos que non coñecía.
PPoorr  qquuee  ttaannttooss  cciieennttííffiiccooss  ccoonn
pprreeooccuuppaacciióónn  ppoollííttiiccaa  nneessee
tteemmppoo??
Había unha encrucillada histó-
rica singular. Víase unha posi-
bilidade única de cambio e re-
flectiuse no primeiro momen-
to da República. Vale o exem-
plo da grande porcentaxe de
médicos que eran deputados
nas Cortes de 1931, cifra que
baixou moito en 1933. A idea
de que a ciencia ía traer a pros-
peridade e dela derivábase a
igualdade, podía ser inocente,
pero foi un motor para moitos
científicos que querían romper
co búnker do laboratorio e pa-
sar a unha ciencia social.
TTaaffaallll  ddeessppeerrttoouu  ggrraannddeess  aaddhhee--
ssiióónnss..  FFooii  aallccaallddee  ddee  PPoonntteevveeddrraa,,
ppoorr  pprrááccttiiccaa  uunnaanniimmiiddaaddee  ddooss
ccoonncceelllleeiirrooss,,  ccoonn  2288  aannooss..

plomáticas da ONU importan-
tes. Primeiro en Indonesia e
despois en África (Congo, Exip-
to...) e durante a crise de Chi-
pre. Cunha responsabilidade
tan grande que no Congo tivo
ao seu cargo a miles de persoas
e, despois, en Chipre, foi repre-
sentante especial plenipoten-
ciario do secretario xeral da
ONU. Acabou cobrando a pen-
sión de subsecretario da ONU.
OO  ccuurriioossoo  éé  qquuee  vvoosstteeddee  eenn--
ttrroouu  aa  iinnvveessttiiggaarr  aa  TTaaffaallll  ccoommoo
cciieennttííffiiccoo..
Tafall viviu na mocidade a eclo-
sión da ciencia en España. Foron
fillos dunha xeración como a de
Ramón y Cajal que, ao non en-
trar España na I Guerra Mundial,
dispuxo de cartos. Despois a Re-
pública tamén potenciou a edu-
cación e a ciencia. A súa tarefa
como científico non ten o nivel
de moitos dos seus coetáneos,
pero tamén é relevante. No pri-
meiro tempo estivo relacionado
coa Misión Biolóxica de Cruz
Gallástegui, pero despois ocu-
pouse de materias moi diversas,
relacionadas en moitos casos
coa bioloxía mariña. O seu des-
cubrimento de doce especies é
destacábel, e sobre todo a inten-
siva publicación de traballos nos
anos de máis dedicación, que
apenas foron os dez de México.
A súa liña ía máis en relación á
ciencia aplicada, a produción
pesqueira e tamén á conserva-
ción, que despois encaixou co
ecoloxismo e o pacifismo.�

gráfica. O arquivo principal é o
depositado no Museo de Pon-
tevedra, que inclúe desde os
papeis de Chipre até o final, e o
que me facilitou a súa familia

Tiña habilidades sociais, capaci-
dade de relación e negociación e
unha retórica tremenda, como
moitos políticos da República.
Era moi capaz para a prospecti-
va de futuro, e iso igual que lle
valía para a ciencia éralle unha
intuición útil para a política. Es-
taba moi ben informado, con
boas redes de influencia, que
traballaba con moito coidado
cada vez que chegaba a un lugar.
Cando o elixiron alcalde levaba
tempo traballando nos xornais e
xa era coñecido na cidade. Máis
adiante, cando presidiu a asem-
blea de municipios que redac-
tou o Estatuto de Autonomía en
1932, substituíndo a Quintanilla
sendo o máis novo, tamén sou-
bo situarse e, de feito é, con Bó-
veda, unha figura clave dese pro-
ceso que foi tan complicado.
DDeessppooiiss  ddee  11993366  aa  ssúúaa  rreellaacciióónn
ccoonn  PPoonntteevveeddrraa  ee  ccoonn  GGaalliicciiaa  éé
ddee  ddeesseennccoonnttrroo  ee  rreessuullttaa  uunn
ttrriiuunnffaaddoorr  ttoottaall  ffóórraa  ppeerroo  iiggnnoo--
rraaddoo  nnaa  ccaassaa..
A maiores de situacións familia-
res, que toco tanxencialmente
no libro, el rompe en parte por-
que non queda outra. Está en
Madrid o 18 de xullo (era un alto
cargo no ministerio de Gober-
nación), e en Galicia asasinan a
tres amigos íntimos (Bóveda, Ví-
tor Casas e Blanco Torres). Du-
rante os anos de guerra perma-
nece completamente involu-
crado. Sendo de Izquierda Re-
publicana, tiña moi boa relación
co PCE, e no 38 é nomeado Co-
misario Xeral do Exército. Era ta-
mén deputado, pero no 1939
ten problemas coas Cortes, que
non o convocan a algunha das
sesións que fan, por exemplo en
París, quizais polas súas boas re-
lacións con Juan Negrín. Cando
se exilia en México comeza un-
ha nova vida porque, en certo
sentido, non aceptou ser exilia-
do e foise integrando nos países
nos que ía vivindo, que foron
moitos: México, Chile, EE UU,
Congo, Indonesia, Chipre.... E
aínda que se considerou cida-
dán do mundo, sempre tivo a
referencia de Pontevedra, onde
deixou vontade de que deitasen
as súas cinzas.
VVoosstteeddee  mmaanneexxoouu  aa  ddooccuummeenn--
ttaacciióónn  ffaammiilliiaarr,,  TTaaffaallll  nnoonn  ddeeii--
xxoouu  mmeemmoorriiaass??
Só escribiu tres folios nesa liña,
pero non tivo vontade autobio-

pontevedresa. Faltan outros
moitos e posibelmente se per-
deron ou quedaron en mans
da familia de México. Tamén
se pode consultar parte da súa
enorme bibliografía científica.
CCooññeecceeuussee  ppoouuccoo  oo  iinntteennttoo  ddee
AAddoollffoo  SSuuáárreezz  ddee  TTaaffaallll  eennccaabbee--
zzaarr  aa  XXuunnttaa  pprreeaauuttoonnóómmiiccaa..
Por formación e lexitimidade
reunía características para exer-
cer ese papel pero non sentía
que contase con apoios e non o
aceptou. A súa relación máis in-
tensa, os seus ollos en Galicia,
eran os do seu amigo Valentín
Paz Andrade, eran moi cualifica-
dos pero non abondaban por-
que Tafall non tiña relación nin-
gunha con outros elementos
políticos. Despois coñeceu a Isa-
ac Díaz Pardo con quen tivo un-
ha sintonía especial. Tafall esti-
vera tan silenciado que non ha-
bía posibilidade de preparar o
retorno, tampouco el traballara
con ese horizonte de regreso, e
menos a unha volta á  política. As
homenaxes tiveron que esperar
aos anos 80. Só co goberno de
González Laxe empezaron os re-
coñecementos institucionais e
universitarios, pero aínda hoxe é
un descoñecido por razóns polí-
ticas e ocasionalmente persoais.
AA  ssúúaa  rreelleevvaanncciiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  éé
eennoorrmmee..  NNooss  aannooss  6600,,  cchheeggaannddoo
aa  ssuubbsseeccrreettaarriioo  ddaa  OONNUU..
Foi un recoñecemento que re-
cibiu cando a xubilación pero,
na práctica, nos anos 50 e 60,
estivo en misións da FAO e di-

Xosé Francisco Pardo, biógrafo do que puido ser o Tarradellas galego

‘O Tafall político, que chegou a alto cargo
na ONU, escureceu o Tafall científico’

PACO VILABARROS

’’Só co goberno de Laxe
empezaron
os recoñecementos,
pero aínda hoxe
é un descoñecido”

’’Tafall estivera tan silenciado
que non había posibilidade
de preparar o retorno,
como presidente
da preautonomía, que lle
propuxo Adolfo Suárez”

’’É, con Bóveda, unha figura
clave do Estatuto do 36”

’’A idea de que a ciencia
ía traer prosperidade e
dela derivábase a igualdade,
podía ser inocente,
pero foi un motor”
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Antonio Cendán

OOviño desempeñou
unha función prin-
cipal na cultura
popular, dende ali-

mento até menciña, pasando
por inescusábel elemento fes-
tivo. Arredor do viño xerouse
unha mesta historia que
abrangue máis de 2000 anos. O
historiador Xavier Castro vén
de publicar A Rosa do Viño.
Cultura do viño en Galicia (Ga-
laxia) no que analiza, de forma
pormenorizada, a función vití-
cola no noso país.

O VIÑO COMO ALIMENTO. En épocas
de grande escaseza, o viño foi
un alimento fundamental. Ta-
mén servía como incentivo pa-
ra desenvolver as tarefas do
campo e do mar. “Quentar o
corpo antes de comezar a tra-
ballar –sinala Xavier Castro– re-
sultaba moi importante e o vi-
ño era case o único revulsivo do
que se dispuña en tempos non
tan afastados”. Os duros labo-
res agrícolas e mariñeiros co-
mezaban sempre con ese pri-
meiro trago diario. Da mesma
maneira, a media mañá, cando
se facía a primeira parada, ta-
mén se tomaba outro grolo que
axudaba a repoñer forzas, dun
xeito semellante a como hoxe
en día se toma un café.

Pero, ademais de elemento
que figuraba na vida cotiá dos
galegos e parecía presidir todas
as súas funcións sociais, tamén
se utilizaba como medicamen-
to para moitas enfermidades.
Así o recolle Castro e mesmo
Álvaro Cunqueiro na súa Esco-
la de Menciñeiros. Era fre-
cuente que se empregase para
atallar os efectos das gripes e os
catarros. Que mellor que unha
cunca quente á hora de irse
deitar. Os nenos, lembra Cas-
tro, tamén participaban da cul-

tura enolóxica cando lles apa-
recía unha dor de barriga:
“Que mellor que unha copiña
de Sansón ou Santa Catalina
para facer desaparecer calque-
ra doenza”. O carácter medica-
mentoso do viño viña avaliado
polas propias autoridades sa-
nitarias de distintas épocas.
Así, en Santiago de Composte-
la estaba eximido de impostos
municipais tendo en conta á
súa función sandadora.

DEREITO DE BEBEDELA? A súa ins-
tauración chegou a ser tan for-
te que até xerou costumes po-
pulares, entre os que Xavier
Castro apunta o que se deno-
minou Dereito de Bebedela.
“Cando un rapaz –apunta– co-
bizaba unha moza doutra pa-
rroquia tiña que pagarlles aos

mozos desa parroquia unha
rolda de viño”. Tal circunstan-
cia obedecía tamén ao alto ni-
vel de endogamia que existía
antano. O viño servía igual-
mente para dar palabra de ca-
samento cunha moza. O rapaz
que ía contraer matrimonio
brindaba cos familiares e ami-
gos no momento en que tiña
lugar a formalización da futura
relación de parella.

Pero, ademais do dereito de
bebedela, o viño foi, e aínda o
segue a ser, elemento sobran-
ceiro nas festas, dende as pe-
quenas celebracións até os
máis grandes eventos. “O prin-
cipal problema ao que se en-
frontaban os paisanos –sinala
Castro– era o da consecución
do viño. Non en todas as zonas
se podía adquirir da mesma
forma e iso influía decisiva-

mente na súa calidade”. Men-
tres era relativamente fácil de
conseguir na Ribeira Sacra ou
nas Rías Baixas, resultaba ben
máis complicado facelo no
nordeste de Galicia. O esforzo
por conseguilo redundaba di-
rectamente na calidade de vida.

Arredor do viño tamén se
xerou unha gastronomía espe-
cífica, e así aparece formando
parte da receita de moitos pra-
tos típicos. Do mesmo xeito, en
función da comida que se de-
guste, elíxese un viño distinto,
xa sexa branco ou tinto.

A IDENTIDADE VITÍCOLA. O viño de-
sempeñou tamén un papel
identitario, presente até non
hai moitos anos. “Era –apunta
Castro– a imaxe da casa e ta-
mén da comarca. A maior
ofensa que se lle podía facer a

calquera paisano era dicirlle
que o seu viño non era bo”. Así,
lembra unha viñeta de Caste-
lao na que despois de convidar
un veciño a outro, o primeiro
pregúntalle que lle parece e es-
te último contéstalle que “por
onde vai molla e como refres-
car, refresca”.

MA A INE.34.ZG

O viño, sinal de identidade
Tivo tradicionalmente moitos usos,
dende alimento até revitalizador pasando
por menciña e por incentivador
das relacións sociais. Xavier Castro vén
de adicarlle un libro: A rosa do viño

O SABOR DA TRADICIÓN

’’En tempos, en Santiago
de Compostela,
o viño estaba eximido
de impostos polas súas
propiedades curativas”

’’Antigamente os galegos
identificáronse polo
Ribeiro, hoxe ese papel
xógao o Albariño”

’’Era a imaxe da casa:
a peor ofensa era dicirlle
a un paisano que o seu viño
non era bo”

’’A creación de rutas turísticas
redundaría na mellora
da calidade e na promoción
das localidades vinícolas”

Sucalcos na Ribeira Sacra.
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Castro, a identidade galega es-
tivo sempre asociada ao Ribei-
ro, mentres que tradicional-
mente a do Salnés fíxoo a do

“Cabanillas –lembra Cas-
tro– cántalle ao viño Espadei-
ro, o máis estimado en Cam-
bados nun tempo no que o Al-
bariño era de ricos e acomoda-
dos. O Espadeiro gozaba de
moita aceptación porque era a
bebida dos máis humildes,
aínda que hoxe en día estea
practicamente en extinción e
tan só unha ou dúas adegas o
sigan producindo”. Segundo

Espadeiro. Na actualidade tro-
caron eses parámetros. Agora,
é o Albariño o que máis identi-
fica a Galicia. 

NOVA FUNCIÓN SOCIAL. Nos anos
sesenta e setenta o viño adqui-
re unha nova dimensión, en
paralelo á transformación so-
cial que se experimenta. Tan só
no medio rural continúa a ser
considerado un medicamen-
to, mentres aparece a chama-
da cultura enolóxica. Xorde a
famosa copa de cristal na que
se degustan os caldos en fun-
ción da súa calidade e para ca-
da un en concreto se asina un
determinado xeito de recipien-
te. As xarras e cuncas tradicio-
nais, unidas ao xeito de beber,
consérvanse só naqueles locais

MA AzG
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PACO VILABARROS.

que teñen unha maior tradi-
ción. Ao viño aparécenlle ta-
mén novos competidores, en-
tre eles a cervexa e as bebidas
refrescantes, que acapararon
boa parte do mercado desde os
anos setenta.

Xavier Castro sinala tamén
que o viño foi satanizado por
algúns sectores e mesmo  ma-
nifestacións tradicionais dal-
gunhas zonas, como os furan-
chos, veñen de ser castigadas
polo Goberno ao consideralos
de competencia desleal e de
non cumprir algunhas condi-
cións sanitarias. Neste sentido
o historiador amósase partida-
rio de facer roteiros turísticos
que redundarían tanto na cali-
dade dos viños como na pro-
moción das localidades nas
que se encontran asentados.�

Torrontés
e Treixadura

Nos últimos 30 anos recu-
peráronse videiras que
quedaran postergadas.
Mellorouse a calidade e,
por fin, optouse por ela
máis que pola cantidade. 

O autor de A rosa do vi-
ño sinala tamén que non
tiña sentido seguir coa tó-
nica, principiada a finais
do século XIX, que desbo-
tara algunhas videiras co-
ma o Torrontés ou o Trei-
xadura a causa do andazo
de filoxera que se produci-
ra naquela época. Foi en-
tón cando se introduciron
as novas variedades, al-
gunhas reivindicadas po-
los galeguistas como Vi-
cente Risco ou Ramón
Otero Pedrayo, que chega-
ron a dedicar ensaios e lite-
ratura a lembrar os viños
tradicionais. �

Xavier Castro,
autor de 

A rosa do viño.
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TTanto as sociedades
industrializadas co-
mo as que aínda son
preferentemente

agrarias aliméntanse, funcio-
nan e producen, sobre todo, a
partir do consumo de petróleo.
Se o seu fornecemento cesase
de pronto perderiamos a posi-
bilidade de usar a maior parte
dos avances tecnolóxicos.

Desastres como o do Presti-
ge no 2002 e o actual da plata-
forma petrolífera Deepwater
Horizon da British Petroleum
(BP), no Golfo de México, que
verte diariamente ao mar
800.000 litros de cru (segundo
fontes do goberno dos EE UU),
atinxindo por agora a mancha
unha extensión de 10.000 km2

(segundo Cstars), maior aínda
que a superficie da provincia de
Lugo (9.856 km2), son presenta-
dos como accidentes casuais
ou illados e unha das peaxes a
pagar para manter o chamado
modo de vida occidental. 

A contaminación mariña
ocasionada por aceites mine-
rais, ademais de ser frecuente,
acostuma estar provocada po-
las propias industrias. Calcúla-
se que os océanos reciben
anualmente entre 5 e 10 mi-
llóns de toneladas de petróleo
ou dalgúns dos seus derivados,
froito soamente das opera-
cións de limpeza dos depósitos
dos petroleiros, da descarga de
lastre e do bombeo de senti-
nas. Por outro lado, aínda es-
tán por avaliar as consecuen-
cias que sobre a flora e a fauna
terán estas prácticas.

Pode ser oportuno entón
“asomarnos ao interior” desta
substancia. Realmente sabe-
mos o que é o petróleo e até que
punto forma parte da nosa vi-
da? É certo que se está a esgotar?

Xardíns Colgantes de Babilonia.
En numerosas linguas de Asia e
Oriente Medio atopamos a raíz
naft ou neft (nafta), que dado
como nome a un lugar indica
con frecuencia a presencia de
petróleo na proximidade.

O xeólogo e matemático

chino Shen Kuo (1031-1095), o
primeiro en describir o com-
pás magnético no seu libro
Mengxi Bitan, detalla nesta
obra a perforación de pozos e a
extracción do Shíyóu(aceite de
rocha) con bambú.

O sabio árabe Al-Razi (865-

925), a quen se lle atribúe a in-
vención do alambique, describe
a obtención de queroseno por
destilación. Este produto petro-
lífero podemos supor que era o
chamado lume grego, utilizado,
primeiro, polos bizantinos
e, logo, polos venecianos

APUNTES HISTÓRICOS. O uso do pe-
tróleo remontase á antigüidade;
cando o aprovisionamento es-
taba limitado polo azar, cando
se podían atopar xacementos
ao escavar pozos en busca de
auga ou salmoira. En Mesopo-
tamia xa se utilizaba como pro-
duto farmacéutico, para o cala-
fateo dos barcos, como enfeite e
como combustíbel para as lám-
padas. Os exipcios empregaban
chapapote nos procesos de mo-
mificación. Estrabón e outros
cronistas escreben que o betu-
me se usaba na construción dos

É un vello coñecido que xa se usaba
en Mesopotamia como maquillaxe,
pero segue gañando actualidade
e non hai perspectivas de que vaia perdela

MA A INE.36.ZG ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

HISTORIA DA ENERXÍA

Lume grego. BNE

’’Os océanos reciben,
anualmente, entre 5 e 10
millóns de toneladas
de petróleo e derivados
froito, sobre todo,
da limpeza de buques”

’’Os exipcios empregaban
chapapote nos procesos
de momificación”

’’O primeiro uso industrial
do petróleo produciuse
en Romanía cando se usou
no alumado público
de Bucarest”

’’Investigacións independentes
consideran que estamos
lonxe de poder cuantificar as
reservas existentes na Terra”

Imaxe aérea dos incendios controlados na zona do vertido do golfo de México.

>>>

Petróleo, antigo e moderno
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para incendiar os navíos
inimigos. 

Tras a ocupación romana,
no século I, da Dacia en Roma-
nía e da Galitzia en Polonia,
atopamos as primeiras refe-
rencias á explotación do petró-
leo en Europa, cando se come-
za a extraer picula ou graxa de
peixe. A principios do século
XIX e sobre todo nos EE UU
vendíase como “remedio mila-
gre”, sendo utilizado como lu-
bricante e para alumar.

En propiedade, a industria
petrolífera nace cando o quí-
mico Benxamin Silliman, en
1856, despois de ver fotografías
de torres de perforación (he-
dricks) en busca de sal, ideou
xunto ao avogado George Bis-
sel perforar para extraer gas e
petróleo. En Europa a industria
tamén comeza en Romanía
(Ploiesti) en 1857, onde se
constrúe a primeira refinaría
que alimentará as lámpadas do

alumado público de Bucarest.

CANDO A MATERIA ORGÁNICA SE FOSI-
LIZA. Os campos petrolíferos
valóranse sempre en función

da rendibilidade. Seguindo es-
te criterio, realízanse estima-
cións que tratan de fixar tem-
poralmente o fin das reservas,
o que, xunto coa información
acerca dos novos xacementos
descubertos no mundo, é un
motivo para orientar a política
internacional. 

Por outro lado, investiga-
cións independentes conside-
ran que se está moi lonxe de po-
der cuantificar o número de
concas existentes nun sistema
dinámico como é a Terra e que
o seu esgotamento, en todo ca-
so, pode estar situado en torno
aos 500 anos. 

A prospección das acumu-
lacións de petróleo reviste
grande interese. A investiga-
ción iniciase co estudo da bi-
bliografía e cartografía máis re-
cente do sector, entón, e antes
de iniciar as sondaxes, delimí-
tase a conca sedimentaria rea-
lizando estudos xeolóxicos.�

REUTERS

A suma de coñecementos
adquiridos sobre o petróleo
permitiulle a refinarías e in-
dustrias petroquímicas
aproveitamentos moi valio-
sos, máis alá da transforma-
ción en combustíbel, aluma-
do ou lubricante.

A primeira aplicación im-
portante do petróleo consis-
tiu na obtención dun substi-
tuto do caucho natural, me-
diante o proceso de vulcani-
zación desenrolado por
Charles Goodyear en 1839.
En Alemaña, para resolver
problemas de fornecemento
durante a II Guerra Mundial,
esta técnica desenvolveuse
na súa totalidade e tamén se
iniciaron outras, como a ob-
tención de graxas alimenti-
cias e a síntese do azucre de-
rivado do petróleo, en lugar
do longo proceso fotoquími-
co dos cultivos de cana, ine-
xistentes neste país. Ambos
procesos aínda se utilizan.

Actualmente, prodúcense
máis de 300.000 substancias
a partir dos compostos de
carbono e hidróxeno conser-
vados na forma de carbón e
petróleo. No mercado exis-
ten máis de 300 artigos clasi-
ficados como mercadorías
coñecidas co nome de ceras,
pinturas, vernices, medici-
nas, xabóns, pneumáticos,
tinturas, enfeites e arumes.

Hoxe en día as fibras sinté-

ticas están a suplantar ás fi-
bras naturais como a seda e o
algodón. Dos gases que
acompañan ao petróleo pro-
dúcense fertilizantes para re-
por o azote nos chans. Outros
produtos como o etileno
úsanse para acelerar a madu-
reza das froitas e da súa oxida-
ción obtense un insecticida
capaz de preservar a madeira.

Outros hidrocarburos
arumados (canceríxenos)
son, o tolueno, utilizado en
lacas, pinturas e cintas adhe-
sivas; o butadieno emprega-
do nas carrozarías dos auto-
móbiles, nos xoguetes tipo
LEGO e tamén nas carcasas
de televisores, ordenadores,
etc; e o tiofeno usado princi-
palmente en farmacia.

A maioría de hidrocarbu-
ros e heterocompostos do
cru e os seus derivados, co-
mo a gasolina, os aceites
combustíbeis e os destilados,
son altamente tóxicos afec-
tándolle, a longo prazo, aos
animais e ás plantas.�

Para encher
un supermercado

’’No mercado existen máis
de 300 artigos coñecidos
que se elaboran con
derivados do petróleo”

Os barcos
evacúan
nas nosas costas
Ao redor de 45.000 buques
navegan cada ano polo no-
so espazo marítimo. Entre o
2007 e o que vai do 2010 re-
xistráronse, oficialmente,
237 episodios de contami-
nación. No 2007: 54; no
2008: 39; no 2009:100; e de
xaneiro a maio de 2010: 44,
causados todos por petro-
leiros que aproveitan o paso
fronte ás nosas costas, para
limpar os depósitos e verter
remanentes industriais que
tamén transportan.�

>>>
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COÑECER.

A Torre
dos Andrade,
testemuño
da historia
de Vilalba
A Torre dos Andrade constitúe
o monumento central de Vilal-
ba. De época medieval, emprá-
zase no centro histórico da ca-
pital chairega. Foi recuperada
na década dos sesenta para ins-
talar o antigo Parador de Turis-
mo. O novo levántase ao carón.
Na fachada principal, cara a
praza de Santa María, ten o es-
cudo de armas da familia á que

PARTICIPAR.

Concurso
de Balcóns
en Santiago
No casco antigo de Santiago de
Compostela organízase, estes
días, a segunda edición do
Concurso de Balcóns para

ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

MAGAZINE. 38.

vista da área sur chairega.
O entorno atesoura a maior

parte da historia vilalbesa, xa
que, ao carón da igrexa parro-
quial e nas súas inmediacións,
encóntrase a zona vella, onde se
seguen a celebrar feiras e mer-
cados. Até os anos sesenta o en-
torno era o lugar elixido para a
celebración da tradicional Feira
dos Capóns. Do mesmo xeito,
pode aínda contemplarse o ró-
tulo dunha antiga ferretaría, xa
pechada, ou os máis tradicio-
nais comercios, así como al-
gunhas vivendas restauradas,
entre elas un fermoso chalé, de
mediados do século XIX.

Unha viaxe a Vilalba coa es-
cusa de visitar o denominado
Castelo pode servir para ver o
seu antigo centro. Así, a esca-

pertenceu. Ademais de ser o
principal monumento vilalbés,
a Torre da Homenaxe agocha
unha das etapas históricas
máis cruciais da historia de Ga-
licia, xa que é o único elemento
que queda da antiga fortaleza
do século XI, pois, catro séculos
despois, con motivo da revolta
irmandiña, sería destruída por
Afonso de Lanzós.

Dende o punto máis alto
deste ancestral edificio pódese
contemplar unha gran parte
da vila onde se empraza e dos
arredores, con lugares tan em-
blemáticos coma a Alameda
de Basanta Olano ou a actual
Praza da Constitución (antiga
feira), así coma a de Santa Ma-
ría ou a capela de San Roque.
Tamén ofrece unha fermosa

viaxar.comer.mercar

A Torre da Homenaxe de Vilalba.

sos metros da Torre, encóntra-
se o Campo de San Xoán, anti-
ga praza onde se facían tran-
saccións de produtos agrarios;
a Rúa do Sol, a máis antiga da
vila ou a Porta de Cima, princi-
pal rúa comercial vilalbesa do
primeiro terzo do século XX.
Nesta última pódense degus-
tar os mellores viños no bode-
gón Os Píos, que está ben
acompañar dunha tapa típica
ou tamén aproveitar para xan-
tar. Outros lugares indicados
ao mesmo efecto son o Mesón
da Rodaou o bar A Lareira.�

Antonio Cendán

>>>
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ca, as herbas aromáticas do
bosque mediterráneo azouta-
das polo sol, a lixeireza dos bal-

sámicos e unha insistente gro-
sella de aroma penetrante.�

Antonio Portela

MAGAZINE.39.ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

coma a ameixa claudia, o fío
mineral que o atravesa polo
medio coma unha rocha fres-

VIÑOTECA.

A hora
do rosado

Os viños rosados: cores bri-
llantes, relucentes e glamuro-
sas, aromas primarios limpos
e claros, na xusta intensidade,
que nos reclaman outra “cul-
llerada” para flotar nestas pe-
quenas doses que non empa-
lagan. Os rosados deixaron de
ser o produto de inferior cali-
dade das adegas. Agora son vi-
ños con identidade propia
desde o propio viñedo. Un ro-
sé... a compaña axeitada, a
música que envolve, a bocada
medida. Con todos estes in-
gredientes, non paga a pena
pensar se iría ben tal ou cal
acordo culinario, pequenas
minucias, hainos bos conver-
sadores con calquera prato.

O Roigenc é un viño rosado
elaborado con syrah, a caste
francesa máis mediterránea,
pola adega afincada en Falset
Capafons-Ossó, que posúe vi-
ñedos nas denominacións ta-
rraconenses limítrofes do Prio-
rat e de Montsant.

Vén coma unha posta de sol ao
pé da serra do Montsant, limpo
e intenso. Os seus 14,5º enchen
a boca con intensidade e lon-
gura pero tamén con sensa-
ción de frescor, cun amargor fi-
nal que o fai máis longo aínda.

Os aromas flúen sen facer
moito ruído, a froita amarela

chamar a atención sobre
os beneficios socioambientais
da súa recuperación como ele-
mentos vivos do casco vello da
cidade. 

O Concurso Flores na cida-
de, premiará a contribución
cidadá á mellora estética dun-
ha rúa ou edificio feita a través
da ornamentación floral dos
balcóns e terrazas. 

As bases do certame, pro-
movido polas concellarías de
Medio Ambiente e Cidade
Histórica, pódense consultar
a través da web do Concello
de Santiago de Compostela.
Nelas indícase que poden
participar no concurso “to-
das as persoas titulares ou
arrendatarias de vivendas
con balcón que reúna as con-
dicións necesarias para ser
decorado e sen que este feito
supoña ningún perigo para a
súa integridade e a dos vian-
dantes”.

O prazo de presentación
das candidaturas remata o día
30 de xuño e os participantes
deberán enviar varias fotogra-
fías do balcón co que partici-
pan no certame. A cambio a or-
ganización entregaralles   un
distintivo para exhibir nun lu-
gar visíbel do balcón que pre-
senten a concurso, para que o
público saiba que balcóns par-
ticipan.

As inscricións poden facerse
de xeito presencial –no Centro
de Interpretación de Parques e
Xardíns da Alameda de Santia-
go– ou a través do correo elec-
trónico medioambiente@san-
tiagodecompostela.org. 

O xurado, que dará a coñe-
cer o veredicto o 9 de xullo, te-
rá en conta, entre outras carac-
terísticas, o estado de conser-
vación e mantemento do bal-
cón, a orixinalidade da orna-
mentación, a harmonía no
crecemento das plantas, a
combinación de cores e a in-
novación de especies e ele-
mentos accesorios. 

Os premios consistirán nun
diploma e 200 euros en mate-
rial de xardinaría para o pri-
meiro clasificado; diploma e
100 euros en material de xardi-
naría para o segundo; diploma
e 50 euros en material de xardi-
naría para o terceiro. 

O premio do público, que
poderá emitir o seu veredicto a
través de internet, constará de
diploma e material de xardina-
ría por valor de 75 euros.�

E.E.

A sirah, a caste francesa máis mediterránea.  

>>>

Roigenc 2008
D.O. Montsant.

Adega Capafons-Ossó.

Tarragona.

Caste: Sirah.
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O Festival Mesturasons, que se
celebra no concello ourensá da
Bola, é un dos moitos que inun-
dan a oferta musical, nesta pri-
meira semana de xullo.

GUIEIRO
1.413 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
1 - 7 DE XULLO DE 2010

Centrado no panorama do jazz eu-
ropeo actual, sen nomes de pri-
meirísima liña  pero cunha cali-
dade máis que notábel, prosegue
esta sexta edición do certame vi-
gués, iniciado o pasado 23 de
xuño e que se prolonga até este
domingo 4 de xullo.

A identidade de Imaxina Sons
forxouse dende 2005 polo jazz con-
tinental , pola xeración de músicos
que desde os anos setenta revolu-
cionaron a improvisación en Eu-
ropa e polas novas fornadas que es-
tán confi gurando unha escena tan
prolífica como interesante. Nesa
identidade, o jazz peninsular e, no-
meadamente, o feito en Galiza te-
ñen un papel motor xa que un dos
obxectivos do festival é ser plata-
forma para os proxectos jazzísticos
máis próximos e establecer unha
rede entre artistas, escolas, institu-
cións, clubs e audiencias.

Organizado polo concello vigués,
e co patrocinio de Caixanova, esta
mostra de jazz celébrase por diver-
sas rúas e escenarios olívicos, con-
cretamente o auditorio municipal, o
Conservatorio Superior de Música,
o MARCO , e na Praza da Constitu-
ción, completando en total até 19
actuacións, ademais de pasarrúas
jazzísticos.

O programa destes últimos días
contempla a actuación do Red Trio
& John Butcher, este xoves, no Au-
ditorio do Concello, e do Yves Ro-
bert Trio, na Praza da Constitución.
O venres será turno para Arild An-
dersen, no Auditorio do Concello, e
para Roberto Somoza Jazz Or-
questrae The Vanguard, na Praza
da Constitución.

O sábado 3 poderemos disfrutar
do Franz Koglmann Monoblue
QuartetconLo-lee-ta: Music on Na-
bokov, noAuditorio. Na praza estará
o Irene Aranda Quinteto. Por fin o
domingo, último día, tocará no Au-
ditorio Atlantic Bridge, e como
concerto de clausura poderemos
escoitar ao Dave Douglas Quintet,
no Centro Cultural Caixanova.

Do xoves 1 ao domingo 4, en Vigo. 

Coordenado por Gonzalo Vilas

Domínguez, María Blanchard,
Wilfredo Lam, Fernand Leger,
Joan Miró ou Picasso. Até o 30 de
setembro, na sede de Caixa
Galicia.
¬EXPO. From I to J. Montaxe
de Isabel Coixet sobre cartas de
presos extraidos dunha novela
de John Berger (información
aparte). Até o 11 de xullo, na an-
tiga cárcere provincial.
¬EXPO. Luís Seoane. Dúas
mostras analizan diversos as-
pectos da obra gráfica do artista
galego, no ano do seu centena-

bado 3, entradas a 3 e 2 euros,
nos cines Forum Metropolitano.
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 1 
Cine filipino. 20:30 h. Turumba,
Kidlat Tahimik, 1981 88´. Subtítu-
los en galego.
Venres 2
Cine filipino.18:00 h. Ganito
Kami Noon, Eddie Romero, 1976
125´. Subtítulos en galego.
Cine filipino. 20:30 h. Evolution
of a Filipino Family (I), Lav Díaz,
2005 227´. Vídeo. Subtítulos en
inglés. Entrada gratuíta.
Sábado 3
Cine filipino.18:00 h. Evolution of
a Filipino Family (II), Lav Díaz,
2005 148´. Vídeo. Subtítulos en
inglés. Entrada gratuíta.
20.30 h. Cine filipino. Evolution
of a Filipino Family (e III), Lav
Díaz, 2005 255´. Vídeo. Subtítulos
en inglés. Entrada gratuíta.
Luns 5
Cine filipino20:30 h. Oliver (Nick
Deocampo, 1983) Sine (Nick Deo-
campo, 2009) 105´. Vídeo. Subtí-
tulos en galego.
Martes 6
Cine filipino20:30 h. Santa San-
tita, Laurice Guillen, 2004 108´.
Subtítulos en galego.
Mércores 7
Gus Van Sant20:30 h. Todo por
un soño (1995) 106´. Subtítulos
en galego.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Fillos do Océano. A

exposición de fotógrafo Javier
Teniente froito de longos anos
de traballo do artista en 16 comu-
nidades pesqueiras do cinco con-
tinentes, ve a luz grazas á colabo-
ración entre Caixanova e o Museo
do Mar de Galicia. Até o 28 de
agosto, na nova Sala de Exposi-
cións na cidade, situada no Cen-
tro Social  Caixanova da Mariña.
¬EXPO. Miradas cara ao pa-
raíso. Revisión da arte galega
en diálogo coas principais van-
gardas internacionais, con obras
de artistas como Chagall, Óscar

ALLARIZ
¬MÚSICA. Oh Trío!. Este grupo
galego de jazz e blues terá unha
actuación o sábado 3, ás 00:00,
no Café-Cultural Roi Xordo.

A BOLA
¬MÚSICA. Mesturasons. Este
festival contará este ano coas
bandas Gutier hardcore , Ka-
zama e La tita tania. E no esce-
nario principal, os grupos Gale-
goz, Soul Jacket, Ataque Es-
campe e Ta´crack. Será o
sábado 3, desde as 13:00 até a
madrugada.

BUEU
¬EXPO. Translatio Sancti
Iacobi. Unha nova exposición
temporal de longa duración
baixo o título Translatio Sancti
Iacobi. A Ruta marítima do após-
tolo Santiago, coa que se inicia
unha nova serie de pequenas
exposicións denominadas de
forma xenérica Unha Peza Sin-
gular, neste acaso arredor da
lenda da traslación do
Apóstolo. No Museo Massó.

BOIRO
¬MÚSICA. Mostra das Cultu-
ras. O Local Social Aturuxo e o
Proxecto Cultural Leñaverde or-
ganizan esta mostra, un ano máis.
Este venres 2, ás 22:00 escomeza
o grupo Zum-Bom para rematar
ás 00:00 c’Os tres Trebóns no L.S.
Aturuxo. O sábado 3 a festa é no
Parque da Cachada, e alí tocarán:
Picadiscos Sound System, Sine-
frés, A Compañía do Ruido e Os
Cuchufellos. Xa o domingo 4, ás
20:00, na carpa da Diversidade es-
tará A banda de Balbina.

CAMBADOS
¬MÚSICA. Los Hijos Bastar-
dos de Peter Lorre. Este
grupo de son garage de San-
xenxo tocará o sábado 3, ás 23:30,
no Pub Rif Rock.

O CARBALLIÑO
¬MÚSICA. Sou Festa 2010.
Concerto musical que contará
cos gruposLamatumbá e Brasu-
kas.Terá lugar o sábado 3, desde
as 20:00, na Casa Rural  da Aldea
de Figueirido, en San Amaro.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos.
Todos os sábados, ás 18:00, no
Museo Unión Fenosa - MACUF. 
¬CINE. Cines Fórum Metro-
politano. Esta semana podere-
mos ver Wonderful Town, deA-
ditya Assarat  (Tailandia, 2007), e
Oh, Xerusalén, de Eli Chouraqui
(Francia, 2008).  Do xoves 1 ao sá-

Imaxina 
Sons 2010

O grupo Los Hijos Bastardos de Peter Lorre toca en Cambados.

¬ CINE

Chámalle como queiras

Nun evento a medias entre o cine e

a promoción turística, o certame

Chámalle como queiras celebra

en Narón a súa gala, onde se fará a

estrea de 8 das 23 pezas audiovi-

suais resultado da campaña de

promoción das comarcas de Fe-

rrol, Ortegal e Eume, realizadas con

esta iniciativa auspiciada pola de-

putación.

Proxectaranse as curtas profe-

sionais de Iria López, Álvaro

Liste, Xosé Lois Santiago e Pa-

blo Ces, e Miguel García; e ta-

mén as dos Obradoiros de Inicia-

ción á Curtametraxe realizados

en Covas, Mugardos e Ferrol. En-

tre as pezas atópanse curtas do-

cumentais e de ficción, con títulos

suxerentes coma Dous homes e

un suicidio, de Iria López, ou Pan-

tín Classic, de Álvaro Liste. 

Na gala de entrega de premios

haberá unha serie de premios,

para os rapaces de distintos insti-

tutos que participaron no con-

curso de vídeos, para os maiores

de 17 anos que se presentaron ao

concurso online , e para os con-

cursantes do Chámalle Maratón

realizado o pasado 17 de maio,

que optarán a tres premios de 500

euros, á peza máis freak, á máis

orixinal e á máis promocional.

Ademais, as 23 curtas da cam-

paña están nominadas a distintos

premios honoríficos coma mellor

actriz, mellor actor, guión, foto-

grafía, dirección artística e mellor

promoción da comarca.

O venres 2, proxeccións dende as

17:00, gala ás 20:00, no Café Teatro

da Casa de Cultura de Narón.

Obradoiro de iniciacion a curta, en Covas.

O jazzman Dave Douglas.
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rio. L.S., a configuración do po-
sible (até o 4 de xullo), e  Cre-
ando con Luis Seoane, serie de
actividades didácticas. Na Fun-
dación Luís Seoane..
¬MÚSICA. Alejandra Burgos.
Actuación desta guitarrista e can-
tante arxentina. Este xoves, ás
23:00, na sala Garufa.
¬MÚSICA. Chotokoeu. Grupo
galego que funde diversos estilos
dende a súa formación, hai tres
anos. Tocan este xoves 1, en hora-
rio non facilitado, na Casa das Ato-
chas, e ao día seguinte, venres 2,
ás 23:00, no Garufa.
¬TEATRO/DANZA. Empape
2010. III Festival Internacional
de Danza en Paisajes Urbanos,
que terá lugar do venres 2 ao do-
mingo 4, en diversas rúas da ci-
dade (información en destaque
aparte).
¬TEATRO/DANZA. Etheria, a
viaxe soñada. A peza que di-
rixe a coreógrafa coruñesa Mer-
cedes Suárez, coa producción do
Centro Coreográfico Galego, re-
lata o regreso a Galiza dunha fi-
gura histórica galega, Etheria,
despois dunha longa peregrina-
ción que nos séculos IV ou V d.C. a
levou a Xerusalén a través de Eu-
ropa Meridional e Oriente Pró-
ximo. A estrea da peza conta coa
presencia, entre outros músicos,
de Rosa Cedrón. Será o sábado 3
e domingo 4, ás 21:30 , no Teatro
Rosalía Castro.

A ESTRADA
¬ACTOS/MÚSICA. O Son da
Rapa. Así se chama o festival
musical que se integra dentro da
festa da Rapa das Bestas de Sa-
bucedo. Este ano actuarán os
grupos: Sacha na Horta, A Com-
pañía do Ruido, Bodega Bo-
dega e Falperrys. Este venres 2, a
partir das 22:00, entrada de
balde, en Sabucedo.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos in-
fantil .  A Biblioteca Central aco-
lle todos os mércores, entre as
18.00 e as 18.50 horas, unha se-
sión de contacontos para nenos
e nenas no marco do programa
A hora do conto. A actividade
está dirixida a rapaces de catro a
dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Sabactivos. Os nenos
e nenas de 3 a 12 anos teñeno sá-
bado unha cita cos Sabactivos,
entre as 10 e as 14 horas. Sen ins-
crición previa, poderán participar
gratuitamente en diferentes acti-
vidades de ocio didáctico: pin-
tura, novas tecnoloxías, teatro...
Na ludoteca municipal (Cantón).
¬ACTOS. Pecha Kucha Night .

Segunda edición desta activi-
dade que anima á participación
de quen o desexe, na que se pre-
sentan un total de 13 ponencias
sobre ámbitos tan diferentes
como o cine, a arte, a arquitectura
ou a música. Este venres 2, ás
21:00, no Teatro Jofre.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de an-
tano. 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 ar-
quivo fotográfico de Galiza, ca-
racterizado pola gran calidade 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
Tahona, peza propiedade do con-
cello de Ferrol cuxa orixe se re-
monta ao século XIV e que for-
mou parte dunha vivenda parti-
cular no barrio de Canido até o
ano 1850. Na Sala Máximo
Ramos.  A Sala de Proxectos ofrece
a video proxección Ocaso, da ar-
tistaMarina Núñez, mentres que
na parte antiga e nova do centro
estará aberta a exposición Se-
guro?, de Suso Basterrechea. To-
das, no Centro Torrente Ballester.
¬MÚSICA. LeviStrauss. Este
dúo canario de moda este ano
dará un concerto este venres 2, ás
22:00, entradas a 6 euros, na Sala
Super 8.
¬MÚSICA. Rockers Go To
Hell.Actuación deste grupo roc-
keiro galego, o sábado 3, ás 23:00,
na Sala Super 8.
¬MÚSICA. Flamenco. O can-
taor flamenco Juan Rafael Cor-
tés Santiago Duquende actúa
este xoves , a partir das 21:30 ,
entradas a 22 e 30 euros , no Te-
atro Jofre.
¬MÚSICA. Aló Irmao. A forma-
ción de Galiza-Guinea Bissau ac-
túa no marco do ciclo musical
Músicas Portuarias. Será o sá-
bado 3, a partir das 22:00 , en-
trada a10 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Tiempo Cuatro. Ác-
tuación desta formación musical,
o  sábado 3, ás 21:00, no local da
entidade veciñal de San Xoán de
Filgueira.

O GROVE 
¬MÚSICA. Alejandra Burgos.
Esta cantante, guitarrista e com-
positora argentina abarca na súa
música o blues, o pop e o rock. Vai
actuar este venres 2, ás 01:00, en-
trada a 3 euros, no Náutico.
O sábado 3 actuará o grupo
Cooper, ás 01:00 e con billete a
6 euros.
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A guitarrista e cantante ar-
xentina Alejandra Burgos
actúa en varias salas galegas,
nunha minixira que a leva ta-
mén a Coruña, na sala Garufa.

Etheria, unha peza do Centro Coreográfico Galego que se estrea na Coruña.

Festival Sons na Lameira

O festivalestá organizado por
dúas asociacións da parroquia
de Matamá, o Colectivo  cultural
alternativo Malaherba e a Asoc.
xuvenil de Matamá, ambas for-
madas por xente nova e con ga-
ñas de pular pola cultura no seu
barrio.

O festival divídese en dúas sec-
cións e días. O venres 2 terá lugar
o MatamáFolc, que verá actuar,
entre outros, aos grupos Ultreia,
Tanxedoras e Pan de Capazo,
dando comezo ás 22:00 no To-
rreiro da festa de Matamá.

No mesmo lugar, o sábado 3
comezará ás 21:00 o Malaher-
barock, que conta este ano cos
grupos Kaos Urbano, Kogito,
Dreams of Dolly Sheep e Tiro
na Testa, con máis grupos no Es-
cenario Xuventude.

Festival do Río Castro
Un dos festivais de verán máis
veteráns de Galiza, volve este sá-

bado 3, no lugar da Bola, á beira
do río Castro en Naraío, concello
de San Sadurniño. A A.VV. O Cas-
telo  organiza esta festa que con-
tará entre outros con Pablo
Díaz, Ruote, Tiruleque e Ul-
traqäns e comezará con activi-
dades desde as 12 :00 até a ma-
drugada cos concertos en palco.

Festival  Música na Noite.
No lugar de Solláns-Calo ten
lugar o xa veterán certame,
que retornou á actividade hai
tres edicións, tras de 15 anos
sen se celebrar. 

O venres 2 será o día pura-
mente rock, cun atractivo cartel
coas actuacións dos grupos Si-
niestro Total, Snatch, Toleada
e Deseqilibrio Mental. 

O día seguinte, sábado 3,
noite folk con Bonovo, Pra-
dairo e Festicultores Troupe.
Tamén haberá xantar e bo am-
biente, até altas horas. Os con-
certos comezan sobre as 21:30
os dous días.

¬ MÚSICA

Imaxe do grupo Dreams of Dolly Sheep, que actúa no Malaherbarock.
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RIBADAVIA
¬EXPO. Faustino Santali-
ces. A exposición Francisco
santalices, tradición musical ga-
lega, recolle a obra e vida do et-
nógrafo e músico ourensán. No
Museo Etnolóxico.
¬ACTOS. Feira do Viño do
Ribeiro. Dentro do programa
desta festa, que se desenvolve
do xoves 1 ao domingo 4, ac-
tuarán entre outros Anxo Lo-
renzo (o  bo, o gaiteiro), o ven-
res 2, ás 22:00, na Praza Maior, e
o sábado 3 farao Xosé Manuel
Budiño, con Xoel López, ás
00:00, na Rúa Progreso.

SADA
¬EXPO. Vía Santa, Vía Árta-
bra. É o título da mostra da pin-
tora Paloma Herce, unha obra
que ten que ver co camiño xaco-
beo. Até o 13 de xullo, na Casa da
Cultura Francisco LLorens .

SAN SADURNIÑO  
¬MÚSICA. Festival do Río
Castro. Un dos fetivais de verán
máis veteráns de Galiza, volve
este sábado 3  á beira do río Cas-

Cultural Auriense.
¬MÚSICA. David Bisbal. O po-
pular e publicitado cantante al-
meriense vai actuar este venres 2,
ás 23:00, en Expourense. 

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 Gali-
cia. Singularidades. Unha
exposición sobre a moda galega
nos anos 80, que permanecerá
aberta atéeste domingo 4, no
Pazo da Cultura.
¬MÚSICA. Ilustrísimo Sr.
Fiuza. Este xoves 1, sesión a
cargo deste Dj, e o venres 2 e sá-
bado 3 estarán Charli-e dj, Iván
dj,  e Nano Vinilo dende as 03:00,
na Sala Karma.

POIO
¬MÚSICA.La Oreja, Melendi.
Dentro das festas patronais, e
para rematalas, actúan o venres 2,
La Oreja de Van Gogh, e o sá-
bado 3, o asturiano Melendi. Am-
bas actuacións serán ás 23:00,
con entradas a 12 ou 18 euros, na
Praza da Seca.

Camiño Primitivo, composta por
50 fotos de diversos aspectos
desta rota xacobea de Oviedo a
Santiago e na que tamén figuran
tres maquetas que reproducen
diversas construcións populares.
Aberta até este domingo 4, no
Museo Provincial.

MELIDE    
¬MÚSICA. Ith. Actuación deste
grupo folk, que terá lugar este
venres 2, ás 23:00, na sala A Fun-
dación.

NARÓN
¬ACTOS.Chámalle como
Queiras. Gala de entrega de
premios ás producións audiovi-
suais realizadas nesta campaña
auspiciada pola deputación da
Coruña. Será este venres 2,
desde as 17:00 (proxeccións) e
ás 20:00 (gala), no Café-Teatro
do Pazo da Cultura.

OURENSE    
¬EXPO. Rostros do mundo.
Exposición de fotos do profesor
de secundaria e viaxeiro ciclista
Roberto Mateos Garcia. No Café

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Alejandra Burgos.
Nova actuación da guitarrista ar-
xentina, neste caso o sábado 3, ás
23:55, na sala O Con do Moucho.

LUGO
¬ACTO. Sábados +XTI -Máis
por ti. Actividades que resultan
atractivas para os mozos, nun es-
pazo saudable. O sábado 3, de
18:00 a 22:00 , entrada a 3 euros,
na discoteca BOE.
¬EXPO. Galicia innovadora.
Esta mostra recolle as nove ima-
xes galardoadas e seleccionadas
no concurso fotográfico Galicia
innovadora e creativa convocado
pola Fundación Galicia Europa e a
Xunta. No Museo Provincial.
¬EXPO. Castelao. A derra-
deira lección do mestre.
Exposición de obras, obxectos
persoais e libros de Castelao, no
60 cabodano da súa morte, e co-
rrespondentes ao período 1936-
1950. Permanecerá aberta até o
10 de xullo, na Sala de Exposicións
do Museo Provincial.
¬EXPO. O Camiño Primitivo.
Exposición fotográfica sobre o

ANOSATERRA
1 - 7 DE XULLO DE 2010

David Bisbal estará este venres en
Ourense, nun concerto a celebrar
no recinto de Expourense.

Xosé Manuel Budiñoacompañado de Xoel López estará no Festival do Ribeiro, en Ribadavia.

III Festival 
Internacional de Danza 
en Paisaxes Urbanas.
A Coruña

O denominado Empape, festival

membro da Rede Cidades que

Danzan,desenvolverase até o do-

mingo 4 na Coruña. 

Este venres 2, ás 19:30, estará a

Compañía Integrada Multidisci-

plinar (Portugal), na Praza de Ma-

ría Pita.

O sábado 3, na Rotonda de Ria-

zor e ás 12:00, Compañía Inte-

grada Multidisciplinar (Portugal).

Tamén o sábado 3, ás 18:30, na

baixada á praia das lapas (Torre de

Hércules), poderemos contem-

plar á Compañía Entremans (Ga-

licia - Cuba).

O sábado, igualmente, ás 18:50

teremos a Produccións L.A. (Gali-

cia - Asturias - Madrid), na Estatua

de Breogán.

A cubana Maura Morales es-

tará tamén o sábado, ás 19:30, na

Escada da Torre de Hércules.

No pé do mesmo monumento

teremos ese mesmo día, e ás

19:45, á Nova Galega de Danza. 

Maura Morales (Cuba) volverá

bailar o domingo 4,ás 18:30, na

Estatua de María Pita.

Ese mesmo día, último do cer-

tame, estarán os galegos Borja

Fernández e Uxía P.Vaello, ás

18:50, na Cuesta de San Agustín.

Ember (País Vasco - Barcelona)

fará unha actuación ese mesmo

día, nos xardíns da zona posterior

do Pazo Municipal , ás19:30.

Rootlessroot (Grecia) estará ás

19:55 na Praza de María Pita, ta-

mén o domingo.

Na Coruña, do 2 ao 4 de xullo, en-

trada gratuita.

¬ DANZA

Festival do Río Castro, en Narahío.
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dinaria riqueza neste aspecto.
Até o 31 de agosto, no Centro
Cultural Caixanova .
No mesmo recén inaugurado
centro está aberta tamén a expo-
sición O Pórtico da Gloria. Mis-
terio e sentido, ilustrando os es-
tudos de Felix Carbó con imaxes
de gran tamaño e senllos paneis
explicativos.
¬EXPO. 48 metros de ca-
miño. Exposición colectiva de
diversos autores,  en distintas dis-
ciplinas artísticas, con obras rela-
cionadas co camiño composte-
lán. Até o 30 de xullo, na Galería
Espacio 48.
¬EXPO. Terre de personne.
O fotógrafo francés Pierre Gon-
nord presenta o seu último tra-
ballo, unha investigación da
alma humana a través de foto-
grafías de aproximación psicoló-
xica aos persoaxes. Até o 1 de
agosto, no  convento de San Mar-
tiño Pinario.
¬EXPO. In Search of the Mi-
raculous: trinta anos des-
pois . A mostra ilustra a historia
do artista Bas Jan Ader, que for-
mou parte da primeira xeración

de artistas conceptuais que xur-
diron en Los Angeles a media-
dos dos anos 70. Até o 5 de se-
tembro, no CGAC.
¬EXPO. Santiago, punto de
encontro.   A mostra reúne un
total de 58 obras de arte en dis-
tintos formatos, chegadas dos
fondos da Catedral de Santiago e
da Colección Caixa Galicia. Até o
7 de novembro, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Kakis e Fátima
Baña. Concerto que terá lugar
o sábado 3, ás 22:30 , entradas a 5
e 8 euros, na Sala Moon.
¬MÚSICA. Coro Tenebrae.
Concerto inaugural do Festival
da Música de Compostela e os
seus Camiños, Via Stellae 2010.
Baixo o título O camiño dos mila-
gres, Nigel Short dirixe ao coro
Tenebrae. O martes 5, ás 21:00,
entrada libre, en San Martiño Pi-
nario.
¬TEATRO. Elliot. Este cómico
belga que trunfa por Europa pre-
senta o seu espectáculo, con in-
troducción a cargo do Tonecho
Roberto Vilar. Este xoves 1, ás
22:00, na Sala Capitol.

GUIEIRO.43.

tro en Naraío. Actúan Pablo
Díaz, Ruote, Tiruleque e Ul-
traqäns (información aparte).

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha ac-
tividade de contos dirixida aos
nenos e nenas. Ás 12:00, na Bi-
blioteca Ánxel Casal. 
¬EXPO. Os mundos de Gon-
zalo Torrente Ballester.
Mostra que percorre a traxecto-
ria vital e literaria do escritor a
través de máis de 200 pezas, con
manuscritos, libros, artigos de
prensa, cartas, fotografías, ca-
dros, debuxos e diversos docu-
mentos e obxectos. Até o 19 de
setembro, na Fundación Torrente
Ballester. 
¬EXPO. Pano de fondo. Os
seus comisarios son os exper-
tos en fotografía Manuel Sen-
dón e Xose Luís Suárez Canal.
A exposición aborda o  retrato
realizado nos estudos galegos,
centrándose dunha forma es-
pecial na primeira metade do
século XX, período de extraor-

ANOSATERRA
1 - 7 DE XULLO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

O Franz Koglmann Monoblue Quartet será un dos grupos que pechen o Imaxina Sons de Vigo.

A xira de Joaquín Sabina por
Galiza anunciaba concertos o
luns 5 en Vigo, xa aprazado até
o mes de outubro, e en Lalín
(martes 6) e A Coruña (sábado
10). Ignoramos, á hora de pe-
char este Guieiro, si tamén estes
van ser aprazados, por proble-
mas de produción, como o da
cidade olívica.
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¬TEATRO. Ultranoite antoló-
xica. Unha escolma de números
e artistas clásicos deste cabaré
clectivo que cumpre 18 anos so-
bre o escenario da NASA. Nesta-
segunda fin de semana estarán ,
entre outros, Carlos Blanco,
Paula Carballeira, Marta Pazos,
Marcos Ptt, Simone Negrín,
Duelirium Circus, Clara Gayo,
Pepa Yáñez, Iria Pinheiro,
Arantza Villar, Natalia Outeiro
e, por suposto, os Chévere . O
venres 2 e sábado 3, ás 23:00, na
Sala NASA.

TEO
¬MÚSICA. Festival  Música na
Noite.  Por terceiro ano, tras da
súa volta, no lugar de Solláns-
Calo ten lugar o xa veterano cer-
tame. O venres 2 será o día pura-
mente rock, coas actuacións dos
grupos Siniestro Total, Snatch,
Toleada e Deseqilibrio Mental.

O día seguinte, sábado 3, noite
folk con Bonovo, Pradairo e Fes-
ticultores Troupe. Tamén ha-
berá xantar e bo ambiente, até al-
tas horas. Os concertos comezan
sobre as 21:30 ambos días.

TUI
¬EXPO. Corpos de letra .
Unha mostra de escultura do au-
tor Pepe Cáccamo, aberta até o
17 de xullo na Galería Trisquel e
Medulio.

VIGO
¬EXPO. 89 Km. Colección
CGAC. A exposición reúne
unha selección dos fondos da
Colección do Centro Galego de
Arte Contemporánea, comisa-
riada por Virginia Torrente. Un
conxunto de 84 obras de 63 ar-
tistas, que inclúe pezas en dis-
tintos soportes. Até o 19 de se-
tembro, no Museo de Arte Con-

temporánea MARCO.
¬EXPO. Carlos Maño. O artista
presenta 30 obras pictóricas de
distintos formatos, correspon-
dentes 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 rea-
lizadas por Luís Seoane ao longo
da súa traxectoria. Até o 18 de xu-
llo, no Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de an-
tano. Mostra do amplo legado
da fotógrafa Ruth Matilda Ander-
son, no maior arquivo fotográfico
de Galiza, caracterizado pola gran
calidade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de
2011, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. Expedición do bu-
que Alberto I de Mónaco.

GUIEIRO.44. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
1 - 7 DE XULLO DE 2010

Carlos Blanco é un dos artistas
que comparecerán na Ultranoite
Antolóxica, un espectáculo de
cabaré, improvisación e humor
que se desenvolve na Sala NASA
compostelá.

Premio Otero Pedrayo 2010
A  deputación da Coruña o premio “Otero Pe-
drayo 2010”, dotado con trinta mil cincuenta
euros con sesenta e un céntimos (30.050,61
€), achegados polas demáis deputacións de
Galiza, cotitulares do premio (3.606,07 € cada
unha delas) e a Xunta de Galicia (15.626,31 €).
O premio “Otero Pedrayo” ten por obxecto:
Perpetuar e honrar a memoria do egrexio
home das letras.
Premiar un labor que constituia unha contri-
bución eminente á cultura galega.
Promocionar os valores propios de Galiza e as
obras que leven ao esclarecemento e á me-
llora dos seus homes e institucións.
Poderán optar ao premio:
As persoas naturais nacidas en Galiza ou
con residencia en calquera das súas catro
provincias, por tempo dabondo, para deter-
minar, a xuízo do xurado, unha cumprida
raizame nelas.
Os grupos de traballo, constituídos para este
fin, radicados en Galicia.
As personalidades ou institucións que se te-
ñan caracterizado pola difusión e polo man-
temento da cultura galega.
A opción ao premio determinarase por unha
candidatura, que poderá ser feita:
Por calquera persoa física ou xurídica das, res-
pecto de si mesmas.
Polas entidades académicas e culturais radi-
cadas en Galiza, respecto dos seus membros.
Por calquera dos presidentes das deputa-
cións provinciais de Galicia, a proposta das
respectivas comisións de Cultura.
Pola Xunta de Galicia, oída a Consellería co-
rrespondente.
Polo mesmo xurado, xa constituído.
(....)
A presentación de candidatos/as realizarase

no prazo de tres meses, que se contarán a
partir do día seguinte ao da publicación desta
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia
da Coruña. (17 de xuño).
A presentación do/da candidato/a determina
a aceptación íntegra das condicións desta
convocatoria e das contidas no regulamento
do premio.
Para adxudicar o premio ao que se refire esta
convocatoria, será constituidos un xurado in-
tegrado do xeito seguinte:
Presidente: O presidente da Xunta de Galicia.
Vicepresidente: O presidente da Deputación
que convoca o premio, que este ano lle co-
rresponde á Deputación da Coruña.
Vogais:
Os presidentes das tres deputacións restan-
tes ou persoas nas que deleguen.
O presidente da Comisión de Cultura da de-
putación convocante.
O conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia.
Un representante de cada un dos seguintes
organismos:
Universidade de Santiago de Compostela.
Universidade de Vigo.
Universidade da Coruña.
Real Academia Galega.
Instituto “Padre Sarmiento” de Estudios
Galegos.
Cinco persoas de recoñecida autoridade
científica e literaria, designadas pola Xunta de
Galicia e de cada unha das deputacións.
(...)
A entrega do premio será realizada no lugar e
a data que determine o presidente da Depu-
tación da Coruña, nun acto solemne e coa
asistencia dos membros da Corporación pro-
vincial e do Xurado, así como de personalida-
des das artes, letras e ciencias da Comuni-
dade Autónoma.
Bases completas en:

http://www.dicoruna.es/cultura/premios/ote
ro-pedrayo/

I Concurso de Curtas 
e Maquetas Musicais de Lugo 10
Fundación TIC coa colaboración do Concello
de Lugo convoca o I Premio de Curtas e Ma-
quetas Musicais de Lugo 10, para autores es-
poñois e con residencia en España. Este con-
curso ten como obxectivo primordial a pro-
moción de difusión da Muralla de Lugo no
seu décimo aniversario como monumento
patrimonio da humanidade.
Poderán participar persoas, tanto de forma
individual como colectiva de nacionalidade
española e con residencia en España. Admi-
tirase un único curtametraxe ou tema por
participante ou grupo. As curtas poden ser
mudas ou con sonido incorporado. As ma-
quetas musicais poden ser de calquera es-
tilo musical.
As curtas se enviarán a: Fundación TIC, Rúa do
Arco, s/n- 27004- Lugo.
Establecense os seguintes premios en ambas
categorías:
Premio Lugo 10- ó traballo que mellor en-
salce a Muralla de Lugo, dotado cun regalo
institucional e 2.000 euros.
Premio Deputación- ó traballo que potencie
máis la provincia de Lugo, dotado cun regalo
institucional e 1.500 euros.
Premio Fundación TIC  á mellor curtametraxe
ou canción de autor xoven , menor de 30
anos, dotado cun regalo institucional e 1.000
euros.
O prazo de presentación dos traballos finaliza
o 30 de outubro de 2010.

Concurso Biblioclips. 
Bibliotecas Municipais da Coruña
As Bibliotecas Municipais da Coruña convo-

can o concurso de Biblio Clips para amosar
o feito lector entre os cidadáns cunha visión
diferente, persoal e lúdica das bibliotecas
públicas.
O concurso consiste na realización dun Spot
Publicitario dunha duración máxima de 35
segundos de visionado, inspirados na biblio-
teca e a lectura. A curta poderá estar ou non
gravada nun espazo bibliotecario. En cal-
quera caso, valorarase a orixinalidade e a ca-
pacidade de expresar calquera punto de vista
relacionado co tema do concurso, así como
as posibilidades de emisión dos traballos pre-
sentados.
Poderán participar neste concurso todas as
persoas maiores de 18 anos.
As producións que solicitamos deben reflec-
tir o mundo das Bibliotecas como punto de
encontro e de partida para o uso e disfrute
dos libros e da lectura en xeral.
-Cada participante pode presentar só unha
produción que debe ser orixinal e exclusiva
do autor, e non pode ter sido premiada nin
publicada con anterioridade.
Admitiranse vídeos en formato .avi, .mpeg,
.mp4, .wmv ou .mov
-Cada participante debe ser autor e propieta-
rio dos dereitos de autor da produción que
presenta.
-O primeiro premio consistirá nunha cámara
de vídeo.
-Entregaranse dous premios aos finalistas
consistentes nun reprodutor de mp4.
-Prazo de envío das produccións: Do 17 de
maio até o 1 de setembro.
-Os orixinais en soporte CD ou DVD envia-
ranse á seguinte dirección:
Concurso Spot Publicitario
Servizo Municipal de Bibliotecas da Coruña
Rúa Durán Loriga 10, 1º.
15003 A Coruña

¬ CONVOCATORIAS

Bonovo (na foto, un dos seus compoñentes) é un dos grupos que estará no festival

Música na Noite, o sábado en Solláns (Teo).
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mia neoiorquina Juilliard, ao re-
mate da súa vida artística. Pode-
remos vela este xoves 1, ás 20:30,
no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. A noite de mucha-
chada nui. Os monólogos de
Raúl Cimas e Julián López disec-
cionan a súa filosofía de vida,
mesturando os seus mellores tex-
tos con material inédito e impro-
visación. Estarán este venres 2, ás
22:00, no  teatro do Centro Cultu-
ral Caixanova.

VIVEIRO
¬MÚSICA.  Bytheface. O grupo
vivairense actuará fronte aos seus
incondicionais,  este venres 2, ás
22:00, na sala Pizzbur.

VIMIANZO
¬MÚSICA.  A guerra do vo-
lume. Espectáculo do grupo
pop Nouvelle Cuisine. Actúan o
sábado 3, ás 20:00, no Auditorio.

deste grupo local, o sábado 3, ás
22:00, no Mondo Club.
¬MÚSICA. Sobreira Rock. Se-
gunda edición deste festival, que
neste ano contará cs grupos Gue-
rrera, Munich, Voltaica, Carco-
medhi, Buogh!, Un Lobo en la
Jaula e R.I.F. Exibicion skate e bi-
cis, Performance a cargo de
Amalgama, mercadiños de roupa
e discos e moitas sorpresas. O sá-
bado 3, de 18:00 a 5:00, no IES Va-
lladares - Sobreira.
¬MÚSICA. Susan Alcorn. Esta
compositora norteamericana ac-
túa dentro do festival de musicas
alternativas Sinsal. Farao o luns 4,
ás 21:00, no Museo Verbum.
¬TEATRO. Master Class. Nesta
obra, a coñecida e premiada ac-
triz galega Mabel Rivera dá vida
a María Callas. O espectáculo
toma como pretexto argumental
as famosas master class que a Ca-
llas impartiu na afamada acade-

Pode contemplarse o litoral ga-
lego de finais do século XIX onde,
a  diferenza das costas francesas,
aínda se pescaba sardiña en
abundancia. Está composta por
34 fotografías en diferentes for-
matos e permanecerá aberta ata
o 11 de xullo. No Museo do Mar.
¬EXPO. Voando cara á terra.
Este foi o proxecto gañador da
máis recente convocatoria do
Premio para novos comisarios,
que en 2009 foi convocado con-
xuntamente polo MARCO de
Vigo e o FRAC Lorraine, Fonds Ré-
gional d'Art Contemporain de Lo-
rraine, Francia. Até o 29 de
agosto, no MARCO.
¬EXPO. Carlos Maño (obras
do 2003 ao 2009). O artista
presenta máis de 30 obras pictó-
ricas de diferentes formatos co-
rrespondentes á súa última etapa
creativa. Até o 15 de xullo, na Ga-
lería Art Next.

¬MÚSICA. Festival de Jazz
Imaxina Sons. O festival
chega á súa segunda e última se-
mana, con dous grupos por día
até o domingo 4. Máis informa-
ción en recadro aparte neste
Guieiro.
¬MÚSICA. Festival Sons da
Lameira. O Colectivo Mala-
herba e A.X.O.A.M.A, organizan
un ano mais este festival  no ba-
rrio de Matamá. O venres 2  será o
MatamáFolc con Cantares do
Brión, Tanxedoras, Ultreia e
Pan de Capazo presentado por
Trioliro Regueifeiros. O sábado
3, MalaherbaRock, con dous es-
cenarios, o Escenario Malaherba
no que actuarán Tiro na Testa,
Dreams Of Dolly Sheep, Kogito
e Kaos Urbano e  o Escenario xu-
ventude onde estarán Track Ase-
dio, Onyria e Os Vacalouras. No
campo da festa de Matamá.
¬MÚSICA. Saurom. Actuación

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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� 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.

� 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.

� Vendo BMW525 TDS. Ano 93, bo
estado. 140 C.V. Granate. 3.800 euros.
T.: 981 328304.

� 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.

� 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.

� 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.

� Vendo ciclomotor Peugeot Treker
vermello de 50 cc. Perfecto estado.
Vigo. 250 euros. T.: 653 388693.

� 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.
� Véndese moto trail Yamaha XT
(600 c.c.), do ano 2003, en perfecto
estado de conservación. 34.000 km.
Regalo luvas, maleta traseira, bolsa
sobredepósito etc. Bo prezo. T.: 609
564425, dende ás 18 horas.

� Busco postaisou fotografías anti-
gas do Val Miñor (Baiona, Nigrán e
Gondomar) para colección. T.: 676
918359.

� Muller de 30 anos, 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

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

O Festival Sons da Lameira
leva á parroquia viguesa de Ma-
tamá dúas noites de folk e rock,
esta fin de semana.

Cartel do Sobreira Rock ,en Valladares.

Guieiro 1413.qxd  29/6/10  23:47  Página 7



ANOSATERRA
1-7 DE XULLO DE 2010

merciais do blaxploitation–na
memoria hoxe só sobreviven os
filmes de Shaft, Cleopatra Jones
e compañía– non debería sor-
prender a ninguén que Spike
Lee conviva hoxe con realizado-
res como Rick Famuyiwa. Até
agora este realizador era un ab-
soluto descoñecido fóra dos EE
UU, especializado en comedias
de toque romántico con reparto
exclusivamente afroamericano
e de certo éxito comercial entre
o mesmo público, Brown Sugar
ou Colegas. Chega agora ás car-
teleiras internacionais am-
pliando o seu referente étnico
no escenario, previsíbel, dunha
voda interracial na que as ten-
sións e conflitos entre as fami-
lias serven para ir tecendo a ha-
bitual comedia de enredos.

DVD.VENDA
Os heroes das Ardenas
Dirixe: Thad Smith.
Intérpretes: Cole Carson,
Michael J. Prosser.
Bélica. EE UU, 2009

Os incondicionais do cinema
bélico sobre a II Guerra Mundial
poden combatir a síndrome de
abstinencia tras o remate da te-
levisiva Pacificcon esta modesta
produción norteamericana de
estrea directa en dvd. A última
ofensiva seria alemá tras o fiasco
aliado da Operación Market-
Garden –ver Unha ponte dis-
tante,1977– deu xa para unhas
cantas fitas clásicas: a maxistral
Fogo sobre a neve,de William
Wellman, filmada apenas un
lustro despois dos feitos reais, e a
máis cuestionada e homónima
A batalla das Ardenas(1965), de
Ken Annakin. A proposta actual,
centrada no bautizo de fogo dun
grupo de soldados novatos
nunha das batallas máis brutais
da guerra en Europa, vai na liña
do revivalbélico realista das mi-
niseries bélicas da HBO e de te-
lefilmes como Cando calan as
trompetas.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
Eclipse
Dirixe: David Slade.
Intérpretes: Kristen Stewart,
Robert Pattinson.
Terror adolescente. EE UU, 2010

Os produtores cinematográfi-
cos da saga Crepúsculo bús-
canlle un novo toque á fran-
quía no seu capítulo terceiro.
Catherine Hardwicke e Chris
Weitz déronlle o punto de me-
lodrama gótico adolescente. O
director de Hard Candy e 30
días de escuridade é o encar-
gado de continuar a serie re-
marcando o ton truculento. A
cidade de Seattle sofre o azoute
dunha serie de misteriosos
asasinatos que coinciden coa
aparición dunha vampiresa
con sede de vinganza.O currí-
culo de Slade non está falto de
detalles de interese pero, desta
volta, o seu sometemento ás
necesidades fotográficas do
perfil de Pattinson non aventu-
ran nada bo. Por certo, que
Slade anda xa metido noutro
proxecto de orixe literaria, a
versión cinematográfica da no-
vela A pel fríado catalán Albert
Sánchez Piñol.

Nais e fillas
Dirixe: Rodrigo García.
Intérpretes: Naomi Watts,
Annette Bening.
Drama. EE UU, 2009 

Unha das mellores bazas a fa-
vor do realizador colombiano
afincado en Hollywood Ro-
drigo García é a de que non
precise que o presenten como
o fillo de García Márquez. Dito
isto, anoten outra: a súa nova
fita asenta o convecemento de
que estamos perante un dos
mellores directores de actrices
do cine actual. Deixouno claro
coa primeiriza Cousas que di-

rre de marfil do Exipto cosmo-
polita e “liberal” dos barrios al-
tos para coñecer a realidade
atávica e profunda do país a
través das historias que unha
serie de mulleres de diferente
extracción social van relatando
no seu programa televisivo.

A voda da miña familia
Dirixe: Rick Famuyiwa.
Intérpretes: Forest Whitaker,
America Ferrera.
Comedia. EE UU, 2010

Se nos primeiros lóstregos de
conciencia afroamericana no
mundo da cultura popular, as
reflexións críticas compartiron
protagonismo cos excesos co-

ría con só mirala,cun hiperbó-
lico reparto coral feminino.
Confirmouno coa posterior
Nove vidas e veno refrendar
aquí con este filme, no que fai
un retrato interxeracional de
coitas sentimentais.

Mulleres do Cairo
Dirixe: Yousry Nasdallah.
Intérpretes: Mona Zaki,
Mahmoud Hemida.
Drama. Exipto, 2009

O título orixinal (tamén na ver-
sión en inglés) é Scherezade,
cóntame unha historia. Re-
trato comprometido da situa-
ción da muller nun dos países
socialmente máis ambiguos
do contorno cultural arabois-
lámico. Non é moi común que
un filme orixinario do país de
Omar Sharif se estree nos noso
mercados. Pasou hai un par de
anos coa estupenda O edificio
Yacoubian, outra visita á cara
menos pintoresca do Exipto
actual, e volve pasar agora con
esta fita que comparte guio-
nista coa anterior, Wahid Ha-
mid, considerado unha emi-
nencia no cinema exipcio de
autor. O caso é que este filme
asume unha estrutura narra-
tiva que remite ao mito orixi-
nario das Mil e unha noites ci-

Xosé Valiñas

tado no título orixinal. Unha
prestixiosa e occidentalizada
periodista cairota baixa da to-

Robert Pattinson e Kristen Stewarten Eclipse. Lance Grosse America Ferreraen A voda da miña familia. SCOTT GARFIELD

Samuel L. Jacksone Naomi Wattsen Nais e fillas.

Fotograma de Mulleres do Cairo.

Os heroes das Ardenas.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

O 14 de xuño cumpriría Ernesto "Che" Guevara 82 anos se vivise na actualidade e
non fora executado clandestinamente o 9 de outubro de 1967 polo exército boli-
viano en colaboración coa CIA. A súa figura eloxiada por moitos como símbolo da
rebeldía e da xustiza, e denigrada por outros como criminal responsábel de execu-
cións masivas, foi plasmada fotograficamente por A. Korda nun dos símbolos revo-
lucionarios máis reproducidos no mundo. O Che foi un gran afeccionado ao xadrez
e atopou tempo na súa intensa vida para xogar moitas partidas antes de despedirse
dos cubanos e partir para Bolivia: "Fago formal renuncia dos meus cargos na direc-
ción do partido, do meu posto de ministro, do meu grado de comandante (…) para
loitar contra o imperialismo onde queira que estea".

Acevedo, Armando
Guevara, Che Ernesto

Simultáneas. Camagüey. Cuba.
29.05.1964. C68: Apertura Española. Va-
riante del cambio.
Como ministro foi un gran promotor do
xadrez: "Neseos momentos de confron-
tacións mundiais que se deben a siste-
mas ideolóxicos moi diferentes, o Xadrez
pode e é capaz de aglutinar a xentes de
países con sistemas políticos diferentes".

Como xadrecista foi un xogador de cali-
dade, que na partida de hoxe vence a Ar-
mando Acevedo, recoñecido xogador
mexicano con título de mestre. 1.e4 e5
2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 dxc6 5.0-0
Ad6 6.d4 exd4 7.Dxd4 f6 8.Cc3 c5
9.De3 Ch6 10.e5 Cg4 11.De4 Cxe5
12.Cxe5 Axe5 13.Ae3 De7 14.Cd5?
[14.Tfe1=] este movemento de cabalo
deixa a dama indefensa Diagrama
14…Axh2+ 15.Rxh2 Dxe4 16.Cxc7+

Rf7 17.Cxa8 b6 18.Cxb6 Ab7 [18...Ab7
19.f3 Dxe3-+] 0-1. Os restos do Che foron
identificados en 1997 nunha fosa co-
mún en Vallegrande e entregados á súa
familia en Cuba, onde se atopan baixo o
mausoleo da Praza Ernesto Che Guevara
en Santa Clara.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Boro. 2- Taberna, lugar público para beber. 3- Mecanismo que fai

mover unha máquina ou vehículo. 4- Capital venezolana. 5- Perdo-

ando, como se decía antes, merda.  Primeira víctima, segundo as

escrituras, do maltrato doméstico ou entre parentes, cando menos.

6- Chámanlle así ao sistema que conta ou subdivide de 60 en 60. 7-

Recuando, cara a atrás ou de recú. Existe. Vou pescar nun barco, vou

“.... ....” (dúas verbas). 8- Xungla, bosque moi denso. Que se deixa

subornar. 9- Froito das silvas ou da moreira. Símbolo do Tritio.

Desde. 10- Acción de xuntar ou asociar a grupos de persoas, polo

xeral con algunha característica ou interés común. 11- Variante da

palabra “aguia”. Prefixo grego que significa “flor”. 12- Que non está

no lugar ao que nos referimos ou donde o esperamos. 13- Efectúe

certa operación matemática ben común. 14- Burato, espacio valei-

ro nunha superficie. 15- Amperio.

Verticais:

1- Xofre. 2- Unha das comidas habituais que se fan no día.  3- Nome

anglosaxón de muller. 4- Manobra de remar cara atrás. 5- Bosta dura

que se pega no pelo dos animais, ou sucidade do nariz. 6- Ex-colo-

nia asiática dos portugueses (cidade). Adiviño romano que baseaba

os seus vaticinios no canto, o voo e a maneira de comeren das aves.

7- Borato de sodio hidratado., usado en metalurxia, medicina e na

fabricación de porcelanas. Camiñada que se fai por distraccón ou

exercicio. 8- Prenda usada por certos profesionais, aínda que a hai

de andar por casa. Euskadiko Eskerra. Símbolo do Tantalio. Materia

vexetal inflamable, faísca. 9- Instrumentos compostos dunha vara

delgada cun rocadeiro na extremidade superior, que serven para

fiar. Capa mineral do globo terráqueo, situada entre a codia e o

núcleo. 10- Enfermidade infecciosa dalgúns animais coma o can ou

o gato. Peza ósea que serve para a mastigación. 11- En linguaxe

xurídica, animal e calquera clase de gando que se pode mover ou

ser movido. 12- Queixa, laio. 13-Coche de catro rodas, tirado por

cabalos, con capota. 14- A academia española que “limpa, fixa e dá

esplendor”.  15- Sinal de prácticas do conductor/a novato/a.

Hasta siempre comandante.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
SSuubbbbuutteeoo,,  qquuee  nnoommee  ttaann  ccoomm--
pplliiccaaddoo,,  ssee  éé  ffúúttbbooll  ddee  mmeessaa!!
En realidade, é unha marca. Ser,
é fútbol de mesa. Un xogo com-
plicado porque hai que ter en
conta a orientación do tiro,
coma no billar, e acertar coa po-
tencia.
EE  ccoommoo  ssee  xxooggaa??
Sobre un tapete de 120 centí-
metros por 90, con dez xoga-
dores por banda máis o por-
teiro. Son bonecos cunha base
e hai que tocar co dedo a base e
que este lle dea á pelota. Men-
tres non perdas a posesión e
non lle deas máis de tres veces
á bola co mesmo xogador, po-
des seguir xogando. Se non, tó-
calle ao contrario.
QQuuee  bbaarruulllloo!!
Un pouco si. O básico é darlle
con algún xogador teu á pelota.
VVaammooss,,  ccoommoo  aass  cchhaappaass..
Con outra estética menos arte-
sanal e outras normas, pero si.
O campo é oficial, os xogadores,
as bases e as porterías son de fá-
brica. Ti só tes que facer o tabo-
leiro no que poñer o tapete.
ÉÉ  cceerrttoo  qquuee  hhaaii  uunn  vviiddeeooxxooggoo
ddee  ssuubbbbuutteeoo??
É dos anos noventa, aínda que
Nintendo ten o seu, que é da
marca subbuteo. Logo, na in-
ternet hai unha especie de
emulador.
AA  rraaíízz  ddoo  mmuunnddiiaall  ddee  ffúúttbbooll  ddee
11998822,,  eenn  GGaalliizzaa  hhoouubboo  mmooiittaa
aaffeecccciióónn  ppoolloo  ssuubbbbuutteeoo..
Máis concretamente na Co-

Laura Caveiro

Cousas das que me falaron
durante a semana. A Aso-

ciación de Escritores en Lingua
Galega vai celebrar o 15 de xullo
un acto cívico e reivindicativo
en lembranza do traslado dos
restos mortais de Rosalía de
Castro. Reclámase a laicidade
para o espazo do Panteón de
Galegos Ilustres e a súa apertura
ao público. Acaba de chegar ás
librarías o ensaio de Pilar García
Negro, premio Vicente Risco de
Ciencias Sociais 2010, sobre Ro-
salía de Castro.

A Real Academia Galega
anuncia que o Día das Letras do
2011 dedicaráselle ao poeta Lois
Pereiro. “Cuspídeme enriba
cando pasedes por diante do lu-
gar onde eu repouse, envián-
dome unha húmida mensaxe
de vida e de furia necesaria”.

Cando estamos a conme-
morar os 125 anos da morte de
Rosalía, definea García Negro
n’ O clamor da rebeldía como
aquela que vai cargar no seu
haber con todas as rupturas
posíbeis e practicábeis no
tempo por ela vivido: a que
inaugura o ensaio como xé-
nero literario no XIX cos textos
prologais de Cantares Galle-
gos e Follas Novas, a que le-
vanta a cuestión da identidade
feminina, do xénero, na com-
posición literaria. Di que en
Rosalía deuse o “milagre” de
conciliar talento artístico con
vontade transformadora, co-
ñecemento dunha realidade
social poetizábel e acerto ex-
presivo e retórico. Por iso foi
quen de abrir o camiño ao fu-
turo. Cunha mensaxe de vida e
de furia necesaria.�

REBELDÍA, 
TUMBAS E CUSPE
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César Lorenzo Gil

José María Celemín é un
xuíz do Rexistro Civil de Ge-
tafe afeccionado aos con-

cursos de cultura xeral. Seguro
que acaba rapidiño de xantar
para ver “Saber e gañar” na tele.
Para desafogar as súas ganas de

xogar ao trivial, pregúntalles aos
candidatos a obteren a naciona-
lidade española por Calderón de
la Barca, artigos da Constitución

e as dinastías que reinan en Es-
paña desde o século XIV. O cues-
tionario é aleatorio e improvi-
sado polo que os movementos
contra a xenofobia sospeitan
que as preguntas son unha es-
cusa para complicarlles a vida
aos inmigrantes, en especial os

latinos. O goberno dos xuíces
deulle a razón a Celemín e cre
“legal” esixir eses coñecemen-
tos. A xustiza confírmase como
armario de pantasmas de tem-
pos pasados, onde a democra-
cia quedou abafada entre tanto
fedor a naftalina.�
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ruña, onde o Club Folerpa, no
82, organizou un campionato
galego para participar no es-
pañol, que daba o pase ao
campionato do mundo. Este
coincidía co mundial de fútbol
que nese momento se cele-
braba en España.
VVoosstteeddee  éé  oo  úúnniiccoo  ffeeddeerraaddoo..
Hai ano e pico eramos dous,
pero o outro emigrou. Despois,
está o meu fillo, pero ten ano e
medio. Teño un blog (subbu-
teogalicia.blogspot.com)para
procurar xente e relaciónome
cos afeccionados do fútbol
chapas que hai en Ourense.
LLooggoo  ppooddee  ddiicciirrssee  qquuee  éé  oo  mmee--
lllloorr  xxooggaaddoorr  ggaalleeggoo  ddee  ssuubbbbuu--
tteeoo,,  aaíínnddaa  qquuee  ttaamméénn  oo  ppeeoorr..
Diría que son o peor, pero fago o

que podo. Os torneos son fóra
de Galiza e non podo ir a todos.
NNoouuttrraass  zzoonnaass  ddee  EEssppaaññaa  hhaaii
mmááiiss  aaffeecccciioonnaaddooss..
Hai en Valencia, Murcia, Cata-
lunya, Madrid e Andalucía. No
País Vasco están coma nós. En
España hai tres anos eramos
30 federados, hoxe somos 160.
TTaammppoouuccoo  ssoonn  ttaannttooss!!
Se temos en conta que nos oi-
tenta o Folerpa da Coruña che-
gou a ter 90 socios, pois si. Pero
en tres anos, no Estado pasa-
mos de haber catro clubs a dez.
SSeelleecccciióónn  nnaacciioonnaall  nnoonn  hhaaii,,
ssoossppeeiittoo..
Que vai haber! Eu teño na
miña casa un xogo de subbu-
teo con figuriñas da selección
nacional, mandeinas facer en

Alemaña. Por non ter, nin te-
mos clubs galegos que xoguen
a liga española e moito menos
o campionato do mundo.
OO  qquuee  ssii  tteeññeenn  éé  uunnhhaa  eessppeecciiee
ddee  ffeeddeerraacciióónn  ggaalleeggaa::  SSuubbbbuu--
tteeoo  GGaalliicciiaa..  TTaamméénn  sseerráá  oo  xxeeffee..
Iso, mais que nada, é un blog na
internet. Espero que chegue a
ser unha asociación ou un club.
Entón abandonarei o club de
Valencia no que estou federado
para pertencer ao galego.
DDiissppuuttoouu  aallggúúnn  ccaammppiioonnaattoo??
Disputei, pero individualmente
nunca gañei ningún. Ao má-
ximo que cheguei foi a oitavos
de final e ás semifinais nalgún
torneo de consolación. Por
equipos si que gañei, pero gra-
zas aos outros. �

Santi R. Escudero, afeccionado ao fútbol de mesa
‘Son o peor xogador galego de subbuteo’

’’Por iso foi quen de abrir
o camiño
ao futuro” 
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Admite que é o peor xogador galego de fútbol de mesa, aínda que confesa que é o único federado no noso país.
Santiago Rodríguez Escudero explícanos que este deporte tivo moito éxito en Galiza nos anos oitenta,
onde o Club Folerpa da Coruña chegou a ter 90 asociados. 
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