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A selecciónde fútbol triunfa,
por primeira vez, nun Mundial

despois de ter logrado a Eurocopa
hai dous anos

O tenista Rafa Nadal
xa é gañador

de oito torneos do grand slam

Pau Gasol gañou,
co seu equipo, dúas veces a NBA,
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norteamericana,a máis

importante do mundo
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no Mundialde Fórmula 1

e aspira a máis

PSOE e PP pactan a LORCA,
a lei que reducirá o papel social
das caixas e a autonomía financeira
de Galiza

O Tribuna Constitucional emite
a sentenza que recorta
o Estatut catalán

Os dous grandes partidos pactan
o novo reparto da enerxía.
Galiza perde terreo na eólica
e agora tamén nas térmicas
de Meirama e As Pontes

O Goberno central, coa abstención
do PP, aproba a reforma laborale o
recorte de investimento público

GUSTAU NACARINO / REUTERS
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máis semellante ao actual.
A representación dos gober-

nos autónomos, dos concellos e
doutros organismos deberá re-

tirarse dos consellos de admi-
nistración antes de tres anos.
Mais, a representación política
non desaparece, senón que a
súa influencia máxima se redu-
ce do 50% ao 40% e ademais se-
rán os parlamentos autónomos
os encargados de nomeala. Esta
vía, por outra parte, xa existía,
tanto na nosa comunidade co-
mo na de Madrid. 

A SIP TERÍA ACABADO COA GALEGUIDA-
DE DAS CAIXAS. As caixas que es-
colleron a SIP ou fusión fríaes-
tarán tuteladas (con capacida-
de de veto) polo Banco de Es-
paña e o Ministerio de Econo-
mía, en detrimento das comu-
nidades autónomas. Cabe lem-
brar que esta era a posibilidade,
alternativa á fusión, manexada
polas dúas caixas galegas. 

As decisións a tomar polas
entidades preséntanse como

Pedro González
“Traxes a medida”, como pe-
diu Isidro Fainé, presidente da
Confederación de Caixas de
Aforros (CECA) e de La Caixa.
Non hai un só modelo para o
futuro das caixas, senón varios,
cando menos polo de agora.
Os cataláns conseguiron o que
querían, de acordo con boa
parte do propio sector que se
resistía á privatización e con-
centración total.

Deste modo, o decreto apro-
bado o pasado día nove polo
Consello de Ministros establece
catro modelos posíbeis aos que

acollerse. En todo caso, o capital
privado, que até agora tiña un lí-
mite na propiedade do 5%, po-
derá facerse co 50% da entidade,
con dereito a voto nos órganos
de decisión. As cotas participati-
vas privadas (semellantes ás ac-
cións) cotizarán en bolsa e as
caixas terán que repartir divi-
dendos, en lugar de dedicar be-
neficios a labores sociais. Pero as
porcentaxes nas que se faga ca-
da cousa dependerán do mode-
lo escollido. A nova caixa galega
conta así cunha marxe na que
moverse. Poderá elixir entre un
modelo máis bancarizado ou

O Decreto do Goberno ten un claro carácter
privatizador ao tempo que lle resta poder ás
comunidades autónomas, pero haberá varias opcións
para escoller. Os consellos de administración e o
parlamento galego terán que definirse

As caixas terán marxe
de manobra para escoller modelo
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A vicepresidenta económica, Helena Salgado,e o director do Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ANDREA COMAS / REUTERS

’’De ter optado polas SIP,
as caixas galegas estarían
tuteladas polo Banco
de España e o Ministerio
de Economía”

’’A nova caixa galega poderá
escoller entre un modelo
bancarizado ou máis
semellante ao actual”
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caixa, como a catalá ou a madri-
leña, poderían converterse elas
mesmas en bancos, se no futu-
ro non consideran posíbel ou-
tra opción. As caixas galegas
contan co Banco Gallego (hoxe
de Caixanova) e o Echevarría
(na actualidade de Caixa Gali-
cia) para conseguir certa marxe
de manobra propia ante a nova
regulamentación.

O PP A FAVOR. O PP votou a favor
da proposta do goberno cen-
tral e anunciou o apoio do seu
partido á mesma nas comuni-

dades nas que goberna. O PNV
recea dos cambios, o BNG e os
sindicatos opuxéronse e CiU
abstívose, ao tempo que os al-
tos cargos próximos a esta for-
za manobran dentro da CECA
para conseguir a maior marxe
de liberdade posíbel. As cen-
trais sindicais pregúntanse co-
mo van facer as novas caixas
para repartir dividendos e dar-
lle beneficios aos accionistas
ao mesmo tempo e tamén re-
criminaron que se vaia perder
o control cidadán e autonómi-
co sobre as caixas de aforros.�

voluntarias, ademais a ministra
Helena Salgado lembra que o
cambio de modelo terá que
contar co visto bo de dous terzos
do Consello e da asemblea. Con
todo, os sindicatos, a esquerda e
os nacionalistas, os que máis se
resisten ás medidas aprobadas,
xunto con boa parte do propio
tecido das caixas, lembran que
en Italia as fusións e as privatiza-
cións tamén comezaron sendo
voluntarias e remataron sendo
obrigatorias.

Santander, BBVA e outras
entidades exteriores están con-

tentos cunha decisión que vi-
ñan solicitando  de maneira ex-
plícita desde 2006, cando un in-
forme da Fundación de Estu-
dos Financeiros, con represen-
tación dos diversos sectores, fi-
xo de punto de partida do ac-
tual Decreto. Con todo, non se
resignarán ás limitacións im-
postas e tentarán que a privati-
zación (a compra das entidades
polos bancos) sexa total. Botín e
González vían con moi malos
ollos que as caixas controlasen
nalgunhas comunidades até o
40% dos depósitos. Algunha

elo

XOGO DE PÉS...
E DE MANS

Non hai que ser mal in-
tencionado para dedu-

cir que o tempo político des-
te longo Mundial foi ben
aproveitado polo Goberno e
tamén polo principal parti-
do da oposición, así como
polo Tribunal Constitucio-
nal, para aprobar varias me-
didas impopulares.

Se isto fose unha viñeta
humorística, habería que
pintar varios cidadáns aten-
tos á pantalla do televisor,
gozando dos triunfos de Es-
paña, mentres unha man si-
xilosa se apodera das súas
carteiras e de parte dos seus
dereitos.

O encirrado enfronta-
mento entre socialistas e po-
pulares, capaz de atrasar tan-
tas decisións importantes,
desapareceu de súpeto estes
últimos trinta días para apro-
bar precisamente algunhas
materias económicas de rele-
vancia: o reparto da enerxía e
a privatización e centraliza-
ción das caixas. Sen proble-
ma ningún, apareceu en am-
bos casos a fumata branca.
Todos os ollos estaban en Su-
dáfrica, os dos cidadáns con-
vertidos en afeccionados e os
dos xornalistas, eses que para
un bo funcionamento da de-
mocracia deberían perma-
necer tamén atentos a infor-
mar das noticias serias.

Para case todos o impor-
tante era o balón, mais non
para o presidente do Banco
de España, empeñado en re-
ducir a autonomía financei-
ra das comunidades nin pa-
ra os membros do Tribunal
Constitucional que, logo de
demorar catro anos en emi-
tir sentenza, acordaron face-
lo entre unha semifinal e un-
ha final, con Cataluña ben
ateigada de bandeiras da vi-
toria que disimulasen as
senyerasdo desgusto. 

Con todo, cómpre ser cau-
to coa propaganda: o triunfo
de Francia no Mundial de
1998 foi presentado como o
éxito dun país multiétnico
(formaban na selección va-
rios xogadores descendentes
de inmigrantes), o que non
impediu a sublevación das
banlieue(arrabaldes, multiét-
nicos tamén) en 2005.�

anosaterra

’’editorial

Xa ao inicio do debate sobre o
proceso de reestruturación
das caixas de aforros, denun-
ciamos que estabamos ante
un proceso de reconversión
que tiña como obxectivo final
a privatización. Hai 10 anos, o
PSOE concentrou a banca pú-
blica no grupo Arxentaria, pa-
ra facilitar a súa venda poste-
rior: o actual proceso de con-
centración das caixas ten o
mesmo obxectivo.

O decreto aprobado o 9 de
xullo polo Consello de Minis-
tros, dándolle entrada ao capi-
tal privado, con dereito a voto
nos órganos de decisión, é un-
ha privatización pura e dura.
Así mesmo, permitir que se
convertan nunha fundación
que poida transferirlle a xestión
financeira a un banco é o mes-
mo que seguir o modelo italia-
no de privatización, país no
que as caixas desapareceron.

Até o día de hoxe, os benefi-
cios repercutían na sociedade
a través da Obra Benéfico So-
cial, desde agora, coas cotas
participativas, os beneficios
repercutiran nos accionistas
(cotopartícipes) perdendo as
caixas a súa natureza social. 

Hai que lembrar ademais
que cando na década dos oi-
tenta se produciu o proceso de

descentralización administra-
tiva do Estado, as caixas forma-
ron parte das competencias ex-
clusivas das Comunidades Au-
tónomas, co fin de exercer o
papel de banca local e polo tan-

to de contribuír ao desenvolve-
mento económico dos seus te-
rritorios de orixe. A actual pri-
vatización cercena as compe-
tencias en materia económica
e financeira de Galiza.

CONTROL PÚBLICO. A crise econó-
mica actual ten a súa orixe
nun control público dos siste-
mas financeiros manifesta-
mente insuficiente, nun dei-
xar facerpor parte dos Estados
e dos Bancos Centrais, no no-
so caso dun incompetente
Banco de España. 

Nós defendemos un con-
trol público e democrático da
economía e do sistema finan-
ceiro. No caso das caixas, non
debemos confundir o control
público co control partidista
exercido até  hoxe.

Por outra parte, resulta de-
magóxico afirmar que o pro-
blema principal das caixas ra-
dica na presenza dos políticos
nos Consellos de Administra-
ción, cando esa afirmación
vén de quen tomou ao asalto
os órganos de goberno das
caixas galegas, de quen se
opuxo a Lei de Caixas do noso
Parlamento e de quen pide un
período de transición para
asegurarse que altos cargos
públicos do seu partido conti-

núen no Consello de Adminis-
tración da nova entidade, no-
meadamente Mar Barcón,
Salvador Fernández Moreda
ou Clemente Orozco. Se os so-
cialistas cren realmente que a
súa presenza nos órganos de
goberno é o problema, deberí-
an presentar a dimisión.

En definitiva, estamos ante
un novo decretazo, na liña do
plan de axuste e da contrarre-
forma laboral, que responde á
unha visión antidemocrática
da economía, guiada polo ex-
tremismo ultraliberal do FMI
e da UE, que levan anos esixin-
do a privatización das caixas
de aforro, un suculento boca-
do para especuladores inter-
nacionais. Precisamente, as
entidades que naceron para
favorecer o acceso ao crédito
das clases populares, sen ter
que recorrer á usura, poden
rematar privatizadas e en
mans dos grandes bancos.

A sociedade galega debe
defender o seu maior patri-
monio empresarial –as caixas
son as maiores empresas de
Galiza– e non permitir que se
saneen con recursos públicos
para acto seguido ser privati-
zadas, é dicir entregadas aos
empresarios amigos dos parti-
dos de goberno.�

SOCIAIS E GALEGAS

TRIBUNA �Clodomiro Montero.
Secretario nacional da Federación de Banca e Aforro da CIG.

’’Non debemos confundir
o control público
co control partidista
exercido até hoxe”

’’As Caixas formaron parte
das competencias
das Autonomías co fin
de exercer o papel de banca
local e de contribuír
ao desenvolvemento
nos seus territorios”

’’As Caixas son as maiores
empresas de Galiza,
non permitamos
o seu saneamento
con recursos públicos
para logo ser privatizadas”

XO
SÉ

 L
O

IS
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xistrados entenden que “se ex-
cedeu na competencia que a
Constitución e o Estatuto de
Autonomía lle confiren” á Cá-
mara.�

O 6 DE NOVEMBRO

A XUNTA INVESTIRÁ 4 MILLÓNS
DE EUROS NA VISITA DO PAPA

O Goberno galego investirá na
organización da visita de Biei-
to XVI a Compostela –progra-
mada para o 6 de novembro–
un total de catro millóns

ALTO CARGO DA XUNTA

JUNCAL, DESTITUÍDO
POLA TRAMA DOS NARCOS

Tras seren publicadas diversas
informacións que vinculaban
o PPdeG co narcotráfico e coa
corrupción urbanística, pro-
duciuse a destitución de Eva-
risto Juncal no Goberno de
Feixóo. Estas noticias apuntan
que o ex xefe da Consellaría de
Medio Ambiente e Infraestru-
turas en Pontevedra, que ta-
mén é líder do PP en Caldas de
Rei, lles vendeu varias empre-
sas a tres narcotraficantes, in-
cluídos Sito Miñanco e Pablo
Vioque. Ademais, está acusa-
do de posuír un chalé con li-
cenza de alboio, polo que
nunca pagou o imposto co-
rrespondente. A Nosa Terra
tamén dera conta dos nego-
cios da familia de Juncal, que
inclúen a participación da súa
irmá nunha construtora que
recibe numerosas adxudica-
cións de concellos goberna-
dos polo PP. Feixóo tentou
restarlle importancia á desti-
tución e insistiu en que Juncal
“é funcionario” e en que “ocu-
paba simplemente unha co-
misión de servizo”. Porén, o ex
alto cargo presentábase acotío
como imaxe da Xunta en actos
institucionais e asinaba moi-
tas das decisións do Goberno.
Días despois da destitución, o
presidente da Deputación de
Pontevedra, Rafael Louzán,
saíu en defensa do “labor ex-
traordinario” de Juncal. Ta-
mén o conselleiro de Medio
Ambiente, Agustín Hernán-
dez, declarou que o ex alto
cargo “foi atacado inxusta-
mente”.�

ELÉVAA AO CONSTITUCIONAL

O TSXG DISCREPA
DA LEI DE PARELLAS DE FEITO

O Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia (TSXG) elevou ao
Tribunal Constitucional (TC) a
disposición adicional 3ª da Lei
de Dereito Civil de Galiza e a lei
que a reforma para aclarar se
este precepto normativo –rela-
tivo ás parellas de feito– se
axusta á “constitucionalida-
de”. A Xustiza dubida da ade-
cuación da normativa á Cons-
titución española. Segundo o
TSXG, nestas normativas
aprobadas polo Parlamento
galego créase unha nova for-
ma de matrimonio e de cele-
bración que “creba a garantía
constitucional da unidade do
sistema matrimonial”. Os ma-

de euros. O conselleiro de
Presidencia, Alfonso Rueda,
explicou que deste xeito se ga-
rantirán a retransmisión de to-
dos os eventos, a programa-
ción, a seguridade e a atención
aos xornalistas internacionais
e ás 200.000 persoas que parti-
ciparán no evento. A oposi-
ción censurou o gasto de di-
ñeiro público na visita do Pa-
pa. Neste sentido, o PSdeG re-
clamará que Rueda dea contas
no Parlamento.�

MEMORIA HISTÓRICA

O PSdeG PROPÓN UNHA LEI
PARA ‘DIGNIFICAR’ AS FOXAS

Os socialistas galegos acusan
a Xunta de “abandonar” toda
política relacionada coa me-
moria histórica. Por esta ra-
zón, rexistraron unha propo-
sición de lei sobre a localiza-
ción e identificación das per-
soas desaparecidas durante a
Guerra Civil e a ditadura fran-
quista e a “dignificación” das
foxas comúns. En rolda de
prensa, a deputada Concep-
ción Burgo criticou que o Go-
berno de Feixóo paralizara os
convenios asinados entre a
Universidade de Santiago e o
Instituto de Medicina Legal
para a exhumación de corpos,
que suprimira todo tipo de
subvencións e que decidira
un cambio nos usos da Illa de
San Simón, onde se levaban a
cabo actos de homenaxe ás
vítimas.�
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ASEMANA

25 DE XULLO

‘FAI VALER A TÚA FORZA!’
NO DÍA DA PATRIA

A demanda dun Estatuto de
Nación, para que Galiza logre
o máximo de competencias, e
as críticas ás políticas dos Go-
bernos central e autonómico
“ao servizo da banca e da eco-
nomía especulativa” centra-
rán a celebración do Día da
Patria Galega, que o BNG pre-
para para o 25 de xullo. Baixo
o lema “Fai valer a túa forza!”,
os nacionalistas chaman a so-
ciedade a que acuda “masiva-
mente” á manifestación pro-
gramada en Santiago –con sa-
ída ás 12h da Alameda. A se-
cretaria de Propaganda e
Imaxe, Ana Pontón, explicou
en rolda de prensa que este le-
ma se centra “no principal
problema de Galiza”, que é a

crise.”É unha chamada á for-
za e á esperanza”, subliñou a,
tamén, deputada. A secretaria
de Organización, Montse Pra-
do, incidiu na “defensa do au-

togoberno” –“actualmente en
grave risco”– e na “defensa
dunha economía ao servizo
dos galegos”. A manifestación
rematará na Praza da Quinta-

na, onde intervirán a secreta-
ria xeral de Galiza Nova, Iria
Aboi, e máis o portavoz nacio-
nal do BNG, Guillerme Váz-
quez.�

Montse Prado,secretaria de Organización do BNG, e Ana Pontón,secretaria de Propaganda e Imaxe, presentan a campaña

do Día da Patria.                                                                                                                                                                                                                                                           A.G.N.

FEIXÓO PROMETERA O 50%

SÓ SERÁN TRILINGÜES
O 10% DOS COLEXIOS

A Xunta presentou o seu
“Plan Galego de Potencia-
ción das Linguas Estranxei-
ras”, que está moi lonxe das
promesas electorais de Fei-
xóo tanto no número de cole-
xios como no de profesores
que poderán usar un idioma
estranxeiro para impartir au-
las. O que era un obxectivo de
50% de centros trilingües fica
en 160 centros. É dicir, o
10,6% dos 1.500 centros esco-
lares de ensino público e con-
certado que hai no país. Fei-
xóo xustificou coa crise o in-
cumprimento da súa prome-
sa electoral. Este argumento
de aforro económico con-
trasta coas medidas tomadas
pola Xunta para derrubar o

decreto do bipartito. Só a re-
ciclaxe de miles de libros en
galego propiedade do Gober-
no custaralles ás arcas máis
de 3,8 millóns, segundo a
Asociación Galega de Edito-
res. O PSdeG advertiu de que

a rede de centros plurilingües
beneficiará os colexios con-
certados, mentres que o BNG
alertou de que o plan “suporá
unha diferenciación, crean-
do centros de primeira e de
segunda”.�

Alberte Núñez Feixóo, no Consello da Xunta. A.G.N.

Alberte Núñez Feixóo, presidente da Xunta, co Papa Bieito XVI.>>>

>>>
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namento do Museo do Pobo
Galego, “tal e como foi a prácti-
ca habitual durante anos”.

DISPOSICIÓN DA XUNTA E CONTROL
ECLESIÁSTICO. A Xunta disporá do
Panteón e a Igrexa de San Do-
mingos de Bonaval –fóra da
Capela do Rosario e do Cemi-
terio– durante cinco días ao
ano para a celebración de de-
terminados actos. Unha das
datas que se reservará expresa-
mente para a súa utilización
como lugar de eventos institu-
cionais será o 25 de xullo, “es-
pecialmente este ano co gallo
do Ano Santo”. Nada se di dos
actos que as formacións políti-
cos facían, por exemplo, a vís-
pera do Día da Patria  diante do
sartego de Castelao, ou o pro-
pio acto desta semana no 125
aniversario da morte de Rosa-
lía de Castro.

As catro datas singulares
restantes fixaraas unha comi-
sión mixta paritaria constituí-
da para a interpretación e se-
guimento deste protocolo, que
terá unha vixencia dun ano
prorrogábel automaticamente
se non media denuncia de nin-
gunha das partes con dous me-
ses de antelación.

Pero a clave de bóveda do
acordo é que a Igrexa resérvase
ditaminar as peticións que a

X.C.
No último instante, denantes
de que chegase ás súas portas o
cortexo cívico organizado pola
Asociación de Escritores en
Lingua Galega e ás portas do
que sería o primeiro 25 de xullo
co Panteón onde están os res-
tos  de Rosalía de Castro, Alfre-
do Brañas, Francisco Asorey,
Ramón Cabanillas, Domingo
Fontán ou Alfonso Daniel Ro-
dríguez Castelao pechado ao
público, reabriu baixo estritas
condicións as súas portas ao
público este mércores en virtu-
de dun convenio asinado entre
a consellaría de Cultura e o Ar-
cebispado de Santiago. O acor-
do permitirá que sexa visitábel,
baixo regulación, durante seis
días á semana.

Despois da sentenza do Su-
premo o Arcebispado de San-
tiago é o propietario legal deste
monumento e decidira pecha-
lo ao público. O fallo a favor da
Igrexa rematara o litixio co
concello de Santiago pola titu-
laridade do templo e quebrou
todo o sentido civil que adqui-
rira durante máis dun século
de  funcionamento logo de que
foran trasladados os restos de
Rosalía en 1891 e até os derra-
deiros acto de soterramento, o
polémico traslado dos restos
de Castelao en 1984 e o de Do-
mingo Fontán en 1988.

O convenio estabelece que
se organizará unha quenda de
visitas ao Panteón de seis días á
semana, previsibelmente pe-
chando os luns, como fai o ad-
xunto Museo do Pobo Galego
no mesmo complexo de Bona-
val, “sempre que non haxa nin-
gunha dificultade técnica”.

O acordo implica en carác-
ter de “contraprestación”,  que
a Xunta, a través da consellaría
de Cultura, continuará xestio-
nando o mantemento da igrexa
e do Panteón, así como do Mu-
seo do Pobo Galego. A visita ao
Panteón de Galegos Ilustres in-
cluirase tamén dentro do pro-
grama de actividades e funcio-

Xunta encargarase dos trámi-
tes para a autorización de aper-
tura da igrexa noutro tipo de
eventos. A condición xeral da
Igrexa é que “respecten que se
trata dun centro relixioso”, un-
ha decisión que debería abrir
camiño a outras decisións polí-
ticas que garantan o pleno uso
civil do Panteón.

Ana Pontón, portavoz de
Cultura do BNG, organización
que criticou a desidia coa que
se levou o proceso xudicial e o
pregamento da Xunta ás inten-
cións da Igrexa, critica o conve-
nio por “claramente limitado”
e porque renuncia a reclamar a
titularidade dese espazo para a
administración. Dende o seu
punto de vista, responde só a
un intento de ‘enganar a cida-
danía’ e ‘desmobilizar’ os dife-
rentes actos reivindicativos que
tanto o BNG como diferentes
entidades están a realizar a prol
do uso civil do Panteón.

Ana Pontón, á espera de co-
ñecer os termos concretos do
convenio, lembra que se está a
falar dun patrimonio recoñeci-
do como Ben de Interese Cul-
tural e, en consecuencia, a
Igrexa está obrigada por Lei a
telo aberto, do contrario a pro-
pia administración podería
esixirllo, “asinar un convenio
destas características é, por
tanto, denigrante, pois é sinal
de submisión deste Goberno
aos ditados da Igrexa”.

Pontón lembrou que os res-
tos da propia Rosalía e de Cas-
telao, nomeadamente no caso
da escritora de Padrón, se tras-
ladaron ao Panteón pola súa
laicidade, “por iso é un engano
e unha tomadura de pelo que o
único que se negociara fora fi-
nanciar a súa apertura a cam-
bio de nada”.�

O Panteón de Galegos Ilustres
abre baixo control relixioso
A Igrexa resérvase
o dereito a usar
a infraestrutura
que sosterá
economicamente
o erario público

>>>

Avelino Pousa Antelo nunha ofrenda a Castelao en xaneiro de 2000.   ANDRÉS PANARO

DECISIÓN ARBITRARIA

XXoosséé  MMaannuueell  BBaarrrreeiirroo
Vicepresidente do PPdeG

O recurso ante o Tribunal Constitucional presentado
polo goberno que preside José Luis Rodríguez Za-

patero contra a Lei de Caixas galega só pretendía poñer-
lle outro atranco, un máis dos moitos que deseñaron os
socialistas, ao proceso de fusión de Caixa Galicia e Caixa-
nova. 

A resolución do alto tribunal evidencia, como argu-
mentaba dende o primeiro momento o PP e o propio
Goberno da Xunta, que as súas reticencias non se funda-
mentaban sobre ningunha base xurídica, nin sequera
sobre o lexítimo dereito a discrepar. E moito menos res-
pondían ao que podía entenderse coma un loábel dese-
xo de introducir algunha mellora na norma. 

O recurso de inconstitucionalidade respondía única e
exclusivamente a intereses partidistas que, neste caso
concreto ademais, eran contrarios ao interese xeral de
Galicia. O goberno socialista excedeuse na súa prerroga-
tiva de considerar unha lei autonómica como un acto de
goberno. Abusou, para entendernos, do seu poder e
atentou frontalmente contra o dereito de todos os gale-
gos de autogobernarse. Foi, en definitiva, unha decisión
estritamente política e, como queda agora demostrado,
arbitraria.

A manobra saíulle mal. E os que a promoveron e am-
pararon, dende Madrid ou dende Galicia, terán que res-
ponder sobre o seu proceder, sobre o grave prexuízo que
quixeron causarlle á fusión que, non o esquezamos, era
un deses asuntos de país, que tamén contribúen, decisi-
vamente ademais, a facer país. 

Non hai que  pasar por alto tampouco que a Lei de
Caixas foi impulsada por unanimidade das forzas parla-
mentarias galegas (incluído o PSOE) e aprobada por
dous terzos da cámara. E hai que ter presente así mesmo
que o proceso de negociación posterior estivo caracteri-
zado pola reiterada vulneración do respecto institucio-
nal que se presupón debe imperar, por riba de todo, nas
relacións entre administracións.

Dende o primeiro momento, en definitiva, o proceder
dos socialistas, tanto en Galicia como en Madrid, deno-
tou que non había vontade negociadora e moito menos
o máis mínimo desexo de acadar acordos. Tratábase de
castigar, do xeito e ao prezo que for, a Galicia. Fallaron o
fondo e as formas.

O sentido común, como desgraciadamente resulta
habitual nos socialistas, non se exerceu. Resolto o confli-
to e co proceso de fusión moi avanzado, é tempo de mi-
rar ao futuro, aínda que non hai que obviar que a trampa
socialista foi un acto de traizón a Galicia. Haberá que es-
tar atentos.�

A Lei de Caixas aprobouse 
co apoio de dous terzos do
parlamento”

’’

’’

A igrexa decidirá 
se se respecta o carácter
relixioso dos actos que non
contemple o convenio”

’’
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bunal sobre a polémica consul-
ta ás familias. Vázquez non ci-
tou acordos ou resolucións que
lle fornecesen amparo legal á
enquisa pero si xustificou o en-
vío dunha nota aos centros in-
dicando, entre outras cousas,
que estes debían “evitar pertur-
bacións contrarias ao desenvol-
vemento normal da consulta”.
A devandita mensaxe foi enten-
dida por moitos directores e so-
bre todo polos sindicatos como
unha “ameaza”. A Xunta mo-
nopolizaba así a información e
a posibilidade de dirixirse aos
pais, deixando á marxe os me-
diadores naturais na educa-
ción, é dicir: directores e conse-
llos escolares, sobre todo.

A RESPOSTA DO CONSELLO CONSULTI-
VO. O Consello Consultivo de
Galicia asinou o 11 de maio, só
dezaseis días antes da destitu-
ción de X.L. Vázquez, un ditame
no que poñía de manifesto a fal-
ta de cobertura legal por parte
da Xunta para a realización des-
te tipo de consultas. A maiores
das pegas incluídas polo Con-
sultivo, deuse a circunstancia de
que a Xunta puxo en circulación
documentos sobre o Decreto,

Pedro González
As irregularidades cometidas
pola administración autóno-
ma na tramitación do Decreto
do galego, postas de manifesto
por diferentes medios, entre
eles un informe do Consello
Consultivo, están a dar lugar a
importantes movementos e
tensións dentro da Consellaría
de Educación.

En primeiro lugar, o Executi-
vo autónomo estuda a aproba-
ción dunha lei que sirva de so-
porte xurídico á consulta que se
lles realizará ás familias. En se-
gundo termo, todo apunta a que
a destitución do número dous
da consellaría, Xosé Luís Váz-
quez, decidida no consello da
Xunta do 27 de maio, obedece
as irregularidades cometidas
pola administración neste pro-
ceso. Como secretario xeral,
Vázquez era o responsábel de
que se tramitasen correctamen-
te os expedientes e de recabar os
informes xurídicos necesarios.

Xosé Luís Vázquez asinou o
informe da Xunta, enviado ao
Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG), en resposta a un
recurso contencioso adminis-
trativo presentado ante este tri-

algúns deles enviados ao TSXG,
sen ningún tipo de sinatura.

O Consello Consultivo inci-

diu, no seu ditame sobre o De-
creto, en que a Xunta non fixe-
ra referencia “a lexislación nin-
gunha onde se regulen requisi-
tos, garantías e procedemen-
to” das consultas. Estas caren-
cias son as que agora obrigaron
a Feixóo a anunciar a aproba-
ción dunha lei que ampare o
polémico “inquérito” e as mes-
mas que probabelmente cau-
saron a destitución de Xosé
Luís Vázquez.�

Tensións en Educación
Xosé Manuel Sarille

L in La yihad a nuestras
puertas, de David Alvara-

do, por consello dun amigo
común. Alvarado é correspon-
dente de CNN Plus en Rabat, e
investigador asociado do IGA-
DI, entre outras institucións. A
tese é que o norte de África é
xa o terceiro núcleo de Al- Qa-
eda, potencialmente compa-
rábel a Afganistán e Iraq. 

Mais o libro decepciona
porque está baseado na divi-
sión entre bos e malos, aínda
que matizada. Usa a termino-
loxía dos medios occidentais e
mentres Al-Qaeda fai “fechorí-
as” ou as tribos teñen “ele-
mentos”, o campo de torturas
de Guantánamo é a “prisión
militar de Guantánamo Bay”.
Até hai un diabólico avión ve-
nezolano que transporta dro-
gas ao deserto. Mais as forzas
americanas no Iraq son de
“ocupación” e fan “ofensivas”.
Só “asasinan” os musulmáns.
A prohibición do FIS en Alxe-
ria, despois de gañar democra-
ticamente as eleccións, é “un
fracaso da experiencia do isla-
mismo político”, pero a pseu-
doditadura pro occidental de
Ben Ali en Túnez, defínese co-
mo “democracia lenta”.

A eiva maior é que a obra
non observa os fenómenos
históricos de longa duración e
non afonda por aí no alcance
desta ameaza, que sen dúbida
é serísima. Di Titus Burck-
hardt que o deserto cumpriu
sempre un papel central nas
renovacións da civilización is-
lámica. É o duro, o guerreiro, o
destrutor, fronte ao sedenta-
rismo e o sensíbel da cultura
urbana, condenada sempre a
corromperse e desaparecer.
Os nómades saen unha e ou-
tra vez do deserto con “ele-
mentos non corrompidos”
que se transmutan ao espiri-
tual. Velaí o enorme perigo
desta nova instalación.�

AL-QAEDA 
EN ÁFRICA
’’

’’O libro está baseado 
na división entre bos e
malos, aínda
que matizada”

O ex secretario de Educación, Xosé Luís Vázquez. JÉSSICA BARCALA / A.G.N.

Os erros legais na preparación da consulta
ás familias, postos de manifesto polo Consello
Consultivo, puideron estar detrás da destitución
do secretario xeral da consellaría

CARTAS

’’O secretario da Consellaría
foi destituído só 16 días
despois de que
o Consello Consultivo
presentase o seu ditame”

HOLOCAUSTO EN GALIZA

Hai uns días tiven a oportunida-
de de percorrer terras de Aranga
e Guitiriz nun roteiro organiza-
do pola Comisión pola Recupe-
ración da Memoria Histórica da
Coruña xunto coas asociacións
culturais “Roxín Roxal” de Pa-
derne e “Eira Vella” de Betan-
zos. Foi un roteiro polas fosas
dos represaliados da ditadura,
foi un roteiro pola ignominia
humana. É difícil de entender
como os golpistas do 1936 pui-
deron chegar a cometer tales
atrocidades, con tanta brutali-
dade... sen remordementos. É
difícil entender como os homes
poden trocarse en auténticas
alimarias. Pouca diferenza vin
do ocorrido no noso país co
acontecido na Alemaña nazi
(Betanzos tivo o seu propio
campo de concentración).

Moitos inocentes recibiron
disparos polas costas ou no
cranio. Sacados das súas casas
de noite, a onde non volverían
xamais.Dende a tristemente
famosa Ponte da Castellana
ceibáronse ao río Mandeo du-
cias de vítimas procedentes da
Coruña, Asturias e Ferrol (al-
gúns aínda levaban posto a
funda de traballo dos estaleiros
de Bazán). Na igrexa de Santa
Mariña de Guitiriz un veciño
relatou que, movendo terra no
adro, empezaron a aparecer
corpos de represaliados. Que o
primeiro levaba posta unha la-
nilla (peza característica dos
mariños militares). Moi posi-
belmente alí enterrado fique
un mariñeiro do Arsenal de Fe-
rrol.

O terror estaba perfectamen-
te planificado. Os corpos deixá-
banse nas fronteiras, nas zonas

limítrofes de España/ Portugal,
Asturias/Galiza ou, como neste
caso, nos límites de concello,
provincia e partido xudicial. Con
isto buscábase entorpecerlles
aos familiares a recuperación
dos corpos ou de datos do lugar
de enterramento. Algo que, des-
graciadamente, conseguiron na
maioría dos casos.

Homenaxear os homes e mu-
lleres que deron a vida pola liber-
dade foi unha experiencia enri-
quecedora, emotiva e que debe

ter continuidade. É de recoñecer
o gran labor que están a facer as
comisións pola Recuperación da
Memoria Histórica, levando
adiante un traballo que lles co-
rresponde aos gobernantes e
que lamentabelmente non fan.

Ese día, ao pasar por diante
dunha taberna, a xente deixou
por uns segundos de mirar o
partido televisado para obser-
varnos a través da ventá.

Por un momento, só por un
momento, pensei que os asasi-
nos o conseguiran. Borrar as pe-
gadas dos seus abominábeis de-
litos e tamén a memoria dun pa-
ís. Un país absorto, embobado
co mundial de fútbol. Comple-
tamente alleo o que ao pé das
súas casas tiveron lugar os feitos
máis sanguentos dun dos maio-
res xenocidios de Europa.�

Francisco Maceira
(Ferrol)

No nº 1.414, na sección ‘Conta
de libros’ atribuímoslle a autoría
do poemario Sebes contra o
vento a Xosé Mª Álvarez Cácca-
mo. O seu autor é o escritor vi-
gués Alfonso Álvarez Cáccamo.�

FE DE ERROS
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poderá exercer o seu dereito”,
dixo Feixóo.

Para Jorquera trátase dunha
“apelación a que os emigrantes
cometan fraude de lei, porque
unha persoa non pode estar en
dous censos e a lei establece
que deben inscribirse onde re-
sidan habitualmente”. “A na-
cionalidade non se pode repar-
tir como aquel que fai chouri-
zos”, denuncia.

A secretaría xeral de Emi-
gración da Xunta acaba de fir-
mar convenios cos arcebispa-
dos do país. A Xunta financiará
a informatización dos arqui-
vos do clero, que se compro-
mete a cambio a facilitar docu-
mentación aos que busquen
as súas raíces. Isto podería
causar un novo crecemento
do CERA, En Galiza son máis
de 353.000 electores.�

tes deberán identificarse igual
que calquera en España.

Os colectivos da emigración
son moito máis críticos cunha
decisión que, ao seu entender,
convérteos en “cidadáns de se-
gunda”. Delgado di “compren-
der” as queixas, pero insiste en
que o Consello do Estado reco-
mendou que só votasen os ve-
ciños nas locais.

O deputado conservador
tamén explica que é imposíbel
estar no CERA e no censo en
Galiza. Esta aclaración é útil
para entender unhas declara-
cións do presidente da Xunta.
“Calquera emigrante que
queira censarse en Galicia po-
de manter o dereito de votar
nas municipais; abondará con
empadroarse nun concello da
comunidade, neste no que es-
tá como residente ausente, e

os traballadores postais dou-
tros Estados non teñen as mes-
mas obrigas legais que os espa-
ñois. O Bloque defende que os
emigrantes só poidan tirar do
correo “naqueles sitios nos que
obxectivamente sexa imposí-
bel votar en urna”.

O nacionalismo critica que
os que nin naceron nin nunca
estiveron no país poidan votar
en referendos, autonómicas e
estatais. Para Jorquera, cómpre
restrinxir o CERA a aqueles que
naceran en Galiza ou viviran
nela certo tempo.

Celso Delgado, deputado
do PP, destaca o “altísimo
grao” de consenso da reforma.
O único que votou en contra
foi Esquerda Unida, que que-
ren unha reforma de maior ca-
lado que os libere do lastre de
ter o seu voto moi espallado
nas circunscricións provin-
ciais. Coalición Canaria abstí-
vose.

Cuestionado por A Nosa Te-
rra sobre se a reforma estará
lista antes das locais, Delgado
non pon a man no lume pero
insiste en que “a intención é
que estea rematada antes de
2010”. O popular destaca co-
mo “gran avance” que haberá
urnas nos consulados durante
tres días. Sobre o voto por co-
rreo, insiste en que os emigran-

GALIZA.7.

A.N.T.
Por vez primeira os emigrantes
non votarán nas locais. Así o es-
tablece a reforma da Lei do Réxi-
me Electoral que, se PSOE e PP
manteñen a súa palabra, aplica-
rase nos comicios de 2010.

Iso si, os inscritos no polémi-
co Censo Electoral de Residen-
tes Ausentes (CERA) participa-
rán no resto de convocatorias.
Mantense tamén a posibilidade
do voto por correo no estranxei-
ro, sistema que permite a frau-
de masiva. É a gran sombra do
texto aprobado pola Comisión
Constitucional este mes.

Para Francisco Jorquera, de-
putado do BNG, é unha refor-
ma positiva pero insuficiente,
opinión que os nacionalistas
plasmaron cun voto particular.
O parlamentar explica que tam-
pouco hai unha  garantía do
100% de que a reforma chegue
a tempo das locais, malia que lle
“consta” que PP e PSOE trami-
tarana por vía de urxencia.

SEGUE O VOTO POR CORREO. Jorque-
ra critica, con todo, que non se
garanta o voto en urna. Haberá
votacións en embaixadas e nos
lugares que decida e pague o
Estado, mais os emigrantes se-
guirán podendo votar por co-
rreo. Unha opción que para o
BNG abre a porta á fraude, pois

A Xunta págalle á Igrexa para que facilite
documentos para nacionalizar descendentes
de emigrantes, que xa non poderán votar 
nas municipais

Reducir a fraude do voto emigrante?

A.N.T.

Moitos dos emigrantes que
durante as súas vacacións re-
tornan á Galiza vense incapa-
citados para renovar o seu car-
né de identidade debido á difi-
cultade para conseguir a cita
previa. Porén, o colectivo con-
ta con todas as facilidades para
emitir o voto nas eleccións.

Xavier Vázquez, un emi-
grante de vacacións en Galiza
que acudiu a unha comisaría
de policía para renovar o seu
carné, descubriu que a única
forma de conseguir cita é solici-

tala a través de internet ou dun
teléfono que só está operativo
se se chama desde España. O
procedemento de solicitude a
través da rede é mediante unha
páxina moi lenta e precaria que
permite escoller día e hora. Con
todo, en verán as citas hai que
collelas con máis dun mes de
antelación, co que moitos emi-
grantes marchan antes de con-
seguir o documento.

“Tamén existe a posibilida-
de de vir a partir das catro da
tarde e facer cola para probar

sorte, ás veces renóvanse al-
gúns carnés sen necesidade de
cita previa”, indican na comi-
saría viguesa de Luís Taboada.

O procedemento non é do
gusto dos emigrantes. “Facer
unha cola nas vacacións para
unha xestión que non é seguro
que se poda levar a cabo non é
un bo plan”, láiase Xavier, que
está emigrado en Bélxica.

COMODIDADE E BENEFICIOS. Os
emigrantes non precisan do
DNI para desenvolverse no
estranxeiro, abóndalles co pa-
saporte, que si se renova nos
consulados. Mais sen el vense
privados dalgúns dos benefi-
cios que comporta. “É máis
cómodo o carné, andas con el
no peto e non cargas co pasa-
porte cando colles un avión. E

sobre todo, se ofrecen o famo-
so DNI con chip para facer mil
e unha xestións, eu tamén o
quero”, sinala Xavier Vázquez.

As dificultades coas que se
enfrontan os residentes ausen-
tes para renovar o seu carné
contrastan coas facilidades pa-
ra votar desde o estranxeiro sen
as mínimas garantías. A posibi-
lidade de suplantar a personali-
dade denúnciase elección tras
elección e en todos os procesos
rexístranse casos de falecidos
que exercen o seu dereito ao
sufraxio. “Para votar tes todas
as facilidades, para obter o car-
né es un cidadán de segunda”,
resume Xavier.�

Residentes ausentes, con dereito a voto mais sen DNI

UERE SABER MÁIS?
www.citapreviadnie.es
902 247 364

?

’’Se ofrecen o famoso DNI
con chip para facer mil
e unha xestións,
eu tamén o quero”

[Xavier Vázquez]
Emigrante en Bélxica.

As dificultades dos emigrantes para renovar o carné de
identidade contrastan coas facilidades para emitir o voto

’’Celso Delgado, deputado
do PP, destaca
o ‘altísimo grao’
de consenso da reforma”

’’Feixóo chama a censarse
en dous lugares ao tempo,
no país onde residan
e nun municipio galego”

’’O nacionalismo critica
que os que nin naceron nin
nunca estiveron en Galiza
poidan votar en
autonómicas e estatais”
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ciano Varela e Xoán Alfaia, e no
encontro de hai dez días, en
Lugo, sumamos outras 15 per-
soas e temos varias ducias de
peticións para a reunión de
2011. O importante é que cada
vez medra máis a presenza do
galego na xustiza, en senten-
zas, informes e escritos.
CCoommoo  ppeerrssooaa  iimmpplliiccaaddaa  nnaa
nnoorrmmaalliizzaacciióónn  ddoo  ggaalleeggoo,,  qquuee
llllee  ppaarreeccee  oo  ccoonnfflliittoo  ppoolloo  ddeeccrree--
ttoo  ddoo  ggaalleeggoo  nnoo  eennssiinnoo??
É un conflito artificial e un paso
atrás. A educación é fundamen-
tal e as medidas que se toman
son graves  porque levan detrás
pasos moi medidos para des-
prestixiar o galego. Se se retira o

galego de asignaturas como Físi-
ca e Química e Matemáticas,
que se presentan como as máis
fortes, as de máis relevancia nos
currículos e que máis poden
achegar no futuro a un posto de
traballo, estase volvendo á idea
de que o galego non sirve para o
importante senón para catro
cousiñas menores. E se cos me-
niños até os seis anos se deixa ao
arbitrio dos pais, nunha socieda-
de con tanto autoodio, o futuro é
escuro. Está ben propoñer o
multilinguísmo, pero non se fai
polo ben dos rapaces senón pa-
ra acoutar o territorio do galego.
É unha doutrina moi de dereitas,
inspirada na FAES e a súa

Xan Carballa
Ven de ser nomeado Fillo Adop-
tivo do concello de Poio pola de-
fensa do galego na administra-
ción de xustiza, na que exerce
como fiscal desde 1970. Benito
Montero (Cambados, 1944) vi-
vía de cativo a actividade dun
partido xudicial, no que seu pai
exercía como taxista, ao que
acompañaba no vehículo can-
do trasladaba xuíces, avogados e
as mil persoas que concentraba
unha capital comarcal como
aquela na procura da lei. Funda-
dor da Irmandade Xurídica Ga-
lega, fervente defensor do gale-
go na práctica xurídica, Monte-
ro é recoñecido como o primei-
ro fiscal que usou o galego. 
VVoosstteeddee  éé  uunn  ccoonnvveenncciiddoo  ddee
qquuee  oo  ggaalleeggoo  tteenn  qquuee  eessttaarr  pprree--
sseennttee  nnaa  xxuussttiizzaa  ee  uunn  aaccttiivviissttaa
aaoo  sseeuu  ffaavvoorr..
O noso idioma non se falaba na
xustiza, non estaba en ningún
lado, era proscrito e mesmo per-
seguido. Como fiscal empecei
na Ditadura e aos de esquerdas
iso sempre nos motivou para fa-
cer cousas, sobre todo cando se
abrira a man ou non se prohibi-
ra que era como estaba daquela.
Pero pasaban anos e o costume
facía que seguise fóra o galego.
Non podía ser. Tiña a convic-
ción íntima de que había que
dar pasos e iso só se fai falándoo
e escribíndoo. Se a xente falaba
en galego, por que non ía inte-
rrogar eu en galego? E se iso era
así, por que non se había trans-
cribir? E por que non facer os
meus informes en galego?
CCaall  éé  oo  bbaallaannccee  ddeesseess  2255  aannooss
ddee  uussoo??
Aínda estamos lonxe dunha si-
tuación ideal pero mudaron
moito as cousas. Hoxe xa hai al-
gúns fiscais que facemos toda a
nosa actividade en galego. Xa hai
vintecinco anos que non fago
ningún escrito en castelán, e se
van ao Supremo ou a outra Co-
munidade tradúcese. Pero até
no Supremo hai xuíces galegos
aos que lles gustou algunha cua-
lificación miña, como estaba es-
crita, e nin a mandaron traducir.
Hai xuíces, avogados e como di-
go fiscais, o propio Fiscal xefe de
Galicia, Carlos Varela, que levan
moitos anos facendo a activida-
de en galego e contribuíndo a
normalizalo. Aínda que vaiamos
de vagar somos un grupo de 60

persoas que nos xuntamos na Ir-
mandade Xurídica Galega, vé-
monos un par de veces cada
ano, e facemos máis forza e dá-
moslle confianza, recursos e
axuda a outros para sumarse
RReessuullttaa  iimmpprreessiioonnaannttee  aa  ssúúaa  pprrii--
mmeeiirraa  xxuunnttaannzzaa  ddee  22000088,,  eenn  CCeellaa--
nnoovvaa,,  ccoo  FFiissccaall  XXeeffee  oouu  oo  XXeeffee  SSuu--
ppeerriioorr  ddee  PPoolliiccííaa  ddee  GGaalliicciiaa,,  LLuuííss
GGaarrccííaa  MMaaññáá,,  ddiicciinnddoo  aa  ffóórrmmuullaa
ssoolleemmnnee..  ““SSii,,  ccoommpprroommééttoommee  aa
uuttiilliizzaarr  ee  pprroommoocciioonnaarr  oo  ggaalleeggoo
nnaa  mmiiññaa  aaccttiivviiddaaddee  pprrooffeessiioonnaall””..
Foi un inicio forte e fermoso.
Estaba Xoán Xosé Barreiro, que
é presidente na Audiencia de
Pontevedra e despois incorpo-
ráronse máis xuíces como Lu-

Benito Montero, fiscal
‘Suprimir os exames de galego para formar pa
da administración é unha barbaridade’

TIQUI-TACA
Antón Losada
antonlosada.blogspot.com

Oéxito da selección españo-
la leva camiño de dividir ao

mundo en apocalípticos e inte-
grados, como ben analizara
Umberto Eco. Nos apocalípti-
cos hai que apuntar dous subti-
pos. Están os operarios do ban-
deirómetro español, que resol-
ven todos os problemas do pais
contando as bandeiras por me-
tro cadrado e alineándoas do
seu bando, confundido o con-
sumo fervoroso de cervexa co
fervor patriótico. Resulta patéti-
co ver a Aznar reclamar a fran-
quicia das bandeiras nos bal-
cóns e a propiedade intelectual
dunha selección onde xogan os
“cen mil fillos de Guardiola”.
Apocalípticos soan tamén tan-
tos “enteradosque si saben de
que vai o conto” e o denuncian
alí onde poden. Eses que cando
uns vemos xente contenta, con
gañas de alegrarse por fin con al-
go e que lles gusta como xoga a
selección de Del Bosque, desco-
bren masas alienadas pola ver-
sión moderna do pan e do circo,
escravos do marketingdas mul-
tinacionais do deporte ou sim-
plemente pobos colonizados
polo imperialismo español.

Os integrados son todos os
que se puxeron agora a deba-
ter se o éxito do mundial lle
vai  ben ao goberno de Zapa-
tero, ou se o debermos facer
un esforzo de pedagoxía co-
lectiva para explicarlle ben á
xente que unha cousa é a polí-
tica e outra o fútbol; unha
cousa é xuntos e outra revol-
tos. Xa saben, outra desas dis-
cusións estúpidas e perfecta-
mente inútiles que tanto gus-
tan por Madrid.

Eu só podo contar o meu ca-
so. A min é que me gusta o fút-
bol, e gústame o ben que o xo-
gan e o valor que lle botan en
plena ditadura dos adestrado-
res que odian o fútbol. E ta-
mén –Deus me perdoe– gústa-
me bastante a normalidade
que representan.�

’’

’’Resulta patético ver  a Aznar
reclamar a franquicia

das  bandeiras 
nos balcóns”

A.N.T.

>>>
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lóxica de que se falan gale-
go poden ser nacionalistas e hai
que cortalo. Non digo que o go-
berno siga esa idea, pero que pa-
rece aznarismo das FAES é real.
Suprimir os exames de galego
para formar parte da adminis-
tración é unha barbaridade por-
que existe o dereito ao uso do ga-
lego coa administración e a que
esta resposte tamén en galego as
nosas peticións. Daquela, como
o vas garantir se os funcionarios
non o coñecen? Esa decisión
vulnera un dereito constitucio-
nal. Se alguén ten a obriga inelu-
díbel, por lei (Constitución e Es-
tatuto) de defender o galego é o
goberno galego, mais non pare-
ce que as medidas que toma le-
ven ese camiño.�

ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

ormar parte
ade’

’’Cada vez medra máis
a presenza do galego
na xustiza, en sentenzas,
informes e escritos”

’’Se a xente falaba en galego,
por que non ía interrogar
eu en galego?”

’’A educación é fundamental
e as medidas que se toman
levan detrás pasos
moi medidos
para desprestixiar o galego”

’’Está ben propoñer
o multilingüísmo, pero non
se fai polo ben dos rapaces
senón para acoutar
o territorio da nosa lingua”

’’Se alguén ten obriga
ineludíbel de defender
o galego é o goberno e non
parece que as medidas que
toma leven ese camiño”

Hai países nos que parte do po-

der xudicial, por exemplo al-

gúns fiscais, son electos directa-

mente polos cidadáns. 

Aquí o acceso é por vía de oposi-

cións. Un país tamén é democráti-

co con este sistema, que afasta  o

uso de criterios políticos ou de ne-

potismo e prima os técnicos. Ta-

mén pode haber camiños inter-

medios, porque un xuíz ou un fis-

cal ten moito poder. Pero tampou-

co unha oposición memorística

per se é nada. Lévase anos deba-

tendo a cuestión pero non hai con-

senso. A decision democrática foi a

instauración do xurado popular.

Vostede é un defensor das virtu-

des do xurado.

A miña experiencia é moi grande

porque debo ser o fiscal en toda

España que máis xuízos celebrei

con xurado. Foi moi gratificante  e

considero que é unha maneira

principal de democratizar a xusti-

za. Sempre me entrevistei cos xu-

rados, despois do veredito, e a ex-

periencia da xente era fantástica.

Aínda que moitos dicíanme que

non volverían porque lles parecía

unha función moi difícil, “agora

entendo o complicado que é im-

partir xustiza. Pensar se algo está

probado, se podes condenar a un

inocente, se está ben da cabeza ou

se a embriaguez influiu...”. Pero to-

dos viron con que seriedade se le-

van os procesos, que unha vez

dentro deles entendían que as pe-

nas son abondo graves, en defini-

tiva entenden mellor a xustiza e a

importancia da súa función. Só

ese coñecemento aumenta a de-

mocracia e exténdea na socieda-

de. Sempre se debaterá sobre a

eficacia dos xurados, ou se se de-

ben limitar os delitos que poden

xulgar, pero todos non poden es-

tar no catálogo porque é moi caro. 

Debe pasar a instrución xudicial

a mans dos fiscais?

Simplificando: o fiscal é quen acu-

sa dun delito. Formo parte da

Unión Progresista de Fiscais (UPF)

e levamos vinte anos defendendo

que a súa función ten que ir máis

alá e ser o verdadeiro investigador

dos delitos, ser instrutor da causa.

Instruír significa que debe ter rela-

ción directa coa policía xudicial,

que é quen fai atestados e investi-

gacións, pero o fiscal busca as pro-

bas necesarias para demostrar un

delito do que vai ter que acusar. O

xuíz debe estar só para xulgar con

independencia e para garantir a

defensa dos dereitos e liberdades

fundamentais, de maneira que se

o fiscal quere entrar nun domicilio

debe ter autorización dun xuíz ou

para ordenar un ingreso en pri-

sión. E deben estar moi xustifica-

das polo fiscal as peticións porque

as vai tomar un xuíz que non co-

ñece previamente o caso e por iso

é máis ampla a súa independen-

cia. Non se avanza neste cambio

de xuíz por fiscal quizais por algún

corporativismo dos xuíces. Ás ve-

ces usouse o argumento de que

os fiscais poden estar mediatiza-

dos polo poder político, na medi-

da en que teñen unha determina-

da xerarquía. Pero no fondo é un

asunto de non perder cotas de po-

der. Antes, a proposta de mudan-

za era exclusiva da UPF e os con-

servadores sostiñan que nada se

debía mudar, pero hoxe esas posi-

cións xa non son tan de trincheiras

e o proceso histórico coloca as dú-

bidas nos dous lados.

En procesos políticos de corrup-

ción vense falando, normal-

mente os afectados, da “pena

de telexornal” e de utilización

política das detencións.

A queixa polas detencións mediá-

ticas é xustificada. Pero tamén é

certo que rodear de policías un

edificio pode ser necesario para

evitar a desaparición de determi-

nados papeis. Son operacións que

requiren moita xente e, aínda que

non se anuncian previamente, a

prensa está en todas partes e loxi-

camente é un feito noticiábel e

transmítese en directo. Por iso non

creo que a aparatosidade sexa

buscada polo Ministerio do Inte-

rior como se di.  

As formalidades xudiciais hai

que garantilas.

E de feito mantéñense. A instru-

ción que temos os fiscais é que to-

do se faga co mínimo dano posí-

bel para a persoa que vai ser deti-

da, porque prima a presunción de

inocencia. Non ten porque expo-

ñerse publicamente a ninguén,

sexa político ou non, saíndo dun

edificio da xustiza esposado.�

?UERE SABER MÁIS?
Irmandade Xurídica
www.galeguizargalicia.com/?pa
rtner=6&estilo=1

‘O xurado é un avance
na democratización da xustiza’

Carlos Varela,Fiscal Xefe de Galicia, e Benito Monteroreciben o compromiso de Luís García Mañá,Xefe Superior de Poli-

ciade Galicia , de  utilizar e promocionar o galego, diante dun exemplar do Sempre en Galizade Castelao.  

’’Os que formaron parte
dun xurado sempre din:
agora entendo
o complicado que é saber
se alguén é culpábel”

>>>

Ceferino Díaz

T ras a sentenza do Constitu-
cional sobre o Estatut –que

Feixóo quería coñecer antes de
iniciar a reforma do noso–, for-
zas políticas e comentaristas fa-
lan con desigual entusiasmo de-
la. Mentres os socialistas galegos
actualizan un documento sobre
o que xa se traballara no parla-
mento en aras dun novo con-
senso, o BNG, que aposta tamén
pola reforma, reafírmase nun
Estatuto de nación. Dende a
Xunta e o PP galegos dise de to-
do, pero nada claro.

Son estes tempos, de crise,
óptimos para a reforma? Com-
partindo a tese do meu partido,
efectivamente parlamento e Go-
berno poden atender á vez dis-
tintas prioridades.

Defendemos sempre un tra-
xe estatutario a medida no que
debían participar tres actores
con experiencia de Goberno,
tres partidos coñecedores das
potencias e feblezas do Estatuto
actual. Se hai tres décadas bus-
camos a referencia en Cataluña
e Euskadi, hoxe a base debe estar
na nosa realidade.

Mais ao igual que para elabo-
rar a Constitución houbo que
aprobar antes uns Pactos da
Moncloa que tranquilizasen a vi-
da económica, social e política, a
situación esixe o mesmo sosego
no país.

Non hai, por sorte, a pesar da
crise, un clima de crispación so-
cial –as políticas do Goberno,
deica agora, garantiron a paz so-
cial tamén en Galicia– pero si po-
lítica. Fai falla unha pequena tre-
gua que baixe o ton –non a críti-
ca e o debate– para facilitar o
consenso da reforma. Quedan
aínda tres anos de lexislatura.

Para axudar, os señores da
Xunta poderían comezar por
tentar achegar posturas en cues-
tións como a lingua e todos favo-
recer acordos sobre a ordena-
ción do territorio ou a organiza-
ción territorial. De avanzar nes-
ta liña posibilitaríase o necesa-
rio consenso que a reforma es-
tatutaria  precisa.�

SON CHEGADOS
OS TEMPOS?
’’

’’Fai falta unha tregua para 
recuperar o clima
de consenso
que posibilite
a reforma”
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PREOCUPACIÓN
POLA FUGACIDADE
DAS BANDEIRAS

RRoobbeerrttoo  BBllaannccoo  VVaallddééss  admite
en La Voz de Galicia a súa rela-
tiva preocupación pola fugaci-
dade coa que se exhiben as ban-
deiras españolas. “España debe
ser un dos poucos países no
mundo no que, por razóns dig-
nas dunha profunda psicanálise
social, millóns de persoas teñen
vergoña de facer ondear a ban-
deira común nesas ocasións en
que se fai ondear en case todos
os lugares do planeta. A tal
punto chegou a cousa, que é xa
frecuente que en festas, mani-
festacións ou reunións, a ban-
deira que ondee, xunto á corres-
pondente rexional, sexa a insig-
nia da Segunda República espa-
ñola. Agás nos actos aos que
asiste xente moi conservadora, a
bandeira española sae de paseo
cando hai fútbol e dorme des-
pois deica a próxima competi-
ción ou campionato”. O consti-
tucionalista láiase de que “re-
sulta estraño que, co fútbol, oco-
rra en España o que en case todo
o mundo (que se inflaman os
sentimentos nacionais), pero
que tal cousa, a diferenza do que
sucede noutras latitudes, só
aconteza co fútbol non ten sen-
tido. Aínda que para tan singular
fenómeno hai explicacións dife-
rentes (algunhas mesmo com-
plementarias entre si) creo que
unha debe ter moito que ver
nese contraste tan rechamante
e persistente: a corrección polí-
tica que logrou imporse entre a
nosa cidadanía tras moitos anos
dando a carraca identitarista re-
xional”. Vamos, que a culpa de
que haxa poucas bandeiras ta-
mén é dos nacionalistas.�

NAZIS E CINEMA
EN CATALÁN

A lei que protexe o catalán no ci-
nema provocou todo tipo de
ataques contra os políticos desa
Comunidade. Sobre a virulencia

das acusacións, a ex deputada
PPiillaarr  RRaahhoollaa  realiza algunhas
puntualizacións en La Vanguar-
dia. “Nos tempos do relativismo
ético, o nazismo converteuse
nun insultiño groso, nunha sim-
ple forma de denigrar o adversa-
rio, dicíndoa gorda. Aquí é nazi
todo o mundo, tanto que o exer-
cicio de banalización do na-
zismo, que tamaño dislate re-
presenta, perpetúase a ambos
os dous lados do espectro ideo-
lóxico, desde as esquerdas máis
irresponsábeis, até as dereitas
máis extremas, pasando pola
fauna medioanarco-mediore-
lambida-antisistema. Que SSáánn--
cchheezz  DDrraaggóó, xa que logo, acuse
os cataláns de nazis en El
Mundo non debería nin parecer
estraño, nin indignar dema-

siado, non en balde estamos va-
cinados de tanta sucidade dia-
léctica. E no caso catalán, hai
anos que temos blindado o fí-
gado. Con todo, non por normal
deixa de ser grave que se poidan
facer este tipo de ataques deni-
grantes con total impunidade.
Por que somos “nazis” os cata-
láns, segundo este practicante
do sexo tántrico, escritor no seu
tempo libre? Por querer que no
territorio onde hai 900 anos que
se fala catalán se poidan ver pelí-
culas no propio idioma, e por in-
tentar garantir o dereito dos
consumidores a coñecer, en ca-
talán, os produtos que se ofre-
cen nas súas tendas. É dicir, o
Parlament de Catalunya e a in-
mensa maioría dos cataláns que
consideran normal que en Cata-

lunya o catalán teña garantida
unha certa presenza saudábel
son equiparábeis a uns tipos
que invadiron media Europa, le-
varon o planeta a unha guerra
mundial, perseguiron como ra-
tas a millóns de persoas, as gase-
aron e intentaron a súa aniquila-
ción colectiva. Defender, pois,
democraticamente un idioma,
no propio territorio, é equipará-
bel ao asasinato de máis de 20
millóns de persoas”.�

A TRAMPA
DOS EMPRENDEDORES

O panorama ao que se enfron-
tan os emprendedores abórdao
en Expansión PPeeddrroo  NNuueennoo,
que explica que “nunca estive-
ran tan de moda os emprende-
dores. Os emprendedores saca-
ranos da crise. ¡Oxalá! Mais a
cousa é un pouco máis compli-
cada. Parece que un 80% das
novas empresas que se crean
acaban, por dicilo amabel-
mente, na marxinalidade. Un
15% saen adiante e proporció-
nanlle un nivel de vida razoábel
a un número reducido de per-
soas. O outro 5% medra, pros-
pera e crea empregos de ver-
dade”. Á marxe desta cuestión, o
autor do artigo sinala que “esti-
mulando a mocidade a em-
prender e póndolles a foto dal-
gún mozo que se fixo millonario
facéndoo, non lles facemos un
favor. O que deben facer a moci-
dade é prepararse ben. Ir á Uni-
versidade. Acabar a carreira. Ad-
quirir algo de experiencia (que é
como seguir estudando) sen ob-
sesionarse polo que lles van pa-
gar o primeiro día. Buscar unha
cousa mellor a medida que ga-
ñen confianza. Pero, iso si, ir
sempre mirando arredor e, se
isto se pode facer en equipo,
mellor. Hai asociacións, cursos,
conferencias”.�

GALIZA.10. ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

INFANTILIZAR 
POR LEI
María Xosé Queizán

Aconferencia episcopal e o
PP defenden os mesmos

principios para as mulleres.
Consideran as femias dedica-
das a empreñar e parir, e queren
impedir a información sexual e
que tomen decisións propias.
Non son consideradas indivi-
duas, senón corpos-receptácu-
los onde pode medrar un em-
brión que, se nada o inte-
rrompe, chegará a converterse
nun ser vivo. Que as mulleres
estean ou non en disposición de
criar, atender e sacar adiante a
futura criatura, humanamente,
como se merece, non importa.
O fundamental é o embrión e
van repartir lazos negros para
chorar a súa perda nun aborto.
Deben levar o lazo sempre por-
que cada mes as mulleres per-
den un óvulo e, daquela, unha
oportunidade de xerar. Xa Jean-
Jacques Rousseau, que nos na-
turalizaba, dixo: É verdade que
non están preñadas todo o
tempo, pero o seu destino é es-
talo. O PP galego aprobou unha
lei de apoio ao embrión para
contrarrestar a Lei do Aborto
que acaba de entrar en vigor.
Suprimirán organismos como o
Servizo Galego de Igualdade (lei
que teñen recorrida) e centros
de información sexual, para
concederlles orzamentos a aso-
ciacións católicas, Redmadre,
Foro da Familia... para exercer
presión e disuadir as mulleres
do seu dereito a abortar libre-
mente. Así pretenden solucio-
nar o problema demográfico,
cando é a falta dun traballo ben
remunerado para as mulleres o
que fai descender a natalidade.
Na Lei de Familia que van apro-
bar, van máis alá de Franco e os
premios ás familias numerosas.
“Unha embarazada xa é consi-
derada como unidade coas
vantaxes, por exemplo, de ac-
ceso ás escolas infantís”. Serán
as propias embarazadas as que
asistan.�

’’

’’O problema demográfico
dáse porque
as mulleres
non teñen
un traballo
ben remunerado”

ENPOLEIROALLEO

Volven os terzos de Flandres.A vitoria de España ante os Paí-
ses Baixos na final do campionato do mundo de fútbol desatou
todo tipo de reaccións. A Compañía Española de Petróleos (Cepsa),
publicou un anuncio aludindo ao imperialismo español no que se
incluía unha versión do cadro de Velázquez A rendición de Breda,
só que neste caso os terzos de Flandres ían ataviados coa camisola
da selección española. O lema era: “O mundo volve ser noso”.�

’’Prefiro que os políticos falen
galego, aínda que sexa mal” 

[Xosé Luís Méndez Ferrín]
Presidente da Real Academia Galega.

’’A manifestación polo Estatut
é unha marcha
contra a democracia”

[Rosa Díez]
Portavoz de UPyD.

Roberto Blanco Valdés. JÉSSICA BARCALA Fernando Sánchez Dragó.Pilar Rahola.
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ricas. O número de manifes-
tantes que se adheriron ao le-
ma “Somos unha nación, nós
decidimos” superou –segundo

a maioría das fontes– o millón
e considérase que a marcha
polas rúas de Barcelona foi a
meirande desde o 1977.

Considerada a primeira reac-
ción cívica contra a sentenza do
Tribunal Constitucional que eli-
mina varios artigos da nova nor-
ma máxima catalá, o seu éxito
de convocatoria confirma que o

autogoberno é un tema central
na axenda cidadá, non só nas
prioridades das forzas políticas.
E a propia marcha obriga os re-
presentantes políticos a reflexio-
nar sobre as novas vías que se
abren no escenario actual.

En Madrid, o presidente do
goberno central, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, deixou caer

que a sentenza supón o final
do labor de tecido da peza ca-
talá no tapiz español e, polo
tanto, a culminación do Esta-
do das Autonomías. Esta opi-
nión, maioritaria no PSOE, en-
controu bastante oposición. O
ex presidente da Xunta Ma-
nuel Fraga, relator da Constitu-
ción do 1978, afirma nunha re-

César Lorenzo Gil
Catalunya viviu unha xornada
reivindicativa o 10 de xullo das
que se poden considerar histó-

A manifestación que xuntou máis dun millón de
persoas en Barcelona a prol do Estatut
considérase unha estación cero no encaixe da
peza catalá no Estado

O FUTURO DO ESTADO AUTONÓMICO

Catalunya busca unha nova vía 
A manifestación en defensa do Estatut en Barcelona o 10 de xullo.
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cente entrevista que lle gusta-
ría que así fose pero que se
mostra escéptico sobre que
Catalunya se resigne.

Tamén a prensa dubida da
firmeza de principios da senten-
za do Constitucional. O xornal El
País, nun editorial do 10 de xullo,
láiase de que o fallo do alto tribu-
nal apele “unha ducia de veces”
ao artigo 2, que alude “á indiso-
lúbel unidade da nación espa-
ñola”, un texto que o periódico
recorda como “o menos acerta-
do dos artigos constitucionais,
imposto no seu momento ao

presidente Suárez pola cúpula
militar da Transición”.

UN NOVO PROCESO CONSTITUÍNTE? A
meirande parte do espectro
electoral parlamentario catalán
está en contra do actual marco.
Co Estatut “limado”, nin o PSC
nin CiU, promotor e defensor
do novo texto, respectivamente,
poden defender a súa vixencia
sen poñer un pero. ERC e Inicia-
tiva aspiran a un novo pacto que
perfile o modelo de autogober-
no no Principat.

Os independentistas (que

poderían presentarse en dife-
rentes forzas nas próximas auto-
nómicas) toman renovado pro-
tagonismo ao seren partidarios
desde antes da aprobación en
referendo do Estatut dun proce-
so constituínte. Unha parte da
sociedade séntese traizoada po-
la incapacidade de encontrar
acomodo dentro do Estado ás
súas aspiracións. Como dicía o
analista político Miquel Sellarès
nunha entrevista para A Nosa
Terra de primeiros do 2010,
“non só un estrato social está
canso, son moitos; desde os em-

presarios máis innovadores que
se ven de mans atadas para facer
negocios con Europa até os pro-
fesionais mellor formados que
non entenden para que pagan
impostos se logo non reciben
servizos acordes pasando por
promotores culturais, sociais ou
deportivos que esfolan a cabeza
contra o teito invisíbel do pre-
concepto centralista”.

E este sentimento, que o ex
líder de ERC definiu como “de-
safección en crecemento” vai-
se estendendo dunha maneira
transversal nas bases dos parti-
dos catalanistas e tamén nos
movementos sociais. Mostra
do malestar é o manifesto que
asinaron 62 articulistas de xor-
nais cataláns en maio ou o edi-
torial conxunto da prensa dia-
ria de novembro do 2009.

Outra mostra cidadá son os

referendos oficiosos sobre a co-
menencia ou non da indepen-
dencia que se foron convocando
en diversas comarcas catalás du-
rante os últimos meses. A parti-
cipación, aínda sendo minorita-
ria, non foi testemuñal e demos-
troulles aos principais líderes po-
líticos que a axenda política non
só se marca no parlamento. Co-
mo afirma o editor valenciano
Eliseu Climent, “en Catalunya
todo vai máis rápido. Os líderes
deben poñer a orella e escoitar a
rúa. Non vale o doutros territo-
rios de poñerse a inventar. A so-
ciedade está afeita a avanzar a
pesar dos seus dirixentes”.

Xustamente, nace a dúbida
de como se encarreirará o des-
contente social na tendencia
electoral. As enquisas non pre-
vén grandes cambios de siglas,
aínda que Sellarès e outros
analistas si prognostican que
no medio prazo nacerán novas
opcións de diverso signo ideo-
lóxico con posíbel éxito nas ur-
nas. Pero si se agarda que as
forzas hexemónicas actualicen
o seus discursos e programas
ás demandas actuais.

Para Ignasi Riera, escritor,
xornalista e ex concelleiro de Ini-
ciativa, non lle é fácil ao centra-
lismo encaixonar Catalunya nos
límites que lle interesan. “Ten
un esquelete social tan podero-
so, historicamente tan asentado
e avezado á incomprensión das
altas esferas que pode resistir o
tempo que faga falta e asomar a
cabeza cando lle conveña, unha
vez que escampe a chuvia de
pedras, ou de bombas, como
pasou noutras épocas”.�

ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

O debate de Política Xeral, moción de confianza para Zapatero. O Congre-

so dos Deputados abre o 14 de xullo o debate de Política Xeral do 2010. As prin-

cipais liñas do discurso do presidente do goberno central, José Luis Rodríguez

Zapatero, serán as reformas estruturais, especialmente no sistema de pensións

e no mercado laboral. O líder da oposición, o popularMariano Raxoi, propón un

programa económico alternativo e tentará poñer o resto dos grupos parlamen-

tarios en contra de Zapatero, nun simulacro de moción de censura.�

vía 
ALBERT GEA / REUTERS

Convocada para apoiar a manifes-

tación de Barcelona e reclamar, a

un tempo, o dereito á autodeter-

minación, as rúas de Donostia

acolleron outra marcha, moito

menos numerosa, na que partici-

paron membros da esquerda

abertzale actualmente sen siglas

legais, Alternatiba Eraikitzen e

Eusko Alkartasuna. A concentra-

ción encádrase nos movementos

políticos que vive Euskadi de cara

ás municipais do 2011.

Tamén estaba previsto que

Aralar estivese na marcha pero o

seu líder, Patxi Zabaleta, preferiu

apoiar a manifestación catalá en

Barcelona. Aralar negocia que

grao de participación terá no de-

seño dunha plataforma democrá-

tica para a esquerda abertzale. Es-

te partido, xustamente, naceu

dunha escisión de Batasuna e con-

denou a violencia da ETA desde a

súa creación. Forma parte, por

exemplo, do goberno municipal

de Donostia, xunto con Alternati-

ba (escisión de Ezker Batua, selo de

Izquierda Unida no País Vasco) e o

Partido Socialista.�

A esquerda abertzale apoiou
a marcha en Donostia

’’As enquisas non prevén  
grandes cambios de siglas,
pero agárdase que as forzas
hexemónicas actualicen
os discursos”

’’A ‘desafección en crecemento’  
vaise estendendo dunha
maneira transversal
nas bases dospartidos
catalanistas e tamén nos
movementos sociais”

12-13 estado.qxd  14/7/10  00:19  Página 3



MUNDO.14. ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

Xosé Manuel Figueiras
Analista do IGADI (www.igadi.org)

Hai quen sostén que as guerras
modernas desenvólvense por
outros medios; os deportes, a
competición entre empresas
con forte identidade nacional, o
control dos organismos inter-
nacionais,etc. Que os tipos de
xuro,ou o cambio das moedas,
poden ser un arma de destru-
ción masiva.  E que os bancos
con identidades fortes de Esta-
do poden ser máis efectivos que
a infantaría.

Cando chegou o momento
de apoiar o sector financeiro Es-
tados como os Países Baixos ou
Gran Bretaña non dubidaron
en outorgarlles axudas directas
á banca. Por esa mesma razón o
ano pasado Bruxelas someteu a
avaliación os bancos necesita-
dos de axudas, para comprobar
a viabilidade dos plans de rees-
truturación. A verificación que
tivo lugar en outubro do 2009 fí-
xose cunha perspectiva ampla
do sector sen entrar en bancos
de países individuais e aparen-
temente probou que o sector
podía resistir crises como a
acontecida no 2008-2009.

No recente cumio europeo
de xuño, os países da UE decidi-
ron apoiar unha proposta do
presidente do goberno español,
José Luis Rodríguez Zapatero,
para publicar os resultados dos
informes sobre os bancos na se-
gunda quincena de xullo, coa fi-
nalidade  de estimular a confian-
za dos investidores no sector fi-

nanceiro. España ten pouco que
perder coa publicación de datos
bancarios, en vista do bloqueo
do mercado financiero interno,
e está nestes momentos en ple-
na reestruturación das caixas.

Pola contra, Alemaña non
parece tan favorábel a facer pú-
blicos estes resultados, e mesmo
Josef Ackermann, o mandamáis
do Deutsche Bank, avisou a se-
mana pasada de que sería moi
perigoso facer públicos os resul-
tados dos bancos de forma indi-
vidual pois podería levar a unha
reacción en cadea e á caída dos
prestamistas máis débiles. Non
estamos seguros de a quen se
refire Ackerman co termo “pres-
tamistas débiles”, nin ao seu nú-
mero, pois nos informes do mes
de xullo non aparecerán as cai-
xas, por poñer un exemplo, que
son as que maiores dificultades
están a pasar en España.

A pesar dos medos xerma-
nos, estes resultados achegarán
datos sobre a solvencia pero di-
ficilmente dilucidan o grao de
saúde dos bancos. Nalgúns es-
cenarios moitos bancos euro-
peos poderían roldar a banca-
rrota e ninguén o vai facer pú-
blico porque sería peor o reme-
dio que a enfermidade. Amais
diso, os ensaios non incluíron
escenarios realistas, como, por
exemplo, unha caída conside-
rábel nos prezos dos inmóbeis
nalgúns países europeos. Algo
que non é descartábel en Espa-
ña se o mercado non é quen de
absorber a nova vivenda en rea-
lización ou construída. Por ou-

tro lado, parece ser que as pro-
bas non incluíron a considerá-
bel perda de valor dos bens in-
mobiliarios que  actualmente
posúen os bancos. Santander e
BBVA semellan ou cando me-
nos fan os esforzos necesarios
para aparentar ben capitaliza-
dos, pero dende Europa sem-
pre son quen de levantar novas
dúbidas sobre un sistema con-
tábel que poida enmascarar dé-
bedas provenientes do sector
da construción. O problema es-
pañol parece ser as caixas que
non forman parte do test euro-
peo (de momento) e están sen-
do mantidas a flote polo Banco
Central Europeo (BCE) con
préstamos por valor do 20% dos
seus balances contábeis, segun-
do o xornal Daily Telegraph. 

O outro gran problema es-
pañol son os opinadores que
nos medios de comunicación
internacionais, con forte carga
ideolóxica, fan fincapé nun su-
posto descrédito e ridículo do
executivo estatal.

AMPLIACIÓN DA PROBA DE ESFORZO.
Funcionarios da UE anuncia-
ron hai uns días que o número
de bancos que estarían suxeitos
a unha proba de esforzo será
ampliada a partir dos 22 gran-
des bancos que participaron o

ano pasado, para incluír unha
nova fornada de 60-120 bancos.
Talvez isto dea lugar a incluír ás
caixas españolas xa saneadas.
Segundo eles, só hai que mirar
para o importe de liquidez que
o BCE está a darlles aos bancos
para saber que grandes áreas do
sector bancario europeo está en
risco de insolvencia.

Os bancos que teñen perdas
agochadas nos últimos dous
anos e  poden empezar a descu-
brilas en breve dado que países
como Grecia deben refinanciar a
súa débeda a curto prazo, e se as
cousas non saen ben haberá re-
accións en cadea nos mercados. 

De portas a fóra, o FMI e o
BCE fixeron ademán de presio-
nar os bancos para divulgar as
súas perdas desde o inicio da
crise. E lonxe do que se poida
pensar, os bancos alemáns son
dos máis expostos aos malos
empréstitos de acordo cun es-
tudo publicado por Pricewater-
houseCoopers. Segundo estes
datos, nas contas dos bancos
alemáns hai 213 billons de cré-
ditos dubidosos, un incremen-
to do 50% a respecto do 2008 en
vésperas de facer públicos os re-
sultados dos test.

Pola contra, no Reino Unido
os bancos poderán agochar os
resultados destes tests de estrés
detrás da seguridade dunha lei
que require o seu consentimen-
to.O supervisor bancario do
Reino Unido non pode revelar
información confidencial sen o
consentimento da persoa de
quen o regulador obtén a infor-
mación, segundo marca a Fi-
nancial Services and Markets
Act. Sospeitoso que os dous paí-
ses de onde agroman rumores
especulativos pretendan ser
agora os máis secretos.�

Alemaña e Gran Bretaña buscan a maneira de
saltar o acordo da UE que obriga as entidades de
crédito a facer públicos os seus balances

X.L. Franco Grande

Todo vale para que a xente
quede cunha imaxe o

máis circense posible (bandei-
riñas, actrices porno, as malfa-
dadas vuvuzelas) dos mun-
diais de África do Sur.

Tres actrices porno –unha
holandesa, outra inglesa e un-
ha terceira americana– ofrece-
ron felacións gratis e por cen-
tos de miles aos seguidores dos
seus equipos. Disque foi unha
das noticias máis comentadas. 

Con toda a impudicia do
mundo, unha tal Sara Carbo-
nero, moza do porteiro dunha
das seleccións, foi sinalada po-
lo Times londiniense como
culpable dunha mala xogada
que supuxo un gol, por distrai-
mento, do tal porteiro. Outra
noticia das máis comentadas.
O circo, sen dúbida, é un éxito.

Nunca os do “barato, bara-
to” puideron soñar co negocio
que lles saíu cunha venda de
bandeiriñas, supoño que ma-
de in China, ou por alá, para
completar a imaxe circense
procurada. Lograron o que nin
soñaron nunca: facer dunha
bandeira a bandeira dunha se-
lección de fútbol.

Tanto que nun diario ma-
drileño alguén fai este pregun-
ta ben inxenua: E que imos fa-
cer agora con tantas bandeiri-
ñas? Nin se lle ocorreu a res-
posta máis evidente: gardalas
ata o próximo “episodio nacio-
nal”. 

¿E non se lles ocorrerá aos
cataláns, tan prácticos eles, ne-
garse a xogar na selección
mentres non se lle resolva o
problema do Estatut? Ningun-
ha manifestación, por masiva
que fose, tería tanta eficacia.
Sería ese un bo “episodio na-
cional”...

Pero de pan, nada. Só para
aqueles que van percibir unhas
primas impúdicas nun país de
máis de catro millóns de para-
dos. E todos moi felices, incluí-
dos estes últimos.�

LATEXOS

MOITO CIRCO,
POUCO PAN

’’

¿E non se lles ocorrerá 
ao cataláns negarse a xogar
coa selección ata que
se resolva
o tema do Estatut?”

’’

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

’’Os bancos alemáns son
dos máis expostos
aos créditos lixo”

A banca europea xoga
ás agachadas

O Xefe executivo do Deutsche Bank, JJoosseeff  AAcckkeerrmmaannnn..

TOBIAS SCHWARZ / REUTERS
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máis habitual do que se cría
até agora, logo de comprobar
que as potencias actúan con
certa rutina nestes casos.
Forma parte do previsíbel
que os países intenten conse-
guir informacións sensíbeis
sobre política, ciencia ou in-
dustria dos seus competido-
res. Tamén parece obvio que
cada Estado procure deixar a
súa pegada na opinión públi-
ca de terceiros países. Na
pronta solución do conflito
colaborou que a trama de in-
formantes non estivesen in-
filtrados en organismos de
seguridade nacional, senón
que se trataba de veciños dis-
cretos que pasaban desaper-
cibidos nos arrabaldos das
cidades, que tiñan como mi-
sión saber da percepción que
de Rusia se ten na sociedade
norteamericana.

TRAMA NOS ANDES. Non se trata
dun caso único. En outubro
de 2009, a relación entre Perú
e Chile viuse afectada por un
episodio semellante. A noti-
cia recente sobre o suposto
seguimento que realizarían
diplomáticos chilenos en La
Paz ao embaixador peruano
Manuel Rodríguez Cadros
proeu nos ministerios de Re-
lacións Exteriores.  Unha re-
acción parecida houbo hai
pouco en Quito, cando xurdi-
ron rumores de que o gober-
no colombiano espiaba e tiña
interceptadas as comunica-
cións telefónicas do presi-
dente ecuatoriano Rafael Co-
rrea. No caso rusoamericano,
Barack Obama e Dimitri
Medvedev preferiron pechar
canto antes un caso do que
non ían tirar ningún rédito
político.�

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Dous avións no aeroporto de
Viena estacionados un a ca-
rón do outro, unidos por un-
ha pasarela que comunicaba
ambas portas colocadas de
costas á terminal para impe-
dir calquera testemuño gráfi-
co do maior intercambio de
espías dende a Guerra Fría. 

Aínda que oficialmente os
dez detidos nos EE UU non
foron acusados de espionaxe
–xa que os cargos que pesan
sobre eles son branqueo de
diñeiro e falsificación de do-
cumentos–, non hai dúbida
de que se trata de axentes ex-
pertos e moi preparados so-
bre os que a fiscalía posuía
probas abafantes. Durante
unha década foron  seguidos
por axentes do FBI. Todos
eles, agás a xornalista peruana
Vicky Peláez, amparábanse
en documentación falsa e
moraban en cidades espare-
xidas pola xeografía estadou-
nidense, sen contacto directo.
Precisamente, sobre a xorna-
lista  se centran as maiores
dúbidas da operación. O seus
artigos críticos con Washing-
ton e próximos a posturas da
esquerda máis combativa de
América Latina levaron ao seu
avogado a pensar en represa-
lias políticas por cuestións de
opinión, cualificando de
"ciencia- ficción" as acusa-
cións da xustiza norteameri-
cana.

O Goberno de Washing-
ton confirmou o troco: A
cambio dos dez axentes ru-
sos a Federación Rusa libe-
rou catro persoas que esta-
ban condenadas e encarce-
radas en Rusia. A pesar da
sorpresa pola existencia da
espionaxe a estas alturas do
século XXI, ningún dos res-
pectivos gobernos se mani-
festou excesivamente con-
trariado, nin sufrirán as rela-
cións políticas bilaterais.

O fenómeno semella ser

Rusia e os EE UU
intercambian espías sen
por iso rachar o
entendemento
diplomático e comercial

O tempo da espionaxe cordial

Intre do intercambio de espías entre Rusia e os EE UU no aeroporto de Viena. Heinz-Peter Bader/REUTERS

ÉTICA / NACIÓNS UNIDAS

O ACCESO Á AUGA
É  UN DEREITO HUMANO?

As Nacións
Unidas de-
ben discutir
a proposta
do presi-
dente boli-
viano, Evo
Morales, de
declarar o
acceso á auga potábel un de-
reito humano. Morales quei-
xouse de que hoxe en día
conseguir auga non estea ga-
rantido por lei e que se man-
teña este recurso en mans
privadas. Para o boliviano, é
necesario que a comunida-
de internacional protexa este
ben para que o seu uso poida
ser xeneralizado. “Espero
que o mundo se decate de
que sen auga non se pode
acabar coa pobreza”.�

VIOLENCIA URBANÍSTICA / ISRAEL

DERRUBADAS
CASAS  PALESTINAS

O exército israelí escoltou os
bulldozersque derrubaron
varias casas en construción
en Xerusalén Leste. Os edifi-
cios estaban nunha área pa-
lestina na que o goberno de
Tel Aviv nega sistematica-
mente a licenza de constru-
ción para os palestinos. É por
iso que se constrúe sen licen-
za, unha falta moi perseguida
polas autoridades, que derru-
ba de cando en vez as cons-
trucións árabes ao tempo
que facilita novas edifica-
cións de colonos hebreos.�

LIBERDADES / ITALIA

A ONU PIDE DERROGAR
A ‘LEI MORDAZA’ 

O relator das
N a c i ó n s
Unidas para
a Liberdade
de Expre-
sión, Frank
La Rue, esi-
xiulle ao go-
berno italia-
no que ben
derrogue ben revise profun-
damente o proxecto de lei so-
bre acceso á información, co-
ñecido popularmente como
‘Lei Mordaza’. Para La Rue, a
norma que defende o gabi-
nete de Silvio Berlusconi
“pon en serio risco o futuro
da liberdade de expresión”
no país europeo. A norma
prevé penas de cárcere e altas
multas para quen publique
gravacións sen permiso.�

Evo Morales, pre-

sidente de Bolivia.
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’’O avogado da peruana

Vicky Peláez pensa que
houbo na súa detención
represalias polo apoio á
esquerda latinoamericana”

’’Falous e de espionaxe
tamén entre Chile e Perú
e Ecuador e Colombia”

’’Nin Obama nin Medvedev
tiñan interese en alargar
unha polémica que
non os beneficia”
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En canto á fraude laboral,
Seixo opina que incrementa os
accidentes e tamén amplía as
xornadas de traballo. Pola súa

A.N.T.
Ante os últimos avatares econó-
micos, que cuestionan algúns
dos alicerces do sistema, distin-
tos especialistas e axentes so-
ciais están a tomar partido por
alternativas que se deixaron de
lado ao principio da crise. Os
nacionalistas, por exemplo,
cuestionan medidas coma a re-
dución do gasto público, a re-
forma laboral e do sistema fi-
nanceiro público e, tamén, o
papel das institucións que
aconsellan executar ese tipo de
accións, entre elas a UE ou FMI,
por considerar que están moi
afastadas da cidadanía.

GASTO PÚBLICO. Na opinión de
Xesús Seixo, secretario xeral da
CIG, co recorte do gasto público
o que se pretende é “adelgazar”
o poder do Estado, unha clásica
estratexia neoliberal. Neste sen-
tido sinala tamén que o déficit
público non é o culpábel da re-
cesión, que está máis vinculada
a burbulla especulativa. A redu-
ción do gasto público vai direc-
tamente vinculada a un empeo-
ramento dos servizos coma a sa-

nidade, educación e aqueles dos
que depende directamente a
meirande parte dos asalariados.
Enlazado con este último as-
pecto, o deputado do BNG no
Parlamento galego, Henrique
Viéitez apunta que “non é digno
nin lícito facer negocio coas ne-
cesidades primordiais da
xente”, entre elas cita os deno-
minados centros de día, as gar-
derías ou os servizos hospitala-
rios, moitos dos cales pasaron a
iniciativa privada.

FRAUDE. Outras das medidas
pasarían pola persecución dos
distintos tipos de fraude, tanto
o fiscal coma o laboral. Res-
pecto do primeiro, Seixo e Viéi-
tez coinciden en que foi un
grave erro reducirlle os impos-
tos ás grandes fortunas, entre
eles suprimir o imposto de pa-
trimonio, así coma tamén o de
sucesións. Do mesmo xeito,
consideran que é importante a
desaparición dos paraísos fis-
cais, que van intimamente uni-
dos ás grandes empresas e as
políticas neoliberais iniciadas
nos anos oitenta.

banda, Viéitez entende que é
necesaria a intervención da
Xunta  reclamando competen-
cias en materia de inspección
de traballo e a descentraliza-
ción da política laboral. Os
EREs estanse a facer pola des-
localización e internacionali-
zación das empresas e non
pola caída da actividade em-
presarial. Do mesmo xeito pos-
tulan a práctica de políticas ac-
tivas de emprego fomentando
os sectores básicos propios da
economía galega, entre eles o
eólico, os centros de biomasa e
a potenciación dos derivados
do medio rural.

ESPECULACIÓN E INFORMACIÓN. A
especulación é un dos proble-
mas máis graves que se está
afrontar dende que comezou a
crise. Débese en gran parte á
falta de confianza dos investi-
dores, que retiran os capitais
dos mercados financeiros po-
las noticias que se xeran dende
as axencias de raiting, que son
falsas en gran parte das oca-
sións. Así o sinala Olalla Fer-
nández Davila, deputada do
BNG no Congreso, quen sinala
que o seu traballo está cuestio-
nado. Así, non considera críbel,
dende o punto de vista finan-
ceiro, os bandazos que están a
dar as bolsas en cuestión de
días. Do mesmo xeito, entende

que as medidas que se están a
propoñer para solventar os
efectos da crise están a vir
dende moi lonxe, de centros de
poder moi afastados da cidada-
nía, entre eles o FMI, o Banco
Mundial ou a propia Unión Eu-
ropea, que serve de escusa para
tomar políticas económicas
propulsadas por Nicolás Sar-
kozy e Angela Merkel. 

REFORMA LABORAL. Os tres espe-
cialistas manifestaron a súa ra-
dical oposición ao actual pro-
xecto de reforma laboral anun-
ciado polo Goberno central e
que foi un dos poucos asuntos
nos que coincidiron PSOE e PP
en toda a lexislatura. Conside-
ran que é moi desacertada por-
que o seu obxectivo central é
abaratar o custe dos despidos e
afastar os traballadores da ne-
gociación colectiva. Con ela
preténdese que os emprega-
dos negocien unilateralmente
as condicións laborais coa em-
presa e non de xeito colectivo
coma se viña a facer até o de
agora. Pola súa banda, Fernán-
dez Davila manifestou que se
iniciara unha nova loita de cla-
ses, pero agora emprendida
polos máis poderosos econo-
micamente, que están a ganar
a batalla e se conseguen a des-
mobilización social “poden ga-
ñar tamén a guerra”.�

Marca de leite galego de calidade. ‘Galega 100%’ (en alusión ao leite pero

en  feminino)  é o  nome escollido polo Goberno para diferenciar no mercado

os produtos lácteos elaborados con materia prima recollida en Galiza.  Os gan-

deiros que queiran comercializar o seu produto deberán inscribirse e aceptar a

normativa de trazabilidade do Ministerio de Medio Ambiente. O 80% das ex-

plotacións galegas están en condicións de adherirse ao novo selo. �

E posíbel outra política económica?

ALTERNATIVAS Á CRISE

ECONOMÍA.16.
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A non redución do gasto público e a persecución
da fraude laboral e da especulación,
claves para enfocar unha nova estratexia ’’Non é digno nin lícito facer

negocio coas necesidades
primordiais da xente”

[Henrique Viéitez]
Deputado autonómico do BNG.

’’Cómpren políticas activas
de emprego fomentando
os sectores galegos básicos,
entre eles o eólico,
os centros de biomasa e
a potenciación dos
derivados do medio rural”

’’A loita de clases agora foi
emprendida
polos poderosos” 

[Olalla F. Davila]
Deputada do BNG no Congreso.

Olalla Fernández Davila. SONIA DAPONTE / A.G.N. Henrique Viéitez. JÉSSICA BARCALA / A.G.N. Xesús Seixo. CIG
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aínda non se puxeron de
acordo sobre se prorrogar as
axudas ou eliminalas. O go-
berno español si tomou posi-
ción. É o máis firme defensor,
con Alemaña e algúns países do
Leste, de continuar coas sub-
vencións. En febreiro, Madrid
xa publicou un Real Decreto
que ten o obxectivo de reducir
as actuais reservas de carbón.

Sobre estas subvencións ao
carbón autóctono, o BNG indi-
cou que afectarán negativa-
mente ás centrais térmicas de
Meirama e As Pontes, dado
que as dúas utilizan carbón im-
portado. Os nacionalistas leva-
rán o debate ao Congreso, co
argumento de que o Decreto
previsto pode dar como resul-
tado “a destrución de 1.000
postos de traballo”.

Guillerme Vázquez sinala
que “o Decreto favorece unhas
zonas e prexudica outras, unha
vez máis Galiza”. O portavoz
nacionalista contrapón o “pro-
teccionismo” do goberno cen-
tral neste asunto e o “deixa-
mento” que mostrou noutras
ocasións respecto da nosa co-
munidade. Tamén insiste en
que Zapatero presiona a Bru-
xelas no tema do carbón, men-
tres que no caso de Navantia
“non moveu un dedo”.�

Xaime Frías
O carbón volve estar de actuali-
dade. O Goberno central pro-
move un decreto que favore-
cerá a explotación das reservas
até agora acumuladas. Falta o
permiso da UE. En Galiza, o
BNG xa avisou de que as cen-
trais térmicas de Meirama e As
Pontes sairán prexudicadas. 

O portavoz nacionalista,
Guillerme Vázquez, deu a este
respecto unha opinión con-
tundente: “para defender o
carbón das concas mineiras de
Asturias, León e Andalucía, o
Goberno do Estado si peta nas
portas de Bruxelas; para defen-
der Astano, non”. 

A Xunta, coma noutros te-
mas, garda silencio. Algúns
analistas xa apuntan que a acti-
tude do novo presidente autó-
nomo, Alberte Núñez Feixóo,
é, en bastantes casos, a de ce-
derlle voluntariamente as
competencias ao Estado. Ac-
túa como o presidente dunha
macro-deputación, din.

POSICIÓN CLARA DE MADRID. Proxi-
mamente debaterase en Bruxe-

las se se prorrogan as subven-
cións á minaría do carbón en
Europa e por canto tempo. O
regulamento que rexe as axu-
das públicas ao sector finaliza o
seu período de vixencia a finais
de ano e os países comunitarios

ECONOMÍA.17.
ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

A Xunta cala
sobre o Decreto do carbón

REPARTO DA ENERXÍA

O caso do carbón, autóctono ou importado,
pon de novo de actualidade o diferente raseiro
co que se tratan os problemas económicos

Manuel Cao

OMundial de Sudáfrica 2010 será un acontecemento
que quedará na memoria colectiva pois foi a primeira

vez que a selección española acadou a Copa do Mundo de
fútbol culminando unha boa restra de triunfos en case to-
dos os deportes (fútbol, baloncesto, tenis, motos, ci-
clismo...). España adícalle bastantes recursos ao deporte de
competición e vese favorecida pola capacidade de Cata-
lunya á hora de formar deportistas líderes na súa actividade.

Os Mundiais son torneos regulares que permiten mello-
rar os vencellos e a comunicación entre sociedades con lin-
guas, costumes e tradicións culturais moi diferentes entre si.
O fútbol é xa un espectáculo no que participa a aldea global
coa excepción de dous grandes países como a India e a
China, onde priman outros deportes. A concesión a Sudá-
frica é un paso máis para integrar o continente negro no
fluxo de relacións co mundo occidental, onde o espectáculo
masificado é un pear básico de participación e identifica-
ción social.

Dende o punto de vista económico tense dito que o gol
de Andrés Iniesta pode representar até un 0,7% do PIB e un
pulo significativo para superar a crise ao reactivar o con-
sumo e o optimismo dos axentes. Outros analistas máis
modestos reducen os efectos económicos destes eventos
pero apenas algúns sacan consecuencias negativas; iso si,
todos coinciden en que o principal valor deriva da imaxe
global de España, o que poderá rendibilizarse a nivel turís-
tico e como país gañador. No curto prazo existen determi-
nados negocios que melloran (bebidas, medios de comuni-
cación, telefonía, comercio minorista, etc) pero a euforia
pasa pronto e no medio prazo os efectos serán impredicí-
beis.

Internamente, os efectos máis importantes prodúcense
no ámbito emocional pois a poboación identifícase e mobi-
lízase co éxito orientado e manexado con facilidade por uns
medios que no caso de España reproducen unha situación
asimétrica, onde o monopolio mediático radicado en Ma-
drid segue coa versión tradicional e uniformista do fran-
quismo, que non se corresponde coa situación económica
e, menos aínda, coa deportiva do Estado.

Tivo mérito Vicente del Bosque ao apostar polo bloque
do Barça pois non é difícil concluír que as vitorias de España
derivan do modelo futbolítico de La Masía, situado nos antí-
podas das terminais mediáticas dominantes. En calquera
caso, a rendibilidade emocional, os réditos políticos e boa
parte dos económicos correspóndenlle á marca España
pois o grao de información da sociedade global non chega a
captar matices e os medios non deixaron de machucar coas
mensaxes Casillas-Carbonero, Madrid-España.

A selección vitoriosa é un bon exemplo da España plural
e periférica en contraste coa presión do monopolio mediá-
tico-lingüístico centralista e dos equipos directivos domina-
dos por antigos xogadores do Real Madrid. Ningún xogador
catalán se atreveu a dicir nada e menos aínda a tentar facer
pedagoxía falando no seu propio idioma e axiña voltarán as
adhesións ao fútbol-lixo de Mourinho.�

Todos coinciden en sinalar
que o gran beneficiado é a marca
España, o que poderá
rendibilizarse no turismo”

’’

’’
A VITORIA 
NO MUNDIAL

Central térmica de Meirama.  

’’O Goberno central
é proteccionista co carbón
e presiona en Bruxelas, o
que contrasta co caso de
Navantia, segundo o BNG”

’’Meirama e As Pontes
poden perder mil empregos”

’’A Xunta non se manifestou
ao respecto, cedéndolle
na práctica todas
as competencias a Madrid”
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en todo o campo, protagonis-
mo das bandas, tanto cos late-
rais coma cos extremos, mobi-
lidade máxima dos dianteiros
e talento e imaxinación no
medio do campo.

Del Bosque beneficiouse do
primeiro ingrediente para o
éxito: ter un xogador de pri-
meirísimo nivel en cada liña.
Casillas foi de menos a máis e,
queréndoo ou non, consoli-
douse como un seguro. Gerard
Piqué mostrouse no mundial
maduro e valente e, a pesar de
ser central, moitas veces dirixiu
o xogo do seu equipo. Andrés
Iniesta aproveitou que estaba
menos canso ca outros com-
pañeiros para ser o enlace ideal
entre un centro do campo cre-
ativo e unha dianteira áxil. Esti-
vo espléndido tanto no pase
coma no disparo. Villa, talvez
menos eficaz do previsto, foi
letal tanto xogando como
dianteiro coma saíndo desde a
banda esquerda.

Esta versatilidade foi funda-
mental para entender como
España superou os partidos
nos que menos brillou como
conxunto. Tivo facilidade para
reescribir a táctica e alternativa
para superar as contratácticas
dos seus adversarios. A balón
parado, con centros desde os
flancos, con pases curtos e ra-
pidísimos ao bordo da área,
con tiros desde o extremo... As
opcións atacantes en partidos
como o Alemaña-España fo-
ron case infinitas.

Nese labor foi fundamental
o equilibrio entre o equipo ti-
tular e os suplentes. Todos os
xogadores de campo tiveron
algúns minutos e os menos ha-

tragolpes. Nese punto foi on-
de máis se viu a man de Del
Bosque.

César Lorenzo Gil
España converteuse na oitava
selección do mundo con de-
reito a lucir na camiseta unha
estrela que testemuña que ga-
ñou un mundial. Fíxoo xogan-
do sete partidos, con seis vito-
rias, oito goles a favor e dous
en contra. Non precisou che-
gar aos penaltis en ningunha
das eliminatorias e repetiu o
mesmo resultado en todas
elas: 1-0.

O seu máximo goleador foi
David Villa, con cinco goles
(que non se converteu en bota
de ouro porque neste mundial,
dado que houbo catro xogado-
res máximos goleadores, deci-
diuse darlle o trofeo ao que
maior rendemento lle tirou ao
tempo xogado, neste caso, o
alemán Thomas Müller). Iker
Casillas recibiu o premio Luva
de ouro como mellor porteiro
e España, amais de campioa,
foi recoñecida co trofeo ao xo-
go limpo.

DENTRO DO CAMPO. Cales foron as
claves que explican a vitoria
española en Sudáfrica? Falan-
do estritamente de táctica e
estratexia, a selección de Vi-
cente del Bosque optou por un
sistema de xogo ao servizo do
talento dos seleccionados. O
técnico salmantino sempre ti-
vo fama de non complicarse a
vida tentando deixar a súa pe-
gada nos equipos que ades-
trou. E con España non mu-
dou esa tendencia. Como a
base do combinado era o Bar-
celona, decidiu rendibilizar a
“escola holandesa” que rexe
na Masía desde hai moitos
anos. Xogo ofensivo, presión

A selección de Del Bosque triunfou
en Sudáfrica 2010 grazas a unha actitude
profesional, positiva e humilde

bituais demostraron unha im-
plicación absoluta cando xo-
garon. O tipo de fútbol practi-
cado por España necesitaba
homes polivalentes e eles fo-
ron os máis beneficiados: Cesc
Fábregas, Pedro ou Jesús Na-
vas, por exemplo.

A medida que avanzaba o
torneo, a selección española
soubo corrixir os seus puntos
febles, principalmente o ree-
quilibrio defensivo nos con-

España, o triunfo do fútbol plástico
OITAVA CAMPIOA DUN MUNDIAL 

O presidente da FIFA, Joseph Blatter,e o presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma,entréganlle a Copa do Mundo á selección españo-

la en Johannesburgo o 11 de xullo. MICHAEL KOOREN / REUTERS

Carles Puyol celebra a vitoria  coa ban-

deira catalá.               MARCOS BRINDICCI/ REUTERS

Celebración do título da selección española en Santiago. PEPE FERRÍN / A.G.N.

David Villa,
máximo goleador

de España. 

IVÁN ALVARADO / REUTERS

’’O desafío de Del Bosque
era recambiar as pezas
estranxeiras do Barça que
gañou a tripleta no 2009 con
talentos doutros equipos”

ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010
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NOS VESTIARIOS.Vicente del
Bosque herdou un proxecto
triunfador, o de Luis Aragonés,
que gañara a Eurocopa no 2008
cun fútbol de moitos quilates. O
ex técnico do Real Madrid sabía
que tiña entre as mans un gala-
no envelenado e soubo tomar
distancias para non estragar o
salto de calidade que o fútbol
español dera en só uns anos.

Se tras o triunfo en Austria
hai dous anos falouse de que
dera froitos o gran labor nas ca-
tegorías inferiores, Del Bosque
quixo rendibilizar o fantástico
momento do Barcelona. O de-
safío era recambiar as pezas
estranxeiras da máquina de
fútbol que gañou a tripleta no
2009 e a liga española no 2010
con talentos doutros equipos.
Parte do traballo fíxollo a pro-
pia base barcelonista, cun
Iniesta con maior protagonis-
mo que no pasado campiona-
to. Silva, Navas, Capdevila ou
Xabi Alonso empatan sen ten-
sión nese modelo futbolístico.

Outro acerto de Del Bosque
foi arredarse dos cantos de se-
rea madrileños que volveron
sentirse tras a agre polémica
entre varios medios de comu-
nicación e Aragonés cando es-
te decidiu “xubilar” a Raúl
González. Ademais de pedir
que o madrileño voltase á se-
lección, outra demanda gañou
espazo: que Guti fose a Sudá-
frica. O seleccionador era
consciente de que o estilo ma-
dridista era o que menos preci-
saba un combinado campión.

As relacións entre todos os
estamentos da selección foron
perfectas. A federación mantí-
vose en silencio e Xavi foi o elo
necesario entre o vestiario e os
seus superiores. O barcelonista
aprendeu da corrente de sim-
patía que creou no seu tempo
a tamén exitosa selección es-
pañola de básquet para gañar a
afección cunha mensaxe sim-
ple: vós celebrade; nós traba-
llaremos. Mentres en Madrid
(sobre todo nos platós de tele-
visión) reinaba a emoción, na
concentración sudafricana só
houbo racicionio até que a Co-
pa da Fifa estaba no papo.�

DEPORTES.19.ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

o

Diego Forlán(Uruguai),

balón de ouro

en Sudáfrica.  

DOUG PENSINGER / GETTY IMAGES

O mundial 2010 supuxo un
cambio nas tendencias de
comportamento de público.
Historicamente, España era
un Estado de moito senti-
mento futbolístico pero enfo-
cado aos clubs, non á selec-
ción, que apenas tiña títulos
no seu haber. Eran correntes
as chanzas cun equipo que
“nunca pasaba de cuartos de
final” e que acumulaba épica
de derrota, desde o gol pan-
tasma de Míchel no 1986 ante
o Brasil até a faciana ensan-
guentada de Luis Enrique no
1994 tras o golpe de Tassoti.

A vitoria na Eurocopa do
2008 foi unha fenda no senti-
mento colectivo pero a reper-
cusión pública e cidadá preci-
saba dun altofalante planeta-
rio. E o mundial provocou un
dominó simbólico que conver-
teu a bandeira vermella e ama-
rela na enseña máis fortalecida.

A bandeira non tivo moito
éxito nos últimos 30 anos.
Connotada co franquismo e
utilizada abusivamente pola
dereita nas súas manifesta-
cións, unha gran parte da so-
ciedade preferiu sentirse arre-
dada dela. Pero no 2010 dous
factores liberárona da súa his-
toria: as comunidades inmi-
grantes, que usan as súas ban-
deiras acotío, empregaron a

bandeira española sen tabús.
Brasileiros, arxentinos ou uru-
guaios presumían tanto da
súa coma da bandeira de
adopción, seguindo un tradi-
cional esquema de asimila-
ción para acelerar a acepta-
ción por parte dos nativos.

En claro efecto espello, as
comunidades españolas do ex-
terior, especialmente as de paí-
ses con tradición mundialista,
volveron rescatar unha identi-
dade que estaba empoeirada
ou que só se rendibilizaba para
obter réditos burocráticos, ca-
so do pasaporte europeo.

Pero a gran novidade foi o
acceso á propia bandeira. Tra-
dicionalmente só un monllo
de pequenas empresas téxti-
les fabrican unha tea que se
usaba especialmente en fes-
tas relixiosas e actos institu-
cionais (vendíanse 12.000 ao
ano). Foron os bazares chine-

ses os que viron o negocio e
encargaron milleiros de ban-
deiras a prezos moi baixos.
Apoiar a selección volveuse
rendíbel socialmente e moi
barato. A medida que España
ía camiñando cara ao título,
unha posíbel vitoria histórica
acabou simbolizando unha
alegría necesaria nunha so-
ciedade sumida nunha crise
na que nin sequera se intúe a
saída, con paro, precariedade,
un baixo índice de natalidade
e a ameaza de reformas pro-
fundas que han danar o Esta-
do de benestar.

Cantar os goles de Puyol,
Villa ou Iniesta acabou sendo
unha catarse, reforzada posi-
tivamente polos medios de
comunicación e polo tanto
allea ao conflito político, labo-
ral ou social que marcan dia-
riamente a axenda de televi-
sións, radios e xornais.�

Bandeiras feitas na China

’’Foron os bazares chineses
os que viron o negocio
e encargaron milleiros
de bandeiras a prezos moi
baixos. Apoiar a selección
volveuse rendíbel
socialmente e moi barato”

O mundial 2010 xuntou máis de-

cepcións deportivas que boas no-

vas. Só Alemaña (ouviremos falar

moito desta selección no futuro in-

mediato) e Uruguai quedarán nas

retinas como eses épicos perde-

dores que prenderon a ilusión de

afeccionados por todo o mundo.

Diego Forlán culminou a súa ele-

gante carreira cun título, o de me-

llor xogador do torneo, que debe-

ría levar aparellado no inverno o

trofeo do Balón de Ouro.

Algúns nomes ilusionan, caso

de Thomas Müller, o rápido me-

diocampista alemán, que xunto

ao seu compatriota Mesut Özil, fo-

ron os sub21 máis destacados. Ta-

mén o de Keisuke Honda, faísca de

ilusión nunha selección xaponesa

que mereceu mellores resultados.

Na gabeta das decepcións, no-

mes propios como Cristiano Ro-

naldo, Kaká, Raymond Domenech

ou o coronel Dunga. E tamén pro-

xectos colectivos que precisan un-

ha revisión total, como a selección

de Italia.

E a falta de fútbol, a prensa,

máis comercial ca nunca, procu-

rou fóra dos campos o scoop que

rebentase o índice de audiencia

ou de visitas na internet, o trending

do twitter que atraia olladas e, po-

lo tanto, anunciantes.

O principal protagonista foi o

polbo Paul, un cefalópodo adiviña-

dor que ben puido saír da pluma

dun escritor de literatura infantil ga-

lego pero que acabou sendo máis

coñecido que varios dos seleccio-

nados por Del Bosque. A habitual-

mente rigorosa TVE conectou en

directo con Oberhausen para coñe-

cer a súa profecía mexilloeira.

A xornalista Sara Carbonero,

actualmente moza de Iker Casillas,

tamén gañou titulares e “minutos

de ouro” no youtube. O seu bico

televisado co porteiro campión

achegou ao espectáculo da pelota

unha dimensión romántica e me-

lodramática de “final feliz” que se-

mella inventada por unha guionis-

ta de telenovelas venezolanas.

E a nota picante púxoa a para-

guaia Larissa Riquelme, “a namo-

rada do mundial”, unha modelo de

espidos que prometeu lucirse núa

se os guaranís lle gañaban a Espa-

ña. A pesar da derrota, as súas cur-

vas esgotaron publicacións en tres

continentes.�

O bico do polbo Paul

T. Müller,bota de ouro e [á dereita] C. Ronaldo,capitán de Portugal.

’’A prensa, máis comercial
ca nunca, procurou
fóra dos campos o scoop
que atraese olladas
e polo tanto anunciantes”
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probar cousas e rectificalas. É
unha dinámica de traballo
moito máis viva. 
OOuu  sseexxaa  qquuee  ppaarraa  vvoosstteeddeess  nnoonn
eexxiissttee  aa  ffiigguurraa  ddoo  eessccrriittoorr  ddrraa--
mmááttiiccoo  qquuee  eessccrriibbee  aass  ssúúaass
oobbrraass  nnaa  ccaassaa  ee  qquuee  ssee  ddeesseenn--
tteennddee  ddaa  rreeaalliizzaacciióónn  eessccéénniiccaa..
SS..CC..:: Eu escribo moitos textos

CULTURA.20. ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

Manuel Xestoso

F an parte dunha nova
xeración que está re-
volvendo o panorama
teatral galego e ambos

teñen publicacións recentes nos
andeis. Santiago Cortegoso vén
de publicar Casa O’Rei en edi-
cións Morgante e gañou o pre-
mio Dieste do ano 2009 coa obra
0,7 Molotov. Vanesa Sotelo foi a
gañadora do IV Premio de Tea-
tro Radiofónico do Diario Cultu-
ral da Radio Galega, con Indoor,
editado por Xerais. Ambos te-
ñen un xa respectábel historial
de publicacións e de traballo es-
cénico, e representan un grupo
de novos autores dramáticos
que comeza a ser coñecido nos
escenarios. 
AAttéé  qquuee  ppuunnttoo  aaxxuuddaa  aa  ppuubblliiccaa--
cciióónn  ddaass  oobbrraass  aa  ddaallooss  aa  ccooññee--
cceerr  ccoommoo  aauuttoorreess  ddrraammááttiiccooss??
VVaanneessaa  SSootteelloo::  A miña expe-
riencia na edición é moi positi-
va. Case sen querelo teño edi-
tadas cinco de oito pezas que
escribín. Na Revista Galega de
Teatro, con Laiovento e, agora,
con Xerais, grazas ao Premio
de Teatro Radiofónico. En xe-
ral, trátase de iniciativas volun-
taristas de xente que ama o tea-
tro e, daquela, ti non estás cha-
mando a ningunha porta para
que te publiquen senón que
son eles os que te chaman a ti
para que achegues algo a un
proxecto. Pero non estou segu-
ra de que o coñecemento da
miña obra aumentase por ter
publicado. Creo que conta
máis o traballo nos escenarios. 
SSaannttiiaaggoo  CCoorrtteeggoossoo::Eu, ata hai
bastante pouco, pensaba que a
miña loita como autor non es-
taba na publicación dos textos
senón na escena. Pero a verda-
de é que agora empezo a pen-
sar que é máis importante do
que parece. Decateime de que
chegas a moita máis xente co-
mo autor, de que te coñecen a
partir do libro, por moito tem-
po que dedicases no pasado a
escribir textos que se estrearon

e que se representaron máis ou
menos con éxito. 
PPrroobbaabbeellmmeennttee,,  qquueenn  sseegguuee  aa
aaccttuuaalliiddaaddee  tteeaattrraall  xxaa  ooss  ccooññeezzaa
ccoommoo  aauuttoorreess,,  ppeerroo  aa  ddiissttrriibbuu--
cciióónn  ddee  ppuubblliiccaacciióónnss  tteeaattrraaiiss
nnoonn  ppaarreeccee  aaxxuuddaarr  mmooiittoo  aa  iinn--
ccrreemmeennttaarr  eessee  ccooññeecceemmeennttoo..
SS..CC..:: En xeral, as de teatro son
edicións moi pequenas e distri-
búense pouco. Pero non creo
que sexa un problema específico
do teatro, senón da edición en
xeral. Ao libreiro chéganlle cen li-
bros á semana e os máis comer-
ciais non son os de teatro. Os li-
bros en galego xa teñen unha vi-
sibilidade bastante ridícula, co
cal os de teatro en galego pasan
case desapercibidos. Se publicas
nunha editorial grande como
Xerais ou Galaxia o libro vese
máis, pero se non, é complicado. 
VV..SS..::As artes escénicas, en xeral,
teñen un lugar moi marxinal en
Galiza. Hai poucos espectado-
res habituais de teatro, que tal-
vez serían os destinatarios natu-
rais destes libros e a publicidade
que se lles dá apenas permite es-
tar ao tanto das novidades, dos
novos autores, dos premios…
Estar actualizado é un traballo
que require un esforzo conti-
nuado por parte do público. 
SS..CC..::Quizais falta un referente,
algún tipo de plataforma que
dea a coñecer os autores novos,
os sitios onde publican, o que
fan… En Cataluña, o Teatre
Lliure organiza obradoiros de
escrita moi potentes –varios au-
tores cada ano, dos que algúns
estrean alí, na sala pequena–
que cumpren ese papel. Algo se-
mellante pretendía a iniciativa
promovida por Cristina Domín-
guez desde o Centro Dramático
Galego: había talleres e unha
web onde se colgaban os textos
que resultaban deses talleres.
Funcionaba: Casa O’Rei tivo
cento cincuenta baixadas den-
de esa páxina, que é un número
considerábel dentro do campo
en que nos movemos. Pero ago-
ra todo iso está parado, quedou
abandonado. 

VV..SS..:: É lamentábel que a inicia-
tiva de Cristina de poñer en
contacto a autores novos non
se prolongase. Os que empeza-
mos a escribir sentimos a nece-
sidade de saber o que están fa-
cendo outros, de coñecer-
nos… sempre é un estímulo
para o noso traballo e crea un-
ha base moi fértil. 
SS..CC..:: O noso público potencial
é moi pequeno polo que, neste
momento, o primordial é ani-
mar a que se escriba e a que
eses textos se poñan en escena.
Escribir para xente que está
montando a obra, colaborar
coas persoas que participan da
montaxe, ir modificando o tex-
to en función das necesidades
escénicas. Non inventamos
nada; Shakespeare e Molière
xa traballaban así.
VV..SS..:: Ademais as enerxías neses
procesos colectivos son moi di-
ferentes. Pecharte nun cuarto
para escribir pensando nun
lector e saber que vas ter que
saír buscalo non é o mesmo
que participar cun equipo de
xente nun proxecto que –con
máis ou menos éxito– se vai le-
var a cabo. Dáslle forma ás ide-
as dos outros compoñentes do
equipo, estás vendo resultados
a medida que escribes, podes

así, simplemente por necesi-
dade. Pero temos que ser ver-
sátiles. Non esquezamos que
cando te presentas a un pre-
mio estás escribindo así. 
VV..SS..:: Claro, eu prefiro traballar
da outra maneira pero non
queremos acabar con teatro de
autor en absoluto, nin creo que
deba desaparecer.
EE  ccaall  éé  aa  rreessppoossttaa  ddaa  pprreennssaa  ááss
ssúúaass  ppuubblliiccaacciióónnss??
SS..CC..:: A resposta dos medios é
practicamente nula. Eu non
me preocupo moito das rela-
cións públicas pero, en princi-
pio, a repercusión na prensa
non existe. 
VV..SS..::Existe moita diferenza en-
tre os libros “con premio” e os li-
bros que se editan sen que haxa
un galardón polo medio. No
premio sempre entra unha es-
trutura distinta de noticia, en-
trevista, de entrega do premio…
Nos outros casos, moitas veces,
non hai resposta ningunha. 
SS..CC..:: Por outra banda, se gañas
un premio aseguras unha serie
de lectores, especialmente de
xente do oficio. 
PPuubblliiccaarr  ddáá  mmááiiss  ppoossiibbiilliiddaaddeess
ddee  qquuee  oo  tteexxttoo  ssee  mmoonnttee??
SS..CC..::Eu estou descubrindo que
si. O libro ten algo de fetiche,
dá máis caché ter un texto pu-
blicado que ser o autor dunha
obra representada. De súpeto
es escritor. E, daquela, valórase
máis o texto, mírase con outra
atención. 
VV..SS..:: A min non me deu máis
oportunidades. É certo que se
te considera doutra maneira,
pero non vexo que a miña re-
sonancia na profesión aumen-
tase por publicar. A min non
me chamou ninguén para en-
cargarme un texto, polo me-
nos ninguén con quen eu non
tivese xa un contacto previo. 
SS..CC..::  Quizais o máis lóxico é
publicar o que previamente se
representou e non editar para
que o texto se represente. Ás
veces tes a esperanza de que
alguén se interese por un texto
publicado, pero a liña de traba-
llo máis habitual é a inversa. 
CCaalleess  ssoonn  ooss  pprroobblleemmaass  dduunn
aauuttoorr  ggaalleeggoo  ppaarraa  eennttrraarr  nnoo  cciirr--
ccuuííttoo  tteeaattrraall??  AA  ssúúaa  xxeerraacciióónn
ppaarreeccee  iirrrroommppeerr  ccuunnhhaa  ffoorrzzaa
qquuee  nnoonn  ssee  ccooññeeccííaa  aattéé  aaggoorraa,,
ppoorr  nnúúmmeerroo  ddee  aauuttoorreess  ee  ddee
pprrooxxeeccttooss..

‘Dá máis caché ter un texto publicado que ser o
Santiago Cortegoso e Vanesa Sotelo falan
da nova xeración de autores dramáticos
que se abre paso na escena galega

TEATRO

’’Os libros en galego xa teñen
unha visibilidade bastante
ridícula, co cal os de teatro
en galego pasan
case desapercibidos”

’’Existe moita diferenza entre
os libros ‘con premio’
e os libros que se editan
sen que haxa un galardón
polo medio”

’’O exemplo de Rubén Ruibal
foi un estímulo para todos”

A.N.T.
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SS..CC..::  En todo caso, se falamos
de xeracións, eu debo dicir que
tendo a identificarme con Ru-
bén [Rubén Ruibal, Premio
Nacional de Literatura Dramá-
tica], considéroo o irmán
maior do grupo. Creo que o
seu exemplo tamén foi un estí-
mulo para todos.
VV..SS..:: O exemplo de Rubén é bá-
sico. E tamén o de Roberto Sal-
gueiro. 
CCaalleess  ssoonn  ooss  vvoossooss  rreeffeerreenntteess
ddeennttrroo  ddoo  tteeaattrroo  ggaalleeggoo??
SS..CC..::  Para min un referente fun-
damental é Manuel Lourenzo. É
un home de teatro completísi-
mo e os seus textos son magnífi-
cos. Se teño que elixir a alguén é
a el. Vidal Bolaño paréceme es-
pléndido, pero Lourenzo sería o
meu referente. 

repente hai varios autores de
entre vinte cinco e corenta anos
e parece que xurdimos esponta-
neamente, pero o camiño é lon-
go. Estivo o traballo dunha xera-
ción intermedia, que é a de Qui-
co Cadaval, Cándido Pazó, Ave-
lino González…; desenvolveuse
o CDG; apareceu a Escola de Ar-
te Dramática…
VV..SS..::Houbo moitos avances, pe-
ro, en todo caso, a nosa xeración
aínda non conseguiu estabilizar
as súas estruturas, aínda falta
moito para iso. Falta, por exem-
plo, que as compañías empe-
cen a contar connosco. O que
está funcionando máis é o tra-
ballo colectivo no que os auto-
res somos os que vertebramos
as ideas do grupo: convertémo-
las en literatura, por así dicir.

construíches un pequeno currí-
culo. O público só ve esas alegrí-
as, pero o esforzo continuo pasa
desapercibido. 
SS..CC..::Claro, o que ocorre é que de

SS..CC..::Hai unha xeración históri-
ca máis asentada que tivo que
traballar moito para chegar aos
escenarios pero que máis ou
menos o conseguiu, a Xera-
ción Abrente. E despois houbo
como unha paréntese estraña
tras a que xurdimos un peque-
no grupo de autores que pare-
ce que podemos integrarnos
no teatro con máis normalida-
de. As circunstancias, obvia-
mente, non son as mesmas e
iso facilita o traballo. 
VV..SS..::Tampouco é tan doado, o
que ocorre é que hai moito tra-
ballo atrás ao que, en principio,
non lle ves resultados palpábeis.
Pero pouco a pouco vas tendo
alegrías e, co paso do tempo, re-
sulta que traballaches nalgúns
proxectos que funcionaron, que

CULTURA.21.

VV..SS..:: Manuel Lourenzo é inevi-
tábel porque non só e autor: e
actor, director, pedagogo…
Dito isto, para min Roberto
Salgueiro ten un significado
moi especial porque foi grazas
ao seu traballo que eu me deci-
dín a escribir. Non sei se influíu
na miña poética, pero si foi o
detonante para converterme
en escritora.
SS..CC..::  É difícil escoller, a verdade
é que o teatro galego ten moi
bos autores. 
EE  ddee  ffóórraa??
SS..CC..::  Hai moitísimos. Ocórren-
seme Thomas Bernhard, Hei-
ner Müller, Sarah Kane…
VV..SS..:: Beckett, por suposto. Ha-
rold Pinter. Non sei, dá a sensa-
ción de que somos ananos a
lombos de xigantes.�

que ser o autor dunha obra representada’
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A.N.T.

A.N.T.
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Adam Mickiewicz, que colabora
coa MIT, contribúe no traslado
da orquestra que intervirá  du-
rante o espectáculo.

Destaca, ademais, a estrea de
Ónfalo Teatro Na meta. Sálvase
quen poida, dirixida por Ana
Contreras e Afonso Becerra de

rebenta algúns dos resortes da
sociedade. Ademais, presenta-
rase o libro Na meta,de Thomas
Bernhard, na colección Abrente.

Pola súa banda, Pippo Delbo-
no achegará o monólogo Rac-
conti di giugno no que explora o
significado oculto das relacións
e a paixón polo teatro. O actor,
autor e director  fundou a com-
pañía a finais da década de 1980.
Con ela creou todos os seus es-
pectáculos para os que, lonxe de
decantarse por profesionais re-
coñecidos, optou por actores
non profesionais, entre eles in-
ternos do manicomio italiano
de Averes onde, dende 1997, re-
aliza talleres de interpretación. 

O cartel desta XXVI edición
complétase co espectáculo His-
trión, para o que a compañía
Los corderos contou coa direc-
ción de Daniel Veronese, a re-
presentación de Zoo a cargo de
Yllana, Shakespeare para igno-
rantes de Mofa & Befa, A felici-
dade segundo Mabel Riviere, de
Aleteo de Mariposa e Ricardo III,
de Atalaya, entre outros.�

CULTURA.22. ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

Becerreá. A comedia negra so-
bre o éxito e o fracaso escrita por
Thomas Bernhard represéntase
por vez primeira en galego na pel
de Luísa Merels, Rut Balbís e To-
ni Salgado. Trátase dunha revi-
sión humorística sobre o cami-
ño cara á meta, no que unha nai

A montaxe dos polacos de
Gardzienice Iphigenia in A...
inaugura a mostra que dirixe
Roberto Pascual. Wlodzimierz
Staniewski dirixe e adapta este
drama familiar asinado por Eu-
rípides, que busca os síntomas
da confusión na crise dunha co-
munidade. Co espectáculo,
Gardzienice,  grupo de teatro ex-
perimental recoñecido interna-
cionalmente, prosegue na liña
iniciada hai anos sobre a antiga
Grecia, na que explora técnicas
esquecidas de actor, música e
códigos xestuais. O Instituto

A.N.T.
Do 16 ao 24 de xullo Ribadavia
convértese na capital da escena
cunha das citas fundamentais
do calendario, que este ano aca-
da a XXVI edición. Malia a crise e
o tímido apoio da Xunta, a Mos-
tra Internacional de Teatro de
Ribadavia (MIT) deseñou un
programa variado no que desta-
ca a presenza do director Sta-
niewski e Pippo Delbono así co-
mo a estrea de Na meta. Sálvese
quen poida, a coprodución que
leva ás táboas o texto en galego
de Thomas Bernhard.

Staniewski e Pippo Delbono
na Mostra de Teatro de Ribadavia

Gardie Hutter.

A.N.T.
Galegoz, Banda Potemkin, Be-
llón Maceiras Quinteto, Os Cu-
chufellos e Susana Seivane arte-
llan o cartel do festival organiza-
do por Galiza Nova e a Funda-
ción Galiza Sempre para feste-
xar o 25 de xullo. Talento musi-
cal galego que se acompaña de
debates, proxeccións audiovi-
suais e literatura

Está todo preparado para
que o Festigal desembarque en
Compostela o 24 e 25 de xullo e
con el todo un abano de música,
literatura, debate e creación au-

diovisual. O festival, que organi-
za a Fundación Galiza Sempre e
Galiza Nova e que se celebrará
no Campus Sur, aposta nesta
edición polas propostas galegas
para as diferentes carpas temáti-
cas que artellan a cita. 

Baixo o lema “Ei! Fstgal” a
banda multicultural dos Cuchu-
fellos abrirá o 24 o apartado mu-
sical, un dos máis destacados do
festival. Xunto a eles desfilarán
as bases electrónicas e os ritmos
reggae e funk de Galegoz e a pro-
posta balcánica-afro caribeña
da Banda Potemkin nunha noi-

te dedicada aos novos ritmos.  E
o 25 será o turno do folk. No es-
cenario actuarán Bellón Macei-
ras Quinteto presentado o seu
traballo Folkfusion e a gaiteira
Susana Seivane.

Ademais de reivindicar a pro-
xección da musica galega, o Fes-
tigal aposta novamente polo in-
tercambio con outras culturas.
Así, polas táboas pasarán tamén
os franceses Santa Macairo Or-
kestar (24 de xullo), que alternan
ritmos de fanfarria co ruído do
punk e o blues de Nova Orleans,
e os portugueses O'Questrada,

que pecharán o festival.
A Galería das Ideas abrirá de-

bates sobre a relación entre a
Igrexa e o Estado, a memoria ou
os dereitos de autoría da man de
Dionisio Pereira, Carmen Blan-
co, Torres Queiruga, Anselmo
López Carreira, Francisco Alva-
rellos, Marcos Paino, Carme
Adán e Francisco Carballo, entre
outros. En paralelo, a carpa da
Galería das Letras acollerá du-
rante os dous días a presenta-
ción de novidades e proxectos li-
terarios. Sechu Sende, Rosa
Aneiros, Teresa Moure, X. M.

Cáccamo e Marilar Aleixandre
falarán e asinarán exemplares
das súas últimas obras. 

Destaca tamén a presenta-
ción de En castellano no hay
problema, de Carlos Callón, Lin-
gua e futuro, coordinada por
Goretti Sanmartín ou O clamor
da rebeldía. Rosalía de Castro:
ensaio e feminismo, de Pilar
García Negro. Como novidade,
o espazo Café Concerto, dedica-
do ao jazz, diversificará a súa
oferta coa proxección de pelícu-
las que pasaron polo Festival de
Cans e o Filminho.�

Festigal, talento galego para o Día da Patria 

A presenza do director Staniewski e a de Pippo
Delbono, un Bernhard en galego como coprodución
da MIT e o permanente diálogo coa escena
portuguesa artellan os piares fundamentais da XXVI
Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
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Redacción/ilustracións:

Gonzalo Vilas

O verán é a mellor

época para ache-

garnos ao mar e os

seus habitantes.

Ben sexa polo ricos

que están como ali-

mento, ben practi-

cando a pesca

(sempre con espe-

cies permitidas),

ou ben mediante a

simple observación

dalgúns deles, nas

rochas ou na praia

na que  nos baña-

mos.

En semanas vindei-

ras veremos os

nomes e caracterís-

ticas dospeixes

máis coñecidos.

Moluscos
Os moluscos son animais invertebrados de corpo brando (mol), espido ou protexido por

unha cuncha. Existen unhas cen mil especies de moluscos, a maioría marítimos.

Ameixa fina
Outros nomes: Ameixa

natural/femia, sá, de lei.

Pesca: a pé firme con

sacho, con culleres ou

localizando os buratos

que deixan os seus sifóns

na area.

Ameixa rubia
Outros nomes:

Ameixa verme-

lla/ rosada,

Ameixa beada.

Pesca: coa arte

denominada

raño.

Ameixa

xaponesa
Outros

nomes: 

Xapónica

Pesca:

Cultivo.

O polbo Pol, curmán do famoso Paul, estaba un

chisquiño celoso deste parente seu, emigrado a

Alemaña hai tempo e tan de moda estes días 

grazas ao fútbol.

Para que el tamén poidera saír na prensa, encargá-

moslle que nos fixera esta reportaxe sobre as 

especies mariñas máis coñecidas das nosas 

costas, que el coñece ben. Así saberemos os seus

diversos nomes, hábitat e métodos para a súa

pesca ou captura. É a nosa rica (pero rica-rica)...

Ameixa babosa
Outros nomes:Amei-

xa macho/Ameixa

branca.

Pesca: co raño

desde pequenas

embarcacións ou,

menos, a pé firme

con sacho.
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Moluscos

Choco
Outros nomes: Xiba/Chopa

Pesca: con diversas artes:

nasas, trasmallo, miños e

artes de arrastre, francada,

poteira, e o curioso sistema

do "femieiro": nunha gamela

lévase a rastro pola auga

unha femia de choco.
Choquiño
Outros nomes: chopiño.

Lura de menor tamaño, e

similar xeito de captura.

Lura
Outros nomes:

Calamar (cando é

pequeno)

Pesca: cando se

pesca en fresco,

con poteiras ou,

ocasionalmente,

con arrastre. 

Os conxelados

proveñen da

pesca de altura

Longueirón
Outros nomes: Lingueirón/Linqueirón, 

Carabela.

Pesca: captúrase principalmentecon 

mergullo a pulmón. Non está permitido 

o uso de botellas de osíxeno.

Polbo
Outros nomes: 

Pesca: Vive preto das costas e

é de hábitos nocturnos. 

A forma máis utilizada para

capturalo é a nasa deseñada

especificamente para o

polbo, aínda que tamén entra

nas nasas de nécora. Desde

terra péscase con raña

Reló
Outros nomes: Moelo/Arola, tato

Pesca: con rastro a flote desde as

pequenas embarcacións pes-

queiras. Tamén con sacho na bei-

ramar.

Berberecho
Outros nomes: Croque crica/Birbiricho,

Chícaro

Pesca: Á man, con angazo ou sacho a

pé firme, ou con rastro a flote

Navalla
Outros nomes: 

Pesca: captúrase

coma o longueirón,

ou botando sal nos

buratos.

Mexillón
Outros nomes:

Mexilón/mixi-

llón, Mixilón

Pesca: cultivo

das bateas. 

O mexillón que

medra nas

rochas non é

recomendable

recollelo, polo

potencial 

perigo 

dalgunha 

toxina.

Marisqueo

a flote

Un

tipo

de

raño
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Vieira
Outros nomes: 

Aviñeira/Peregrina,

cuncha de pelegrín,

xacobea, cascarrón.

Pesca: Co rastro da

vieira, tamén en

batea.

Zamburiña
Outros nomes: 

Pateliña/samoriña.

Pesca: Semellante á

vieira. A conxelada

chega de fóra.

Camarón
Outros nomes: Esquía.

Pesca: Péscase con

nasas, trueiro e rastro

de camarón.

Vive preto da costa, en

augas de pouca pro-

fundidade e tranquilas.

Centola
Outros nomes: Moelo/Pateiro,

Carrapetos Bruños (as pequenas).

Pesca: Vive na costa en fondos

rochosos ou areosos

con nasas, miños e trasmallos.

Percebe
Outros nomes: 

Pesca: Vive pegado ás rochas. 

Captúrase con raspas ou rasquetas

e truel desde terra ou desde 

embarcación se o mar vai calmo.

Nécora
Outros nomes: Nacra/Andariña,

Andarica, Lavañeira.

Pesca: Vive nos coveiros que forman

as pedras preto da costa. Captúrase

polas noites con nasas e, en menor

medida, con trasmallo ou bou de

vara.

Lumbrigante
Outros nomes: Cereixo/Bugre, labagan-

te.

Pesca: Vive en zonas rochosas ou pene-

dosas, en profundidades de menos de

40 metros. Captúrase con nasas espe-

ciais e ocasionalmente ó trasmallo,

miños e tamén nas raeiras

Volandeira
Outros nomes:

Anduriña/Vieiriña.

Pesca: con bou de

vara e o rastro da

vieira. Comercialízase

habitualmente como

zamburiña, por ser

máis abondosa.

Son unha clase de artrópodos que comprende máis de 55.000 especies, na súa maioría acuáticas e algunhas parasitas.

A presencia dunha “costra” ou casca dalles este nome.

Rastrillo

Nasa

para

nécoras

Crustáceos
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Antonio García Teixeiro 

EEstiven uns días en Barce-
lona. Aproveitando o

concerto de Bob Dylan, visitei
o meu amigo Jordi. Lean, por
favor, Kafka e a boneca viaxei-
ra (Ed.Galaxia) na tradución
de Carmen Torres. Trouxen
os seus últimos libros. Tíña-
mos gardados. Uns días de
descanso físico nos que non
deixei de darlle voltas á cabe-
za. Levei comigo O pintor do
sombreiro de malvas (Ed.Xe-
rais) de M.Calveiro que me
gustou. Cunha historia sinxe-
la, delicada e moi ben escrita,
achéganos á figura dun xenio:
Van Gogh. Paga a pena lelo. E
pensando, volveu inquietar-
me unha faceta da vida que
sempre me atraeu: ser librei-
ro. E lembrei, de novo, esas
persoas que levan toda a súa
existencia entre libros. Cos
seus enormes problemas e
incomprensións. Co seu tra-
ballo en silencio, sen facer ruí-
do, intentando converter as
súas ilusións nun medio para
vivir e axudando a crear unha
sociedade máis saudable. E
non é a nosa unha sociedade
que valore a figura do libreiro.
Homes e mulleres que arris-
can o seu diñeiro nun labor
nada doado. Reciben excesi-
vas novidades, fan devolu-
cións, enchen os escaparates
de libros, mergúllanse nun
mar de títulos con valor litera-
rio diverso. E teñen que sub-
sistir. Aconsellan, esfórzanse
por coñecer o perfil dos clien-
tes  e crean un ambiente su-
xestivo. Abren a librería cons-
cientes de que van contraco-
rrente. Non lles importa. Eles
saben da necesidade dun tra-
ballo convertido en vocación.
Admíroos e necesítoos. Sem-
pre quixen ser libreiro. E coi-
do que, ao meu xeito, o son
un pouco. Penso neles arreo.
Mentres escribo isto soa un
CD fermoso: Civilians, de Joe
Henry, que me recomendou
Bianciotto. Coma un libreiro
ou libreira máis. Son vende-
dores de soños.�

VENDEDORES 
DE SOÑOS

O pintor do sombreiro 
de malvas.

Autor:  Marcos Calveiro

Editorial: Xerais. Col. Fóra de xogo

Da man da editorial Xerais chéganos o
Premio Lazarillo de Literatura Infanto-
xuvenil 2009, cuxo gañador foi o escri-
tor galego Marcos Calveiro. A historia
ten lugar na vila francesa de Auvers-
sur-Oise, onde o pintor Vicent Van
Gogh pasou os seus derradeiros días
no verán de 1890. O autor é quen de
crear unha novela ao redor dos se-
senta e nove días nos que o artista ho-

landés deu mostra, á vez, tanto do seu
talento coma da súa capacidade crea-
dora para pintar nese período setenta
e nove cadros. Baseada na biografía
escrita e pictórica de Van Gogh, Mar-
cos Calveiro achéganos a través da
voz narradora dun mozo, extraído do
cadro O pintor do sombreiro de malvas,
unha fermosa relación de amizade en-
tre Vicent e o rapaz protagonista. Rela-
ción que se convertirá nunha aprendi-
zaxe vital na que o protagonista des-
cubrirá o amor, a ilusión, a esperanza
pero tamén o desengano e a morte . A
partir das verbas do artista, o lector

p o d e r á ,
igual que
fixo o mozo
p r o t a g o -
nista, coñe-
cer un
pouco máis
a súa en-
gaiolante

personalidade artística e humana. As
delicadas e sutís ilustracións, inspira-
das na obra de Van Gogh, de Ramón
Trigo representan un acompaña-
mento gráfico ao fío do relato.�

Alba Piñeiro

Engaiolante personalidade

ANOSATERRA
15 - 21 DE XULLO DE 2010 

Solución
Sopa de letras:

Sopa de letras:

Atopa 14 nomes de crustáceos

e moluscos.

Laberinto: Busca o camiño para pescar o peixe.

’’Abren as  
librarías
conscentes
de que van
contraco-
rrente”
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un conxunto único. Por unha
parte está o rural máis afastado,
con peor accesibilidade e maior
retroceso demográfico que ca-
miña cara o despoboamento.
Adoitan coincidir con espazos
naturais protexidos que proba-
belmente se convertan en luga-
res de lecer. Por outro lado
existe o rural que en Francia se
coñece como campos vivos,
próximo ás áreas urbanas atlán-
ticas, no que se desenvolven ac-
tividades agrícolas e rurais rela-
tivamente exitosas. A súa boa
accesibilidade, nunha socie-
dade con pautas de comporta-
mento urbano, favorece que se
reteña poboación. Por último
están outros espazos rurais do
interior que tamén teñen posi-
bilidades de manterse. Falo de
áreas con potenciais de crece-
mento endóxeno grandes, con
recursos variados, como é o
caso de Sarria, Lalín, A Estrada
ou O Barco. Con todo, a maior
parte do rural de Galiza ten
complicada a súa superviven-
cia, entre outras cousas porque
o mundo rural que se bota de
menos, esa visión romántica,
rematou aquí e en todo o
mundo occidental. �

O abandono do rural é unha
evolución habitual nas socieda-
des europeas contemporáneas.
A consecuencia fundamental
foi a concentración de máis do
80% da poboación, de máis do
80% do PIB e dos centros de de-
cisión na estreita franxa occi-
dental do corredor Ferrol-Tui,
que se continúa até Porto. Aínda
que se fala de plans de dinami-
zación e de reequilibrio é suma-
mente complicado mudar a si-
tuación porque os investimen-
tos produtivos seguen concen-
trándose aí. Só o progreso de de-
terminados eixos de comunica-
cións cara o interior están supo-
ñendo pequenas distorsións no
modelo. As cidades de Ourense
e Lugo e algunhas vilas ben loca-
lizados nese sistema de comu-
nicacións van ser o soporte e o
retén demográfico do interior.
Dados os niveis de avellenta-
mento, nos que case todos os
concellos do interior contan con
máis dun terzo da poboación
por riba dos 65 anos, estamos
ante unha situación practica-
mente irreversíbel.
QQuuee  ffuuttuurroo  llllee  pprrooggnnoossttiiccaa  aaoo
rruurraall??
O rural non pode tratarse como

CULTURA.27.ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

tino máis importantes. Esta san-
gría, agochada nas estadísticas,
foi brutal para a estrutura demo-
gráfica galega. Perdeuse xente
dinámica que podería ter poten-
ciado as taxas de crecemento
económico, social e cultural. Es-
tamos ante unha nova diáspora
da que non coñecemos as con-
secuencias últimas. 
OO  aabbaannddoonnoo  ddoo  rruurraall  ssuuppuuxxoo
nnoo  sseeuu  mmoommeennttoo  uunnhhaa  rreevvoolluu--
cciióónn  ddoo  mmaappaa  ssoocciiaall  ee  eeccoonnóó--
mmiiccoo..  QQuuee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ssee
ddeerriivvaann??

A.N.T.
Xosé Antonio Aldrey Vázquez
(Santiago de Compostela, 1971)
asina xunto a Rubén C. Lois
González a Breve xeografía de
Galiza que vén de editar Edi-
cións A Nosa Terra, na que ana-
lizan dende unha perspectiva
actual a xeografía galega nas ver-
tentes física, humana e econó-
mica. Xosé Antonio Aldrey ten
reflexionado ademais nas súas
investigacións e publicacións
sobre a ordenación do territorio,
a xestión do espazo, a planifica-
ción do turismo así como os
procesos migratorios en Galiza e
no Estado. Na actualidade, pre-
para con Rubén C. Lois Gonzá-
lez e David Santomil unha xeo-
grafía máis extensa que se publi-
cará proximamente.
ÉÉ  uunn  mmaannuuaall  ddee  uurrxxeenncciiaa??
Por canto serve de consulta rá-
pida si. Pero aínda que breve,
achega referencias esenciais no
ámbito físico, humano e econó-
mico. Nel pódense topar dende
as variedades climáticas da
Costa da Morte até a evolución
da poboación de Valdeorras. 
CCaall  éé  aa  oorriixxee  ddooss  eessttuuddooss  xxeeoo--
ggrrááffiiccooss  eenn  GGaalliizzaa??  
O departamento de Xeografía
ten longa historia en Galiza. Por
el pasaron persoeiros relevan-
tes da cultura, como Otero Pe-
drayo. A publicación desta
breve xeografía segue esa tradi-
ción de xeografías, que empe-
zaban a quedar un pouco lonxe,
pero actualizada e abordada
dende novas perspectivas.
OO  xxeeiittoo  ddee  eessccrriibbiirr  aa  xxeeooggrraaffííaa
ddee  PPeeddrraayyoo  sseegguuee  vviixxeennttee??
Unha das tendencias dentro
dos estudios de xeografía rei-
vindica a análise da paisaxe e
dos sentimentos respecto dela.
Todo iso está moi presente na
obra de Pedrayo. As marabillo-
sas descricións literarias, ta-
chadas de pouco científicas, e
o seu achegamento ao territo-
rio reivindícanse hoxe no ám-
bito da xeografía.  
AAnntteess  aa  xxeeooggrraaffííaa  sseemmeellllaabbaa
uunnhhaa  rreellaacciióónn  mmeemmoorrííssttiiccaa  ddee
aacccciiddeenntteess  xxeeooggrrááffiiccooss  ee  aaggoorraa
uunn  mmaannuuaall  ddee  eeccoonnoommííaa..  CCoommoo
ffoorrmmuullaarroonn  eessttee  vvoolluummee??
A visión tradicional da xeografía
como compendio de datos
cómpre desbotala. Situámonos
próximos á xeografía cultural e

social e interésanos reflexionar
sobre o que acontece no territo-
rio en relación coa demografía
ou a economía, atendendo os
procesos que os provocan máis
alá do mero dato estadístico. Se
sufrimos un grave proceso de
avellentamento tentamos ver
cales son as consecuencias e as
posíbeis solucións. 
QQuuee  iimmppoorrttaanncciiaa  tteeññeenn  ooss  eess--
ttuuddiiooss  xxeeooggrrááffiiccooss  ppaarraa  ffaacceerr
uunn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  dduunn  ppaaíí??
Dende o ámbito científico acú-
sasenos de abarcar demasiado e
non afondar moito, pero é indis-
cutíbel que os estudios de xeo-
grafía achegan un coñecemento
xeral do territorio e dos diferen-
tes aspectos que actúan sobre el. 
EEssttáánn  pprreeppaarraannddoo  uunnhhaa  xxeeoo--
ggrraaffííaa  xxeerraall  mmááiiss  aammppllaa,,  ccoonn
qquuee  ffiilloossooffííaa  nnaaccee??
Abordámola coas mesmas pre-
misas pero afondando nas va-
riábeis que aquí simplemente se
apuntan. Estruturarémola en
dous grandes apartados: un de
xeografía física e outro de xeo-
grafía humana e económica.
Nesta última sección plasmare-
mos os procesos acontecidos
durante o último século en Ga-
liza, explicaremos como foi a
evolución demográfica, como
foi a industrialización ou como
se articula o territorio. 
OO  ppeessoo  ddaa  iinnmmiiggrraacciióónn  eenn  GGaa--
lliizzaa  éé  mmeennoorr  qquuee  nnoouuttrrooss  lluuggaa--
rreess  ddoo  EEssttaaddoo..  CCoommoo  tteenn  eennccaaii--
xxaaddoo  nnaa  nnoossaa  eeccoonnoommííaa??
A inmigración en Galiza é cativa
en número pero significativa.
Sen ela o nivel demográfico tería
caido hai unha década. Esta in-
migración vincúlase ao servizo
cara as persoas e á actividade pri-
maria, fronte a dirixida á hostala-
ría e á construción que trunfou
no resto do Estado. Con respecto
a outros puntos, veñen máis
mulleres porque o avellenta-
mento demanda coidadores.
Ademais, nun momento de pulo
económico os galegos buscaron
saídas laborais alternativas á du-
reza do mar e os postos de tripu-
lación foron copados por indo-
nesios, subsaharianos, bolivia-
nos e peruanos na Mariña lu-
cense, Ribeira, O Morrazo ou
Vigo. Ao tempo que se producía
isto, marchaba moita xente
nova, con estudios e sen eles. Ca-
narias foi un dos lugares de des-

’’Hoxe as descricións
literarias de Otero Pedrayo
son reivindicadas”

’’Veñen máis mulleres
inmigrantes porque
o avellentamento demanda
coidadoras” 

Xosé Antonio Aldrey, xeógrafo

‘O rural romántico rematou aquí e en todo
o mundo occidental’

PEPE FERRÍN/A.G.N.
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de”) é posterior a Galiza. Non
facelo significa renunciar a uns
cantos séculos de Historia.

O autor, primeiramente
acércanos á figura histórica de
Prisciliano, o primeiro en con-
testar fortemente a Igrexa, esa
Igrexa máis interesada en facer
política que na súa misión pas-
toral (calquera pareci-
do coa actual Igrexa
non é ningún capricho
nin coincidencia for-
tuíta). Para, a continua-
ción, achegarnos a teo-
loxía priscilianista, as-
cética, igualitaria (non
discrimina a muller) e
rebelde, ben diferente
de como a “historia ofi-
cial” pinta a Prisciliano,
que chegou a acusalo
inclusive de desvia-
cións sexuais cando profesaba a
abstinencia. A continuación,
vaise facendo eco das resonan-
cias que Prisciliano e o priscilia-
nismo deixan entre partidarios
priscilianistas e antipriscilianis-
tas convencidos (casos do Cura
de Fruíme, do Padre Sarmiento
ou de López Ferreiro, que se  es-
candalizan só con que Priscilia-

crítica

CULTURA.28.

O feito de que Victorino Pérez
Prieto escolla o eido cultural
para estudar a repercusión de
Prisciliano e o
priscilianismo
non debe con-
siderarse un re-
ducionismo ao
que se ve obri-
gado pola dis-
tancia de tan-
tos séculos. O eido cultural re-
presenta tamén a elección da,
se cadra única, parcela social
onde o ser humano se pode
manifestar libremente. Así que,
polo tanto, lonxe de reducio-
nismo, representa unha elec-
ción amplificadora, a única
que pode conferir ao discurso
certificado de verdadeira. De
paso, nestes tempos cómpre
combater especialmente a
concepción da cultura como
algo extravagante, que está aí
para que entreteñamos os perí-
odos mortos nos que nada nos
distrae, esa concepción tan ca-
vernícola e aniquiladora.

Do mesmo xeito, é hora de ir
pensando en reestruturar a his-
toria da literatura galega, toda
vez que resulta difícil negar a
galeguidade de toda a literatura
que se produce desde Priscilia-
no. Unha literatura, por certo,
que, como recoñece Pérez
Prieto, brilla intensamente en-
tre o que entón se producía nas
cinco provincias romanas. O
criterio lingüístico non debe ser
impedimento; o que non se
pode é seguir dependendo de
Castela, pois Castela (a “idea

A violencia que habitualmente
anima as novelas de Cormac
McCarthy semella chegar á
cúspide en A
estrada. Nela
atopamos un
home que via-
xa co seu fillo a
través duns Es-
tados Unidos
completamente devastados
por unha catástrofe total que
transformou a paisaxe nun er-
mo de cinza, gris, xeado. As
poucas persoas que sobrevivi-
ron aliméntanse dos seus se-
mellantes porque non queda
nada máis que comer. A vida
redúcese á supervivencia, á
busca de algo comestíbel, á fu-
xida dos caníbales esfameados. 

Unha sinopse coma esta
parece extraida dunha novela
de ciencia ficción barata e, en
certo sentido, isto resulta ser
acertado. Gran parte do mate-
rial de que se compón A estra-
da procede desas obriñas de
xénero ínfimo que alimentan
os pesadelos dos adolescentes.
En certo sentido, A estradapo-
dería ser unha novela de
aprendizaxe, polo que ten de
itinerario iniciático para o ra-
paz. Ou outra épica do Oeste ás
que nos ten afeitos o autor, só
que esta vez de signo inverso:
no canto dun camiño de espe-
ranza, un camiño de desespe-
ración. Ou mesmo unha recre-
ación do cine de zombis (“so-
mos os zombis dunha película
de terror”, di un personaxe).
Pero o carácter tráxico co que
McCarthy consegue dotar o li-
bro convérteo nunha >>>

no sexa considerado galego) ao
longo da Historia, desde os con-
temporáneos de Prisciliano dei-
ca nomes actuais (Ferrín, Corte-
zón), fixándose especialmente
nas lecturas que os homes da
Xeración Nós fan de Prisciliano
e o priscilianismo. Despois de
todas estas lecturas, nas que se

recoñece o carácter
motivador de Priscilia-
no (aínda entre con-
vencidos antipriscilia-
nistas) establécese a
necesidade de non dei-
xar “escapar” hoxe a
enorme capacidade
mobilizadora do autor
estudado. Á loita entre
mitos e logos tamén
merece aquí o seu es-
pazo, defendendo a in-
teracción equilibrada

entre os dous.
Se un título (e máis e se trata

de ensaio) hai que xulgalo des-
de a rigorosidade e fondura da
súa análise e tamén desde a
oportunidade non cabe dúbi-
da de que o de Victorino Pérez
Prieto ten a mellor das esti-
manzas.�

X.M. Eyré

’’O priscilianismo
segue a ser
unha fonte
motivadora,
mesmo para
estudar
séculos hoxe
esquecidos”

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

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

A estrada
AAuuttoorrííaa::    Cormac McCarthy.

TTrraadduucciióónn::  Eva Almazán.

EEddiittaa::Factoría K (189 pp.).

NARRATIVA.

No centro
do inferno

Vitonino Pérez Prieto. A.G.N.

ENSAIO.

Prisciliano,
unha raíz
necesaria

Prisciliano na cultura galega.
Un símbolo necesario
AAuuttoorrííaa::  Victorino Pérez Prieto.

EEddiittaa::Galaxia (336 pp.).

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

� SSeetttteecceennttoo..  Marcos Calveiro. Xerais. 

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

� NNuunnccaa  ttee  vviinn  cchhoorraarr..  Miguel Suárez Abel. Galaxia. 

� UUnnhhaa  bboonniittaa  eessccaappaaddaa..  Anna Gavalda. Galaxia.

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

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

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

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

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

Abonda con botarlles unha
ollada aos escaparates das

sex shops ou con facer unha
busca no Googlepara decatar-
se  da morea de xoguetes e de
máquinas que paseniñamente
van invadindo a nosa intimi-
dade: arneses, dildos (prohibi-
do terminantemente o uso do
misóxino “consolador”), espo-
sas, grillóns, látegos e fustas,
lubricantes, dilatadores anais,
tangas con vibración por con-
trol remoto, estimuladores cli-
toridianos, aneis escrotais,
complicados sistemas de en-
grenaxes e poleas con enor-
mes e incansables vergas de si-
licona... Tras esta versión do-
méstica, mercantilizada –as
sesións de Tuppersex hai tem-
po que desprazaron as reu-
nións coas visitadoras de
Avon– latexa tamén  un move-
mento teórico, e político, inte-
resante e liberador. 

Porque hai outro tipo de
porno, etiquetado como post-
femista, ou punk ou queer, ou
sinxelamente como postpor-
no, que comeza a abalar de
xeito contudente as conven-
cións en torno á  sexualidade
fóra das tradicionais categorí-
as hetero/homo/bi.

Mulleres como Beatriz Pre-
ciado, Virginie Despentes, Dia-
na Junyent ou María Llopis, in-
vestigando e practicando expe-
riencias extremas en torno á
identidade sexual, o pracer e a
dor, están conseguindo cues-
tionar a industria pornográfica
e a representación da nosa se-
xualidade nos medios. Esta é
unha visión máis complexa do
sexo que inclúe unha análise da
orixe do noso desexo e unha
confrontación directa coas no-
sas fantasías sexuais. Como di
María Llopis: “ o postporno é,
en realidade, un tipo de meta-
porno”. Un campo de reflexión
e de accción que substitúe a vio-
lencia misóxina por unha por-
nografía rebuldeira e feminista.
Vía libre, pois, aos xoguetes!�

POSTPORNO’’

Hai outro tipo de porno 
que comeza a abalar
as convencións
da sexualidade”

’’
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brado polo seu pai xa non exis-
te. Cando se refire aos paxaros
ou ás cores, decátase de que o
seu fillo ignora de que está a fa-
lar. Cando recorda a súa espo-

CULTURA.29.

emocionante e desapia-
dada parábola de auténtica
grandeza bíblica. 

A loita por sobrevivir do ho-
me e o rapaz transfigúrase no
interrogante de que significa
ser humano. A pre-
gunta de por que per-
severamos en distin-
guir o ben do mal pla-
nea incansabelmente
sobre a lectura. O ho-
me esmérase non só
en protexer o seu fillo,
senón tamén en incul-
carlle uns valores que
poderían parecer
completamente ab-
surdos na situación na
que se atopan. Non
matar, non roubar,
non mancar innecesa-
riamente… Teñen al-
gún valor estes pre-
ceptos cando se vive no centro
do inferno? Non sería máis ra-
zoábel deixarse levar pola pura
animalidade? 

E, malia todo, a inxenuida-
de do neno –cuxos impulsos

ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

CONTADELIBROS.
Eduardo Mendoza en galego

Sen novas de Gurb,de
Eduardo Mendoza, publicou-
se primeiro por entregas no
xornal El País, no 1990. Agora

aparece en
galego, na co-
lección ‘Mun-
dos’, de 2.0
Editora. Sáti-
ra social ao
redor da cida-
de de

Barcelona, xusto no momento
dos preparativos dos Xogos
Olímpicos do 1992. O Gurb do
título é un alieníxena perdido
no dédalo barcelonés.
Traduce Antón Lado.

Na campiña francesa

Galaxia publica Unha bonita
escapada,de Anna Gavalda,
traducida do francés por Mª

Dolores
Torres París.
A autora cón-
tanos a aven-
tura dun gru-
po de irmáns
que deciden
esquecer os

seus problemas cotiáns cunha
excursión improvisada e ines-
quecíbel á campiña. Retrato fa-
miliar e pescuda psicolóxica de
personaxes de diferente xorne. 

Sen esperanza

Agota Kristof é unha escritora
húngara de expresión francesa
que vive en Suíza. Ontefoi a

súa cuarta
novela, que
chega ás
letras galegas
15 anos des-
pois da súa
publicación.
Relato amar-
go sobre a vi-

da contemporánea no que por
riba dos soños da ficción se
impón un rictus serio e deses-
peranzado sobre a condición
humana. Traduce Isabel
García Fernández. Edita Rino-
ceronte. �

instígano sempre a axudar os
outros, a compartir a comida
con eles– é a que lle outorga un
sentido á loita. A ilusión de ato-
par os bos, de facer parte deles,
sostén a esperanza de pai e fi-

llo. Unha promesa
dun futuro mellor que,
non obstante, non se
ve referendada por na-
da do que sucede ao
seu arredor. A incle-
mente soidade na que
se moven, a absoluta
carencia de perspecti-
vas e a ferocidade asu-
mida polos seus con-
xéneres debuxan un
panorama tan cruel e
inhumano que resulta
moi difícil encontrar
un antecedente na li-
teratura dos últimos
anos. 

A memoria xoga un papel
fundamental nesta desconso-
lada fábula. Paulatinamente,
imos deducindo que o neno
naceu despois da catástrofe e
que gran parte do mundo lem-

sa, advirte que son as súas pro-
pias narracións as que crean
no cativo unha imaxe dela.
“Quizais entendeu por primei-
ra vez que para o rapaz el

Homenaxe a Suso Vaamonde en
Redondela. O escritor Anxo An-

gueira exercerá de mestre de ceri-

monias da homenaxe que se lle ren-

derá ao cantautor o 17 de xullo xun-

to a praia de Arealonga, en Chapela.

Actuarán o gaiteiro Marcos Cam-

pos, O Leo e Arremecághona, Tino

Baz e A Quenlla. O acto inclúese

dentro do ciclo Noites Máxicas dos

Viadutos, organizado polo Concello

de Redondela.� A
.N

.T
.

Cormac MacCarthy. 

>>>

’’A pregunta
de por que
perseveramos
en distinguir
o ben do mal
planea
incansabel-
mente
sobre
a lectura”

>>>
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Os magos piden melloras na programación cultural. A Asociación de

Magos Profesionais de Galicia vén de iniciar unha serie de espectáculos en

distintas etapas do Camiño de Santiago co fin de demandarlle á Xunta me-

lloras nos circuítos culturais. Os ilusionistas percorrerán en distintas etapas o

Camiño Francés a Santiago até o 21 de xullo para ofrecerlle aos peregrinos

espectáculos de maxia. Na presentación do evento, o mago Martín Cami-
ña [na foto], presidente da asociación, criticou a ausencia de axuda pública

para o sector galego da maxia durante este ano.�

star system literario galego non
puideron chapodar a este poeta
kamikaze, como tampouco o fi-
xeron noutro tempo con outros
nomes que hoxe recoñecemos
(pénsese na radical iconoclastia
de Lois Pereiro, agora paradoxal-
mente en pleno proceso de bea-

tificación académica).
É preciso revisar os
versos antitotalitaris-
tas de Mongólia, dei-
xarse seducir pola súa
irreverencia, acedía e
talante combativo,
admirar a súa impeca-
ble factura lúdica, a
densa atmosfera bur-
lesca, mordaz e re-
tranqueira que conse-
guen crear dende a

súa complicidade.
Hoxe que transitamos tem-

pos difíciles, con desgobernos
vergonzantes, regresar aos po-
emas denuncia de Igor Lugrís
en Mongóliapode ser un reve-
lador exercicio a través do cal
descubrir que, como dicía Pío
Baroja, a burramia universal
non ten remedio. E isto, xaora,
hoxe coma onte.�

Armando Requeixo

rior que A estrada é unha obra
magnífica que, malia a súa vio-
lencia, engaiola o lector cunha
forza emocional e simbólica
demoledora. Unha novela atre-
vida e necesaria cuxa lectura
perturba notabelmente, pero
que, precisamente por iso, per-
dura na imaxinación por moito
tempo. Un libro admirábel.�

Manuel Xestoso

Somos unha literatura de brillan-
tes autores satíricos. Sómolo mi-
lenariamente e abondan as me-
dievais cantigas
de escarnio e
maldicir para
demostralo. Ora
ben, entre os
nosos contem-
poráneos o fe-
rrete do sarcas-
mo semella couto privado de ca-
za de narradores e tamén dal-
gúns dramaturgos, mais rara-
mente visita ninguén tales eidos
entre os nosos poetas dende que
o mestre Celso Emilio marchou.

Por iso é sempre refrescante a
lectura dos versos de Igor Lugrís,
da estirpe dos Lugrís, quen xa de-
ra a coñecer en 1997 un moi inte-
resante volume baixo o explícito
título de Quen nos defende a nós
dos idiotas?, poética abrasiva
que avantaría un paso máis catro
anos despois coa publicación do
excelente Mongólia.

Seguramente o feito de estar
autoeditado baixo o selo de Arte-
facto Editorial e, consecuente-
mente, talvez pola súa limitada
distribución, a obra non recibiu
a atención debida. E é mágoa,

mesmo era un extraterrestre.
Un ser dun planeta que xa non
existía. Cuxas descricións eran
sospeitosas”. Todas as referen-
cias deste home quedan redu-
cidas ao máis esencial, ao máis
inmediato. Pero para achar ra-
zóns para a resistencia, vese
compelido a preservar as súas
lembranzas. 

McCarthy recorre a unha
linguaxe austera, concisa, mes-
mo reiterativa. Calquera clase
de retórica produciría aquí o
efecto dunha impropia e in-
congruente ostentación: “a lin-
guaxe sagrada desprovista dos
seus referentes e xa que logo da
súa realidade”. E por esa razón
a novela crea a súa propia poé-
tica, unha prosa adamantina
que oscila entre a do primeiro
Hemingway e a do último Bec-
kett, unha sinxela declama-
ción, vívida e cortante, que aca-
da patéticas cotas de lirismo.
Diálogos dirixidos polo impe-
rioso da circunstancia, descri-
cións desoladas, accións pe-
rentorias. Unha linguaxe aten-
ta só ao que é realmente nece-
sariodicir, concienciudamente
vixiante do primordial. 

Deste xeito, a novela acaba
converténdose nun compen-
dio do fundamental. Nada su-
perfluo debe ter cabida nela e
nada superfluo importuna a
lectura. Non se precisa coñecer
os nomes dos protagonistas,
nin a natureza da hecatombe,
nin o destino da desaparecida
esposa… Estamos ante unha
obra que nos enfronta coas pre-
guntas básicas da existencia,
coas que realmente importan.
Aínda que existe unha boa dose
de admonición ante a loucura
dun mundo que se encamiña
cegamente cara ao desastre, a
súa ambición é outra. A ruína, a
destrución e a morte son omni-
presentes, pero posúen o seu
contrapunto: unha noite en
que o home pensa que van mo-
rrer en breve, ponse a salaiar “e
mais non era pola morte. Non
estaba seguro de por que cho-
raba pero cría que era pola be-
leza ou pola bondade. Cousas
nas que xa non tiña maneira de
pensar en absoluto”. 

Non é difícil inferir do ante-

porque nas súas páxinas figuran
algunhas das máis ácidas críti-
cas á sociopolítica de aquí e de
alén, contrapoñendo intelixen-
temente o espírito idealizante
de Icaria, dos falansterios, das
comunas parisinas e de Utopía
mesma contra a goldrallada de
ineptos mandachíns e
cidadáns ovellos que
por toda parte inzan.

Mongólia, esa “enti-
dade estatal rugosóide”
que se anuncia dende o
propio subtítulo, é o te-
rritorio ficcional polo
que transitan estes ver-
sos que, en última ins-
tancia, se refiren á Gali-
cia real, ás súas miserias
e mediocridades, non
para enzoufarse nelas e si para
recoñecelas e superalas, pois
tras do estilete lacerante que es-
cintila nestas planas paira unha
loaira de esperanza que semella
querernos recordar que outra
nación é posible.

Igor Lugrís é un poeta dos 90
deliberadamente abeirado ás
marxes: antisistémico, contrai-
deolóxico e desafiantemente in-
dependente, as engrenaxes do

crítica

CONTADELIBROS.
Premios de Historia

A colección ‘Trivium’ publica
o primeiro e o segundo
premios de Historia medieval
de Galiza e Portugal 2009, que
convoca anualmente

Toxosoutos. A
casa de Souto-
maior (1147-
1532),de Suso
Vila, obtivo o
galardón por
achegarse a

unha das liñaxes máis
representativas do noso
medievo. As moedas
medievais galegas, de Ernesto
Iglesias Almeida foi finalista.

Un viaxeiro galego

Roxelio Borondo foi un betan-
ceiro que un bo día decidiu,
canda uns amigos, saír ao día
seguinte sen rumbo. Daquela

experiencia
xurdiu Memo-
rias dunha via-
xe
improvisada.
De Betanzos a
Nápoles en
1899,que ree-
dita agora

Morgante. O autor foi
emigrante na Arxentina, onde
fixo tanto diñeiro que puido vi-
vir de rendas varios anos. 

Serie Keltia

A pesca na Gallaecia romana,
de Borja Antela Fernández, e O
fenómeno cultural da fascino-
loxía. As Illas Británicas e Gali-
za,de Milagros Torrado

Cespón, son
as dúas
últimas obras
publicadas
por
Toxosoutos na
súa colección

‘Keltia’, que reúne traballos re-
lacionados coa Antigüidade.
Os dous traballos están
escritos por licenciados
universitarios. O de Antela
relativo á economía e o de To-
rrado sobre etnografía. �

’’Lugrís 
é un poeta
dos 90
deliberada-
mente
abeirado
ás marxes”

Igor Lugrís.

LIBROSDEFONDO.

A poética
kamikaze
de Igor Lugrís

Mongólia
AAuuttoorrííaa::  Igor Lugrís.

EEddiittaa:: Artefacto Editorial, 2001(48 pp.).
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trias conserveiras. Xosé Daniel
Costas constrúe un espazo

épico e comunal que
noutrora fora situado
en lugares como Fe-
rrol ou Vigo. Os anos
convulsos vividos po-
los traballadores da
Serval e do Latón na
década dos oitenta
converten a voz poéti-
ca no elo dunha cadea
de transmisión cunha
forte compoñente
identitaria: “se non

mo contaran non sería”. A fa-
milia ocupa un importante lu-
gar no proceso de reconstru-
ción da memoria: a nai, “ma-
riscadora de a pé” que “traba-

llaba na fábrica” e o avó, “o
primeiro home que vin chorar
de dor e cansazo”.  Pola súa
banda, os cheiros  –a xabón
Lagarto, a Lux, á pomada Elo-
com– actúan tamén como
chantos dunha memoria co-
munal reafirmados igualmen-
te como sinais de identidade:
“eu non quero cheirar ao que
non sexa de meu”. Tamén a
lingua, a particular “gramática
do sal” conformada por vocá-
bulos como batea, nasa, arga-
zo ou peixe, é reivindicada co-
mo alicerce nun singular glo-
sario final.

O universo feminino ten
unha importante presenza en
Conservas, tal como se adianta
nunha dedicatoria que pode
resultar desconcertante na
que se afirma que “estas con-
servas son para todas as mulle-
res que me ensinaron a ser
muller”. Alén da nai conservei-
ra –como a que aparecía nun
poema moi citado de Baleas e
baleas, de Luísa Castro–, polo
libro transitan figuras femini-
nas e nomes como Ana Akmá-
tova, Sylvia Plath ou Lucrecia
Mott. Maior sorpresa causa a
sección “Son muller e sangro”,
tanto pola heteroxeneidade
que confire ao libro, como po-
lo feito de se configurar nela
unha voz feminina que se
apropia dunha boa parte da
tópica das poéticas do corpo.
O conxunto de textos resulta
un tanto desconcertante nun
nobelo ao que talvez lle sobren
algúns fíos mais que, no que
atinxe ao principal, resolve
con orixinalidade e eficacia a
relación entre a infancia e a
conflitividade laboral que
marcou nalgunhas cidades e
vilas galegas os anos oitenta do
pasado século.�

María Xesús Nogueira

O dicionario define a concien-
cia como a ‘facultade da persoa
de coñecer a súa propia exis-
tencia, de facer un xuízo moral
e de distinguir entre o ben o
mal’ e tamén como ‘coñece-
mento exacto, responsábel e
personalizado dunha tarefa,
dun dereito ou dunha situa-
ción’. Con estas dúas acep-
cións á vista, resulta excesiva-
mente optimista afirmar que
os seres humanos exercitamos
a nosa conciencia en todas as
situacións coas que nos en-
fronta a vida, pero tampouco
se pode negar que o intenta-
mos. E, en non poucas oportu-
nidades, estas tentativas con-
vértennos en prisioneiros do
noso propio entendemento.

Hámster explora os temas
que dominan o noso tempo
dende a perspectiva de dous
personaxes que interrogan a
súa conciencia para explicarse
o mundo e o lugar que ocupan
nel. Dous hámsteres, dous ra-
tos domésticos, cuxa principal
característica e a confusión an-
te unha instancia de poder que
os observa e que se constitúe,
ao mesmo tempo, en fon-

O Premio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón volveu cum-
prir na súa xa XXII edición un
dos obxectivos
que de manei-
ra máis ou me-
nos explícita
p e r s e g u e n
moitos certa-
mes, como é o
descubrimen-
to dunha nova voz mediante a
publicación da súa opera pri-
ma. A concisión da informa-
ción que a respecto de Xosé
Daniel Costas Currás figura na
lapela resulta indicativa do
perfil do gañador, do que, ao
contrario do que adoita acon-
tecer con escritores noveis,
non se proporcionan datos
acerca da súa pertenza a nin-
gún colectivo, da participación
en ningunha actividade nin de
publicacións previas en revis-
tas. Os únicos elementos bio-
bibliográficos que se refiren, o
lugar e o ano de nacemento
–1981 e o barrio moañés da
Serval– non son en absoluto
anecdóticos, senón que antici-
pan claves importantes para a
lectura do libro. 

Conservas é un poemario
sobre a memoria en canto
materia prima na
construción da iden-
tidade. Os recordos
dunha infancia no
mencionado barrio
da Serval están vincu-
lados á vida no mar e,
sobre todo, ao traba-
llo na fábrica. Neste
sentido, a particular
loita cotiá da que dá
conta está marcada
por unha dobre con-
flitividade laboral: a ocasiona-
da pola reconversión naval
–aquela que aparecía xa nas
cancións dos Resentidos– e a
derivada da crise das indus-

ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

Arturo Baltar homenaxeado na
Festa da Palabra.O escultor Artu-

ro Baltar foi o protagonista o pasado

10 de xullo da festa promovida por

Luís González Tosar na Ínsua dos Po-

etas, no Irixo, en recoñecemento á

súa traxectoria e ao seu compromi-

so cultural. O acto contou coa parti-

cipación de Méndez Ferrín, que se

confesou admirador da obra de Bal-

tar, así como de Ánxeles Cuña, Víc-

tor Campio e Antón Lamazares, en-

tre outros moitos.�

POESÍA.

Gramática
da fábrica
e do sal

Conservas
AAuuttoorrííaa::  X. Daniel Costas Currás.

EEddiittaa:: ESotelo Blanco. Colección Euse-

bio Lorenzo Baleirón.

Xosé Daniel Costas Currás recibe o premio Eusebio Lorenzo Baleirón.

’’O universo
feminino
ten unha
importante
presenza en
Conservas”

>>>

TEATRO.

A construción
da conciencia

Hámster
AAuuttoorrííaa::  Santiago Cortegoso.

DDiirreecccciióónn::  Fernando Soto.

EElleennccoo::Marián Bañobre e Juanjo Otero.

LLuuggaarr::XXVII Mostra de Teatro de Cangas.
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como creación de conceptos
sutís: sutileza de palabras ou
sutileza de símbolos. Danza e
poesía, pertencen a un mesmo
xénero, pola capacidade de xe-
rar estímulos máis profundos
que o seu significado.

A dramaturxia da danza de-
bería ser coma unha espiral en
movemento que sobrevoa o
que se quere dicir, o concepto.
A metáfora do xesto aparece
desde Bournonville (ballet clá-
sico) até Cunningham (danza
contemporánea). 

Etheria, a viaxe soñada, ba-
llet concibido, coreografado e
dirixido por Mercedes Suárez,
mistura movementos de danza
clásica con pasos máis moder-
nos, e mantén un concepto clá-
sico na súa estrutura. A modo
de relato conta unha historia de
peregrinación, tema central
desta produción, encargo di-
recto do Xacobeo 2010. 

Pero non por ser esta

límite. Coma no teatro
de Beckett, “algo segue
o seu curso”. 
A dirección manexa
unha linguaxe dramá-
tica moi contemporá-
nea na que plástica e
poética se alían para
romper os moldes da
escena realista, mais
co pudor necesario
para non roubarlle o
protagonismo á histo-
ria que se conta: a ex-
perimentación escéni-
ca mantense nos lími-
tes do teatral, poñén-
dose ao servizo da ca-
pacidade de suxerir,

de materializar o que non se di,
de potenciar a imaxinación dos

mos xestos. A paisaxe
estéril da gaiola, a dia-
léctica do amo e o es-
cravo, a inutilidade do
discurso… marcan o
avance da acción dra-
mática. E as diferenzas
na caracterización in-
dican, talvez, que cal-
quera vía conduce a
unha calella sen saída,
ou a ningures. Mais a
comicidade tráxica
derivada desta situa-
ción –igual que a pro-
pia elección duns roe-
dores como epítome
do comportamento
humano– apunta á ca-
pacidade de supervivencia
máis alá de calquera situación

te de ansiedade e de pro-
tección fronte ao absurdo. Os
dous representan dúas formas
opostas de abordar a existen-
cia: ela, desconfiada e iracun-
da, rebélase contra o estado
das cousas por sistema; el, so-
breadaptado e compracente,
atopa no servilismo compulsi-
vo a coartada para eludir o con-
flito. E, non obstante, gran par-
te do atractivo deste texto é que
nos permite intuír a fraxilidade
agochada tras o resentimento
dela e a lucidez oculta tras a au-
toindulxencia del. 

As opcións destes hámste-
res non alentan o entusiasmo:
semellan ser marionetas dun
deus mesquiño que os aboca a
repetir eternamente os mes-

espectadores sen abafalos con
esixencias extemporáneas. Por
outra banda, a montaxe débe-
lle moito á interpretación de
Marián Bañobre e Juanjo Ote-
ro. Ambos despregan un hu-
mor sutil que permite transmi-
tir a ambigüidade –a fatalidade
e a irrisión– dos personaxes, a
desesperada humanidade que
os envolve. O seu patetismo
serve con forza á violencia das
situacións e dos diálogos, sen
renunciar a unha ironía que lle
fai chiscadelas de complicida-
de ao público. 

Un público que encheu a
sala, riu con entusiasmo e
aplaudiu insistentemente. A
obra merecíao, igual que me-
rece mencionarse a rareza de
atopar a obra dun novo autor
galego nunha produción ma-
drileña.�

Manuel Xesstoso

“Onde non hai sutileza non hai
arte” dicía Emmanuel Tesauro
(Turín, 1592-1675). O teórico
italiano concibía todas as artes

DANZA.

Chassé-plié-
développé
ou a sutileza

Etheria, a viaxe soñada
CCoorreeooggrraaffííaa  ee  DDiirreecccciióónn::  Mercedes

Suárez.

MMúússiiccaa  oorriixxiinnaall::  Isaac Maragatos.

IIlluummiinnaacciióónn  ee  EEsscceennooggrraaffííaa::  Anto-

nio Simón.

VVeessttiiaarriioo::Marcos Garabán.

O Festival Amal colabora coa I Mostra de Cine Árabe na Arxentina.O

obxectivo do ciclo é difundir a cultura árabe a través do cine e achegar lle ao

público arxentino a realidade social e cultural do mundo árabe. A programa-

ción de Ojos que ven, que así se chama a mostra, planificada polo equipo de

Amal, ofrecerá un total de 30 producións de orixe ou temática árabe. A inau-

guración terá lugar o 29 de xullo no Centro Cultural Ricardo Rojas cunha gala

de apertura na que se proxectará a curtametraxe Borderlands.�

’’A dirección
manexa
unha
linguaxe
dramática
na que
plástica e
poética se
alían para
romper os
moldes da
escena
realista”

Un intre de Etheria, a viaxe soñada e [á dereita] cartaz     do espectáculo.

F.  A.G.N.

>>>

>>>
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Garabatos está composta por
tracksnarrativos. O imaxinario
é moi extenso. Desde suxes-
tións jazzísticas, mesturadas
con sons tradicionais, percu-
sión, corda, teclados, vento, re-
cursos que soportan o ballet,
dánlle continuidade e cor. A
impecable interpretación dos
músicos de ISGA Collective
mantén en suspenso a traxec-
toria de “Etheria”, dándolle ao
libreto enerxía e emoción.

Etheria, a viaxe soñada está
concibida en tres planos dife-
rentes: danza, música e vídeo.
Pódense distinguir fisicamen-
te: a danza está nun plano (o
escenario), a música noutro,

(no foso), a videocreación está
no fondo. Pero estes tres pla-
nos son independentes. Por
exemplo, a música ten un dis-
curso que, as veces, a danza
perde, xerando unha falta de
conexión cando, á vez, a imaxe
busca o seu espazo pero desa-
parece sometida pola danza.

“As figuras poéticas dánlle
ás palabras un sentido novo e
especial, e estas desviacións
son un pracer para o lector,
porque dan satisfacción ás tres
facultades humanas funda-
mentais: os sentidos, as pai-
xóns e a intelixencia”. Emma-
nuele Tesauro.�

Cristina Cameselle

historia lineal ten que ser
explícita. “Etheria” conxuga o
nivel técnico dos intérpretes
cun imaxinario explícito e pla-
no. O sentido de movemento
espiral, o tourbillonou bulebule
propios do movemento dancís-
tico desde os tempos
clásicos, desaparece. A
dramaturxia limitase a
plies e développés,
perdendo o seu propio
estímulo. Os acontece-
mentos son previsíbeis
e faltan os obxectos
metafóricos.

Desde o primeiro
compás a ducia de
bailaríns aparecen en
escena para facer as
súas frases coreográfi-
cas e xustificar os seus
dotes dancísticos, pe-
ro sen soporte sutil. “Etheria”
mantén a mesma expresión
durante 70 minutos de ballet.
Non hai sutileza, nin metáfora.

No capítulo do inferno, os bai-
laríns bailan imitando corpos
anónimos e orxiásticos, trope-
zando e dándose cos cóbados.
Sutileza cero. 

Etheria, a viaxe soñada, a IV
produción do Centro Coreográ-

fico Galego, de Merce-
des Suárez é un ballet
con música ao vivo, de
Isaac Garabatos, inter-
pretada por ISGA Co-
llective, e tamén con
apoio de produción vi-
deográfica. Conta coa
colaboración da can-
tante Rosa Cedrón e, na
iluminación e esceno-
grafía, co veterano An-
tonio Simón. Gran par-
te deste equipo xa vén
de traballar no Xaco-
beo 2008 con O camiño

e, no 2007, con A redeira, espec-
táculo de danza contemporá-
nea galega.

A música orixinal de Isaac

Xabier López López

D isque Francisco Franco, o
moi cuco, adoitaba res-

ponder dunha curiosa manei-
ra cando o curso da II Guerra
Mundial aconsellaba dar un
paso alén desa “non belixeran-
cia” que ameazaba con deixar
España fóra do novo escenario
político: “Hai tres guerras si-
multáneas; a do Eixo contra a
URSS, na que estou de parte do
Eixo, a do Eixo contra os Alia-
dos, na que son neutral, e a dos
Estados Unidos contra o Xa-
pón, na que estou a favor dos
Estados Unidos”. Unha miña
bisavoa, que pasou os derra-
deiros anos da vida perante un
televisor –e vendo fútbol– non
dubidaba en atallar as cábalas
da familia cunha elocuente re-
velación: “Que por quen vou?
Por quen gañe!”. Con todo, o
meirande pragmático que dei
en coñecer foi un amigo da mi-
ña adolescencia primeira, esa
que, sen saber o que era un bo-
tellón, comezaba a tomar as
rúas nunha sorte de gregaria
ebriedade de sábado á tardiña.
“Xa saio saído”, dicía. E é que o
rapaz, ben precavido, adoitaba
chegar xa da casa cunha chea
de campionato. Afeitos coma
estabamos a medir o éxito da
fin de semana polas máis ou
menos proveitosas aproxima-
cións de corte fisiolóxico, aínda
tardabamos unha miga en
comprender as súas razóns.
Pero el tíñao claro; tanto se ha-
bía algo que celebrar, coma se
tocaba afogar as penas, o que
quedaba fóra de dúbida é que
xa tiña un traballo feito. A xente
–velaquí a miña convicción–
ten ganas de troula, de festa ra-
chada,  e o pretexto –sexa cal
for– é de certo irrelevante. Por-
que crer outra cousa, vendo o
que aconteceu durante as últi-
mas semanas na meirande
parte das nosas vilas, só nos
conduce a ese laio de quen fo-
deu o lombo botando as pata-
cas para que unha peste cal-
quera llas estrague: “Tanto tra-
balliño!”.�

PRAGMATISMO?’’

A xente ten ganas de troula,
de festa rachada”
’’

’’Mantén
a mesma
expresión
durante 70
minutos
de ballet,
non hai
sutileza,
nin metáfora”

Viñetas desde o Atlántico réndelle homenaxe a Will Eisner. O mestre

americano e pai da novela gráfica contará cunha mostra propia que recolle

obras orixinais no salón do cómic coruñés, que se celebrará en diferentes es-

pazos da cidade do 9 ao 15 de agosto. Entre os convidados figuran o debu-

xante galego Víctor Rivas, Camille Jourdy, Dave Mckean e Carlos Pacheco. A

oferta do festival inclúe tamén unha mostra sobre tiras de prensa, o esquele-

to no cómic e as cidades submarinas na banda deseñada.�

a e [á dereita] cartaz     do espectáculo.

>>>
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Xan Carballa

AA Biblioteca Penzol
abriu o 5 de maio de
1963, a poucos días
de celebrarse o pri-

meiro Día das Letras Galegas
dedicado a Rosalía de Castro.
Daquel primeiro local da rúa
Policarpo Sanz que abriu cunha
conferencia de Manuel Rodrí-
gues Lapa ao actual da Casa Ga-
lega da Cultura, na Praza da
Constitución, no edificio que foi
sede do concello, van case cin-
cuenta anos dunha institución
acaso pouco coñecida do gran
público, pero que resultou fun-
damental para atesourar a do-
cumentación dispersa dun país
que sufrira o embate da ditadu-
ra, e que amezaba con afogar o
esforzo de varias xeracións por
restaurar a casa perdida. Un de-
sastre simbolizado na destru-
ción e incautación militar do Se-
minario de Estudos Galegos.

Fermín Penzol non quixo re-
nunciar a manter viva a semen-
te e adicou a súa fortuna persoal
a mercar  sistematicamente en
librarías e bibliotecas privadas
canta documentación tivese
que ver con Galicia e poñela a
disposición pública. Aquel es-

forzo frutificou e sumou á tarefa
a moitos investigadores e cida-
dáns que se achegaron á histo-
ria de Galicia desde aquelas me-
sas. Unhas mesas que tamén vi-
viron a conspiración política
clandestina, protexida polas
mans amigas de Xaime Illa e de
Paco del Riego, verdadeiro sím-
bolo do medre, sostemento e
prestixio da Penzol.

Mercé a unha exposición que
financiará a Consellería de Cul-
tura e a Deputación de Ponteve-
dra, o vindeiro outono poderase
coñecer mellor ese labor me-
diante paneis explicativos e a ex-
posición dalgúns dos fondos
documentais de máis valor que
atesoura esta biblioteca que for-
necerá as dixitalizacións dos
seus fondos para a Biblioteca de
Galicia que abrirá en Gaiás.�

MA A INE.34.ZG

’’As mesas da Penzol tamén
viviron a conspiración
política clandestina
protexida por Xaime Illa 
e Paco del Riego”

Penzol, a biblioteca que rescatou Galic
O vindeiro outono unha exposición
dará a coñecer os fondos
da  institución fundada en 1963

A ORGANIZACIÓN DA MEMORIA

Vitrina con documentos no Museo Fernández del Riego.  A.N.T.

Nacido en 1901 en Sahagún de
Campos, Fermín Penzol La-
bandeira é hoxe case un desco-
ñecido, pero arredor da súa bi-
bliofília e amor a Galicia, for-
mouse unha institución decisi-
va na restauración cultural en
plena Ditadura. Contou Ra-
món Piñeiro cando a súa mor-

te en 1981 (Grial, nº 73) algúns
dos chanzos da súa biografía,
como cando estudaba en Ma-
drid “onde se sentía como des-
terrado. Faláronlle no quiosco
do xornal O tío Marcos da Por-
tela e indirectamente deu co
enderezo d'A Nosa Terra,
“subscribiuse a ela [arredor do

’’Cando Penzol morre xa
contiña 12.000 volumes e
coleccións de 300 revistas” 

Un home de fronteira

34-35 magazine.qxd  13/7/10  22:29  Página 2



MA AzG

ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

MA A INE.35.ZG

u Galicia

“Ao galeguismo cheguei pola vía de

Xaime Illa, que era profesor na Esco-

la de Peritos de Vigo. Pero estaba xa

informado porque estudei na miña

vila natal de Ribeira e en Pontevedra

examinábanos Filgueira Valverde e

por iso, sendo os finais dos anos 50,

tiven que estudar toda a literatura

galego-portuguesa. Tamén tiña-

mos profesores que mercaban os li-

bros de Galaxia e nese caldo de culti-

vo descubriamos a Galicia da que

non se falaba”. Francisco Domín-

guez (Ribeira, 1944) é a persoa que

reemprazou en xaneiro a Francisco

Fernández del Riego, verdadeira al-

ma máter durante 46 anos, dunha

institución que procurou unha

substitución que mantivese alto o

listón e mellorase se puider a pro-

xección social da entidade. Enxeñei-

ro industrial, técnico en Investiga-

ción e Desenvolvemento, ligado

profesionalmente a diversas empre-

sas, e xubilado como profesor uni-

versitario de Materiais e Organiza-

ción de Empresa, Domínguez sínte-

se cunha grande responsabilidade,

“ocupo o posto de dirección pero

non podo aspirar a substituír a quen

todo o fixo para que teña o prestixio

actual”.

Relacionado co movemento que

no ano 1965 pulaba por unha litur-

xia en galego, cos anos sería director

da Editorial Sept, núcleo de nume-

rosas publicacións relacionadas co

cristianismo galeguista e que culmi-

naría coa publicación da Biblia en

galego, “collina nos anos 70, e axiña

comezamos coa idea de facermos

unha versión da Biblia rigorosa, con

especialistas galegos e traducida

desde as linguas orixinais nunha lin-

guaxe asequíbel. Foron case quince

anos de esforzo até finalizar e só pa-

ra a edición definitiva conseguimos

o apoio da Xunta”.

Domínguez viviu tamén o tempo

das iniciativas do Pai Seixas, “cando

se iniciaron as misas en galego.

Avanzamos pero desgraciadamen-

te hoxe o galego na Igrexa retroce-

de, porque priman os movementos

anteriores ao Vaticano II, que foi un-

ha das grandes pancas na que todos

nos apoiamos”.

Cal é a situación da Biblioteca Pen-

zol hoxe?

Temos unhas instalacións e un per-

soal técnico de arquivos e bibliote-

cas que logo dun convenio asinado

en 1985, corre por conta da concello

de Vigo, que tamén se fai cargo dou-

tro persoal auxiliar e dos gastos co-

rrentes. Nós e toda Galiza debe agra-

decer esa xenerosidade porque se

conserva este patrimonio e se pon

gratuíta e desinteresadamente ao

servizo de calquera cidadán e cal-

quera investigador. A min noméa-

me a Fundación e o posto obrígame

a fixar políticas para que mellore-

mos a proxección da entidade e

apliquemos novas tecnoloxías (dixi-

talización, creación da páxina web...).

Dixitalizar é moi caro pero é un res-

paldo básico para facilitar a consulta

e tamén para a seguridade da con-

servación.

Que fondos dixitalizan?

Queremos chegar á totalidade, pero

é moi caro. O convenio actual coa

Consellería, iniciado xa co bipartito,

abarca libros do século XVI ao XIX e

algunhas pezas cartográficas, e re-

matarémolo a fins de novembro. Se-

rán máis de 89.000 documentos

que por vía dese convenio tamén

estarán ao dispor da Biblioteca de

Galicia.

A Biblioteca de Fernández del Rie-

go non pertence aos fondos pro-

pios, pero ocupa unha planta do

edificio da Casa Galega da Cultu-

ra.

Don Paco del Riego fixo unha doa-

zón á cidade de Vigo da súa bibliote-

ca, infinidade de documentos e ta-

mén dos seus obxectos artísticos

(cadros, esculturas...) que compo-

ñen un pequeno museo. Comparti-

mos unha parte do espazo aínda

que hai un compromiso de futuro

para que teña a súa propia instala-

ción, quizais nun edificio do Casco

Vello que agora se está rehabilitan-

do. Agora os investigadores que ve-

ñen aquí tamén pode consultar os

fondos de Del Riego que están cata-

logados e teñen o seu propio índice.

A Penzol é unha biblioteca só de

investigación especializada.

Aquí conservamos fondos moi anti-

gos, pergameus dos séculos XII e XIII

e legados diversos de moito valor

que non son para manexar a cotío. A

biblioteca está pensada para estu-

dos especializados, pero iso non qui-

ta que tentemos 'popularizala', que

os estudantes de secundaria e a uni-

versidade saiban que existe este

centro e coñezan a historia e os fon-

dos que posúe. Empezaremos no

vindeiro curso, dentro do programa

Vigo por dentro, cun audiovisual,

amosando os arquivos e algúns ma-

teriais valiosos, o gabinete de Ra-

món Piñeiro ou o propio Museo

Francisco Fernández del Riego. Só

con perderlle o temor e conseguir

espertar o amor pola cultura do país

xa nos damos por satisfeitos.

Como medran os fondos?

A doazón de Fermín Penzol come-

zou con 8.000 pezas e hoxe pasa-

mos das 30.000. Moitas editoriais e

universidades mándannos todas as

súas novidades, e en todos estes

anos depositaron os seus legados

sobre Galicia xente como Ramón

Martínez López, Otero Pedraio, Xo-

hán Vicente Viqueira ou Ramón Pi-

ñeiro. O espazo noso é limitado pero

aínda temos unha certa marxe sem-

pre dentro da nosa especialización

temática que é sobre Galicia.�

’’A dixitalización abarca
libros do século XVI ao XIX
e algunhas pezas
cartográficas. Serán máis
de 89.000 documentos”

Francisco Domínguez, director da Biblioteca Penzol

‘Estamos no camiño
de acceder dixitalmente aos fondos’

A.N.T.

ano 1918] e a súa lectura foi un-
ha verdadeira conmoción espi-
ritual para o mozo Fermín. Se
temos en conta que a súa for-
mación familiar e escolar ex-
cluía o galego, comprendere-
mos ben a profundidade da súa
sorpresa”.

Penzol formou parte do acti-
vismo nacionalista da décadas
dos 20 e 30. No ano 1931 era Re-
xistrador da Propiedade. O 18
de xullo de 1936 píllao en Ponfe-
rrada pero nos anos 40 xa esta-
ba ligado ao grupo de galeguis-
tas na clandestinidade. Logo da
detención de Piñeiro, ocupouse
das relacións políticas con ou-
tros partidos opositores. O gru-
po clandestino en Madrid esta-
ba formado por Penzol,  Ben
Cho Sey, Álvaro Gil, Gastaña-
duy, Piñeiro e Evaristo Mosque-
ra. Son os anos nos que se xesta
a política que había cristalizar
pouco tempo despois na fun-
dación de Galaxia. 

Penzol sempre mantivo unha
intensa vocación política e, aín-
da que diminuída a súa saúde,
pediulle á súa muller, Branca,
que o afiliase ao refundado Par-
tido Galeguista a fins do ano 80.
Conta Piñeiro na súa lembran-
za, “dáballe moita importancia
ao feito de que se ensinase o ga-
lego nas escolas, e tamén perci-
bía, con esperanza, un crecente
pulo na actividade cultural”.

A esa actividade contribuíu el
decisivamente coa doazón da
súa enorme biblioteca en 1963
para fundar unha institución
decisiva na transmisión cultural
en plena Ditadura, “non son
moitas as biblioteca galegas co-
as características da Penzol
–lembraba naquel número de
homenaxe de GrialRamón Lo-
renzo– e se estivese en mans
privadas poucos serían os be-
neficiados, pero ao constituírse
como entidade pública serve
para todos e foron moitos os
que por alí pasaron”. Cando
Penzol morre xa contiña 12.000
volumes, cun importante fondo
de Economía, 8.690 títulos de
folletos, e coleccións de 300 re-
vistas, todas elas relacionadas
direta ou indirectamente con
Galicia.�
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[TEXTO & ILUSTRACIÓNS]

AAs máquinas e os ex-
plosivos son os me-
llores exemplos do
uso da enerxía e ex-

presan o seu dominio mediante
o desenvolvemento tecnolóxico,
pero isto non sempre contribuíu
ao benestar da humanidade.

A calor, esa enerxía primaria
conquistada polo habitante
das cavernas para preparar ali-
mentos e se preservar do frío,
pouco despois será utilizada
para facer a guerra, queiman-
do os bosques e as fortalezas
dos inimigos. Coa aplicación
directa de substancias en com-
bustión levadas polos guerrei-
ros ou chimpadas mediante o
uso da forza elástica das ma-
deiras, destruíronse poboa-
cións e bens. Estas técnicas se-
rán melloradas considerábel-
mente no século XX coa apari-
ción dos lanzachamas, capa-
ces de propagar incendios non
sofocábeis pola auga.

ARMAS MOI ANTIGAS. No século II,
Aulo Gelio na súa obra Noctes
Atticae, consigna que o lugar-
tenente Arquelao, do exército
de Mitrídates, 87 anos antes da
Era Cristiá no ataque a Roma,

xeño humano. Non obstante,
en circunstancias especiais,
certas substancias naturais co-
mo o gas ou o po de fariña, po-
den formar combinacións ex-
plosivas co ar. Por iso, no me-
dievo, as candelas, as lámpadas
e outras fontes de lume estaban
vedadas nos muíños de cereais.

As descubertas e sucesivos
perfeccionamentos dos explo-
sivos foron de aplicación ex-
clusiva na guerra e somente se
empregaron nalgunhas outras
operacións como a constru-
ción de camiños, canais, por-

tos, etc. É a partir do século
XVIII, coa Revolución Indus-
trial, cando a utilización da hu-
lla comeza a xeneralizarse con
fins non bélicos, como fonte de
enerxía térmica e mecánica.

Nos primeiros ensaios para
preparar explosivos misturá-
ronse dous compostos com-
bustíbeis: carbón vexetal e xofre
con salitre (alto contido de osí-
xeno). No século XIII, o científi-
co e filósofo inglés Roger Bacon
(1214-1294), con dados obtidos
de antigos escritos, provenien-
tes posibelmente da China, fa-
brica a primeira pólvora negra.
Pouco despois nace a artillaría e
as armas cortas de fogo, que
mudan as técnicas de guerra fa-
céndoa aínda máis mortífera.

En 1847, o químico italiano
Ascanio Sobrero descubriu a
nitroglicerina, logo, en 1870, ao
engadirlle silica, o enxeñeiro
sueco Alfred Nobel inventa a
dinamita. Tres anos antes, en
1863, o químico alemán Joseph
Wells dirixira a súa atención ca-
ra a enerxía contida nos hidra-
tos de carbono, graxas, hulla e
petróleo. Introduciu dentro das
moléculas, estábeis na súa for-
ma natural, un potencial desin-
tegrador en forma de nitrogru-
pos, voltándoas inestábeis.
Deste xeito fabricou o compos-
to nitrado coñecido como trini-
trotolueno (TNT), que, nun pri-
meiro momento, se utilizou co-
mo tinguidura amarela tamén
nas tinturarías de Galiza.

AS MÁQUINAS. A idea de construír
motores para o aproveitamen-
to da enerxía derivada do

impedira que as súas torres de-
fensivas fosen queimadas utili-
zando un composto alumine,
ignífugo para a madeira.

Por outra parte, se observa-
mos o furor dalgúns Estados
construíndo barcos cada vez
máis grandes, enchelos de ca-
nóns e usalos como instru-
mento de conquista, sen pen-
sar antes en como aproveitar a
tecnoloxía atinxida para outros
fins e sen reflexionar acerca da
violencia xerada, non podemos
menos que sorprendernos.

OS EXPLOSIVOS. Durante moito
tempo os seres humanos só
dispuxeron da súa forza mus-
cular, a dalgúns animais, a do
vento e a das augas correntes,
sendo a madeira a única fonte
de enerxía térmica utilizada.
Cando en China se descobre
outra forma de combustión
máis rápida que a combina-
ción de carbón e osíxeno, esta
será aproveitada para construír
proxectís destinados ás gue-
rras. Esta combustión, obtida a
partir da mestura de fuel e un
oxidante, empregarase nos pri-
meiros foguetes polos chine-
ses, os mongois e os árabes.

As substancias de carácter
explosivo non se atopan na na-
tureza, pois son produto do en-

Máquinas e explosivos, deus e demo  do
A sociedade avanzou grazas ao progreso
tecnolóxico e este baseouse nas
máquinas. É a cara boa. A mala está no
crecemento simultáneo dos explosivos

MA A INE.36.ZG ANOSATERRA
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A HISTORIA DA TÉCNICA

Réplica da Eolípila. A primeira máquina de vapor coñecida.

’’Os primeiros explosivos
foron usados por chineses,
mongois e árabes”

’’Os explosivos non se atopan
na natureza,
son un invento humano”

Cara 1800, Ferrol era conside-
rada a maior cidade de Galiza,
posto que, desde a primeira
metade do século XVIII, a
construción naval militar es-
pañola estaba concentrada
nos seus arsenais. É aquí on-
de, en 1771 co fin de paliar de-
fectos de fábrica, se reformou
o navío Santísima Trindade,
construído na Habana en
1769. Despois de ter participa-

do en varios combates e ficar
seriamente danado, tornou
de novo a Ferrol para ser repa-
rado e convertido no barco de
guerra máis importante do
seu tempo. O único no mun-
do, dotado con 4 pontes sería
a nave capitá dos españois na
Batalla de Trafalgar (1805), na
que tamén participaron ou-
tros buques construídos e
equipados no Ferrol, como o

Monarca, o San Leandro, o Ar-
gonauta, o Montañése o Nep-
tunio.

Desde o primeiro terzo do
século XIX, as continuas de-
rrotas da flota española moti-
varon a decadencia do arse-
nal, e a actividade en toda a
bisbarra de Ferrolterra ficou
paralizada. Se entre 1750 e
1800 se botaron máis de 150
navíos de todo tipo, entre 1800

e 1850 non atinxiron a ducia.
Coa chegada da máquina de
vapor, no Ferrol instalouse o

modelo de Sauvery (plano de
1813) para drenar a auga dos
diques. No arsenal da cidade e
despois dunha serie de fraca-
sos iniciais, en 1855 inaugura-
ríase a Factoría de Máquinas
de Vapor, da que sairía, en
1858, a primeira máquina de
vapor construída no Estado
español e empregada na gole-
ta Covadonga. Tamén é nesta
época cando o ferrocarril fará
aparición en Galiza, en 1873,
coa liña Santiago-Carril.�

Cando Ferrol era a maior cidade de Galiza

’’A construción naval militar
española estaba
concentrada nos seus
arsenais, no século XVIII”
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calor é moi antiga. Xa na
obra de Hero de Alexandría,
Pneumática(s. I) describíase a
elaboración dunha turbina de
vapor, a Eolípila.

Moito despois, en 1601, Gio-
vanni Battista della Porta pre-
senta un proxecto semellante.
En 1663, Edward Sommerset
desenrolou a idea de transpor-
tar auga desde o primeiro an-
dar até o segundo, no seu caste-
lo de Londres. En 1698, o mecá-
nico Thomas Savery patentou
un dispositivo para a drenaxe
da auga das minas e axudou ao

ferreiro e inventor Thomas
Newcombes, en 1705, a desen-
rolar o primeiro motor de va-
por con pistón, seguindo ideas
expostas, en 1690, por Denis
Papin, o inventor da pota a pre-
sión (1679). O motor de New-
combes ficou esquecido nos
sotos da Universidade de Glas-
gow, até que en 1763, James
Watt foi chamado para proce-
der a súa reparación. Melloran-
do as súas características obti-
vo a primeira patente da que
parten todas as máquinas de
vapor posteriores.�

mo  do mundo

Soldado disparando un proxectil incendiario.

Da prehistoria á antigüidade
pasa un longo período de
tempo durante o que os anos
pódense contar por millóns.
Desde a época clásica á in-
vención dos primeiros moto-
res o tempo transcorrido non
chega a dous mil anos, pero é
a partir de finais do século XIX
cando o desenvolvimento
científico e tecnolóxico sofre
unha aceleración inusitada e
que, en ningún caso, se co-
rresponde co progreso pola
conquista dos dereitos huma-
nos básicos.

O uso da gasolina no motor
de explosión interna constitúe,
en realidade, a primeira aplica-
ción dun explosivo potente pa-
ra usos non destrutivos.

Cara 1865, en Alemaña ex-
perimentase a máquina de
combustión interna, usando
como detonante o benzol, de-
rivado do carbón e apoiando-
se nos mesmos principios me-
cánicos da máquina de vapor.
En 1897, Alemaña, Francia, In-
glaterra e os Estados Unidos
comezan a desenrolar máqui-
nas de combustión destinadas

ao automóbil.
Partindo destes
mesmos princi-
pios mecánicos,
cara a segunda
década do século
XX, nacen os mo-
tores de aviación.
A turbina de reac-
ción, a primeira
idea de motores
deste tipo, con-
quista a navegación marítima.

Coa introdución dos moto-
res de combustión interna, os
primeiros coches fan a súa en-
trada en Galicia en 1903, da
man do industrial lucense afin-
cado en Cataluña, Xosé María
Castro Fernández, fabricante
dos coches Castro e máis coñe-
cidos para a historia do auto-
móbil como a Hispano-Suíza.

Así mesmo o desenrolo da
técnica eléctrica, que necesita
motores e turbinas, fai medrar
a industria en proporcións in-
sospeitadas. En Galiza, a apari-
ción da luz eléctrica foi moi rá-
pida. Desde os seus inicios en
Pontevedra en 1888, pronto se
levou a todas as cidades e vilas

nos oito anos seguintes. Non
obstante, a maior parte da po-
boación galega, concentrada
principalmente en zonas ru-
rais, non puido beneficiarse
dela até ben entrado o século
XX. 

A pesar de que en 1925 co-
mezara xa a etapa dos gran-
des encoros coa instalación
de 24.000 HP na Central que
hoxe é Tambre I, aínda a prin-
cipios da década dos 70, moi-
tas parroquias de Galiza care-
cían de alumado eléctrico.
Durante anos a case totalida-
de da enerxía producida no
noso país era exportada cara a
fóra, tanto ao resto do Estado
como ao sur de Francia.�

O lucense que trouxo
os Hispano-Suíza 

Plano da instalación dunha bomba de vapor (Ferrol, 1813).

Publicidade

dos coches Castro.

A gasolina, produto da
destilación do petróleo
cru, é un explosivo de alto
poder enerxético. Un gra-
mo de vapor de gasolina
mesturado con ar, na pro-
porción de 1 a 14, produce
na detonación o equiva-
lente a 2.500 calorías.
Mentres que o trinitroto-
lueno (TNT) xera soamen-
te 1.000 calorías, pola mes-
ma unidade de peso.

A diferencia de acción
das dúas substancias é,
non embargante moi im-
portante, porque o des-
prendemento de enerxía
no TNT se produce nunhas
tres millonésimas partes
de segundo, mentres que a
mestura ar-gasolina, nece-
sita unha décima de se-
gundo para ceibar a súa
enerxía. En consecuencia a

gasolina resulta máis fácil
de domesticar.

Se agora comparamos
a enerxía contida nun gra-
mo de TNT coa enerxía
atómica contida nun gra-
mo de uranio, atopamos
que a enerxía producida

pola explosión atómica
dun gramo de uranio
equivale á producida por
19 millóns de gramos de
TNT, pero ademais a velo-
cidade da reacción é de
mil millonésimas de se-
gundo.�

O poder dalgúns explosivos

Vasa (lanzafoguetes) medieval.

>>>
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ña ao Cantábrico. Unha proba
é que dende practicamente
todas as súas parroquias se di-
visa o mar, por Vilaronte, Ma-
ñente e, coma non podía ser
menos, Cangas, no límite co
conveciño concello de Burela.
Na antigüidade foi un porto
natural de grande importan-
cia para o resto da Mariña,
descuberto xa polos fenicios,
pero hoxe é, sobre todo, un
centro turístico.

Tamén os antigos poboa-
dores celtas deixaron a súa pe-
gada en terras focegas co cas-
tro de Fazouro, emprazado na
parroquia do mesmo nome,
que é unha especie de balcón
cara ao mar. Nesta mesma lo-
calidade tamén se pode gozar
da ancestral romaría a San
Campio, que se celebra cando
remata o verán.

Pero non podemos

ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

MAGAZINE. 38.

COÑECER.

Foz, a fiestra
da Mariña
ao Cantábrico
O concello mariñán de Foz é
un dos que goza de máis con-
trastes e atractivos de toda
Galicia. En época estival é
unha das localidades turísti-
cas por excelencia
do nordés galego.
Até a súa praia ur-
bana da Rapadoi-
ra achéganse mi-
lleiros de persoas.
Foz tamén se con-
verte nunha das
c a p i t a i s  d a
marcha, sendo es-
pecialmente propi-
cias as datas de San
Lourenzo, en pleno
mes de agosto.

Pero ademais de
praias, a vila focega
atesoura unha gran
historia, xunguida ao
mundo do mar. O
seu porto, ao longo
de moitos anos, foi a
principal zona pes-
queira da provincia
de Lugo. Até as súas instala-
cións achegábanse barcos de
cerco cargados de sardiña do
Cantábrico, aínda que a súa
rula ou lonxa cesou xa nas ac-
tividades de venda tras ser
substituída por Burela. Dese
pasado mariñeiro, queda aín-
da o edificio da antiga confra-
ría de pescadores, no casco
histórico da vila.

Foz é a gran fiestra da Mari-

viaxar.comer.mercar

Praia da Rapadoira. Castro de Fazouro e [abaixo] unha vista do porto.

>>>
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os interesados deberán con-
tactar co IEM por teléfono
986 360 575 (polas tardes) ou

a través da web www.min-
hor.org�

A.N.T.

MAGAZINE.39.ANOSATERRA
15-21 DE XULLO DE 2010

de visitas, os horarios, puntos
de partida, duración e difi-
cultade de cada percorrido

Nesta volta as Xeiras cen-
traranse en amosar a riqueza
natural da Serra do Galiñeiro e
a Serra de Groba con saídas ao
Monte Galiñeiro, Monteferro,
A Groba, Couso ou Saiáns. 

As visitas para coñecer os
expoñentes de arte rupestre,
programadas para todos os
venres de xullo e parte de
agosto, inclúen percorridos
por Santa Tegra (A Guarda);
os petroglifos de Tourón
(Pontecaldelas); os do Monte
Tetón(Tomiño) e os do Mon-
te Terroso (A Guarda). Estas
excursións están programa-
das en horario nocturno para
facilitar a visión dos petrogli-
fos a través duns focos de luz
rasante. 

Ver a sucesión das rías gale-
gas dende Vigo até Fisterra sen
necesidade de prismáticos,
coñecer as peculiaridades da
flora e fauna do Val Miñor son
algúns dos atractivos deste
programa de visitas guiadas
por expertos que organiza o
IEM totalmente de balde.

Para coñecer o programa

despedirnos de Foz sen
achegarnos até a igrexa de
San Martiño de Mondoñedo,
onde estivo encravada a pri-
meira diocese do nordés ga-
lego e que é anterior a actual
catedral da cidade mindo-
niense, xa que o templo que
alí se alza data de época pre-
rromana.

Aínda que as terras da Ma-
riña central dispoñen de moi-
tos lugares para degustar un-
ha boa comida, pódese apro-
veitar a visita a Fazouro para
probar calquera dos pratos
que ofrece o restaurante La
Cazuela.�

A.N.T.

HISTORIA.

As Xeiras
do Instituto
de Estudos
Miñoranos

Dende hai oito veráns o Insti-
tuto de Estudos Miñoranos
(IEM) organiza unha serie de
visitas, abertas a público de to-
das as idades, para dar a coñe-
cer o patrimonio natural, cul-
tural e etnográfico dos tres
concellos do Val Miñor –Gon-
domar, Baiona e Nigrán– e
arredores. 

Ao longo dos mércores e
venres de xullo e agosto, este
ente cultural ten programados
dous tipos de excursións: As
Xeiras, os mércores, para dar a
coñecer o patrimonio natural
e cultural, e as Visitas a distin-
tos enclaves de Arte Rupestre,
os venres. 

Xeira á Serra da Groba, no lugar da Caseta do Montouto, dende onde se ve todo o Val

Miñor e, en días claros, Fisterra.                                                                                                                                                       IEM

Petroglifo do Parque Arqueolóxico de Tourón en Pontecaldelas. IEM

Petroglifo do Parque Arqueolóxico de Tourón en Pontecaldelas. IEM
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Os festivais musicais máis diver-
sos dominan o panorama das
actividades culturais nestas se-
manas. En Cangas, o festival Cul-
tura Quente achega unha va-
riada oferta de grupos, ao longo
de dous días.

GUIEIRO
1.415 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
15 - 21  DE XULLO DE 2010

O Festigal, o envoltorio cultural e
festeiro do Día da Patria Galega,
chega este ano á súa novena edi-
ción. Concibido como unha alterna-
tiva aberta a todos públicos, pre-
tende ser un escaparate para a pro-
xección e intercambio cultural a
través de diferentes propostas musi-
cais e artísticas.

A estrutura da programación,
coma nas edicións anteriores, busca
dar cabida ao maior número posi-
ble de stas expresións, para ser un
referente na cultura propia de Galiza
e unha oportunidade para o inter-
cambio e coñecemento de outras
culturas. 

A programación do Festigal estén-
dese ao longo de corenta e oito ho-
ras e combina as actuacións musi-
cais con actividades literarias, deba-
tes, exposicións e proxeccións
audiovisuais, todo de balde.

Tamén hai espazos para mostras
de artesanía galega e asociacións
ou diversión para cativos e familias. 

A programación musical do Festi-
gal 2010, no Campus Sur de Com-
postela, terá unha maioritaria pre-
senza de grupos galegos, con apor-
tacións dende Portugal e Francia.
Coma edicións anteriores, os con-
certos serán de entrada libre  a to-
dos os públicos.

O Sábado 24, ás 23:00 estarán Os
Cuchufellos, GalegoZ e A Banda
Potemkin (Galiza), acompañados
dos franceses Santa Macairo Or-
kestar.

O Domingo 25, ás 22:00, poñerán
ponto final as formacións Bellón
Maceiras Quinteto e Susana Sei-
vane, como grupos galegos, e O'
Questrada, de  Portugal.

Tamén hai organizadas diferentes
exposicións, proxeccións, charlas e
actividades para nenos e maiores.

O sábado 24 e domingo 25, no Cam-

pus Sur de santiago de Compostela.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Últimos días do festival. Este xo-
ves15,  ás 20:30 , no Xardín Botánico,
Carlos Childe Troupe. E ovenres 16,
concerto de clausuraáss 20:30 , no
Edificios de Servizos Múltiples, a
cargo de Roberto Somoza Octeto
e The Vanguard. 

A ESTRADA
¬MÚSICA. XI Festival Folk de
Raíz.Este xoves 15, estarán no es-
cenario: GalegoZ, Trioliroe Regato
de Matamulleres. E o venres 16,
Noitarega, Os Ke Hai, Alvariza e
Pradairo. A festa está organizada
pola Asociación Regatos, e haberá
sitio para acampada, pulpeiro e ex-

Master Class18:00 h. Javier Rebollo.
Entrada gratuíta previa inscrición.
Fóra de serie: Javier Rebollo. 21:00 h.
La mujer sin piano, Javier Rebollo,
2009 95´. Presentación a cargo do
seudirector. Entrada gratuíta.
O CGAI suspende as súas programa-
cións até o mes de setembro.
Na Rúa Durán Loriga, 10-baixo.
¬EXPO. Fillos do Océano. A ex-
posición de fotógrafo Javier Te-
niente froito de longos anos de tra-
ballo do artista en 16 comunidades
pesqueiras do cinco continentes, ve
a luz grazas á colaboración entre
Caixanova e o Museo do Mar de Ga-
licia. Até o 28 de agosto, na nova
Sala de Exposicións na cidade, si-
tuada no Centro Social  Caixanova
da Mariña.
¬EXPO. Miradas cara ao para-
íso. Revisión da arte galega en diá-
logo coas principais vangardas in-
ternacionais, con obras de artistas
como Chagall, Óscar Domínguez,
María Blanchard, Wilfredo Lam, Fer-
nand Leger, Joan Miró ou Picasso.
Até o 30 de setembro, na sede de
Caixa Galicia.
¬EXPO. Yoshiro Tachibana.
Mostra de algo máis de vinte obras
recentes, en acrílico sobre táboa,
deste xaponés que leva case co-
renta anos instalado en Muxía. Até o

1 de agosto, no Palacio Municipal.
¬EXPO. Anticorpos. Obras de
Fernando & Humberto Cam-
pana 1989-2009. Os brasileiros
Fernandoe Humberto Campana
son autores dalgúns das iconas ac-
tuais do deseño, e nas últimas dúas
décadas lograron situarse entre os
deseñadores de maior éxito. Até o26
de setembro, na Fundación Barrié de
la Maza.
¬MÚSICA. Les Trois de Cora.
Este trío de galegos e francesa darán
un concerto o domingo 18, ás20:30,
na sala Bâbâ Bar.
CULLEREDO
¬MÚSICA. X Festival Burgojazz.

ALLARIZ
¬EXPO. Fotografías da UFA (ci-
nema alemán entre gue-
rras). Mostra fotográfica organi-
zada pola Fundación Vicente
Risco, e que podemos ver até o 30
de agosto no Café-Cultural Roi
Xordo.

BUEU
¬EXPO. Translatio Sancti Ia-
cobi.Unha nova exposición tem-
poral de longa duración baixo o tí-
tulo Translatio Sancti Iacobi. A Ruta
marítima do apóstolo Santiago, coa
que se inicia unha nova serie de pe-
quenas exposicións denominadas
de forma xenérica Unha Peza Singu-
lar, neste acaso arredor da lenda da
traslación do Apóstolo. No Museo
Massó.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Festival Cultura
Quente. Este festival musical
chega un ano máis con interesantes
propostas, que inclúen, o venres 16,
dende as 20:00, aos grupos Ocean
Colour Scene, Tricky, Johnny Win-
ter, Clã, Dirty Socks, Dj Amable. O
sábado 17, dende as 19:00,  actua-
rán The Raveonettes, The Sonics,
Kitty Daisy & lewis, Hola a todo el
Mundo, Magnética, Tony Lomba
& Elio dos Santos e Dj Lagartija. A
entrada é de balde, na carballeira de
Caldas.

CAMBADOS
¬MÚSICA. Treixadura. O grupo de
música tradicional galega, acompa-
ñado do seu coro, actuará o sábado
17, ás 22:30, na Praza do Concello.

CERVO
¬MÚSICA. II Festival Sargade-
los Fusión. O evento enmárcase
dentro dos festexos da Romaxe de
Santiago, e a entrada é de balde. Or-
ganiza a A. C. R. Fervenza de Sarga-
delos. Tocarán Ataque Escampe,
Sacha na Horta, Mallorye Recam-
bios Tucho. O vindeiro venres 23, a
partir das 22:30, en Sargadelos. 

CHANDREXA DE QUEIXA
¬MÚSICA. Festival Serra de
Queixa. Neste festival van tocar os
grupos Ergom, Lamatumbá , Os
PerQtores e Canteca de Macao.
Será o sábado 17, ás 20:00, con en-
trada a 5 euros.

A CORUÑA
¬CINE. Cine para os nenos.To-
dos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF. 
¬ CINE. Programación  CGAI.  
Xoves 15
Fóra de serie: 20:30 h. La mujer sin
piano, Javier  Rebollo, 2009 95 .́
Venres 16

Festigal 2010

Les Trois de Cora actúan este domingo nunha sala coruñesa.

Crónicas 
da Galiza Mártir
Estrea.

Guión, Dirección, Produción Exe-

cutiva: Xan Leira

Produción: Diana Reiter, Xan Leira

Axudante de Dirección: Sara Pe-

queño

Montaxe:Sara Pequeño, Xan Leira

Música: Enrique Estrada

Locución: Luís Iglesia

Cámara e Fotografía: Ariel Nax,

Fausto Carrasco Arias, Sara Pe-

queño, Xan Leira

Investigación e documentación:

Paula Alonso Figueroa, Sara Pe-

queño, Xan Leira, Diana Reiter, Ro-

mina Doce.

O cineasta Xan Leira (Bos Aires,

1955), fillo da emigración galega ,

ten feito numerosos traballos do-

cumentais entre os que destaca a

triloxía sobre a historia de Galicia

iniciada na longametraxe Castelao

e os irmáns da liberdade. Da súa

man naceron a produtora Iberoa-

mericana Films S.A no 1989 e a

empresa de produción de conti-

dos Acuarela Comunicacións ,

produtora deste filme.

Preocupado pola memoria histó-

rica da emigración e a guerra civil,

a súa obra dende o 2000 com-

prende unha ducia de documen-

tais que van conformando unha

importante, se nón a maior, contri-

bución audiovisual á memoria do

país, xa só polo feito de recoller tes-

temuñas de excepción das que  xa

se foron uns cantos dende aquela

primeira obra de hai dez anos.

Nestas CrónicasLeira recolle, nas

súas propias verbas, “un relato his-

tórico de extraordinaria forza vi-

vencial que afonda, describe e de-

nuncia a metodoloxía represiva do

terrorismo de estado e xenocidio

implantada en Galiza, dende o pro-

pio alzamento fascista de 1936”.

Para o cineasta, “despois de máis

de setenta anos transcorridos des-

tes feitos, os relatos das persoas pro-

tagonistas adquiren unha dimen-

sión humana e política estremece-

dora e, á vez, nun alegato de vida

para o futuro, no contexto dunha

sociedade ainda atordada polo

medo, o silencio e a desmemoria”.

O filme utiliza material de arquivo

de distintas fontes, e nel aparecen

as testemuñas dunha longa lista de

persoas, máis coñecidas ou máis

anónimas, que sufriron directa-

mente a represión ou a través de

familiares. Algúns xa desapareci-

dos, recollidos de material grabado

hai anos. Entre eles/elas, Isaac Díaz

Pardo, Manuel Sarille, Demetrio

Bilbatúa, Antonio Fraguas,  Fran-

cisco F. Del Riego, Xosé Mª Álva-

rez Cáccamo, Xesús Alonso Mon-

tero, Amalia Bóveda, Elixio Ro-

dríguez, Dionisia López, e un

longo etcétera.

Martes 20 de xullo, 20:30.

Centro Social Caixanova

¬ CINE

O cineasta Xan Leira.
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posicións de artesáns. Na parroquia
de Callobre.

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Sabactivos. Os nenos e
nenas de 3 a 12 anos teñeno sábado
unha cita cos Sabactivos, entre as 10
e as 14 horas. Sen inscrición previa,
poderán participar gratuitamente
en diferentes actividades de ocio di-
dáctico: pintura, novas tecnoloxías,
teatro... Na ludoteca municipal (Can-
tón).
¬ACTOS. Paseos musicais. Pa-
seos musicais pola ria de Ferrol, de
carácter gratuíto. A actividade forma
parte do ciclo Músicas Portuarias, e
será o sábado 17, ás 19:00,   no peirao
de Curuxeiras.
¬EXPO. Centro Torrente Ba-
llester.Exposición do Cristo da Ta-
hona, peza propiedade do concello
de Ferrol cuxa orixe se remonta ao
século XIV e que formou parte
dunha vivenda particular no barrio
de Canido até o ano 1850. Na Sala
Máximo Ramos.  A Sala de Proxectos
ofrece a video proxección Ocaso, da
artistaMarina Núñez, mentres que
na parte antiga e nova do centro es-
tará aberta a exposición Seguro?, de
Suso Basterrechea. Todas, no Cen-
tro Torrente Ballester.
¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de antano.
Despois de ter estado en Coruña, a
mostra repártese agora entre Ferrol
e Vigo para exhibir o amplo legado
da fotógrafa Ruth Matilda Anderson,
no maior arquivo fotográfico de Ga-
liza, caracterizado pola gran cali-
dade e vasta información que
achega. Até o 9 de xaneiro de 2011,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Ciclo Via Stellae . O ci-
clo ofrece un concerto a cargo da
agrupación noruega Trondheim
Soloists Tine Thing Helseth. Será
este xoves 15, ás21:30, entrada gra-
tuíta, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Cantos taberneiros .
Celébrase no Ferrol Vello o circuíto
de cantos taberneiros, que se ini-
ciará no bar Puerto Chico e recorrerá
diferentes establecementos do ba-
rrio. Este venres 16, a partir das 20:00.
¬MÚSICA. Franca Masu.Esta can-
tante sarda actúa no marco do ciclo
musical Músicas Portuarias. Será o
sábado 17, a partir das 22:00 , en-
trada a10 euros, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Via Stellae . A Acade-
mia Contemporánea Via Stellae
interpretará Stravinsky, a historia do

soldado. A entrada é gratuíta. O do-
mingo 18, a partir das 21:30, no Te-
atro Jofre.

FOZ
¬MÚSICA. Mareira Fest. Festival
dentro das festas do Carme da lo-
calidade, nel actúan os grupos
Kephra (A Coruña), Hand of Fa-
tima (Cádiz), Toundra e Adrift
(Madrid), The Ocean (Berlín),
Moksha e Vórtice (Barcelona), Po-
sitiva (Bilbao), e Humanfly (Le-
eds). O sábado 17, os concertos
comezan ás 18:00, con entrada a
10 ou 15 euros, na Sala Bahía.

GONDOMAR    
¬EXPO. No grande azul.Exposi-
ción de fotografías de José Romay,
un proxecto baseado na pesca de al-
tura e litoral en Galiza., organizado
polo Instituto de Estudos Miñoranos
en colaboración co Museo do Mar.
Até o 1 de setembro, na Aula de Cul-
tura Ponte de Rosas.

LUGO
¬ACTO. Lugo cidade: visitas
teatralizadas.Novo espectá-
culo teatral que servirá este ano
para presentar a zona vella da ci-
dade e a súa muralla romana
tanto a visitantes e cidadáns. O es-
pectáculo comeza xunto o Centro
de Interpretación da Muralla na
Praza do Campo e fremata no
tramo peonil da Ronda da Mura-
lla. O venres 16 , ás19:00  e 21:00,
o sábado 17, ás13:00 , 19:00 e
21:00, e o domingo 18, ás 13:00.
¬ACTO. Aulas Abertas  .Para ne-
nas e nenos de 4 a 7 anos e de 8 a 12
anos, un  espazo no que poden par-
ticipar en actividades diversas: tra-
ballos manuais, saídas ao exterior,
xogos, etc. Haberá Aulas Abertasnos
centros da Milagrosa, Lamas de
Prado, Fingoi, Uxío Novoneyra e Sa-
grado corazón, desde este xoves 15
até o 31 de xullo.
¬EXPO. Galicia innovadora.
Esta mostra recolle as nove imaxes
galardoadas e seleccionadas no
concurso fotográfico Galicia innova-
dora e creativa convocado pola Fun-
dación Galicia Europa e a Xunta. No
Museo Provincial.
¬EXPO. Os cores do ceo. Os co-
res da terra. Pinturas de Manuel
Fernández, nunha mostra aberta
até o 31 de xullo, na Sala de Exposi-
cións do Pazo de San Marcos.
¬MÚSICA. Iñaki Plaza e Ion
Garmendia. Actuación destes
dous músicos vascos, acordeo-
nista e percusionista, co pro-
xecto O+Hatz (vinte dedos), no
Programa Cultura Aberta. Terá
lugar este xoves 15, ás 21:00, de
balde, nos Xardíns da Deputación
Provincial.
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A cantante de Sardeña
Franca Masu actúa en Fe-
rrol, dentro do ciclo Músicas
Portuarias.

XXVI Mostra 
Internacional de Teatro
de Ribadavia (MIT).

Este clásico festival teatral do ve-
rán sobrepasa este ano o cuarto
de século, e  supón un pequeno
oasis no mundo das táboas, nun
intre en que a crise económica e
institucional semella bater con
máis forza na actividade teatral
do país.

Na programación do festival  ,
estas serán as funcións que po-
deremos ver esta semana, nun
certame que se prolonga até o
domingo 25 e que acolle produ-
cións e grupos galegos, do es-
tado e de países como Cuba,
Portugal, Francia ou Arxentina:

Venres 16
Ás 20:30: Inauguración de auto-
ridades no salón de plenos do
Concello de Ribadavia.
21:00 Pregón do XXVI edición da
MIT a cargo do Sr. Presidente da
Real Academia Galega, don
Xosé Luís Méndez Ferrín.
21:30. Teatro Tascabile di Ber-
gamo , Albatri (Italia). No Espazo
Ruadavia.
23:00. Gardzienice (Polonia),
con Iphigenia in Aulide . Audito-
rio do Castelo.

Sábado 17
12:00. Inauguración da exposi-
ción do aniversario da FEGATEA
(Federación Galega de Teatro
Afeccionado).  Espazo Amador:
Club Artístico de Ribadavia.
20:00: Ónfalo Teatro con Na
meta. Sálvese quen poida (Co-
produción da MIT). Na Casa da
Cultura. Estrea. Presentación do
libro Na Meta, de Thomas Bern-
hardna colección Abrente.
23:00. Telón Corto (Madrid-Ar-
xentina)con Sólas no más , no
Auditorio do Castelo
01:00. PIA (Portugal ), con Hu-

manum Fatum . No Espazo Rua-
davia: Praza Maior.

Domingo 18
10:00 a 14:00. Taller de teatro ob-
xectual coa compañía Circo-
lando. Espazo Ruadavia: Ala-
meda.
12:00 Encontro con Pedro Vaz .
Espazo Amador: Club Artístico
de Ribadavia
20:00. Ónfalo Teatro con Na
meta. Sálvese quen poida. Copro-
dución da MIT,Casa da Cultura.

21:00. Histrión (Andalucía-Ar-
gentina), con Los corderos. Na
Igrexa da Madalena.
23:00. Le Boustrophédon
(Francia):  Court Miracles. No Au-
ditorio do Castelo.
01:00. Circolando ( Portugal),
con  Paisagens em Trânsito. Es-
pazo Ruadavia: Alameda .

Luns 19
20:00. Ónfalo Teatro con Na
meta. Sálvese quen poida. Copro-
dución da MIT,na Casa da Cul-
tura.
21:00. Grupo Le Boustrophé-
don (Francia), con  Court Mira-
cles. Na Igrexa da Magdalena.
23:00 Mofa & Befa: Shakespe-

are para ignorantes . No Audito-
rio do Castelo.

Martes 20
20:00. Badulake Teatro (Mé-
xico): El desconcierto de los gatos.
SputMIT. Satélites da MIT en
Francelos.
23:00. Pippo Delbono (Italia),
con Racconti di giugno. No Audi-
torio do Castelo.

Mércores 21
20:00. Badulake Teatro (Mé-
xico): El desconcierto de los gatos.
SputMIT. Satélites da MIT en  San
Cristovo.
23:00. Mefisto Teatro (Cuba)
Fuenteovejuna. No Auditorio do
Castelo.

Ribadavia, do venres 16 ao do-

mingo 25 de xullo.

¬ TEATRO

Cartel desta edición do MIT.
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RIBADAVIA
¬EXPO. Faustino Santalices. A
exposición Francisco santalices, tra-
dición musical galega, recolle a obra
e vida do etnógrafo e músico ouren-
sán. No Museo Etnolóxico.

SALCEDA DE CASELAS
¬MÚSICA. Donicelas. O grupo de
música tradicional e percusión sal-
cedense actúa o venres 16, ás 22:30,
na Praza do Concello.

SALVATERRA DO MIÑO
¬TEATRO. IX Mostra de Teatro
Afeccionado do Condado. A
Asociación Cultural Solpor organiza
este certame Móstrate, adicado ao
teatro afeccionado. O programa
será así: o xoves 15 , Comendo pi-
mentos de Padrón con Tarantino, a
cargo de Carrachanacacha Teatro,
un colectivo de Narón.
O venres 16 actuará o Grupo de Te-
atro A Esmorga, de Cangas, pondo
en escena O incorruptíbel.
O sábado 17, ás 21:00h, hora dos
máis pequenos con  Ce, Orquestra
Pantasma, un home-orquestra
musico-teatral.
E o mesmo sábado, última actua-
ción con O Morgado de Fafe em Lis-
boa, a cargo da Filarmónica Mila-
grense, de Monçao. Todas as obras,
agas a infantil, ás 22:30, na Carba-
lleira das Fraguiñas , na parroquia de
Fornelos.

SANTA COMBA
¬MÚSICA. Esquíos. Concerto do
grupo da Estrada, o sábado 17, ás
22:30, no Pub O Foso.

SANTIAGO
¬ACTOS. Festas do Apóstol. As
festas patronais compostelás pre-
sentan o seu habitual programa
longo en dias (até o 31 de xullo) e de
actividades bastante estiradas e
pouco concentradas no tempo.
Destacan neste comezo, as Xorna-
das de Folclore Galego (sábado 17
e domingo 18, ás 22:00 na Quin-
tana), e a danza con BStudiodanza
e a danza urbana de Mulier (luns 19,
ás 21:30, na Praza das Praterías), e
Tradicción, de Nova Galega de
Danza (mércores 21, ás23:00, praza
da Quintana).
¬ACTOS. Choiva de contos.Cada
sábado pola mañá, a biblioteca com-
postelá acolle unha actividade de
contos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal. 
¬ACTOS. Homenaxe a Xan Be-
llo Mallou. Un acto de recoñeci-
mento a este gran gaiteiro, mem-
bro de Cantigas e Agarimos, e
unha das referencias da gaita ga-

moncello e Zootropa. Tamén ha-
berá unha actuación do Mago
Deimi e o Iº Torneo de Billarda do
Festival da Chaira. Será o sábado
17, na parroquia de Baltar.

PONTEVEDRA
¬EXPO. A cidade do infinito.
Unha exposición de imaxes enri-
quecidas con paneis explicativos e
datos, que transmiten os bos resul-
tados da acción da Fundación Vi-
cente Ferrer na India. No Centro
social Caixanova.
¬EXPO. Francisco Leiro. Cele-
brando o Códice Calixtino.
Mostra sobre as ilustracións que o
artista de cambados realizou para
a edición en galego do Códice Ca-
lixtino, auspiciada pola S. de xes-
tión do Xacobeo. Até o 17 de
agosto, no Padroado de Turismo
Rías Baixas.
¬MÚSICA. V Festival de Com-
postela e os seus Camiños.
Remata a cita musical coa actua-
ción de Modo Antiqvo (Pablo Za-
pico, piano, Daniel Zapico, tiorba,
Aarón Zapico, clave). Este xoves 15,
ás20:30, na Igrexa de San Francisco. 
¬MÚSICA. Noite de musicais.
Clásicos do cine musical acargo
da Banda de Pontevedra, este

xoves 15, a partir das 21:30, na
Praza da Peregrina.
¬MÚSICA. XVIII Festival Inter-
nacional de Jazz e Blues. O
certame desenvólvese dende o
martes 20 até o domingo 25 deste
mes. O martes 20, ás 22:30, con-
certo dos neoiorquinos Shift (Lo-
gan Richardson, San Harris, Aidan
Carroll e Tommy Crane), de balde,
na Praza do Teucro. E o  mércores
21, ás 22:30, concerto dos galegos
Terela Grandín Quinteto, tamén
de balde, na Praza do Teucro.
¬MÚSICA. XI Memorial Ri-
cardo Portela. A lembranza
deste gran gaiteiro nado en Vias-
cón desenvólvese así:
Sábado 17 
De 11:30 a 14 e de 17 a 21,  VIII Mos-
tra de Artesáns de Instrumentos
Tradicionais. Na Praza de Ourense.
12:00. Pasarrúas dos grupos inscri-
tos no concurso con saída na praza
de Curros Enríquez.
20:00. Actuación dos grupos fina-
listas, resolución dos premios e ac-
tuación especial Sobre Rodas.
Praza da Peregrina.
Domingo 18
De 11:30 a 14 e de 17:00 a 21:00,
VIII Mostra de Artesáns de Instru-
mentos Tradicionais. Praza de Ou-
rense.
20:00, Festival de música tradicio-
nal coa actuación de Ruote e
Linho do Cuco. Na Praza da Pere-
grina.
¬TEATRO. Piedras en los bol-
sillos. A vida dunha pequena
vila vese alterada pola chegada
dunha productora de cine. Fer-
nando Tejero e Julián Villagrán
dan vida a dezaseis personaxes. O
venres 16, ás 20:30, no Centro So-
cial Caixanova.

PADRÓN
¬ACTOS.Homenaxe a Rosalía.  
O tren Follas Novas partirá da es-
tación da Matanza, ao carón da
casa de Rosalía, ás 17:45 para facer
o traxecto Padrón-Compostela.
Unha hora antes, ás 16.45, haberá
unha concentración na colexiata
de Santa María de Iria, no cemite-
rio de Adina. A viaxe lembra o tras-
lado dos restos da poetisa en
1891. Este xoves 15.

REDONDELA
¬MÚSICA.Festival Homenaxe a
Suso Vaamonde.  O lembrado
cantautor galego será recordado de
novo nunha xuntanza musical que
unirá a  Marcos Campos, O Leo
Arremecaghona, Tino Baz e A
Quenlla. Será o sábado 17, ás 22:00,
na praia de Arealonga (Chapela).

OURENSE    
¬EXPO. Centro Cultural da
Deputación. Exposicións aber-
tas:  
IV Exposición Arte e solidariedade.
Exposición de Manuel Bouzo: As
cinzas do desexo.
Mostra de Mónica Ortúzar: Unha
busca incansable do autorretrato
perfecto.
Exposición de Nito Contreras: A
paisaxe en fragmentos.
¬EXPO. Caixa de tormentas.
Pinturas de Ruth Morán, expostas
até o 31 de xullo, na Galería de Arte
Marisa Marimón.
¬EXPO. En Camiño.Exposición
de fotografías promovida polo xa-
cobeo 2010, que estará exposta até
o 28 de xullo, no Auditorio
Municipal. 
¬MÚSICA. Via stellae. EsteV Festi-
val de Música de Compostela e os
seus Camiños traenos a Patricia Re-
jas (fortepiano) con Sonatas de
Haynd. Este xoves 15, ás 21:00, no
Auditorio Municipal.

A PASTORIZA
¬MÚSICA. Festival Da Chaira.
Na quinta edición deste certame
musical, actuarán os grupos Choto-
koeu, Kogito, Ultraqäns, La Li-

¬MÚSICA. Murajazz. Esta forma-
ción jazzística lucense ofrece o se-
gundo dos seus concertos progra-
mados para o verán, organizados
por Lugo10, cun repertorio de clá-
sicos para banda de jazz. Vai ter lu-
gar o martes 20, ás 21:30, na Praza
Anxo Fernández Gómez.

NARÓN  
¬MÚSICA. Miguel Bosé. Atrac-
ción principal das festas da vila, o
xoves 15 tamén estará o grupo
Mago de Oz, ás 23:30.
O venres 16 será o turno de Bosé,
coa súa xira Cardio Tour, quen apa-
recerá en escena ás 23:30.
Grupos folclóricos españois e de
de Illa Martinica, Senegal, Indone-
sia estarán a partir das 21:00 do
sábado 17. E o domingo 18, ás
23:00 será o turno de Mercedes
Peón e Berrogüetto. Todas as ac-
tuacións de balde, e no Paseo Ma-
rítimo de Xubia.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Mamá Cabra. Este
grupo musical galego dirixe as súas
composicións e actuacións ao pú-
blico infantil , cun show didáctico e
divertido. Estará este venres 16, ás
20:00, no Campo das Redes.

ANOSATERRA
15 - 21  DE XULLO DE 2010

O gaiteiro Ricardo Portela (do
que vemos a sua efixie erixida
en Carballedo, Cotobade), é
lembrado en Pontevedra, como
cada ano, a través dun certame
musical e concurso de gaita.

Miguel Boséserá a atracción maís rechamante dunhas festas de Narón pródigas en nomes senlleiros na música.

Guieiro 1415.qxd  13/7/10  22:19  Página 4



extraordinaria riqueza neste as-
pecto. Até o 31 de agosto, no Cen-
tro Cultural Caixanova.
No mesmo recén inaugurado cen-
tro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sen-
tido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. 48 metros de camiño.
Exposición colectiva de diversos au-
tores,  en distintas disciplinas artísti-
cas, con obras relacionadas co ca-
miño compostelán. Até o 30 de xu-
llo, na Galería Espacio 48.
¬EXPO. Terre de personne. O
fotógrafo francés Pierre Gonnord
presenta o seu último traballo, unha
investigación da alma humana a tra-
vés de fotografías de aproximación
psicolóxica aos persoaxes. Até o 1 de
agosto, no  convento de San Martiño
Pinario.
¬EXPO. In Search of the Mira-
culous: trinta anos despois .
A mostra ilustra a historia do artista
Bas Jan Ader, que formou parte da
primeira xeración de artistas con-
ceptuais que xurdiron en Los Ange-
les a mediados dos anos 70. Até o 5
de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Santiago, punto de en-

contro.   A mostra reúne un total
de 58 obras de arte en distintos for-
matos, chegadas dos fondos da Ca-
tedral de Santiago e da Colección
Caixa Galicia. Até o 7 de novembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Outumuro Looks.   Mos-
tra retrospectiva da obra deManuel
Outumuro, reputado fotógrafo ou-
rensán de moda afincado en Barce-
lona, que percorre dúas décadas de
traballos. Até o 12 de decembro, no
Auditorio de Galicia.
¬EXPO. Présa.   Unha mostra de fo-
tografías de Xacobe Meléndrez
Fassbender, co tema común das
présas desta sociedade, refrezaxas
en imaxes sorprendentes e suxeren-
tes. Até o 30 de setembro, na Galería
ArtEu, rúa García Sabell 3, baixo.
¬MÚSICA. Szabo e Silvera,
Tango. Actuación deste trío de
tango, este xoves 15, ás 22:00, en-
trada debalde,no Café Bar Miúdo, na
rúa dos Truques (entre Algalias).
¬MÚSICA. Via stellae. O programa
ofrece este venres 16, ás , no Princi-
pal, a estrea en Galiza da ópera
Agrippinade Haendel, a cargo do di-
rector de escena italiano Davide
Lievermoree da compañía italiana
de teatro de sombras Controluce.

GUIEIRO.43.

lega. Coa presenza do veterano
músico, retirado hai anos, o acto
terá lugar o sábado 17, ás 12:30, no
Museo do Pobo Galego.
¬ACTOS. Homenaxe a Rosa-
lía. Como continuación da xor-
nada que se inicia en Padrón, a co-
mitiva chegará á estación de tren
sobre as 19:00, para emprender
marcha a San Domingos de Bona-
val a través da cidade vella, nunha
comitiva cívica e poética que lem-
bra o traslado do corpo de Rosalía,
en 1891. Este xoves 15.
¬EXPO. Os mundos de Gon-
zalo Torrente Ballester.
Mostra que percorre a traxectoria
vital e literaria do escritor a través
de máis de 200 pezas, con manus-
critos, libros, artigos de prensa, car-
tas, fotografías, cadros, debuxos e
diversos documentos e obxectos.
Até o 19 de setembro, na Funda-
ción Torrente Ballester. 
¬EXPO. Pano de fondo. Os seus
comisarios son os expertos en fo-
tografía Manuel Sendón e Xose
Luís Suárez Canal. A exposición
aborda o  retrato realizado nos es-
tudos galegos, centrándose
dunha forma especial na primeira
metade do século XX, período de

ANOSATERRA
15 - 21  DE XULLO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Os actores Fernando Tejero e Julián Villagrán protagonizan a comedia Piedras en los bolsillos, en Pontevedra e Vigo.

Povo Que Lavas no Rio
Águedaé un espectáculo musi-
cal que se desenvolve sobre o
río, nunha serie de orixinais es-
cenarios deseñados sobre as
augas. Ten lugar o sábado e do-
mingo, na cidade de Águeda, si-
tuada a 20 Km. de Aveiro, cara o
interior.
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O sábado 17, ás 20:00 no Teatro
Principal, o primeiro dos tres con-
certosda soprano alemá Simone
Kermes, unha forza da natureza e
unha das protagonistas desta edi-
ción, cun programa dedicado á
ópera napolitana e a Pergolesi no
seu terceiro centenario.
O domingo 18, ás 12:00 e no CGAC,
teremos a Enrique Pérez Piquer e
Aníbal Bañados Lira interpre-
tando Yorgot, e estrean mundial-
mente a Sonata para clarinete e
piano do compositor galego Octa-
vio Vázquez. Completa o pro-
grama a Sonata para clarinete en
mi bemol maior op 120 nº 2 de Jo-
hannes Brahms.
O luns 19, ás20:00, a Orquestra Ba-
rroca de Venecia, que interpretará
a ópera de Vivaldi Orlando Furioso.
Dirixe Andrea Marcon. No Teatro
Principal. 
O martes 20, na categoría Off Ste-
llae, unha actuación de Simone

Kermes e Le Musiche Nove, con
Diálogos: cabaré á antiga. será ás
20:30, no Salón Teatro.
O mesmo martes 20, ás 23:00,
O´Stravaganza, con Youenni Le
Berre, director, e Dolce&Tem-
pesta, con Stefano Demicheli,
director, en A noite folk: Fantasía
irlandesa sobre Vivaldi e as músi-
cas célticas irlandesas. Na Praza
do Irmán Gómez (praza dos Bom-
beiros).
¬MÚSICA. Melendi e Martynez.
Na sua xira, o ovetense chega a
Compostela  dentro do programa
de concertos 40 en XCB que organi-
zan a cadea 40 Principales e Xaco-
beo. A banda viguesa Martynez
será a encargada de ir quecendo o
ambiente. Este venres 16, ás 22:30,
naPraza do Obradoiro
¬MÚSICA. Bossa Nova. Héctor
Lorenzo será o anfitrión das noites
dos mércores, nas que fundamen-
talmente se escoitará música brasi-

leira, aínda que tamén haberá ca-
bida para versión, jazz e temas de
autor. Os mércores, ás23:00, no Pub
Ultramarinos.

SOUTOMAIOR
¬MÚSICA. Malvela. A formación
de música tradicional vai actuar o sá-
bado 17, ás 22:00, con entrada libre.

TUI
¬EXPO. Corpos de letra . Unha
mostra de escultura do autor Pepe
Cáccamo, aberta até este sábado
17, na Galería Trisquel e Medulio.
¬EXPO. Galicia en foco . Exposi-
ción de fotoxornalismo galego que
acada neste ano a súa vixésima
edición. Organizada polo Club de
prensa de Ferrol, nesta edición par-
ticipan os fotoxornalistas Álvaro
Ballesteros, Amador Lorenzo, An-
drés Fraga, Ángel Manso, Antonio
Hernández, Francisco Puñal... até
un total de 44 nomes. Na zona
anexa da Sala Municipal de Exposi-
cións do Concello.

VIGO
¬ACTOS. Estrea de Crónicas

da Galiza Mártir. Este xoves
15, ás 12:00, no salón de actos da
Casa do Libro (Velázquez Moreno,
27). Ver máis información en desta-
que aparte.
¬ACTOS. V carreira de carros
de bolas de Cabral . Carreira de
carrilanas que terá lugar en Cabral-
Becerreira, o sábado 17, dende as
16:00 (a inscripción farase dende as
11:00, con 15 euros de cuota por
persoa para seguros).
¬EXPO. 89 Km. Colección
CGAC. A exposición reúne unha
selección dos fondos da Colección
do Centro Galego de Arte Contem-
poránea, comisariada por Virginia
Torrente. Un conxunto de 84 obras
de 63 artistas, que inclúe pezas en
distintos soportes. Até o 19 de se-
tembro, no Museo de Arte Contem-
poránea MARCO.
¬EXPO. Carlos Maño. O artista
presenta 30 obras pictóricas de dis-
tintos formatos, correspondentes á
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As elegantes cantareiras de Mal-
vela darán mostra da súa arte
musical nunha actuación en
Soutomaior.

XI Premio Risco de creación literaria

O Concello de Ourense e a Fundación Vicente
Risco en colaboración coa Editorial Sotelo
Blanco, convoca un premio anual de Creación
Literaria, co fin de abranguer os diferentes
campos da obra, non só de quen foi veciño
ilustre desta vila, don Vicente Martínez-Risco e
Agüero, senón tamén a do seu fillo, don Antón
Martínez-Risco Fernández, veciños que foron
desta ilustre cidade.
Ao Premio, poderán presentarse novelas, con-
xuntos de relatos, ensaios, etc. Exclúense, polo
tanto, teses académicas ou traballos especifica-
mente científicos, que teñen o seu ámbito pro-
pio no Premio Vicente risco das ciencias socias.
Para este fin, e tendo en conta a colaboración e
opinión da Fundación Vicente Risco, redactá-
ronse as seguintes bases:
Poderá concorrer a este premio calquera per-
soa que presente escritos inéditos da súa auto-
ría redactados en lingua galega, de acordo coa
normativa oficial vixente e cunha extensión
mínima de 150 folios e máxima de 300.
Os orixinais presentaranse por sextuplicado en
soporte de papel en tamaño DIN-A4 mecano-
grafados en letra Times New Roman de corpo
12 por unha soa cara e a dobre espazo, antes
do día 1 de outubro , data do nacemento de
don Vicente, de 2010, no Rexistro Municipal do
Concello de Ourense.
Cada orixinal irá acompañado dun sobre pe-
chado, co título ou lema no seu exterior, cos
seus datos (nome completo, enderezo e telé-
fono) e o título definitivo da súa obra.
A obra gañadora será premiada con 6.000 eu-
ros e a publicación do libro.
A composición do xurado farase pública pouco
antes da data de emisión da súa decisión, o sá-
bado 20 de novembro.

Se a calidade literaria das obras no fose estimá-
bel, segundo o criterio do Xurado , o premio
poderá declararse deserto.
O Excmo. Concello de Ourense, resérvase o de-
reito de publicación, sen limitación de número
de exemplares nin de edicións, da obra gaña-
dora, reservándose tamén os dereitos de edi-
ción desta en todas as linguas coa posibilidade
de ceder tales dereitos a terceiros.
A contía do premio considérase en concepto
de adianto polos dereitos de autor. O benefi-
ciario do premio, que se compromete a renun-
ciar expresamente a calquera pretensión so-
bre os devanditos dereitos, recibirá gratuita-
mente 25 exemplares da obra publicada.

Premio Narrativa Breve REPSOL
A este premio poderán concorrer todos os au-
tores e autoras que o desexen, excepto a per-
soa gañadora da edición anterior, cunha obra
escrita en lingua galega, conforme á normativa
establecida pola Real Academia Galega.
2. As obras, que serán orixinais e inéditas, terán
unha extensión non inferior a 50 folios nin su-
perior a 120.
3. Os orixinais, dos que se presentarán seis
copias encadernadas, estarán mecanografa-
dos a dobre espazo, a razón de 32 liñas de 70
caracteres, aproximadamente. En cada un
deles figurará o título da obra e o lema desta.
Ademais, acompañarase un sobre pechado
no que figurará o citado lema e, no seu inte-
rior, o nome, enderezo, números de teléfono
fixo/móbil do autor ou autora e unha recen-
sión biográfica recente.
4. As obras enviaranse antes do 21 de xullode
2010, facendo constar no sobre: “Premio de Na-
rrativa Breve Repsol”, ao seguinte enderezo:
Complexo Industrial Repsol. Apartado 700.
15080 A Coruña.
5. Axuntarase aos orixinais unha declaración

xurada asinada polo autor/a onde declare a súa
autoría sobre a obra, así como a orixinalidade
desta. A non inclusión de dita declaración
xunto coa obra será motivo para que a obra en
cuestión sexa excluída automaticamente tén-
dose por non remitida e non presentada, e
sendo destruída a mesma.
6. Establécese un único premio dotado con
9.000 (nove mil) euros. Esta cantidade estará
suxeita á retención a conta do IRPF que legal-
mente corresponda.
7. O premio poderá declararse deserto sempre
que o xurado considere que as obras presenta-
das non reúnen a calidade suficiente.
8. A contía do Premio inclúe a adquisición
dos dereitos de explotación da primeira edi-
ción en galego de ata un máximo de 1.500
exemplares do texto gañador. Estes dereitos
corresponderanlle en exclusiva á Fundación
Repsol. A obra premiada será publicada por
Editorial Galaxia nos termos que acorden a
Fundación Repsol e a Secretaría Xeral de Po-
lítica Lingüística. En todas as edicións que se
realicen se fará constar o nome de Premio
de Narrativa Breve Repsol 2010.

A entrega do Premio terá lugar nun acto pú-
blico que se celebrará na cidade da Coruña.
Salvo por razóns de forza maior, a persoagaña-
dora deberá estar presente no acto de entrega
do Premio. (...)
11. Os orixinais non premiados serán devoltos,
sempre que os/as autores/as así o soliciten por
escrito, no prazo máximo de dous (2) meses a
partir da data en que se faga pública a resolu-
ción do xurado. Os orixinais que non se retiren
destruiranse.
12. Os datos achegados polos participantes
no Premio incorporaranse a un ficheiro au-
tomatizado titularidade da Fundación Rep-
sol, entidade con domicilio en Madrid, rúa
Velázquez, 66, 28002, cuxo tratamento es-
tará suxeito á Lei Orgánica 15/1999, do 13
de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, e a súa normativa de de-
senvolvemento, coa finalidade de utilizarse
para a realización de cantas xestións sexan
necesarias para o desenvolvemento do
Premio, incluída a selección do gañador, a
publicación da listaxe do gañador e a pos-
terior entrega do premio a éste. Os partici-
pantes terán o dereito de acceder a este fi-
cheiro e rectificar, cancelar e/ou opoñerse
ao tratamento dos seus datos. Neste caso,
deberán comunicalo expresamente, para o
que enviarán unha comunicación escrita á
antedita dirección.
13. Os participantes autorizan expresa-
mente, sen dereito a contraprestación nin-
gunha e con carácter indefinido, que a Fun-
dación Repsol poida facer difusión, en cal-
quera medio de comunicación interno e/ou
externo que estime oportuno, dos seus da-
tos persoais, consistentes no seu nome e
apelidos como gañador do Premio, coa ex-
clusiva finalidade de asegurar a divulga-
ción, por calquera medio e coñecemento,
da realización e adxudicación do Premio.

¬ CONVOCATORIAS

O cantante e guitarrista Hector Lorenzo.
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VILAXOÁN
¬MÚSICA.  Festival das Reveni-
das. Unha nova edición deste orixi-
nal certame, con música, circo, per-
cusión, zancudos e picadiscos,
acompañado das mellores sardiñas
asadas do mundo.Os grupos partici-
pantes son A Tuna Rastafari, Funky
Style Brass, La Pegatina, O Leo i
Arremecághona, Combo Mari-
ñeiro de Vilaxoán, e Bloquinho
Aperta. O sábado 17, en Vilaxoán.

VIVEIRO
¬MÚSICA.  Festival Arreao-
cabo. A Asociación Xuvenil e Cul-
tural Colectivo Chilindrín, orga-
niza  esta cita musical.Haberá zona
de acampada e aparcamentos gra-
tuitos e a entrada bono-axuda, é
de 5€ . Os grupos: Zënzar, Kao-
tiko, Segismundo Toxicómano,
Jabón Blue e Rain is Art. O sábado
17, dende as 20:00, no Parque de
Lavandeiras, en Celeiro.

Fonds Régional d'Art Contemporain
de Lorraine, Francia. Até o 29 de
agosto, no MARCO.
¬MÚSICA. Descemer Bueno e
Cubiche. Dous dos máis destaca-

dos representantes daactual música
cubana. Este sábado 17, ás 23:00, en-
tradas a 7 euros, na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Patti Smith. A veterana
cantante norteamericana, estrela do
rock dos 70, ven a Vigo con, entre
outros, o guitarrista Lenny Kayee o
batería Jay Dee Daugherty. O do-
mingo 18, horario por confirmar,
con entradas a 12 ou 15 euros, en
Castrelos.
¬TEATRO. O Maior Xenio do
Mundo. Unha obra para un actor
(Eisenhower Moreno) e 17 perso-
naxes. Venres 16 e sábado 17, ás
22:00 (entrada 12 euros) e 00:00 (10
euros), e domingo 18, ás 21:00 (12
euros). No Teatro Arte Livre. 
¬TEATRO. Piedras en los bolsi-
llos. A vida dunha pequena vila
vese alterada pola chegada dunha
productora de cine. Fernando Te-
jero e Julián Villagrán dan vida a
16 personaxes. O sábado 17, ás
22:30, no Centro Cultural Caixanova.

súa etapa creativa 2003-09. Até este
15 de xullo, na Galería Art-Next, Doc-
tor Cadaval, 5.
¬EXPO. Vigo-metrópolis.Unha
exposición depintura do artista Am-
bel, que se manterá aberta nos me-
ses de xullo e agosto,  na Sede da Di-
putacion.
¬EXPO. Anticorpos. Obras de
Fernando & Humberto
Campana 1989-2009. Os bra-
sileiros Fernando e Humberto
Campana son autores dalgúns das
iconas actuais do deseño, e nas úl-
timas dúas décadas lograron si-
tuarse entre os deseñadores de
maior éxito. Até o26 de setembro,
na Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Luís Seoane: razón e
compromiso. Chega a Vigo a
mostra formada por 45 obras reali-
zadas por Luís Seoane ao longo da
súa traxectoria. Ampliada até finais
de agosto, no Centro Cultural Cai-
xanova.

¬EXPO. Ruth Matilda Ander-
son, unha mirada de antano.
Mostra do amplo legado da fotó-
grafa Ruth Matilda Anderson, no
maior arquivo fotográfico de Galiza,
caracterizado pola gran calidade e
vasta información que achega. Até o
9 de xaneiro de 2011, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Ars Itineris. A mostra
forma parte do programa de activi-
dades organizadas pola Sociedade
Estatal de Conmemoracións Cultu-
rais (SECC), coa colaboración da
Obra Social Fundación La Caixa, e a
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
Inaugúrase en sete cidades simulta-
neamente, e ten que ver coa idea da
viaxe na arte. No Museo do Mar.
¬EXPO. Voando cara á terra.
Este foi o proxecto gañador da máis
recente convocatoria do Premio
para novos comisarios, que en 2009
foi convocado conxuntamente polo
MARCO de Vigo e o FRAC Lorraine,

GUIEIRO.45.Queres saber máis?                                     anosaterra.com
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� Vendo varios debuxos orixinais
de Laxeiro. Chamar ao T.: 986 589026
de 20 a 22 horas.

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

� 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.

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

� Quixera coñecer a unha muller
progresista e galeguista de entre 30 e
45 anos que desexe unha relación de
parella. Só pido honestidade e since-

ridade. Prometo o mesmo. Escribir a
riasbaixas2007@yahoo.es, ou cha-
mar ao T.: 687 581137.

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

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

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

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

� Alúgase piso na Coruña, rúa Be-
lén, perto da estación do tren e a 5
minutos do Pazo da ?pera, dous dor-
mitorios, con mobles, 70m?, coa co-
munidade incluído, reformado. 475
euros. T.: 609 372341.

� Alúgase casa rural en Meira
(Lugo) á beira do nacemento do río
Miño. 3 cuartos, 4 baños, cociña, cale-
facción, TV vía satélite. 10.000 metros
de finca. Fins de semana ou tempa-
das. T.: 686 753105.

� Véndese ático en Salceda de Ca-
selas. 3 cuartos, 2 baños, cociña, sa-
lón, garaxe e bodega. 90 m2. 142.000
euros. T.: 691 495571.

� Véndese colección do Faro de

Vigo do centenario (1952). Preguntar
por Carlos. T.: 986 490688.

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

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

� Mazda MX5 descapotábel, ano
1993, vermello, 84.000 km, AA, bo es-
tado e barato. T.: 617 486436.

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

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

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

� Véndese en Ribeiraembarcación
de fibra 3,60x1,60 marca RAIDER do
ano 2007 e remolque de 5 m. Homo-
logados. 2.000 euros. T.: 618 156964.
� Vendo ciclomotor Peugeot Tre-
ker vermello de 50 cc. Perfecto es-
tado. 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.

� 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.

� 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.

� Busco persoa responsábel para
compartir apartamento novo en
Santiago. Zona tranquila a 10 minu-
tos do centro. Para 2 persoas, cada
habitación ten baño propio. Amo-
blado, exterior, moita luz. Fácil de
aparcar. 180 euros. T.: 687 581137.

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

�  Se a túa filla/o non vai a activida-
des, ten sobre 5 anos, vives na co-
marca de Vigo e queres contactar
con máis cativos para que xogue,
chámanos ao 650297799.

� Traspásase Tenda 24h. Ramón
Cabanillas, 16. Santiago de Compos-
tela. T.:  609675497

� Quixera encontrar rapazade en-
tre 30 e 40 anos. Sensíbel, sincera e
intelixente. Prometo o mesmo. Ri-
cardo. T.:  699380512

� Poña aquí GRATIS o seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS DE BALDE

O Festival das Revenidas
chega a outra cita desde Vila-
xoán. Alí non faltará a boa mú-
sica, nin as sardiñadas que lle
dan nome e personalidade ao
certame.

A rockeira Patti Smith, en Vigo.
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da escola da extravagancia e a
risa incómoda.

O circo dos estraños
Dirixe: Paul Weitz.
Intérpretes: John C. Reilly,
Chris Massoglia.
Terror. EE UU, 2010

Logo de problemas de distribu-
ción na primeira tentativa de es-
trea, chega ás carteleiras a nova
franquía de aventuras góticas
para adolescentes con tenden-
cias emo. Cos Crepúsculosde
Stephenie Meyer asentados no
nicho romántico, esta nova saga
vampírica, creada polo irlandés
Darren Shan –unhas 12 nove-
las–, decántase abertamente
por un enfoque máis xuvenil e
menos melodramático. Como
curiosidade, o director, Paul
Weitz, que xa se encargou da
versión cinematográfica doutra
exitosa novela fantástica xuve-
nil, O compás dourado, é o ir-
mán de Chris Weitz, responsá-
bel da segunda entrega da saga
dos Cullen, Lúa nova. Xuntos di-
rixiron, por certo, a versión de
About a Boy de Nick Hornby
con Hugh Grant, Un neno
grande,chamouse nas salas.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.

Noite e día
Dirixe: James Mangold.
Intérpretes: Tom Cruise,
Cameron Diaz.
Thriller. EE UU, 2010

Tras as fonduras psicolóxicas
d'O tren das 3h10 e Na corda
frouxa, Mangold proba sorte en
territorios máis afábeis poñén-
dose ao servizo de Cruise nesta
sofisticada comedia de acción
na que, o protagonista de Top
Gune Cameron Díaz, corren un
atrás do outro por medio pla-
neta dubidando entre a come-
dia romántica e o thrillerde es-
pías. Á marxe do previsíbel éxito
comercial, o filme, parcialmente
rodado en terras andaluzas, pa-
sará á historia como un novo
episodio de dislexia etnográfica
protagonizado por Cruise e a
súa teima por localizar os San
Fermíns no Mediterráneo. Se en
Misión Imposíbel IIos mestu-
raba coas fallas de Valencia e a
Semana Santa, con John Woo
como falleira maior, agora tras-
ládaos a terras andaluzas. Su-
poño que non fará falta lembrar
a anécdota dos touros escapa-

terse, sen complexos, no terreo
do postcostumismo da nova co-
media urbana. Modifica o esce-
nario pero os elementos que
constitúen a trama non mudan,
a clave do asunto está de novo
nos enredos sentimentais a
múltiplas bandas e non inter-
cambio veloz de parlamentos
cómicos que buscan o chiste in-
mediato.

Greenberg
Dirixe: Noah Baumbach.
Intérpretes: Ben Stiller, Rhys Ifans.
Comedia. EE UU, 2010

Se Judd Lea embarazosaApa-
tow recrutou para o seu elenco
de sospeitosos habituais a
Adam Sandler en Faime rir, e
pasouse de freada seria cun ex-
ceso de amargura na súa paleta
cómica, que ninguén se estrañe
se a presenza de Ben Stiller –re-
fundador da comedia canalla
contemporánea– na nova fita
de Noah Baumbach (nova
icona da comedia indepen-
dente disfuncional grazas a
Margot e a vodae Unha historia
de Brooklyn), se acaba saldando
nunha deriva cara ao humor de
slapstickna obra deste adepto

dos durante a rodaxe en Cádiz
cando pretendía organizar un
encerro ao xeito pamplonés.

She, A Chinese
Dirixe: Xialu Guo.
Intérpretes: Lu Huang, Wei Yi Bo.
Drama. Reino Unido, 2009 

A realizadora e novelista chinesa
Xialu Gao non goza, aínda, de
todas as prerrogativas do boom
asiático que sobredimensiona e
magnifica a presenza e recoñe-
cemento das cinematografías
orientais en festivais e foros críti-
cos, situación que tende a mu-
dar despois de que este último
filme seu fose o gran triunfador
do último Festival de Locarno.
No anterior filme xa se aden-
trara no labirinto multicultural
londiniense, en formato docu-
mental e a través da ollada fasci-
nada dunha parella de anciáns
chineses de veterana militancia
comunista. Agora emprega a
linguaxe da ficción e recorre á
coprodución para artellar unha
historia de memorias, identida-
des e confusións posmodernas
a conta da viaxe dunha moza
que sae da súa pequena aldea
chinesa para iniciar unha odisea

Xosé Valiñas

que a acaba conducindo á me-
trópole británica. Alí, despois de
moitos azares sentimentais aca-
bará confluíndo con outro inmi-
grante oriental, neste caso de
orixe india.

Unha hora máis 
nas Canarias
Dirixe: David Serrano.
Intérpretes: Angie Cepeda,
Kiti Manver.
Comedia. España, 2010

O director de Días de fútbol e
Días de cine prescinde de Al-
berto San Juan e Fernando Te-
jero e cambia o método tradicio-
nal de titular, que non o rexistro,
na súa nova telecomedia de
gran formato. Estrearase en sa-
las cinematográficas e farao con
éxito case asegurado, pero o mo-
delo non é outro có de conden-
sar unha sitcomtelevisiva costu-
mista nun formato de metraxe
acorde co que o público agarda
dese contexto, é dicir duración
de hora e media, fotografía máis
contrastada e filmacións en ex-
teriores. A terceira longametraxe
de Serrano renuncia ás muletas
situacionais empregadas até
agora: o fútbol, o cine, para me-

Fotograma de Noite e día. Intre d’Unha hora máis nas Canarias A.G.N.

Escena de She A Chinese. Ben Stilleren Greenberg.         WILSON WEBB Chris Massoglia[esquerda] e Patrick Fugiten O circo dos estraños.     UNIVERSAL PICTURES
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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.

Do 14 ao 25 de xuño disputouse nas cidades romanesas de Medias e Bazna o Torneo
Regidor, tamén coñecido como torneo dos reis, que reuniu a 6 grandes mestres da
elite mundial nunha liga a dobre volta na que o número 1 da lista FIDE Magnus Carl-
sen gañou con rotundidade e con dous puntos de vantaxe sobre Radjabov e Gel-
fand. Con esta vitoria Carlsen afiánzase na cabeza do ranking mundial coa altísima
marca de 2.826 puntos. Rexistro que tan só é historicamente superado por Gary Kas-
parov que acadou os 2.851 puntos en xullo de 1999. O gambito de rei foi a apertura
máis popular no século XIX pero apenas se usa na actualidade xa que este román-
tico sacrificio de peón parece non estar xustificado segundo o ditame moderno das
aperturas. Sen embargo Magnus Carlsen venceu ao chino Wang Yue con este agre-
sivo e sempre sorprendente inicio.

Carlsen, Magnus 2813
Wang Yue 2752

4th. Kings Tournament (4) 17.06.2010.
C36: Gambito de rei.
1.e4 e5 2.f4 gambito de rei 2…d5
3.exd5 exf4 4.Cf3 Cf6 5.Ac4 Cxd5 6.0-0
Ae7 7.Axd5 Dxd5 8.Cc3 Dd8 9.d4 0-0
10.Axf4 Af5 11.De2 Ad6 12.Axd6
Dxd6 13.Cb5 Dd8 14.c4 a6 15.Cc3 Cd7
16.Tad1 Ag6 17.Df2 Te8 18.h3 Tc8
19.Tfe1 Txe1+ 20.Txe1 c6 21.d5 Cf6

22.Dd4 cxd5 23.Cxd5 Cxd5 24.cxd5
Dd6 25.Ce5 Te8 26.Te3 Td8 27.Cc4 Df6
28.Te5 h6 [28...b5 29.Ca5 h6 30.a3=]
29.d6 Af5 30.Cb6 Ae6 31.d7± Rh8
32.a4 g6 33.Dc3 Rg7 34.a5 h5 35.h4
Txd7 [35...Rg8!?±] 36.Cxd7 Axd7
37.Dd4 Ac6 38.b4 Ab5 39.Rh2 Aa4
40.Td5 Ac6 41.Dxf6+ Rxf6 42.Tc5 Re6
43.Rg3 f6 44.Rf2 Ad5 45.g3 g5? as ne-
gras tentan liquidar os peóns do flanco
de rei na súa loita polas táboas, pero Carl-

sen usa un típico e enxenoso recurso
para facer un peón pasado que lle facilite
a vitoria Diagrama 46.g4! hxg4 47.h5
Ae4 48.Tc7 f5 49.h6 f4 50.h7 g3+
51.Re1 f3 52.h8D f2+ 53.Re2 Ad3+
54.Re3 e aínda que as negras tamén co-
roan as brancas dan mate 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Abreviatura de “metro”. 2- Sketch ou número cómico. 3- Facia-

nas. 4- Desvariar, froito dun estado febril. 5- O que vai antes do 1.

Aquelo que transportaba, e deitaba, o Prestige. 6- Deixar libre

algo que estaba estancado. 7- Compoñente principal do choco-

late. Vogal. Eiroa, especie de anguía. 8- Momento ou punto de

máxima importancia, desenvolvemento ou grandeza de algo ou

alguén. Líquido coa propiedade de impregnar e fixarse no papel.

9- “..... Comaneci”, ximnasta que foi “a noiva de Montreal”, en 1976.

Flúor. O que salta cando alguén gaña de máis nun salón de xogo.

10- Adorno ou trazo da escritura superfluo e extravagante. 11-

Altezas Reais. Marchando, desprazándose. 12- Protagonista da

“Canson de Rolland”, pero de xeito menos francés. 13- Nome

común e abreviado de quen se adica ao tráfico ilegal de sustan-

cias narcóticas. 14- Peixe de río, moi aprezado polos pescadores.

15- Símbolo do Xofre.

Verticais:

1-Carbono. 2-En numeración romana sería “C”.  3-Causar un des-

trozo ou mal. 4- Excrecencia vexetal, producida por un parasito

ou outra causa. 5- Ter un erro ou desacerto. 6- Relacionado coa

cera. Planta crucífera (Nasturtium officinalis) de sabor lixeiramen-

te picante que vive en lugares húmidos. 7- Érano Asterix e Obe-

lix. Adornar de certa maneira. 8- Diminutivo dun moi habitual

nome de muller. Infusión. Siglas do dominio de Francia, en inter-

net. Vila de perto de Ferrol. 9- Folla de piñeiro, arume. Prefixo

grego que significa bico. 10- Casa de baños con vapor. Disposi-

ción que dicta o alcalde. 11- Lendo ou reproducindo de memo-

ria unha poesía. 12- Prefixo que indica relación coa larinxe. 13-

Sinónimo de verme. 14- Amarra cunha corda ou cordel. 15-

Amperio.

Gambito de rei.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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A.N.T.
CCaabbaallooss  aauuttóóccttoonnooss,,  ppaarraa  ccaa--
rrrreeiirraass  nnoonn  sseerrvveenn,,  nnoonn  ssii??
Non. En realidade, á parte do
beneficio que supoñen para os
montes, nos últimos dous anos
empréganse nos concursos de
equitación e de doma clásica.
Un cabalo, ao trotar, move as
patas diagonalmente, a es-
querda anterior e a dereita pos-
terior ou viceversa. Nos concur-
sos de andadura trátase de que
movan as patas do mesmo lado
ao tempo, algo que só algunhas
razas, como a galega, son quen
de facer naturalmente.
PPaarreeccee  qquuee  ssoonn  eexxeemmppllaarreess  qquuee
aagguuaannttaann  ccoonnddiicciióónnss  eexxttrreemmaass,,
mmooiittoo  ffrrííoo  ee  mmooiittaa  ccaalloorr..
Levan centos de anos nos
montes e están moi ben adap-
tados. De feito, trataron de me-
ter outras razas como a bretoa,
mais ao chegar o inverno mo-
rrían, non sabían aproveitar o
toxo en condicións extremas.
OOnnddee  vviivveenn  ooss  ccaabbaallooss  aauuttóócc--
ttoonnooss??
O 95% no monte. Desde o
2000, cando se creou o libro xe-
nealóxico da raza, algúns viven
en centros para sementais. Por
dicilo así, están en boxes e na
época de cría cédenselle aos
propietarios de eguas para que
teñan descendencia.
MMooiittooss  mmaanntteeññeenn  ooss  pprraaddooss
aabbaannddoonnaaddooss,,  oonnddee  xxaa  nnoonn
ppaacceenn  aass  vvaaccaass..
Realizan un labor moi impor-
tante para manter en boas

Bieito Iglesias

The Wire devólvenos aos
tempos gloriosos dos

anos 60, cando nos emocio-
naban Os intocables, O fuxi-
tivo ou Misión imposible, tele-
series incrustadas na memo-
ria colectiva. Ora ben, Baixo
escoita (de escoitagrilos que
pican telefonos vai a cousa)
nada ten a ver co infantilismo
dos telefilmes que nos seduci-
ron cando andabamos en cal-
zas curtas. Estamos diante
dunha comedia humana am-
bientada en distintos nichos
ecolóxicos da cidade de Balti-
more, que retrata a corrup-
ción tanto dos baixos fondos
como das autoridades, da po-
licía e dos políticos, sen nin-
gunha compracencia. Des-
pois de ver uns tantos capítu-
los, compréndese ben certa
frase do diario (O mester de vi-
vir) de Cesare Pavese: “O
único que está claro é por qué
podrecen os mortos. Con
todo ese veneno dentro”. Esta
terribilità non anula a huma-
nidade dunhas personaxes
nas que recoñecemos certa
grandeza aínda que lapexen
no zudre do delito. Os roteiris-
tas que escribiron tales histo-
rias son donos dunha arte na
que o pecado non é impío.
Non puderon elixir un palco
máis axeitado pra mostrar as
negruras da vida, pois en Bal-
timore morreu Poe tras embe-
bedarse cos cartos que lle pa-
gaban por votar fraudulenta-
mente de mesa en mesa. So-
breviviu cinco días á bebe-
dela, chamando a berros por
Reynolds, explorador polar
que lle inspirara a aventura de
Gordon Pym.�
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César Lorenzo Gil

Aínda ben non calaron os
tambores do triunfo da
selección española en

Sudáfrica e xa se fala da grande
operación de atraer ás fileiras do
Madrid e o Barcelona  o talento
que aínda anda ceibo por outros

clubs. O fútbol non gusta de pra-
zos curtos nin de receitas fáciles.
O triunfo no mundial debería
beneficiar os xogadores da casa,

incluso os galegos que non tive-
ron espello no campionato. Foi
o triunfo de Casillas e de Bus-
quets, tamén de Piqué e de Xabi
Alonso, que non tiveron medo
en saíren fóra para volver con ex-
periencia e sabedoría. Pero para
que existan canteiras e, polo

tanto talento, hai que coidar da
biodiversidade deportiva, que
cada escola teña capacidade
para desenvolverse. Se os dous
grandes clubs acaparan todo o
capital humano desta vitoria
quizais vexamos como se ente-
rra a gloria.�
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condicións os montes que fo-
ron abandonados como con-
secuencia das políticas euro-
peas no campo. Non deixan
que os pastos se volvan monte.
NNoo  mmoonnttee,,  ccoommeenn  ddee  ttooddoo??
Son capaces de alimentarse
de toxos e de matogueiras. Ás
veces non só manteñen o
pasto, senón que tamén con-
verten o monte en prado. E
nas zonas repoboadas, tras
facer as rozas e introducir os
cabalos, mantéñense só con
herba, por iso as posibilida-

des de incendio redúcense.
DDaaqquueellaa  ccoonnttrraa  oo  lluummee,,  mmeelllloorr
ooss  ccaabbaallooss  qquuee  aass  ccuuaaddrriillllaass..
Unha afirmación que comparto.
Están moi ben adaptados e só
precisan un mínimo control sa-
nitario e a desparasitación.
CCllaarroo,,  ppaarraa  qquuee  rreennddaann,,  tteeññeenn
qquuee  eessttaarr  ssaannss..
Para que un animal renda e o
índice de transformación do
alimento en carne sexa alto
debe estar sen parasitos. Até hai
ben pouco non había datos,
aínda que se sabía que tiñan

menos cólicos que os cabalos
de carreiras, por exemplo.
EE  ccaalleess  ssoonn  aass  eennffeerrmmiiddaaddeess
ddooss  ccaabbaallooss??
As enfermidades parasitarias.
Aínda que non parezan moi
afectados, un cabalo de carrei-
ras coa carga parasitaria dun
cabalo de monte, estaría morto.
É importante desparasitalos a
principios da primavera e
cando chega o outono, tamén
hai que analizalos para saber
que fármaco empregar. Sen pa-
rasitos, non é que coman máis,
é que están máis lustrosos.
Cómpre ter en conta que moi-
tos parasitos viven dentro do
seu corpo e algúns poden al-
canzar os 50 centímetros.
DDáámmee  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  iinnssii--
nnúúaa  qquuee  ooss  ddoonnooss  nnoonn  ssee  pprreeoo--
ccuuppaann  mmooiittoo  ddeelleess..
Non é iso, pero están pouco va-
lorados. A maioría dos poldros
de seis meses véndense a 120
euros para carne. Desparasí-
tanse porque o esixe a Xunta
para dar axudas, pero non de
forma adecuada porque, até
agora, non había coñecemento
dos parasitos que os afectaban.
QQuuee  bboonniittoo,,  ssaanniiddaaddee  ppaarraa  uunn
mmoonnttee  ssoossttííbbeell!!
É un resume. Con cabalos en
boas condicións o índice de
fertilidade é maior. Cando pa-
san fame, as femias abortan.
Con máis poldros para vender
e para coidar o monte todo irá
mellor, mais hai que marcalos
nas rapas e coidalos.�

Iván Francisco Vázquez, veterinario
‘Os cabalos autóctonos converten o monte en prado’

’’Os roteiristas son donos
dunha arte
na que o pecado
non é impío” 
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Vén de presentar na Facultade de Veterinaria de Lugo a tese de doutoramento Epidemioloxía e control dos
principais parasitismos do cabalo en Galicia,e nesta entrevista explica a importancia e valor dos cabalos
autóctonos no monte como elemento de protección contra o lume. Chámase Iván Francisco Vázquez.
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