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definición do catalán como lin-
gua propia de Catalunya non
pode xustificar a imposición
estatutaria do uso preferente
daquela lingua”, sinala un pro-
nunciamento que vén a limitar
o significado de lingua “pro-
pia” como “privativa” dun te-
rritorio en particular, “por con-
traste coa común a todas as
Comunidades”. Así, ante a po-
sibilidade de que galego, cata-
lán ou vasco alcancen o mes-
mo status que o español, o fallo
indica que a Constitución “non
permite que os Estatutos de
autonomía proclamen a oficia-
lidade de calquera lingua espa-
ñola distinta do castelán”.

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E EM-
PRESAS. A sentenza do Consti-
tucional recoñécelle a todos os
cidadáns o dereito de expresar-
se nalgunha das linguas oficiais
diante de todas as Administra-
ción públicas, incluídas as de
titularidade estatal. “A coofi-
cialidade das outras linguas es-
pañolas éo con respecto a to-
dos os poderes públicos radi-
cados no territorio autonómi-
co, sen exclusión dos órganos
dependentes da Administra-
ción central e outras institu-

H. Vixande
A sentenza do Tribunal Consti-
tucional sobre o Estatut de Ca-
talunya, que se deu a coñecer a
semana pasada, implica unha
limitación dos amplos dereitos
dos que gozaban os catalán fa-
lantes, mais tamén representa
o recoñecemento de que cabe
aumentar os dereitos dos que
gozan os galego falantes.

O catalán non será a lingua
de uso preferente das Adminis-
tracións e dos medios de comu-
nicación públicos de Catalunya,
segundo estabelece o Tribunal
Constitucional nun fallo datado
o 28 de xuño mais difundido a
semana pasada. Pola contra, si
será de uso normal xuntamente
co castelán. Neste sentido, che-
ga a afirmar que a Administra-
ción non ten “dereito ningún a
dirixirse exclusivamente aos ci-
dadáns na lingua catalá”.

Aínda que a sentenza néga-
lle a exclusividade do uso do
catalán á Administración cata-
lá, si admite que esta interpre-
tación é “sen prexuízo das axei-
tadas e proporcionadas medi-
das de política lingüística ten-
dentes a corrixir, de existir, si-
tuacións históricas, de dese-
quilibro dunha das linguas ofi-
ciais respecto da outra, corri-
xindo así a posición de secun-
daria ou de postergación que
algunha delas puidera ter”.

O recoñecemento da políti-
ca lingüística como instrumen-
to que venza a situación de sub-
sidiariedade do catalán respec-

to ao castelán vai acompañado
dun aval á inmersión lingüística
no ensino. “O catalán debe ser,
daquela, lingua vehicular e de
aprendizaxe da ensinanza”, si-
nala o fallo, que porén, matiza a
continuación afirmando que
non debe ser “a única que goce
de tal condición”. Esta salvida-
de non significa que senllos
idiomas deban situarse ao mes-
mo nivel na escola, xa que máis
adiante sinala que “a facultade
do poder público da Generalitat
de usar exclusivamente a lingua
catalá” refírese “a un deber indi-
vidual e de obrigado cumpri-
mento que ten o seu lugar espe-
cífico e propio no ámbito da
educación”.

As consideracións do Tribu-
nal Constitucional recoñecen-
do a oficialidade do catalán e o
seu uso por parte da Adminis-
tración nas súas relacións coa
cidadanía que recolle este fallo
son reflexo de pronunciamen-
tos anteriores do mesmo ente.
No pasado, sucesivas sentenzas
avalaran a política lingüística
catalá e a inmersión no ensino.

Con todo, o fallo introduce
matices que sitúan o catalán
nun segundo plano respecto
ao castelán. Estas afirmacións
foron motivo de crítica por
parte dos partidos catalán ao
considerar que o pronuncia-
mento “é máis político que xu-
rídico”. O cariz ideolóxico apa-
rece de forma nítida ao tratar a
cuestión do catalán como lin-
gua propia de Catalunya. “A

O fallo do Tribunal Constitucional sobre o Estatut
limita algúns aspectos da política lingüística
catalá, mais xustifica a ampliación dos dereitos
que teñen na actualidade os galego falantes,
en situación de desvantaxe legal
respecto ao castelán e ao catalán

Unha sentenza negativa
para o catalán e positiva para o gal
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Sede do Tribunal Constitucional en Madrid.  

’’A cooficialidade do catalán
éo con respecto a todos os
poderes públicos radicados
no territorio autonómico,
sen exclusión dos órganos
dependentes da
Administración central”

’’O deber de dispoñibilidade
lingüística por parte
das empresas é necesaria
consecuencia do dereito
de opción lingüística e,
en concreto, do dereito dos
usuarios e consumidores
a ser atendidos na lingua
oficial que elixan”

’’Os cidadáns non teñen
dereito a recibir o ensino
en só unha das linguas
cooficiais da Comunidade
autónoma, a elección
dos interesados”
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ñecemento do galego nas pro-
bas de acceso, xa que o persoal
dependente da Administra-
ción autónoma está obrigado
“a darlle satisfacción ao dereito
de opción lingüística” dos ci-
dadáns.

Así mesmo, a sentenza né-
galle aos cidadáns o dereito a
“recibir o ensino en só unha
das linguas cooficiais da Co-
munidade autónoma, a elec-
ción dos interesados”. Este
precepto desestima definiti-

vamente as demandas para
que en Galiza exista a posibili-
dade dos pais de decidiren o
castelán como idioma único
na educación dos seus fillos.
Ao mesmo tempo, obriga a
“harmonizar o obxectivo da
axeitada normalización lin-
güística co dereito á educa-
ción”, o que na nosa Comuni-
dade poría en cuestión o de-
creto de plurilingüismo ao
non estar orientado a alcanzar
a normalización.�

cións estatais en sentido estri-
to”, lembra o fallo. Este pro-
nunciamento inclúe os entes
locais, polo que o catalán será
lingua normal nos concellos.

Nas empresas, o fallo indica
que “o deber de dispoñibilida-
de lingüística por parte das
empresas é necesaria conse-
cuencia do dereito de opción
lingüística e, en concreto, do
dereito dos usuarios e consu-
midores a ser atendidos na lin-
gua oficial que elixan”. Porén,
matiza que isto “non pode sig-
nificar a imposición a estas, ao
seu titular ou ao seu persoal,
obrigas individuais de uso”. No
mesmo ámbito, obrigas como
a etiquetaxe en catalán non
“exclúe a utilización do caste-
lán” e enmárcanse, segundo o
fallo, “nun precepto cuxo ob-
xectivo é o fomento e a difu-
sión do catalán” que non con-
culca a Constitución.

IMPLICACIÓNS PARA O GALEGO. Aín-
da que a sentenza do Tribunal
Constitucional sitúa o status
do catalán por debaixo do do
castelán, consagra numerosos
dereitos lingüísticos dos cata-
lán falantes que non se aplican

en Galiza. Algúns deles serían
de obrigado cumprimento no
caso de que se aplicase nesta
Comunidade a mesma xuris-
prudencia que en Catalunya.

“O deber de acreditación do
coñecemento das dúas linguas
oficiais” constitúe “unha con-
secuencia inherente da coofi-
cialidade”, sinala un fallo que,
de aplicarse aquí, conduciría á
Comunidade autónoma a
obrigar aos aspirantes a fun-
cionarios a certificar o seu co-

ra o galego

SENTENZA
CONXUNTURAL

A sentenza do Constitu-
cional sobre o Estatuté,

ademais de longa (800 páxi-
nas), arrevesada, como co-
rresponde a un texto que,
nalgunha das súas partes,
non oculta un proceso de in-
tencións, propio de maxistra-
dos que obedecen ao princi-
pio de sospeita sobre todo o
que soe diferente da idea cas-
telanista de España.
No que respecta á lingua, re-
sulta visíbel a intención do
Tribunal de trabar o desen-
volvemento normal do cata-
lán e fai pensar que no futuro
se pode producir a impugna-
ción dalgunhas das leis que
emanen do seu parlamento.

A parte positiva deriva de
que o sentido da sentenza
non podía ir en contra do es-
tabelecido en sentenzas an-
teriores do propio Constitu-
cional, máis favorábeis á plu-
ralidade lingüística. Tam-
pouco podía ir contra a pro-
pia realidade de Cataluña dos
últimos trinta anos, afincada
nun marco legal e nunha
conciencia sobre a lingua
que non causou até agora
maiores problemas.

Lida desde Galiza, onde a
supremacía do castelán é
máis visíbel que en Cataluña,
a sentenza pode valorarse en
sentido máis positivo pois dá-
lles soporte legal a usos dos
que actualmente o galego ca-
rece e imposibilita (definitiva-
mente?) a opción de que os
pais escollan individualmen-
te a lingua de ensino dos fillos,
como pretende a parte hoxe
dominante do PP galego.

A sentenza ofrece tamén
unha protección real dos de-
reitos dos catalán falantes,
maior da que teñen actual-
mente os galego falantes. Isto
é así porque aparece deseña-
do, con certo pormenor, no
texto do propio Estatut, nor-
mativa que o Tribunal non
contradí.

Hai que ter en conta final-
mente que a sentenza foi
emitida tras unha conxun-
tura desfavorábel para as lin-
guas, en medio dunha cam-
paña do PP que pode deixar
de serlle rendíbel electoral-
mente moi pronto.�

anosaterra

’’editorial

Información diaria en

www. anosaterra.com

O artigo 35 do Estatut está
consagrado aos “dereitos lin-
güísticos no ámbito do ensi-
no”. O Tribunal Constitucio-
nal admitiu a constitucionali-
dade do primeiro e máis polé-
mico punto deste artigo, no
que se sinala que “todas as
persoas teñen dereito a recibir
o ensino en catalá, de acordo
co estabelecido con este esta-
tuto. O catalán debe utilizarse
normalmente como lingua
vehicular e de aprendizaxe no

ensino universitario e non
universitario”.

“Nada impide que o Esta-
tut recoñeza o dereito a reci-

bir o ensino en catalán e que
esta sexa lingua vehicular”, si-
nala a sentenza do Constitu-
cional. Porén, matiza que
“nada impide, con todo, que
o castelán non sexa obxecto
de idéntico dereito”, xa que
“descartamos desde un prin-
cipio toda pretensión de ex-
clusividade dunha das lin-
guas oficiais en materia de
ensino”.

A aparente contradición
entre o catalán como lingua

vehicular do ensino e a prohi-
bición do seu uso exclusivo
nas aulas, resólvea sinalando
que “resulta perfectamente le-
xítimo que o catalán, en aten-
ción ao obxectivo da normali-
zación lingüística en Catalun-
ya, sexa o centro de gravidade”
dun modelo de bilingüismo na
educación que non “determi-
na a exclusión do castelán co-
mo lingua docente de forma
que quede garantido o seu co-
ñecemento”.�

O catalán, lingua vehicular no ensino

’’Nada impide que o Estatut
recoñeza o dereito a recibir
o ensino en catalán e que
esta sexa lingua vehicular”

Manifestación a favor do Estatut en Barcelona, o 10 de xullo. ALBERT GEA / REUTERS

2-3 galiza.qxd  21/7/10  01:35  Página 3



SENTENZA DO SUPREMO

IRREGULARIDADES
NAS OPOSICIÓNS
DE INSPECCIÓN TURÍSTICA

O Tribunal Supremo obriga a
Xunta a repetir un dos exames
da oposición de inspección
turística convocada en 2001 e
a anular as prazas que ocupan
desde 2004 un total de 16 per-
soas. Así o revelou o portavoz
da área Institucional do Gru-
po Parlamentario Socialista,
Xosé Manuel Laxe, quen ase-
gurou que o Goberno galego
coñece a existencia da senten-
za desde “hai un ano”. Entre
as irregularidades destaca a
realización dunha proba tipo
test, a pesar de que as bases fi-
xaban un caso práctico. Ade-
mais, o autor do exame que
saíu elixido no exercicio cuar-
to era profesor nunha acade-
mia na que estudara ou estu-
daban varios dos opositores.�

AUSENTOUSE NA NEGOCIACIÓN

A XUNTA RECORRERÁ
EN BRUXELAS
O DECRETO DO CARBÓN

A Xunta recorrerá perante o
Tribunal de Xustiza da Unión
Europea e perante o Tribunal
Supremo a modificación do
decreto que regula o subminis-
tro de carbón para a produción
de enerxía eléctrica. A norma
que pretende aprobar o Go-
berno central prexudica as
centrais térmicas das Pontes e
Meirama. O BNG, que se posi-
cionou desde o principio con-
tra a modificación do decreto,
acusou a Xunta de “chegar tar-
de”, xa que o Goberno de Fei-
xóo estivo ausente durante as
negociacións, que comezaron
en outubro do 2009. Só Cata-
lunya fixo achegas ao informe
da Comisión Nacional de
Enerxía. “En vista da dimen-
sión que alcanza o decreto, o
Goberno de Feixóo intenta re-
mendar a súa postura inicial de
ausencia”, sinalou o BNG.�

CONTAMINACIÓN E URBANISMO

GREENPEACE ALERTA
SOBRE A DESFEITA NA COSTA

“O litoral de Galiza sufriu nes-
ta década as maiores recualifi-
cacións de solo da súa histo-
ria”. Así o asegura Greenpeace
no informe Destrución custe o
que custe. A asociación ecolo-
xista alerta de que a costa gale-
ga sufriu nos últimos dez anos
as maiores recualificacións de
solo da súa historia. No 2006

toda a súa historia (816.000 re-
sidencias). Greenpeace non
esquece a “avalancha” de por-
tos deportivos nos últimos dez
anos. Así, no 2008, Galiza pre-
sentaba unha das porcentaxes
máis altas de amarres por em-
barcación. De 2003 a 2008 pa-

Galiza atopábase entre as au-
tonomías que acumulaban
máis agresións no seu litoral,
con 283.600 novas vivendas e
17 novos campos de golf. Un
ano despois, eran proxectadas
800.000 vivendas, unha cifra
similar ao que se construíu en

souse dos case 4.000 amarres
aos máis de 11.000. O estudo
tamén reflicte a contamina-
ción da ría de Vigo e critica a
“condescendencia coas in-
dustrias máis contaminantes”
como o complexo de ENCE-
Elnosa e a de Reganosa.�
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ASEMANA María Obelleiro

A VOLTAS COA
AUSTERIDADE
’’

Carlos Aymerich

No mesmo día en que
anuncia que os orzamen-

tos para o 2011 experimenta-
rán unha rebaixa de 960 mi-
llóns de euros, a Xunta presen-
ta no Parlamento unha propo-
sición de lei para rebaixar os
impostos que gravan a adqui-
sición de vivendas usadas en
Galiza, incluídas as segundas
residencias e con independen-
cia do poder adquisitivo do
comprador. Trátase, segundo
Alberte Núñez Feixóo, de fo-
mentar o emprego no sector
da construción. Mais, se as vi-
vendas xa están construídas,
que emprego se fomenta? En
realidade do que se trata é de
mobilizar o stock de vivendas
baleiras de bancos e constru-
toras. Isto é o que Feixóo deno-
mina "rebaixas de impostos
selectivas". E tan selectivas.
Porque a Xunta vai incremen-
tar até un 360% os tributos que
gravan o consumo de auga, in-
cluída a que vén de pozos e tra-
ídas privadas. E, aproveitando
a suba do IVE, a partir do 1 de
xullo a Xunta vén de incremen-
tar até nun 11% a peaxe das au-
tovías da súa titularidade.
"Ímolo pasar mal", anuncia a
conselleira de Facenda. "Imos
ter que recortar os servizos pú-
blicos", recoñece Feixóo. Mais,
ao tempo, a Xunta vai gastar
catro millóns de euros nunha
visita papal de oito horas aos
que aínda hai que lle sumar
outros catro millons en contra-
tos publicitarios licitados nos
ultimos meses.

Iso si, a obra publica vaise
manter. Ainda que sexa a me-
dio desas iniciativas de finan-
ciamento privado que fan que
o hospital de Vigo teñamos que
o pagar tres veces (de 268 a 860
millons) e a autovía Carballo-
Berdoias catro (dos 216 millons
que custa aos 1.089 que se vai
embolsar a adxudicataria).�

A Xunta vai aumentar 
un 360% os impostos
da auga, incluída
a que vén de pozos e traídas
privadas”

’’

PRIMEIRAS ESTIMACIÓNS

A XUNTA REDUCE
OS ORZAMENTOS
EN 950 MILLÓNS

As contas da Xunta volven
adelgazar por mor da crise.
Desta vez, a Consellaría de
Facenda avanzou un recorte
de case 950 millóns de euros,
o equivalente, segundo Mar-
ta Fernández Currás, ao “or-
zamento completo de Eco-
nomía, Presidencia, Cultura
e Mar xuntos”. Ao longo da
rolda de prensa, Currás fixo
continuas referencias ao
“mantemento dos servizos
esenciais”, mais non pechou
a porta a unha revisión á bai-
xa nas contas das consellarías
que xestionan estes servizos,
como sanidade, dependen-
cia ou educación. Nos orza-

mentos do 2010, os gastos sa-
nitarios, educativos e de
atención social dispuxeron
de 198 millóns menos. A con-
selleira identificou como
“moi complexa” a adapta-

ción ao novo escenario, que
cada departamento realizará
dende agora e até outubro,
momento no que se coñece-
rá a versión definitiva dos or-
zamentos.�

A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. RAFAEL PASADAS / A.G.N.

MEMORIA HISTÓRICA

AS VÍTIMAS DO FRANQUISMO
HOMENAXEADAS
EN SAN SIMÓN

Un total de 300 persoas asis-
tiron o 18 de xullo na Illa de
San Simón (Redondela) á
homenaxe nacional en re-
cordo das vítimas do fran-

quismo e as súas familias. O
acto organizado polas Aso-
ciacións para a Recupera-
ción da Memoria histórica
adheridas á Iniciativa Galega
pola Memoria, segue a tradi-
ción comezada en 2006 –o
ano da memoria.

Os organizadores aludi-
ron á necesidade de “sacar á

boia a verdade silenciada” e
de “restaurar a honra” dos
demócratas perseguidos.

En representación dos
presos, Heriberto Rodríguez
Bermejo lembrou as súas
“tristes vivencias” no cárce-
re da illa, onde “escoitaba
continuamente” as execu-
cións.�

Asistentes ao acto sobre as vítimas do franquismo celebrado en San Simón (Redondela.
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ESTATUT’’
Damián Villalaín

Como o PP usaba o recurso
previo de inconstitucio-

nalidade para paralizar a apli-
cación de leis que non eran do
seu agrado, o PSOE derrogou
no 1985 esa figura legal. Foi un
erro de efectos explosivos. No
caso do Estatut catalán, apro-
bado en referendo e sometido
despois á corrección do Tribu-
nal Constitucional, o catastrófi-
co resultado é un choque de le-
xitimidades para o cal non hai
solución doada.

Debe prevalecer a expresión
directa da soberanía popular
ou a Razón Constitucional en-
carnada polo TC? A este inte-
rrogante engádeselle o áspero
asunto do debate “nacional”.
Tanto o PP como os partidos
catalanistas e os maxistrados
do TC conseguiron centrar a
polémica sobre o Estatut nun
concepto tan discutido e discu-
tible como o de “nación”. Isto é
o máis paradoxal da xestión
política e mediática da senten-
za do TC: a disputa principal si-
túase nunha cuestión lingüísti-
co-simbólica, a nación, de im-
posible obxectivación e recolli-
da nun preámbulo carente de
eficacia xurídica, sen que pare-
za importar moito a grande
ampliación do autogoberno
catalán que a sentenza ratifica.

O proceso estatutario cata-
lán supón a derrota do “pro-
xecto non nacionalista de na-
ción” auspiciado polo PSC e ti-
midamente avalado polo
PSOE. Faltoulles aos socialis-
tas pedagoxía, convicción e
claridade de ideas. Sobroulle
ao PP españolismo suprema-
cista e afán de humillación.
Ganan os nacionalismos, o es-
pañol e o catalán. Mas e Raxoi
presidirán en breve a Generali-
tat e o goberno de España. E o
secular debate territorial, ese
que quixo resolver a Constitu-
ción, seguirá hexemonizando
a política española 30 anos
máis, polo menos.�

Gañaron os nacionalismos,
o catalán
e o español”

’’

O proceso de transformación
das caixas avanza rápido e xa
se poden facer algúns balan-
ces. Houbo fusión galega e ao
final non predominou, como
se anunciaba aos inicios, Cai-
xa Galicia, en función do seu
tamaño, senón que se produ-
ciu un pacto igualitario ou, se
cadra, con maior presenza de
Caixanova, sen que este cam-
bio no centro de gravidade fo-
se xustificado publicamente,
aínda que algúns apuntan coa
boca pequena a que a caixa do
sur estaba máis saneada. 

Pero o máis importante é
que houbo fusión, tal e como
deseñou o parlamento galego,
por unanimidade ao princi-
pio, logo co apoio do PP no go-
berno e máis do BNG.

Queda, con todo, moito por
facer. A capacidade de Galicia
para soster unha certa auto-
nomía financeira só acaba de
superar a primeira eliminato-
ria. Mais, é o momento de pre-
guntarse que tería pasado se
non houbese fusión. 

De non haber fusión gale-
ga, a alternativa de Caixanova
e tamén de Caixa Galicia era
un SIP (Sistema Institucional
de Protección), un acordo de
cada unha delas con outras
caixas foráneas. Esta alternati-
va foi presentada por algúns
comentaristas, durante me-
ses, como un proceso aséptico
e reversíbel. Non era así. Ban-

co de España e goberno cen-
tral xa anunciaban que os SIP,
que solicitasen diñeiro do
FROB, serían irreversíbeis.
Agora o mesmo Banco de Es-
paña e o goberno veñen de re-
coñecer que os SIP estarán di-
rixidas desde o despacho de
Miguel Ángel Fernández Or-
doñez, presidente do noso
banco central, e polo Ministe-
rio de Economía e Facenda. Is-
to significa que de non ter ha-
bido fusión galega, a estas ho-
ras os depósitos de Caixanova
e de Caixa Galicia estarían sen-
do xa administrados desde
Madrid... e para sempre xa-
mais. Adeus á galeguidade das
caixas e adeus a autonomía fi-
nanceira de Galiza; e os pe-
quenos e medianos empresa-
rios galegos a facer cola nos

despachos madrileños para
conseguir un pequeno crédito
para a súa empresa ou nego-
cio. Alí terían que esmerarse
en explicar o que é un conve-

nio pesqueiro con outro país
ou que Pontevedra, a pesar de
ser capital de provincia, non
ten máis habitantes que Vigo.

Por certo que o alcalde des-
ta última cidade, Abel Caballe-
ro, convocou no seu día unha
manifestación co lema: “Non
á fusión das caixas”. Ocultou
que a non fusión non sería un
triunfo do “viguismo” senón
que traería consigo un SIP e,
polo tanto, como xa dixemos,
unha dirección única madrile-
ña para os aforros do sur e do
norte. Caballero non pode es-
tar contento, porque non
triunfou a súa proposta. Tam-
pouco se pode dicir que esti-
vese mal informado. El mes-
mo comentou que tiña fío di-
recto co Ministerio, vía Partido
Socialista (hai que lembrar
que foi ministro e que aínda
conserva algúns dos seus con-
tactos). Calquera observador
podería concluír, a esta altura
dos acontecementos, que o al-
calde de Vigo actuou como ca-
balo de Troia das teses madri-
leñas que estaban –e seguen
estando– descontentas coa
proposta do parlamento gale-
go e a súa lei de caixas. 

O aforro galego estivo, du-
rante uns poucos meses, ao
borde de coller as maletas da
emigración. Polo de agora
permanece a salvo, pero hai
que pasar as eliminatorias
que faltan.�

CABALLERO DE TROIA
TRIBUNA �Pedro González.

De non ter habido fusión
galega, habería dúas SIP e os
aforros galegos estarían
agora na Castellana” 

’’

Caballero non pode estar
contento, porque non
triunfou a súa proposta”

’’

O ‘non á fusión das caixas’ foi o lema da manifestación convocada polo Alcalde de Vi-

go, Abel Caballero.                                                                                                                                               PACO VILABARROS
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cábel no novo polígono vigués
de Navia. En 2007, 32 compra-
dores de vivendas denunciaron
ter pagado até 33 mil euros de
máis por facerse con pisos pro-
texidos. A promotora argumen-
tou que o sobreprezo estivo xus-
tificado polas melloras realiza-
das no edificio. A protesta levou
a Consellaría de Vivenda, do go-
berno bipartito, a intervir, pero
o expediente tivo que ser parali-
zado ao optaren os veciños pola

Pedro González
Telmo Martín é o candidato po-
pulará alcaldía de Pontevedra.
Trátase dun home de 52 anos
que comezou a súa vida laboral
en Meaño de fontaneiro, cando
ía traballar nunha motocicleta
Gilera, e que hoxe administra
varias sociedades, unha delas
Construcuatro, da que posúe o
33% do capital. A empresa fíxo-
se a comezos da última década
cunha importante parcela edifi-

vía penal. A Audiencia Provincial
considerou que non existía deli-
to, aínda que si infraccións ad-
ministrativas, polo que se arqui-
vou o caso. Deste modo, o expe-
diente volve á consellaría, que
agora ten como responsábel ao
popularAgustín Hernández.  

A causa administrativa con-
tra Construcuatro pode acabar
cunha multa de un millón de
euros, a devolución das comi-
sións ilegais e a inhabilitación
para edificar vivenda protexida
durante seis anos. Pero está
disposta a Xunta a executar a
sanción? Son moitos os que o
dubidan, sobre todo despois
de que Feixóo e Raxoi estivesen
en Pontevedra o pasado día 10,
arroupando a Telmo Martín,
como candidato, por segunda
vez, á alcaldía de Pontevedra.�

Que facer con Telmo Martín?

María Xosé Queizán

O apoio mutuo como factor
da evolucióné un libro de

Piotr Kropotkine (1842- 1921),
principal teórico do movemen-
to anarquista, é un texto opti-
mista que, partindo da base da
solidariedade entre os animais
e os salvaxes, deduce a posibili-
dade dunha sociedade xusta e
sen estado. Nega a famosa frase
de que o home é lobo para o ho-
me, así como as investigacións
de Lorenz, Sobre a agresión,ou
mesmo as teorías da evolución
de Charles Darwin, na que a
evolución das especies prodú-
cese por competición. Cando o
avance científico ten por obxec-
to entes mínimos e a unidade
básica da selección natural non
é a especie, a poboación, @ indi-
vidu@, senón unha pequena
unidade de material xenético,
chega Richard Dawkins, coa
obra O xen egoísta, para expli-
carnos que o benestar das espe-
cies, consideradas no seu con-
xunto, son conceptos que care-
cen de sentido canto á evolu-
ción. “Se unha sociedade aspira
a construír un sistema máis
xusto no que as persoas coope-
ren xenerosamente e con al-
truísmo ao ben común, pouca
axuda pode esperar da natureza
biolóxica”. Temos, pois, que en-
sinar a xenerosidade porque
nacemos egoístas, e debemos
comprender isto para modifi-
car os seus designios, algo que
ningunha outra especie conse-
guiu xamais. E iso é o que pode
conseguir aquela sociedade an-
siada por Kropotkine. O propio
Dawkins recoñece que o novo
caldo é a cultura humana. Os
produtos culturais, ideas, músi-
ca, inventos, van seguir vivindo
máis alá dos xenes da persoa
que os creou. A nosa capacida-
de de conformar o futuro pode
liberarnos dos xenes egoístas e
fomentar o altruísmo, sen o cal
non habería civilización.�

O APOIO MUTUO’’

’’Os produtos culturais van 
seguir vivindo máis alá dos

xenes da persoa
que os creou”

XO
SÉ

 L
O

IS

O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández [á esquerda] preséntalle ao líder do PP no Concello de Pontevedra, Telmo
Martín,o plan do parque loxístico de Vilaboa.                                                                                                                                                                                                   PEPE FERRíÍN / A.G.N.

A fotografía do Castro de Fazou-
ro, publicada na páxina 38 do nº
1.415 é da autoría de LLaannssbbrriiccaaee,,
baixo unha licencia Creative
Commons.�

FE DE ERROS

A Consellaría de Medio
Ambiente debe decidir
sobre o expediente
ao construtor
que cobrou sobreprezos
en Vigo

’’Está disposta a Xunta
a executar a sanción?
Son moitos os que
o dubidan, sobre todo
despois de que Feixóo
e Raxoi o arroupasen
en Pontevedra”

A mediados dos setenta, Telmo

Martín emigrou a Alemaña, onde

se empregou como ferralleiro.

Anos despois regresaba e, en

1979, fundaba Hierros Santa

Cruz, empresa que chegou a tra-

ballar para Fomento cando era ti-

tular do ministerio Francisco Álva-

rez Cascos (2000-2004). 

Martín afiliárase ao Partido

Popular aos 40 anos e foi durante

oito alcalde de Sanxenxo, un dos

municipios co urbanismo máis

polémico da costa atlántica. Ta-

mén fundou Construcuatro e, en

2007, participaba xa na xestión

doutras quince empresas, se-

gundo unha reportaxe de Inter-

viu dedicada a glosar a escura fi-

gura deste home que non em-

bargante ten os ollos claros e de

novo presumía de bo mozo e de

cabelos louros. 

Como nas novelas de Sciascia,

son tantas as denuncias, versións

e rumores que circulan sobre a

súa vida, algúns con graves impli-

cacións, que resulta difícil saber o

que hai de certo en moitos deles.

Agrupando as opinións dos veci-

ños de Sanxenxo, as páxinas de

blogs que o mencionan, xunto

coas numerosas follas do rexistro

da propiedade ás que está vincu-

lado, é posíbel reunir material su-

ficiente para falar dun dos políti-

cos-empresarios máis polémicos

neste momento en Galiza. 

O seu papel no polígono de

Navia non se reduce ao cobro de

sobreprezos. Máis retorcida foi

aínda a forma na que se fixo cun-

ha importante parcela despois

dun beneficioso canxe co Insti-

tuto Galego da Vivenda, logo de

que unha familia xitana (pagada

por quen?) ocupase os primeiros

terreos. �

Un empresario á italiana
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MÁIS LISTOS
QUE OS CENSORES

O artista plástico e editor AAll--
bbeerrttoo  CCoorraazzóónn  publica en El
País un artigo sobre o desexo
de facer libros no que reme-
mora algúns momentos da súa
actividade profesional, pasaxes
ilustrativas de como era a vida
durante o franquismo e como
se comportaban algúns dos
seus protagonistas. “A aven-
tura editorial tivo un abrupto
final cando Manuel Fraga Iri-
barne, ministro de Informa-
ción e Turismo da ditadura,
nos retirou a licenza de edi-
ción. Foi inútil que lle mostrá-
semos como foramos submi-
sos a todo o proceso de cen-
sura, primeiro cos orixinais,
logo coas traducións e, final-
mente, até coas cubertas, que
tamén pasaban censura pre-
via. Fraga recibiunos no seu
despacho ministerial, e fa-
cendo unha exhibición da súa
condición de energúmeno, na
que era un verdadeiro mestre,
expulsounos “por roxos”. Deu
un gran golpe sobre a mesa e li-
quidou calquera argumento
razoábel. O problema, se-
gundo dixo, estaba en que era-
mos uns “roxos” máis listos
que os seus censores. Conse-
guir unha licenza de editor na-
quelas circunstancias parecía
imposíbel até que recordei que
me chamaba igual que o meu
pai. Un Alberto Corazón, alfé-
rez provisional, falanxista, que
conseguira o título de avogado
a través dos “exames patrióti-
cos”, nos que na posguerra con
presentarte de uniforme, brazo
no alto e pistola ao cinto, con-
vertíasche en arquitecto, enxe-
ñeiro ou rexistrador da propie-
dade. Pedín unha licenza edi-
torial e enchín os papeis coma
se fose o meu pai. E aquilo fun-
cionou”.�

PACO VÁZQUEZ,
O ZURDO CONTRARIADO

Do franquismo tamén fala
FFrraanncciissccoo  VVáázzqquueezz nunha re-
portaxe da sección estival de
La Voz de Galicia dedicada aos
veráns da nenez de distintas
personaxes. O ex alcalde da
Coruña era un rapaz moi de
asfalto que veraneou nun lugar
tan exótico como Parga: “Teño
un recordo moi bonito daque-
las vacacións, porque para un
neno de cidade descubrir os
formigueiros, cazar grilos cun
pauciño, aprender a cazar ras

cunha pucha ás beiras do río,
iso era como saír de safari por
África”. A noticia non explica

que pensaban os indíxenas da-
quel rapaz que na fotografía da
reportaxe aparece cunha man
vendada. “A foto é moi de
neno en Riazor, que era onde
acostumaban a levarme os
meus pais. Aquilo era un
mundo. Na man esquerda
teño unha especie de mano-
pla, porque me vendaban para
impedir que empregase esa
man, porque eu son zurdo.
Considerábase nesa época que
ser manecho era unha infrac-
ción das normas estabeleci-
das. E para min esa luva era un

auténtico martirio”. Agora en-
tendémolo todo.�

AS FANTASMAS
QUE AGACHA ZP

O presidente do Goberno cen-
tral, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, pasa por horas baixas e os
ataques acrecentan, aínda que
algunhas voces disparan contra
fantasmas que semellan muí-
ños de vento. Unha delas é a de
JJoosséé  MMaarrííaa  CCaarrrraassccaall  en ABC. O
veterano xornalista asegura
que “o máis grave é que Zapa-
tero segue disposto ao diálogo
con eles [os nacionalistas], di
que os comprende e dá a en-
tender que o ferrollo do TC
pode abrirse a través de «nor-
mas», ditadas por decreto. Con-
cretamente, a pretensión catalá
de ter a súa propia xustiza, á
marxe e á altura da española.
Ou sexa, o seu «Estado de De-
reito». Ao fondo de todo iso está
aquela maldita frase de «darei-
vos o que me pidades», que Za-
patero pronunciou no Palau
Sant Jordi, cando el non pode
dar o que é anticonstitucional.
Entón enganou a España cos
nacionalistas cataláns. O TC
obrigoulle a enganar os nacio-
nalistas cataláns con España. E
agora disponse a enganar de
novo a España cos nacionalis-
tas. Onte dicíalles que Zapatero
é, politicamente, un cadáver.
Pero advertíaos de que é un ca-
dáver que anda, o que o fai do-
bremente perigoso. Sabe que
do PP e da auténtica esquerda,
á que traizoou, non pode espe-
rar axuda. Só lle quedan os na-
cionalistas. Pero os nacionalis-
tas non se contentarán esta vez
con promesas. Queren realida-
des. E xa sabemos a última rea-
lidade que buscan os naciona-
listas: deixar de ser españois.
Con menos que iso non van
contentar. É o que van esixir a
Zapatero para permitirlle se-
guir gobernando. E Raxoi, a
todo iso, sen decatarse, co seu
rimbombante discurso de
sempre, pedíndolle a Zapatero
que se vaia. Cando todos sabe-
mos que nin se vai, porque xa
non ten nada que perder, nin os
nacionalistas o deixarán irse,
porque é o único que pode dar-
lles a súa nación. Quero dicir
que os dous próximos anos se-
rán aínda máis perigosos polí-
tica que economicamente”.
Fronte a este razoamento hai
que preguntarse, se os naciona-
listas deixan de ser españois,
como van axudar a ZP?�
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CO CAMPO DE
BATALLA NA PEL
María Reimóndez

Aquí mesmo, sen movernos
do sitio, cada unha de nós

leva enriba un campo de batalla.
Ou se cadra debería dicir “é” un
campo de batalla. Deseñado
para que outros fagan del as
súas relixións e os seus Estados.
As sociedades occidentais mi-
ran por enriba do ombreiro
aqueles países onde ás mulleres
se lles “obriga” a levar certas ves-
timentas. Entendemos a obriga
extrema como un decreto legal
e son poucos os países onde esta
premisa se cumpra. Se entende-
mos a obriga como unha san-
ción social entón esta existe en
todas as esquinas das nosas ci-
dades. A imposición social
dunha certa vestimenta está na
cerna da división de xénero das
sociedades. Ademais, esta im-
posición vén claramente mar-
cada por valores sexistas que
nuns casos ditaminan agochar e
noutros ensinar. Deste lado as
mulleres empolíncase en zan-
cos que, como ben ten expli-
cado Mª Xosé Queizán, provo-
can danos de saúde graves, in-
cluída a discapacidade na idade
avanzada. Deste lado, no
campo de batalla que é o meu
corpo, todos os anos coa che-
gada do verán teño que aturar as
miradas, os dedos que sinalan,
risos e comentarios por non de-
pilar as pernas. Non son estas
entón imposicións sexistas de
vestimenta? Porén, ningunha
está lexislada. Tampouco a op-
ción relixiosa das monxas de le-
var touca, igualmente sexista.
Tampouco as opcións relixio-
sas de vestimenta masculina,
ou para o caso ningunha op-
ción de vestimenta masculina
en xeral. Visto todo isto non sei
como pode resultar “igualita-
rio” que un Estado regule o que
as mulleres debemos levar
posto ou non. Non é ese preci-
samente o extremo máis fun-
damentalista da imposición
dunha vestimenta?�

’’

’’Non sei como resulta
igualitario  que un Estado
regule o que
as mulleres
poden levar posto
ou non ”

ENPOLEIROALLEO

Alberto Corazón. THOMAS CANET

’’Non se lles pode tapar
a boca a quen
se senten unha nación” 

[José L. Rodriguez Zapatero]

Francisco Vázquez na praia de cativo. 
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Luís Rodríguez Pérez (Mos,
1943) preside a Comunidade
de Montes de Cabral en Vigo e
durante 18 anos estivo á fronte
da Asociación de Veciños da
mesma parroquia. Como líder
veciñal defende o poder da so-
ciedade civil fronte as Adminis-
tracións públicas nun labor
que considera político pero
que transcende esta activi-
dade. Nesta entrevista fala da
súa traxectoria persoal e das
entidades das que forma parte. 
VVoosstteeddeess  ddeessttááccaannssee  pprreecciissaa--
mmeennttee  ppoorr  tteerr  oo  mmoonnttee  eenn  mmooii
bboo  eessttaaddoo..
Particularmente estou moi sa-
tisfeito. Os bombeiros de Vigo
din que é o mellor monte e os
técnicos forestais aseguran que
a comunidade de Cabral está
entre as mellores de Galiza. Só
tivemos un lume en seis anos e
collemos o pirómano. Preocu-
pámonos pola súa limpeza e te-
mos 160.000 metros dedicados
a parques públicos con todo o
equipamento. E aínda que
unha parte do monte está para
aproveitamentos madeirábeis,
plantamos especies autóctonas
e árbores para que duren.
TTaamméénn  ssee  ddeessttaaccoouu  áá  ffrroonnttee  ddaa
AAssoocciiaacciióónn  VVeecciiññaall,,  CCuullttuurraall  ee
DDeeppoorrttiivvaa  ddee  CCaabbrraall,,  qquuee  pprreessii--
ddiiuu  dduurraannttee  ddeezzaaooiittoo  aannooss..
Deixeino porque estou xubi-
lado, desexo ter un pouco de
vida. Cando cheguei á directiva
estabamos empeñados e cando
marchei deixamos o patrimo-
nio multiplicado. Tamén logra-
mos unificar a parroquia e que
se levase o saneamento. Foi un
éxito colectivo, da directiva e
dos veciños.
VVeexxoo  qquuee  ppeennssaa  qquuee  hhaaii  mmaarrxxee
ppaarraa  aa  aaccttuuaacciióónn  ddaa  ssoocciieeddaaddee
cciivviill..
Traballando conséguense cou-
sas. Non me queixo das Admi-
nistracións, aínda que na Co-
munidade de Montes nunca re-
cibimos subvencións. Algunha
multa, se cadra, si, porque ás ve-
ces hai que evitar algúns trámi-
tes. Imos zafando e estamos
mellor que cando entrei. Hoxe
non temos moitos cartos, aínda
que podemos pagar os gastos
correntes, mais aumentamos
moito o patrimonio. A socie-
dade civil ten que actuar e ás ve-
ces defenderse da Administra-

ción. Cando a nosa directiva ini-
ciou o seu traballo, acusáronos
de tolos porque pretendiamos
litigar contra Aena e Fomento.
Pensaban que non íamos gañar
e o resultado está aí: vencemos.
Todos están moi contentos.
PPeennssaa  qquuee  aa  ppoollííttiiccaa  ddeebbee  iinntteerr--
vviirr  nnaa  ssoocciieeddaaddee  cciivviill??
Eu son o máis político de todos.
Estou no partido do Goberno
central e enfróntome a diario
con Fomento, con Aena... enti-
dades dirixidas polos socialis-
tas. De todos os xeitos, na miña
directiva da Comunidade de
Montes hai xente dos tres parti-
dos. O importante é que traballe
en beneficio de todos.
EEnnttóónn  ttaall  vveezz  sseexxaa  uunnhhaa  ccuueess--
ttiióónn  ddee  ccaarráácctteerr..  UUnn  hhoommee
ccoommaa  vvoosstteeddee,,  qquuee  ttrraabbaalllloouu
nnaass  ppllaattaaffoorrmmaass  ppeettrroollííffeerraass......
Iso non ten nada que ver. Ás
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llos a menos que non inicien un
proceso expropiatorio ou que
non haxa acordo en setembro.
Confiamos nos tribunais.
PPoorr  qquuee  tteeiimmaa  AAeennaa  ccoonn  nnoonn
ppaaggaarr??
Queren o terreo gratis ou case
regalado. Pensan que é monte e
non custa nada. Pasaba sempre
cando os terreos non estaban
rexistrados a nome da Comuni-
dade de Montes. En realidade,
temos problemas con todos:
Aena, Fomento, o concello de
Mos... En Madrid descoñecen a
figura do monte comunal e a
consecuencia é que pensan que
poden quedar con el. Por outro
lado, Cabral é unha parroquia
moi próxima á cidade e os con-
flitos son inevitábeis.
ÁÁss  vveecceess  ddáá  aa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee
ooss  eessttáánn  aaccuussaannddoo  ddee  ppoouuccoo
ssoolliiddaarriiooss..
Buscan poñer a cidadanía en
contra nosa. Mais nós sempre
dixemos que aínda que quere-
mos preservar o monte, non es-
tamos en contra do progreso.
Un exemplo é o de Peinador.
Cando o conflito se agravou, di-
xéronos que precisaban máis
terreo por razóns de seguridade
da torre de control. Aceptamos
de contado, aínda que reclama-
mos o prezo que vale. Hai que
respectar os dereitos dos comu-
neiros e non rematar co monte.
O último ano ampliamos o
noso patrimonio en 1,2 millóns
de metros de superficie porque
a lei de montes obriga a reinves-
tir os beneficios.�

veces o importante é a expe-
riencia, outras ter a vocación
de arriscarse. Ao mellor, se
chego a ser unha persoa con
máis estudos, actuaría con pre-
caución e non teríamos alcan-
zado estes resultados. O único
que se aprende nas platafor-
mas é a sufrir e a traballar.
ÉÉ  dduurroo??
Traballei en Endesa nas Pontes
e alí era máis duro porque non
había tanta seguridade coma
nas plataformas. Se marchei foi
porque me botaron por facerlle
fronte á empresa debido aos ac-
cidentes. Hoxe, as circunstan-
cias se cadra son outras.
PPoorr  oouuttrroo  llaaddoo,,  AAeennaa  sseegguuee  sseenn
cceeddeerr  aannttee  aass  rreeiivviinnddiiccaacciióónnss
ddooss  vveecciiññooss  ddee  CCaabbrraall  aa  ppeessaarr
ddooss  pprroonnuunncciiaammeennttooss  xxuuddiicciiaaiiss..
Desde hai sete anos temos un
contencioso coa Axencia Espa-
ñola de Navegación Aérea pola
ampliación do aeroporto por-
que despois de aceptar pagar-
nos polos terreos, dixeron que
non tiñan clara a nosa propie-
dade. Iso desembocou nun pro-
ceso xudicial con varios fallos
que nos deron a razón. Por iso
pensabamos que nunha reu-
nión do xoves 15 de xullo ían ce-
der. Hai sete anos o noso prezo
era de 16 euros o metro, hoxe re-
clamamos 50, aínda que o mer-
cado indica que o valor é de 72
euros, que foi o que Fomento
nos pagou por outros terreos en
Puxeiros. De todos os xeitos, a
nosa intención é deixar que
obren e non paralizar os traba-
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Luís Rodríguez, líder veciñal

‘A sociedade civil ten que actuar e,
ás veces, defenderse da Administración’

PACO VILABARROS

ESTADO
DO  MALESTAR 
Xavier López Rodríguez

En pleno subidónmundia-
lista, quen non soñou que o

éxito levaría emparellada a saída
da crise? Ilusión xustificada, con
agoiros de analistas económicos
capaces de cifrar subas nas taxas
do PIB. Carafio. Por uns días ata
puidemos esquecer esa enorme
lousa que tiñamos e temos en-
riba. Coa resaca, co triunfo de-
portivo xa instalado como un re-
cordo cada vez máis afastado e
con menos incidencia na nosa
autoestima, que nos queda? Me-
nos confianza no futuro. Para os
mozos que aspiran a entrar no
mercado laboral, escasas posibi-
lidades. Para os parados, escasas
oportunidades. Para os que vían
a proximidade da xubilación
como un futuro agarimoso, auga
fría: nin tan pronto nin tan ben.
Se á condición de próximo á xu-
bilación se lle acumula a de  nai
ou pai  de mozo en idade  de ini-
ciar ou consolidar etapa laboral,
coa realidade do paro como pre-
sente e futuro probable... Que lle
queda? Un crecente estado de
desasosego. Se non xubilan os
xubilables, onde se van colocar
os que veñen pedindo paso? Ma-
lestar xeral, iso queda.  Din que
levabamos anos vivindo na so-
ciedade ou no Estado do benes-
tar. Coas melloras sociais apadri-
ñadas polo actual Goberno do
Estado, era doado deixarse levar
por esa ilusión colectiva. Máis
dura resulta agora a aterraxe no
estado do malestar porque todo
canto nos chega só serve para
acentualo. No mellor dos casos,
cobrar menos e traballar máis
tempo. Aos cidadáns do co-
mún cústanos crer que se lles
vaia tocar a carteira aos gran-
des patrimonios ou ás rendas
máis altas, que serán as entida-
des financeiras rescatadas as
que nos rescaten das futuras
crises. Non nos custa crer, pola
contra, que se nos reclamarán
novos sacrificios para avanzar
no estado do malestar.�

’’

’’Se non xubilan os xubilables,
onde se van colocar
os que veñen
pedindo paso”

’’O único que se aprende
nas plataformas petrolíferas
é a sufrir e a traballar”

’’En Madrid descoñecen
a figura do monte comunal
e a consecuencia é que
pensan que poden
quedar con el”
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desde a fundación da axencia
Radial Press en 1964, á direc-
ción da Axencia Efe, con innu-
merábeis éxitos nos que desta-
ca a revista Ciudadano. Nunha
entrevista que lle fixemos en

2008, cando dirixía a Casa de
Galicia en Madrid, xa reflexio-
naba sobre o xornalismo que
vivimos hoxe “hai verdadeiros
sementadores de odio, verda-
deiros muíños de crispación,

sobre todo na radio. No asunto
hai ideoloxía e tamén busca de
rendibilidade, porque desde o
punto de vista da información
hai un xornalismo finalista
–sexa para liquidar a González
ou a Zapatero– no que só im-
porta o obxectivo final e os fei-
tos carecen de importancia
porque se poden adobiar para
lograr ese obxectivo. O fenó-
meno tal como se dá na COPE
é difícil atopalo noutros países
[naquela altura Jiménez Lo-
santos era a estrela da emiso-
ra]. Tanta deformación da rea-
lidade, tanto poñer a lupa so-
bre o que poda dividir a socie-
dade non o vexo noutras emi-
soras da nosa orbe”.

NOVELA CON TESE. Ignorando as
afirmacións do autor, cando le-
mos que o director do xornal El
Espejo, se chama Pascual V.
Rosales, non fai falta ter unha
imaxinación de ouro para tras-
poñer Pedro J. Ramírez. A tra-
ma da novela transcorre polo
mundo da cultura e das redac-
cións dos xornais. Arranca coa
celebración do quince aniver-
sario dun xornal de éxito e per-
corre diferentes escenarios, de
Madrid ao Líbano, de onde é o
antagonista odiado por Pascual
V. Rosales, David Talmati, un
director teatral de éxito que
irrompe na celebración para
demoler a festa “felicítote Pas-
cual V. por envelenar  a nosa so-
ciedade co teu xornalismo tóxi-
co, no que a manipulación e a
calumnia son a regra. Ilustre fa-
bricante da mentira. O teu éxito
é o resplandor do esterco”.

Construída como unha no-
vela con doses de intriga, Palo-
mares sérvese do conflito de
Oriente Medio, para explicar
os sistemas de manipulación
da información como un xogo
de espellos interminábel, nos
que o orixinal e o reflectido
acaban confundindo o lector
de prensa, que parte do pacto
tácito de que o impreso no pa-
pel é certo, sen contar con que
a mistura adecuada de feitos
certos, insinuacións e datos fó-
ra de contexto ou simplemente
imaxinados, pero con doses de
verosimilitude, serven para
construír todo un sistema de
xornalismo con apariencia de
liberdade.�

Xan Carballa
Distinguir entre xornalismo
veraz e verosímil, é unha das
ocupacións de Los laberintos
del espejo (Ediciones B), o tra-
ballo que Palomares (Calvos de
Randín, 1935) vén de publicar.
Unha obra de ficción, na que o
autor di non representar per-
sonaxes reais, pero que o lector
sen dúbida identifica coas
prácticas de parte do xornalis-
mo en España desde os anos
90, en particular o modelo ini-
ciado por El Mundo e conti-
nuado con diferentes xeitos
por gran parte da prensa, radio
e TV dominada pola dereita.

A autoridade do xornalista
galego aliméntase en case cin-
cuenta anos de traxectoria,

Ráchase a fronte común catalá sobre o Estatuto no Congreso. Os partidos

políticos cataláns non conseguiron levar ás Cortes o texto de mínimos que aca-

daran no Parlamento catalán. A proposta pactada entre o PSOE e o PSC foi de-

rrotada cos votos en contra dos restantes grupos da cámara que votaron na súa

contra. PP, CiU, ERC, PNV, Nafarroa Bai e UPyD sumaron os seus votos, un total de

174, fronte aos 169 que ten o grupo socialista.�

CRISPACIÓN NA PRENSA

O formato dunha novela permítelle ao xornalista
Alfonso S. Palomares, trazar a radiografía do
xornalismo de dereitas que triunfa en España
seguindo o modelo de El Mundo. É, na súa opinión,
o paso do xornalismo veraz ao xornalismo verosímil

Como incendiar as portadas
con noticias falsas pero críbeis

Alfonso S. Palomaresdurante a presentacion do libro Los laberintos del espejo. PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’A autoridade de Palomares
aliméntase en, case,
cincuenta anos
de traxectoria xornalística”

–Salma, podes inventar todo
o que queiras, non poñas lí-
mites á túa imaxinación, pe-
ro coida moito que sexa ve-
rosímil, xa sabes, non deixes
indicio algún polo que poida
sospeitarse a falsidade. Resu-
mindo, que sexa verosímil e
que ninguén poida probar

que é falso o que escribes.
–Non te preocupes, Lu-

cien. Teño experiencia, sei o
que me dis e o que me queres
dicir. Reflexionei bastante so-
bre o xornalismo verosímil,
ese xornalismo sen fronteiras,
nin códigos éticos, como os
define un meu amigo.�

Xornalismo verosímil

Os nomes
dos xornais
Aquí, no Líbano, nalgunhas
cidades, existen publica-
cións diarias, semanais e
mensuais que se chaman El
Espejo, e ao xustificar ese
nome falan de veracidade e
de reflectir a realidade (...)
Case todos facían algo así
como un xuramento, asegu-
rando que o seu papel sería
como o do espello colocado
fronte os feitos (...) no prólo-
go dun libro Walid Abdou xa
advertía de que os nomes
dos xornais non condicio-
naban os seus contidos, nin
a súa conciencia ética, nin a
súa obxectividade, tampou-
co a densidade do seu ama-
relismo, nin os pregues da
manipulación. O curioso é
que os títulos eran a carga
retórica que facían sobre
eles nos editoriais do pri-
meiro número.�

Punto de vista
Resulta moi perigoso aso-
marse ao exterior ou levarlle
a contraria a Pascual V. Can-
do soltaba unha orde de
chumbo para esmagar unha
información ou sobala para
darlle un rostro diferente. As
noticias clave, con repercu-
sión social e transcendencia
política, era como bolas de
cera tépeda, había que mol-
dealas conforme ás estrate-
xias informativas de Pascual
V. Contalas desde a perspec-
tiva máis conveniente para
os seus intereses ou os seus
fins. (...) A pregoada inde-
pendencia de Pascual V. es-
taba montada sobre unha
enredadeira de intereses cal-
culados. Había que partir
duns dogmas establecidos e
inquebrantábeis ao editar
unha noticia referida a un
determinado personaxe, por
exemplo, cando o protago-
nista era o ministro de Inte-
rior, por positivos que fosen
os feitos e exitosas as deci-
sións tomadas, había que
cargar as tintas sobre a con-
dición perversa e sibilina do
personaxe.�

Rodríguez Zapatero conversa co portavoz de ERC no Congreso

dos Deputados, Joan Ridao [á dereita] o 22 de xuño.     

ANDREA COMAS / REUTERS

10-11 estado.qxd  20/7/10  22:26  Página 2



10-11 estado.qxd  20/7/10  22:26  Página 3



MUNDO.12. ANOSATERRA
22 - 28 DE XULLO DE 2010

Katarzyna Araczewska
da Universidade de Lodz, Polonia é cola-

boradora do IGADI (www.igadi.org)

O 4 de xullo, na segunda volta
das eleccións presidenciais en
Polonia, enfrontáronse Bronis-
law Komorowski e Jaroslaw
Kaczynski, representantes de
dous dos máis importantes gru-
pos políticos do país. Tras unha
difícil campaña electoral, Ko-
morowski, presidente en fun-
cións desde abril tras a morte en
accidente aéreo do ex presiden-
te Lech Kaczynski, superou ao
seu opoñente e irmán xemelgo
do presidente falecido por unha
escasa vantaxe de 53% a 47% 

Por suposto, a vitoria de Ko-
morowski é tamén un éxito pa-
ra o seu partido, a Plataforma
Cívica (centrodereita), e o go-
berno formado principalmen-
te por esta. Para a Plataforma,
cansada da presidencia de
Lech Kaczynski nun período
marcado polo prolongado
conflito entre o goberno e o
presidente, o triunfo de Komo-
rowski supón un verdadeiro
alivio. É dicir, é razoábel supo-
ñer que o presidente electo uti-
lizará o veto presidencial con
maior moderación e non só
para obstaculizar as reformas
propostas polo goberno, co cal
facilitará a cooperación entre
os representantes do poder
Executivo. 

Con todo, a pasividade do
goberno polaco non é unica-
mente o resultado da escasa
cooperación entre este e o xefe
de Estado. Parece que, en moi-
tos casos, á Plataforma fáltanlle
medios ou intencións para
cumprir as súas promesas
electorais. Neste sentido, a vi-
toria de Komorowski tamén
pode significar grandes proble-
mas para o seu partido. 

O goberno, privado da últi-

ma escusa para non pór en
marcha as prometidas refor-
mas, non ten outro remedio
que empezar a realizar o seu
programa. Pola contra, corre o

risco de fracasar nas próximas
eleccións lexislativas no 2011. 

KACZYNSKI CONTA CON APOIOS. Ade-
mais, tampouco se pode igno-
rar o resultado de Kaczynski. O
líder do partido Lei e Xustiza,
de carácter conservador e ide-
oloxía católica, ao principio da
campaña gozaba dun 30% do
apoio electoral. Con todo, ao
longo dos tres últimos meses,
este número crecía sistemati-
camente para terminar nun
47% de votos na segunda volta. 

Por suposto, unha parte des-
tes votos é o resultado da com-
paixón causada pola traxedia
persoal de Kaczynski, habil-
mente subliñada ao longo da
campaña. No entanto, o au-
mento deste apoio tan radical
pode tamén explicarse como un
sinal indirecto da valoración ne-
gativa da política do goberno. 

De igual xeito hai que inter-
pretar o relativo éxito de Grze-
gorz Napieralski, o novo líder da
Alianza da Esquerda Democrá-

tica, que na primeira rolda das
eleccións sorprendentemente
obtivo o 14% dos votos. Agora
ben,  o seu resultado non pode
contemplarse como un reflexo
do aumento da popularidade
da esquerda. Napieralski non é
o típico representante do seu
partido. Iso pode significar que a
Alianza está aspirando a formar
a coalición con calquera partido
que gañe as próximas eleccións
lexislativas. Por tanto, pódese
esperar que ambos os partidos
de dereita inclinaranse suave-
mente cara ao centro, non só
para gañar o apoio dos electores
máis moderados senón tamén
para preparar o ambiente para a
futura coalición. 

De todos os xeitos, o primei-
ro ano de presidencia de Ko-
morowski será moi interesante
de desde o punto de vista das
eleccións lexislativas do 2011.
O crucial será a postura do go-
berno, que pode converter o
triunfo de Komorowski na vi-
toria da Lei e Xustiza.�

O triunfo de
Komorowski
nas presidenciais
non garante que o ano
que vén Kaczynski
estea descartado
para ser presidente
do goberno

O primeiro ministro polaco, Donald Tusk[abaixo] xunto ao presidente, Bronislaw Komorowski. PETER ANDREWS / REUTERS  

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

Nos últimos 80 anos, a re-
forma que vén de aprobar

a Cámara de Representantes
dos EE UU é a máis importan-
te. É certo que non conseguiu
Barack Obama o cen por cento
das súas propostas, pero iso é o
lóxico nun proxecto de seme-
llante envergadura como o que
foi aprobado.

Ten razón na síntese que o
propio presidente fixo da lei
aprobada: “Esta reforma é boa
para as familias, boa para as
empresas e boa para a econo-
mía”. E aínda poderiamos en-
gadir que é boa para os demais
países, porque non poderán en
diante esquecer o esencial des-
ta reforma nas súas lexisla-
cións.

Moi en síntese –a Lei ten
2.300 páxinas–, regúlanse  a
prevención do risco sistémico,
baixo un consello de vixilancia
da estabilidade financeira, así
como a neutralización dos es-
tabelecementos “too big to
fail”: o Estado non asumirá a
quebra das entidades senón
unha compañía federal de se-
guros de depósitos bancarios.

A limitación das actividades
especulativas dos bancos, fa-
cer transparente a mercado
opaco dos produtos derivados
–entre os que se atopan os
chamados créditos subpri-
mes, orixe da catástrofe finan-
ceira na que aínda estamos– e
protexer os consumidores das
malas prácticas bancarias, son
as demais achegas da norma-
tiva aprobada.

É certo que non se conse-
guiu o chamado imposto á
banca, co que se poderían ter
recadado 19.000 millóns de dó-
lares ao ano; pero non hai a
menor dúbida do éxito do pre-
sidente, que se suma ao obtido
coa reforma sanitaria. E, como
xa suxeriamos, esta reforma le-
vará a que outros países fagan
as súas propias regulacións
bancarias.�

LATEXOS

OBAMA REGULA
OS MERCADOS

’’

Non hai a menor dúbida 
do éxito de Obama,
que se suma
ao da reforma
sanitaria”

’’

’’Con Komorowski no poder,
o goberno quedou sen
escusas para non
desenvolver o seu
programa”

’’Os dous partidos de dereita
achegaranse ao centro para
facilitar unha posíbel
coalición coa esquerda”

Polonia,
tirapuxa de dúas dereitas
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cando sae da presidencia tan
só permanecen 12. 

Ao tempo acusa o presiden-
te saínte de poñer minas no ca-
miño de retirada para dificultar
a presidencia de Santos. Den-
de que se deterioraron as rela-
cións bilaterais con Venezuela,
hai un ano, perdéronse: medio
millón de empregos, cinco mi-
llóns de persoas viven en difi-
cultades nas fronteiras, e cada
día Colombia perde dous mi-
llóns e medio de dólares, por
deteriorar as relacións cun país
con que existía un enorme su-
perávit comercial. 

ACUSACIÓNS NUNCA PROBADAS.
Desde o 28 de xullo de 2009, as
relacións bilaterais están "con-
xeladas" por decisión de Hugo
Chávez, que considerou irres-
ponsábeis as acusacións do
goberno de Uribe de que se
achou en poder de guerrilleiros
das FARC armamento com-
prado polas forzas militares ve-
nezolanas a Suecia, cousa que
Uribe nunca probou.

Non menos autorizado é o
diario El Tiempo,o principal de
Colombia, trabe do apoio me-
diático ao uribismo, vencellado
historicamente á dinastía dos
Santos. O xornal subliñou nun

editorial desta semana o inusual
do feito que a escasas tres sema-
nas de deixar o palacio presi-
dencial da Casa de Nariño o seu
morador estea esforzándose en
poñer paus na roda ao presi-
dente electo, o que designou co-
mo o seu lexítimo herdeiro”.

Para Chávez  a interpreta-
ción é simple. Dende hai anos
Uribe só é un lector autorizado
dos ditados de Washington.
Cada pouco é voceiro de falsas
historias de ficción, que nunca
proba, coa intención de illar o
triunfo político de dez anos de
Revolución Bolivariana.

No Consello Permanente
da Organización de Estados
Americanos (OEA) Uribe ten
una nova oportunidade de
contrastar a súa credibilidade,
de probar a presenza consenti-
da en Venezuela de catro xefes
das Forzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC)
e do Exército de Liberación Na-
cional, que di posuír por infor-
macións entregadas por 12
desmobilizados protexidos.

Se coñece as coordenadas
dos campamentos das FARC, é
hora de presentalas para o seu
conferimento por unha comi-
sión internacional da OEA. Até
agora non foi quen de facelo.�

altos cargos coa administra-
ción Uribe.

Pode que aínda non chega-
se o desamor, pero con certeza
acabou a paixón. Ninguén co-
mo o curmán do electo Juan
Manuel Santos, o ex presidente
Ernesto Samper, quen asegura
que a era Uribe significou “un-
ha das épocas máis sinistras”
na diplomacia nacional. Can-
do chegou ao poder existían 37
países aos que calquera colom-
biano podía entrar sen visa,

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección e

a Análise Exterior (IPAEX)

“Uribe condiciona a Santos Fin
da lúa de mel Uribe-Santos?”
Esta era a pregunta que se fací-
an dende a revista colombiana
La Semana. Asegurando, a
continuación, que se está a
xestar unha disputa na sombra
entre o pai do uribismo e o seu
delfín. Distancias que  aparen-
temente se sitúan no campo
das diferenzas estratéxicas en
política exterior rexional, espe-
cialmente con Venezuela, on-
de o novo capítulo da crise nas
relacións entre ambos países
foi o principal motivo de ten-
sión entre os presidentes , xa
que Uribe discorda das liñas de
distensión que Santos está a
debuxar con Ecuador e o seu
veciño do leste, pero que  os
politicólogos colombianos si-
túan tamén en razóns mais do-
mésticas de loita de poder, tras
coñecerse os primeiros nome-
amentos que fixo Santos, que
rompen o cordón umbilical de

Presidente saínte e entrante aumentan a distancia
entre si por mor das diferentes estratexias
diplomáticas a respecto de Venezuela

Santos quere liberarse
da sombra de Uribe

O presidente de Colombia, Álvaro Uribe[de costas] saúda o seu futuro substituto, Juan Manuel Santos. REUTERS

VIOLENCIA / LATINOAMÉRICA

DENUNCIAN
PLANS  CRIMINAIS

Case ao mesmo tempo, o se-
cretario xeral do Partido Co-
munista de Colombia, Jaime
Caycedo, e a
voceira do
Movimento
dos Sem Te-
rra brasilei-
ro, Janaina
Stronzake,
denuncia-
ron ante os
medios de
comunicación plans crimi-
nais. No primeiro caso con-
tra a propia vida do político,
concelleiro en Bogotá, amea-
zado por Salvatore Mancuso,
líder do principal grupo pa-
ramilitar de ultradereita do
país. No caso brasileiro,
Stronzake advertiu do au-
mento de presións por parte
de terratenentes, incluídos
incidentes armados con mi-
licias privadas dos magnates
agrarios. No caso colombia-
no, a coalición de partidos de
esquerda que se presenta ás
eleccións baixo a denomina-
ción do Polo, subliña que no
último ano máis dunha du-
cia de cargos electos foron
asasinados “simplemente
por seren de esquerdas”.�

REFORMA POLÍTICA / BOLIVIA

ESTADO PLURINACIONAL
E DEREITO INDÍXENA

A Asembleia Plurinacional
de Bolivia vén de aprobar un
monllo de reformas estrutu-
rais de aplicación práctica
dos novos principios consti-
tucionais. A principal novi-
dade é a aprobación de dife-
rentes normas que conver-
ten o país sudamericano
nun Estado plurinacional,
con ampla autonomía para
as rexións pero tamén para
os Concellos e as comunida-
des indíxenas. Neste punto,
a nova lei recoñece que os
indíxenas poden recuperar
formas de goberno e dereito
tradicional dentro do marco
lexislativo estatal. O presi-
dente boliviano, Evo Mora-
les, anunciou de aquí a fin
de ano un amplo programa
de reformas sociais.�

Jaime Caycedo,
secretario xeral do

Partido Comunis-

ta de Colombia.

Asemblea Plurinacional de Bolivia.
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’’Cando Uribe chegou ao
poder, os colombianos
podían entrar sen visa en 37
países, hoxe só en 12”

’’Uribe nunca probou a 
relación do goberno de
Venezuela coas FARC”
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Que as chancelarías e os me-
dios de comunicación inter-
nacionais veñan, desde hai
cincuenta anos, outorgándo-
lle tanto tempo e espazo ao
que sucede en Cuba non dei-
xa de ser unha anomalía difícil
de comprender.

Con todo, a frase anterior
contén unha imprecisión. A
atención internacional non es-
tivo nunca centrada en Cuba
como xeneralidade, o que sería
máis doado de entender ao
contar a illa cun sistema políti-
co diferente ao da maioría dos
países que a circundan, senón
case en exclusiva na situación
dos dereitos humanos. 

Ninguén pode poñer en dú-
bida a importancia dos dereitos
humanos, pero chaman a aten-
ción algunhas comparacións.
En 1979 había en Cuba moitos
máis presos políticos que na ac-
tualidade, boa parte dos cales
–3.600– foron postos en liberda-
de grazas aos acordos co, da-
quela, presidente norteameri-
cano James Carter. A comezos
de 2010 quedaban na illa 167
presos de carácter político, 34
menos que o ano anterior. De-
les, 52 foron liberados estes días
tras as conversas entre o gober-
no, a Igrexa e o ministro Morati-
nos. A pesar da notábel diferen-
cia de número, entre 1979 e ho-
xe, o interese internacional so-
bre este aspecto non parece ter
decaído un ápice. 

Se, en vez dunha compara-
ción no tempo, facemos unha
relación con outros países, a
sorpresa é aínda maior. En Co-
lombia, por exemplo, o servizo

secreto presidencial, DAS, cre-
ado por Uribe e vixente ao lon-
go dos seus oito anos de man-
dato, causou máis de cen víti-
mas entre opositores, sindica-
listas e defensores dos dereitos
humanos. Todas esas vítimas,
sen relación coa guerrilla, de-
nunciaron torturas, intimida-
cións, etc. Ningún informe de
Amnistía Internacional, en

cambio, lle atribúe a Cuba ca-
sos de tortura física, asasinatos
por razóns políticas ou existen-
cia de desaparecidos.

Tense argumentado que o
réxime cubano conta cunha
policía moi eficaz que prevé as
disidencias (para silencialas)
ou que envía ao exilio os dis-
cordantes. Mais tamén é certo
que nos 50 anos de revolución
ningún medio de prensa in-
ternacional publicou ningun-
ha noticia de manifestacións
reprimidas a golpes pola forza
pública ou de levantamentos
populares. Tampouco é posí-
bel supoñer que a oposición
interior carece da coraxe dos
opositores clandestinos dou-
tras ditaduras latinoamerica-

nas, moito máis duras e baixo
as que si se produciron, en
cambio, actos de protesta vio-
lentos e visíbeis. 

Parece claro deducir que o
réxime cubano é medido por
un baremo diferente, baremo
ademais que non contempla
moitos outros factores rela-
cionados coa satisfacción dos
cidadáns, como son os educa-
tivos ou sanitarios, dos cales
só as asociacións declarada-
mente pro-cubanas parecen
ter interese en falar, malia a
súa importancia.

E isto último condúcenos a
unha conclusión: a pesar das
aparencias apuntadas ao prin-
cipio, o que molesta de Cuba
non é o número de presos, se-

nón o réxime. Un réxime ou
sistema político que é, á  vez, di-
sidente respecto da doutrina
que impera hoxe no mundo. 

Un alto funcionario cubano,
preguntado recentemente pola
folga de fame de Fariñas, en
comparación coa realizada po-
la saharauí Aminatou Haidar
en Lanzarote, lembraba que
Fariñas ten o apoio de moitos
países e o goberno cubano de
case ningún, mentres que a sa-
harauí só é apoiada por unha
minoría, ao tempo  que o go-
berno marroquí conta coa lexi-
timidade outorgada por todas
as grandes potencias. Malia a
solidariedade que sempre me-
rece unha vítima non son casos
polo tanto comparábeis.�

PRESOS CUBANOS, POUCOS E FAMOSOS
TRIBUNA �Xaime Frías.

Os presos cubanos Omar Rodríguez, Julio César Gálvez, Ricardo González, José L. García Paneque e Léster González [desde a esquerda] en Madrid.   ANDREA COMAS / REUTERS

’’A pesar de que hai moitos
menos presos que
hai anos, a atención
occidental non variou”
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Jorquera resaltou a firmeza
do presidente ante os débiles e
a súa debilidade ante os fortes.
Así, foi capaz de recortar sala-
rios e gastos sociais, pero non
se atreveu a aprobar “unha re-
forma fiscal progresiva que
grave as rendas máis altas”.

Jorquera tamén acusou o lí-
der socialista de falar de des-
centralización política ao
tempo que amparaba as deci-
sións do Tribunal Constitucio-
nal e promulgaba leis como a
das Caixas que centralizan
aínda máis a economía. Ta-

Xaime Frías
O debate da política estatal,
que tivo lugar no congreso os
pasados 15 e 16 de xullo, xirou
sobre a política económica.
Francisco Jorquera, deputado
do BNG no congreso cualifi-
cou a intervención do presi-
dente Zapatero de “discurso
trampa”, porque, na súa opi-
nión, partiu “da premisa de
que as únicas políticas posí-
beis son as que está a facer”,
mentres que o BNG considera
“que son posíbeis outras me-
didas”.

mén se negou a crer que o ac-
tual goberno español sexa an-
tidogmático, “simplemente se
converteu aos dogmas da de-
reita”, dixo.

NIN PESCA, NIN LEITE, NIN NAVAL...
Jorquera lembrou os vetos
produtivos que padece Galiza
e que sería esencial resolver
para saír da crise: “Somos
unha potencia pesqueira
–dixo–, pero nunha Europa
que proclama a libre circula-
ción de mercadorías, capitais e
traballadores, a nosa frota
comproba cada ano como se
recorta a súa capacidade pro-
dutiva e se lle veta o acceso a
numerosos caladoiros. 

“Somos unha potencia lác-
tea, mais o sector está lastrado
por un reparto inxusto das co-

tas de produción, mentres que
os excedentes doutros países
invaden os nosos mercados e
arruínan os prezos. A conse-
cuencia é que continúan pe-
chando numerosas explota-
cións gandeiras porque a
grave crise de prezos non se
corrixiu a pesar do pacto subs-
crito o pasado ano. 

“A Galiza de hoxe é un país
cunha clara vocación indus-
trial, mais o noso desenvolve-
mento industrial non pode
prescindir dun dos seus vecto-
res estratéxicos, como é a
construción naval, limitado
por vetos políticos. 

“Somos unha potencia
eléctrica, mais Galiza histori-
camente asumiu os custos
desta especialización produ-
tiva sen apenas extraer benefi-

Tecnópole, Sabón e San Cibrao das Viñas, ‘casos de éxito’ en I+D+i.O par-

que tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) e os polígonos de Sabón, na Coruña e

San Cibrao das Viñas veñen de lograr acordos para levar adiante proxectos de

I+D+i conxuntos no marco do programa de Cooperación entre Parques Indus-

triais e Tecnolóxicos . Os proxectos de I+D+i que se están a impulsar en Galicia

desenvólvense no ámbito da enxeñería de materiais e o medio ambiente. �

Jorquera acusa a Zapatero de ser
forte cos débiles e débil cos fortes

DEBATE DE ESTADO NO CONGRESO

O nacionalista critica o presidente por ‘centralizar’
a economía e asumir as ideas da dereita
aínda que hai outra política económica posíbel
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FOLGA XERAL,
POR FIN?
’’

Xan María Castro Paz

O goberno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero ofrece

un balance económico nega-
tivo polo seu tratamento da
crise. Pero resulta curiosa,
aínda que explicábel, a prolife-
ración de opinións e mesmo
pronunciamentos a favor de
que os sindicatos convocasen
unha folga xeral contra a polí-
tica do goberno ou contra a
crise. Moitas destas opinións
procedían da dereita política,
de comentaristas conservado-
res, e adoptaban un estilo po-
pulista; en menor medida,
desde o campo sindical.

Desde as voces autorizadas
dos sindicatos –ao menos da
súa maioría– desestimábase a
conveniencia de convocar a
folga xeral, fundamentalmente
porque non se recortaban de-
reitos. A situación modificouse
radicalmente a partir do plan
de axuste do goberno, con me-
didas como a redución dos sa-
larios no sector público, a con-
xelación das pensións e o re-
corte dos investimentos.

O ramo púxose co remate
sen acordo do diálogo social,
polo que o goberno abordou
unilateralmente a reforma la-
boral, propiciando facilitar o
despedimento, debilitar a ne-
gociación colectiva e privatizar
a xestión do desemprego.

Moitos dos que antes recla-
maban unha folga xeral, agora
xa non a ven tan ben, argu-
mentan que non solucionará
ren e que empeorará as cousas.
Opino, pola contra, que é o
momento de realizala, xa que a
folga xeral é un instrumento
que só debe utilizarse en con-
tadas ocasións, cando existan
motivos suficientes e prece-
dida dunha exhaustiva explica-
ción a traballadores e traballa-
doras e á cidadanía, con obxec-
tivos claros e conseguíbeis.�

A folga xeral é un
instrumento que só debe
utilizarse en contadas
ocasións”

’’

Jose Luis Rodriguez Zapaterono Parlamento de Estrasburgo presentando o resultado da presidencia española da UE durante seis meses.  VINCENT KESSLER / REUTERS.
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tima alusión á falta de accións
do goberno español para su-
primirlle o veto ao estaleiro
Navantia.

UNHA LIÑA ECONÓMICA QUE O APRO-
XIMA AO PP E O SEPARA DO BNG.
Banca, reforma laboral e pen-
sións, foron tres ámbitos nos que
o deputado nacionalista, mos-
trou un criterio oposto ao do pre-
sidente do goberno central.

Respecto da banca Jor-
quera dixo: “A reforma finan-
ceira necesaria debe pasar por
unha maior regulación, por
crear unha banca pública, por
reforzar a natureza social e o
vínculo territorial das caixas de
aforro. Non embargante, o
que nos propoñen é o contra-
rio. Dar pasos de cara á banca-
rización e privatización total
das caixas. Quizais sexa esta
unha das claves do proceso re-
centralizador. A descentraliza-
ción do poder político é in-
compatíbel coa concentración
do poder económico e finan-
ceiro polo que vostedes pare-
cen apostar”.

Sobre emprego, o deputado
do BNG sinalou que “é o fra-
caso do modelo de crece-
mento o que provocou a des-
trución masiva de emprego e
non a suposta inflexibilidade
do mercado laboral. Un mo-
delo baseado no predominio
da economía especulativa, un
modelo que buscou a compe-
titividade na degradación e
precarización da forza de tra-
ballo e non na contribución do
coñecemento e valor engadido
ao proceso produtivo. Como
de forma tan brillante expoñía
un deputado do seu grupo par-
lamentario, a organización do
traballo é o corolario da estru-
tura produtiva dunha econo-
mía e non ao revés”.�

cios da mesma. E agora, tras
ver como os nosos recursos
mineiros se esgotaban para
fornecerlle electricidade a ou-
tros territorios, e tras realizar
fortes investimentos para re-
converter a nosas vellas térmi-
cas e reducir as súas emisións,
o Decreto do carbón ameaza o
seu futuro e a actividade eco-
nómica de comarcas enteiras
como as das Pontes e Mei-
rama. Por certo, ¿o decreto do
carbón non é proteccionismo,
non son axudas públicas que
alteran a competencia? O seu
goberno neste tema si que fixo

xestións activas en Bruxelas,
xusto o que non fixo, aínda
que se comprometeu a facelo,
con Galiza”.

Jorquera referíase nesta úl-
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ser
rtes

Manuel Cao

Asentenza do Tribunal Constitucional (TC) sobre o Es-
tatut de Catalunya demorouse case catro anos e foi

feita pública en dúas partes: unha cos artigos anulados e
outra cos reinterpretados. Coas dúbidas de lexitimidade
dun TC cuns membros recusados e outros co mandato ca-
ducado, a sentenza verá minada a súa eficacia debido á
fortaleza, grao de organización e dinamismo da sociedade
civil posta de manifesto na gran manifestación do 10 de xu-
llo en Barcelona. Doutra banda, a integración na UE e a
globalización minimiza o risco dos procesos de indepen-
dencia polo que a redefinición do status político-institu-
cional de Catalunya conta cun gran abano de posibilida-
des e os casos do Kósovo e Bélxica poden ser moi útiles
para darlle saída ao problema das nacións sen Estado en
Europa.

O nivel de incumprimento das normas en España está a
servir para reconducir aquelas partes declaradas anticons-
titucionais mediante a aprobación de leis orgánicas e auto-
nómicas que volvan encher de contido o Estatut forzando
o PP (partido menor en Catalunya) a recurrir continua-
mente á panca dun TC cada vez máis deslexitimado. As
campañas anticatalás tiveron un certo éxito pero atoparon
unha defensa conxunta e firme do autogoberno por parte
dos axentes clave de Catalunya (medios de comunicación,
partidos políticos, sindicatos, patronal e capital social or-
ganizado).

Dende o punto de vista económico, o punto central
atinxe o tema do financiamento, que queda supeditado á
vontade do Estado e aos acordos do Consello de Política
Fiscal e Financeira, o que afecta á negociación bilateral e
aos límites que impoñía na distribución dos investimentos
e recursos estatais. A sentenza é clara e semella que a única
vía para consolidar a Generalitat está nun concerto econó-
mico como o aplicado en Euskadi e Navarra. Outro punto
afectado foi o teito competencial, que queda minguado
polos regulamentos do Estado central reducindo as posibi-
bilidades de estender a acción de goberno a novas compe-
tencias e realizar políticas activas orientadas a competir na
economía global.

A sentenza do Estatut entronca coa historia política do
Estado español, incapaz de valorizar a súa pluralidade,
sempre renuente a recoñecer a mera diversidade en mate-
ria cultural e lingüística e con dificultades para aceptar as
preferencias colectivas expresadas nas eleccións democrá-
ticas. Na insensibilidade da elite mesetaria latexa un com-
plexo que noutras épocas se suplía coa forza do Estado
pero agora ha de superarse mediante o diálogo, a negocia-
ción e o exercicio da responsabilidade fiscal e política pola
xestión dos recursos financeiros e das preferencias sociais.

Galicia atópase nunha encrucillada na que debe decidir
se quere redefinir o seu Estatuto e aumentar as cotas de au-
togoberno. É aventurado albiscar as estratexias reais de
cada grupo pero nestes asuntos é onde se forxa e xoga o fu-
turo dunha sociedade con vontade de pertenza colectiva,
dinámica propia e perspectiva global.�

A sentenza do Estatut 
entronca coa historia política
do Estado español, incapaz
de valorizar a súa pluralidade”

’’

’’
O RECORTE 
DO ESTATUT

Francisco Jorquera, deputado do BNG no Congreso. A.G.N.

Sobre a idade de xubilación e
as pensións, o deputado afir-
mou: “Alongar linealmente a
idade de xubilación é inxusto.
A esperanza de vida non é a
mesma segundo a clase social
de pertenza ou a actividade la-
boral desenvolvida e a idade
media de xubilación en Es-
paña xa está por riba da media
europea. Pero ademais, non

hai razóns de urxencia que
xustifiquen a reforma que se
propón. Hai trinta anos xa se

dicía que a día de hoxe o sis-
tema sería insostíbel e o sis-
tema pechou 2008 cun superá-
vit de 50.000 millóns. Non hai
razóns de urxencia que xustifi-
quen a reforma que se propón
ou, mellor dito, hai unha: ofre-
cerlle un novo nicho de nego-
cio, cos seus plans de pensións,
aos tiburóns financeiros que
provocaron esta crise”.�

As pensións, un negocio privado?

’’A idade de xubilación
xa está por riba
da media europea”

’’Jorquera lembrou os vetos
produtivos
que padece Galiza”
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vivir un mundial. Aínda que, de-
bido ao gran momento que es-
taba a atravesar o Real Madrid
de mediados do século XX, e Es-
paña estaba nas quinielas pre-
vias ao Campionato do Mundo,
os Santamaría, Rial, Di Stéfano,
Puskas e Gento, nunca poderí-
an demostrar a súa valía nun
torneo destas características.

O fracaso da selección espa-
ñola repetiríase oito anos des-
pois, en 1966, cando unha nova
xeración de futbolistas, entre os
que se encontraban Iríbar,
Amancio, Pirri e Luís Suárez, en-
tre outros, non pasaba da pri-
meira rolda despois de que dous
anos antes acadara o primeiro
título continental. O mundial
británico ía ser o de Franz Bec-
kenbauer, que se convertería
nun dos ídolos europeos duran-
te máis dunha década.

DA CONSAGRACIÓN DO BRASIL Á ‘LA-
RANXA MECÁNICA’. En 1970, cando
o Brasil se fai co trofeo “Jules
Rimet” en propiedade consá-
grase coma a gran potencia
futbolística internacional, ao
ser a primeira selección que
acada tres títulos mundiais. No
seu equipo, ademais de des-
puntar a presenza de Pelé, des-
tacan Gerson, Tostão, Jairzin-
ho, Rivelinho e o porteiro Leão.
Mentres, en Italia, que tamén
aspiraba ao tricampionato, sa-

lienta a presenza de Bettega e
Boninsegna, que logo serían os
grandes motores da Ju-

Deportivo-Zaragoza e Celta-
Barcelona B, na primeira xorna-
da de liga. O Deportivo da Coruña

comezara a Liga en Riazor recibindo

ao Zaragoza, mentres que o Celta

debutará en Balaídos ante o Barce-

lona B. O campionato ligueiro co-

mezará o 29 de agosto. En primeira

división rematará o 22 de maio, da-

ta na que o Coruña se enfrontará ao

Valencia, mentres que en segunda

categoría concluirá o 5 de xuño. O

Celta pechará a campaña ante o

Cartagena.�

Antonio Cendán
Até hai dúas décadas, o Mundial
de Fútbol era principalmente o
escaparate das novas estrelas do
deporte do balón. A partir de
1990 deu unha virada, de modo
que xa non sempre serve para
descubrir novos valores, xa que
chegan ao torneo consagradas,
debido ao crecemento que ex-
perimentaron as grandes ligas
europeas e, como non, a conso-
lidación da Liga de Campións.
Pero, ollando cara atrás, hai
pouco máis de medio século, o
Mundial era o evento do depor-
te do balón por excelencia. Nel
reveláronse futbolistas coma
Pelé, Beckenbauer, Gerd Mü-
ller, Mario Kempes, Paolo Rossi
ou a “Laranxa Mecánica”. Pola
contra, dende a década dos no-
venta, a Copa da FIFA serviu de
reafirmación a figuras ben co-
ñecidas. Aí están os casos de Ro-
naldo Nazário de Lima, Zinedi-
ne Zidane ou a máis recente se-
lección española, feita coa base
do FC Barcelona, considerado o
club máis regular do mundo
dos últimos dous anos.

DO XURDIMENTO DE PELÉ A AUSENCIA
DE DI STÉFANO. En 1958, no mun-
dial de Suecia, xurdía un mozo
brasileiro que, en pouco tempo,
ía ser a grande admiración do
fútbol. Edson Arantes do Nasci-
mento, coñecido coma Pelé,
con tan só 17 anos converteuse
na gran perla negra do balompé
mundial. Grazas ao seu xogo e
ao triunfo do “jogo bonito”, Bra-
sil deixaba atrás o “maracana-
zo” de 1950. Nese mesmo tor-
neo, unha das grandes ausen-
cias era a selección española, eli-
minada na fase previa. A gran fi-
gura do fútbol europeo nese
momento, Alfredo Di Stefano
perdía a súa grande ocasión de

O campionato pasou de ser un
escaparate para novos futbolistas a un
escenario de figuras consagradas

Mundial, de promesas a estrelas
FÚTBOL

Materazzirecibe o testarazo de Zidanedurante a final da Copa do Mundo do 2006 en Berlin.                                                   PETER SCHOLS / REUTERS

’’En 1958, no mundial
de Suecia xurdía un mozo
brasileiro que,
en pouco tempo, ía ser
a grande admiración
do fútbol internacional”

GARY HERSHORN / REUTERS

O momento
do cambio
A Copa de Europa de clubs co-

mezou a celebrarse en 1956. Até

ese momento as competicións

internacionais por equipos eran

inexistentes ou pouco relevan-

tes, de aí que os Mundiais fosen

o lugar principal para dar a coñe-

cer as futuras estrelas.�

>>>

Maradona ergue a Copa do Mundo

despois de Arxentina derrotar

a Alemania do Oeste por  3-2

en Mexico en 1986.     
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ventus que rivalizaba co
Ajax de Amsterdam pola hexe-
monía do fútbol continental.

É a partir de 1974 cando se
producen os primeiros cambios
de rumbo nos mundiais. Nas
grandes favoritas figuran xa fut-
bolistas consagrados que aspi-
ran tan só a un título máis, prin-
cipalmente os europeos. Os su-
damericanos son os que seguen
a acudir á Copa do Mundo na
busca desa fama que lles permi-
ta xogar nos grandes clubs de
Europa. O mundial xermano
dos anos setenta serve coma a
concepción do fútbol de blo-
ques compactos. Na final míde-
se o fútbol total que practicaba a
“Laranxa Mecánica”, formada
parcialmente polo Ajax de Ams-
terdam, contra o fútbol efectista
representado tamén, de xeito
parcial, polo Bayern Munich.
Este campionato foi, tamén, o
de figuras secundarias entre as
que salientaba o porteiro sueco
Hellstroem, o dianteiro centro
uruguaio Fernando Morena e,
tamén, a revelación do fútbol do
leste de Europa, representado
por Polonia. 

KEMPES, ROSSI E MARADONA. Ar-
xentina’78 é o mundial de Mario
Kempes, aínda que xorde a re-
velación de Paolo Rossi, un ita-
liano que, catro anos despois,
sería o auténtico “rei” do Mun-
dial de España. Mentres, o Brasil
de Zico naufraga de novo e con
el o “jogo bonito”. O torneo da
FIFA xogado en terras hispanas
representou tamén o triunfo
dun veterano por excelencia, o
porteiro italiano Dino Zoff que,
con 41 anos, convertíase no xo-
gador máis vello en levantar a
Copa do Mundo.

México’86 foi o mundial de
Maradona, no que o xogador ar-
xentino puxo en evidencia a súa
calidade nos campos de xogo,
aínda que tan só un ano antes
saíra pola porta de atrás do FC
Barcelona. O seu éxito neste
campionato non sería outra
cousa que o comezo dunha es-
calada imparábel de polémica
que se mantivo até o mundial
de Sudáfrica, no que estivo no
banco da selección albiceleste.�
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Sete medallas para o atletismo galego nos Campionatos de España.
Os atletas galegos veñen de acadar  seis medallas de prata e unha de bronce

nos campionatos de España absolutos celebrados en Avilés. Os subcampio-

natos foron acadados por Xosé Manuel Vila, Virxinia Villar, Begoña Garrido
[na foto], Lorena Luaces, Xosé Antonio Palomanes e Isaac Vicente. Pola súa

banda, Jean Marie Okutu acadou o bronce en salto de lonxitude.�

>>>
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ou Eduardo Blanco Amor, cu-
xos libros en castelán están
practicamente desaparecidos”.

O PAPEL DA PRENSA. Cal é entón a
causa real do pouco interese do
canon literario galego fóra? O di-
rector de Galaxia, Vítor Freixa-
nes –que tamén foi directivo do
selo madrileño Alianza Edito-

CULTURA.20. ANOSATERRA
22 - 28 DE XULLO DE 2010

César Lorenzo Gil

C ontan que o día que
morreu o escritor
Carlos Casares, en to-
da a redacción do

principal xornal madrileño, El
País,non había nin un só redac-
tor con idea suficiente para escri-
bir unha necrolóxica do director
de Galaxia, pese a ter sido cola-
borador dese diario. Autores
consagrados das nosas letras, ca-
so do propio Casares, X.L.Mén-
dez Ferrín ou Uxío Novoneyra
son practicamente descoñeci-
dos no resto do Estado e só pe-
quenos selos –moitas veces con
sede fóra de Madrid– se atreven
a traducir autores contemporá-
neos, caso de Alfredo Conde ou
Teresa Moure, por exemplo.

O escritor Suso de Toro é un-
ha das excepcións á regra. Xunta
a Manuel Rivas acumula varias
traducións, tanto ao castelán co-
ma a outras linguas, con respec-
tábel éxito de crítica e vendas.
“Dei pasado a alfándega pero ti-
ven que pagar nas propias car-
nes o tránsito”, comenta. Para
De Toro, o principal problema é
o preconcepto que os historia-
dores da literatura española te-
ñen coa literatura galega. “As le-
tras xogan un papel moi impor-
tante na construción da identi-
dade nacional. E esa identidade
faise baixo os mandados dunha
determinada ideoloxía que,

ademais de non considerar pro-
piamente “españois” os escrito-
res que traballamos en galego
ou éuscaro ou catalán, procura
marcar ben a diferenza entre a
cultura maior, a central, e as me-
nores, neste caso a galega”.

Constantino Bértolo é edi-
tor no grupo Random House
Mondadori e el mesmo publi-
cou obras galegas en castelán.
Na súa opinión, a mentalidade
editorial española só concibe
unha estratexia. “Seguindo o
modelo colonial, o poder cen-
tral só vai á periferia na busca
de materias primas que lle de-
an lucro. Iso ocorre cos libros.
Baixo a ditadura da lista de li-
bros máis vendidos, os editores
van buscando un autor que
produza vendas. É por iso que
seleccionan dous, tres nomes e
os explotan. O resto ignórano”.

É o que De Toro denomina o
quiñón. “Cando me convidan a
un debate televisivo, non que-
ren saber nada da miña obra. Eu
son a “cota” galega e punto”.

O editor Moisés Barcia, co-
fundador da Axencia Literaria
Galega, conta con graza como
un editor de Madrid rexeitou tra-
ducir a obra dun dos seus escri-
tores representados. “Un autor
galego?, preguntou. É que a lite-
ratura galega quédanos un pou-
co afastada, dixo. E tan afastada!
500 km hoxe son un mundo!”

Manuel Bragado, director

de Xerais, foi nomeado estes
días presidente da Asociación
Galega de Editores. O seu diag-
nóstico é positivo en canto ao
número de autores galegos tra-
ducidos nos últimos 20 anos.
“O problema foi que non tive-
ron continuidade. Aos editores
españois fáltalles curiosidade
para esculcar nas literaturas
peninsulares, por puro pre-
concepto. É máis doado arris-
carse co nórdico que toque que
escribiu unha novela negra”.

É o que define o crítico litera-
rio galego, residente en Barcelo-
na, Xesús González Gómez co-
mo “monoautor”. “Non hai
máis catecismo ca as vendas. O
paradigma é lograr o éxito e ex-
plotalo até que deixa de render.
A literatura galega parte con des-
vantaxe nesa carreira. Primeiro
porque destaca en poesía, o xé-
nero menos exportábel, e se-
gundo porque en Madrid non
se tratan como autores propios
nomes como Álvaro Cunqueiro

rial–, relaciona as dificultades de
expansión da nosa cultura cun
problema xeral da nosa econo-
mía nesa área. “Non temos peso
específico no Estado. No Con-
greso dos Deputados apenas se
fala de Galiza. A nosa demogra-
fía é minguante e os nosos axen-
tes económicos son incapaces
de afianzarse no exterior. Hai
excepcións, claro, coma Pesca-
nova ou Zara, pero tamén pode-
mos falar delas na literatura: De
Toro e Rivas”.

Para Suso de Toro, a expre-
sión da ideoloxía dominante a
través da prensa non ten alterna-
tiva. “A única prensa “nacional”
é a madrileña. A catalá ben podía
servir de contrapunto pero deci-
diu limitarse ao seu propio terri-
torio. Por iso todas as mensaxes
culturais nos chegan desde o
mesmo punto de vista. Como
escritor galego eu non son visto
máis que como un literato an-
tropolóxico, coas características
que se lle supoñen a Galiza: a
maxia, o humor, o mundo rural
ou o contacto co salvaxe... Fóra
diso non hai osíxeno”.

Constantino Bértolo repara
noutro fenómeno. “Se Rivas ou
De Toro acabaron triunfando
foi porque unha vez en circula-
ción, funcionan como autores
casteláns sen máis. Non servi-
ron como cabezas de ponte da
literatura en galego”. O propio
De Toro matiza esta opinión. “A
intención do sistema, da prensa
e das editoriais é asimilarte, ab-
sorberte para evitar conflitos.
Pero o escritor non ten culpa
nin defensa posíbel. O meu tra-
ballo está aí para demostrar cal
foi a vía que escollín”.�

Pódese exportar a literatura galega?
Editores, escritores e críticos analizan
os motivos da pouca visibilidade do canon
literario galego no mapa cultural en castelán

O MERCADO EXTERIOR DO LIBRO

’’Un autor galego?, preguntou
o editor madrileño. É que
a literatura galega quédanos
un pouco afastada, dixo.
E tan afastada! 500 km!”

[Moises Barcia]
Editor e empresario da Axencia
Literaria Galega.

’’Son visto como un escritor
antropolóxico, coas
características que se lle
supoñen a Galiza: a maxia,
o humor, o mundo rural
ou o contacto co salvaxe” 

[Suso de Toro]
Escritor.

’’Os libros en castelán
de Cunqueiro ou Blanco
Amor están practicamente
desaparecidos” 

[Xesús González Gómez]
Crítico.

Suso de Toro. PACO VILABARROS Teresa Moure. PACO VILABARROS

Alfredo Conde.

Carlos Casares. Arquivo A.N.T.
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Nun ambiente de receo ou ig-
norancia, cal é a maneira de
crebar o rodicio e mudar a
paisaxe? As editoriais galegas
apostaron por avantar pola
propia man pero tamén esi-
xen apoio institucional.

Moisés Barcia recorda a ex-
periencia da colección ‘Inver-
sa’, de Rinoceronte Editora,
que el dirixe. Nela recollíanse
traducións de autores galegos
ao castelán para se vender di-
rectamente no mercado esta-
tal, principalmente en Madrid.
“Fixemos un acto de presenta-
ción no Círculo de Belas Artes,
con Manuel Rivas como mes-
tre de cerimonias. Convoca-
mos a prensa, ofrecimos un
ágape e ao día seguinte non se
publicou nin unha soa liña do
lanzamento”, explica. “Non
encontramos distribuidores
directos, acabamos vendendo
os libros baixo o selo doutra
empresa e abandonando a ex-
periencia por falta de interese”. 

Constantino Bértolo ve
complicado que selos galegos
se encarguen por si mesmos
da difusión editando en caste-
lán. “Até que punto beneficia a
normalización que unha em-
presa monolingüe acabe en-
trando nun mercado alleo?” 

O reparo é compartido con
Vítor Freixanes. “Non teño
claro se é bo para a cultura ga-
lega que editemos en castelán.
A non ser que o fagamos cun
determinado criterio. Galaxia
está traballando para lanzar
un selo radicado en Buenos
Aires que publique textos
pensados para as redes sociais
de galegos en América. A pro-
dución e a venda faranse ex-
clusivamente alá. Primeiro
editando crónicas de emigra-
ción, caso dos libros de Ma-
nuel Losa, e posteriormente
calibrando as posibilidades de
traducir os nosos clásicos ao
castelán e ao portugués”.

Tamén Xesús González
Gómez dubida de que este se-
xa o mellor camiño. “O ideal
sería que a tradución a fagan
desde fóra, a través de edito-
riais que coñezan o mercado
no que venden”.

González Gómez destaca a
estratexia doutros países, que
subvencionan a difusión exte-
rior dos seus autores, como

medio ideal para dálos a coñe-
cer. “O Goberno debería pa-
gar traducións, e non en cal-
quera editorial senón nas
grandes: en Gallimard, en
Penguin... que a nosa literatu-
ra entre pola porta grande,
con todo o foco”.

Barcia, pola súa experien-
cia en Rinoceronte, coñece o
modelo de países como Fin-
landia, Islandia, Bulgaria ou
Chequia. “A política cultural
neste caso está inventada: dar
a coñecer escritores e libros
ten uns beneficios obvios.
Non é un gasto, é un investi-
mento. En Galiza, en troques,
non hai axudas para a difu-
sión exterior e nin tan sequera
se garante o acceso en galego
a obras de fóra. As convocato-
rias de axudas son caóticas”.

Manuel Bragado propón a
creación dunha Oficina da Li-
teratura Galega no Exterior,
xestionada polos editores, as
asociacións de escritores

(AELG e Pen Club) e apoiada
polo Ministerio e a Consellaría
de Cultura. “Fáltanos unha es-
tratexia a longo prazo, com-

partir entre administracións e
editores un modelo de país
para presentar a nosa crea-
ción literaria e produción edi-
torial (dúas cousas diferentes)
vinculada co mercado litera-
rio xeral, non coas claves de
consumo interno”.

Freixanes gaba a actitude
neste sentido do conselleiro de
Cultura, Roberto Varela. “Ten
sensibilidade con esa grande
eiva da nosa cultura pero non
pensemos que vai ser a Xunta
quen nos arranxe o problema.
Editores e autores temos que
abandonar certo resistencialis-
mo, o que eu chamo “posición
Monte Medulio” para abrir a
xanela, saír ao mercado global
e relacionarnos con outras lin-
guas dun xeito diferente. E so-
bre todo, temos que camiñar
cos nosos propios pés. Non é
normal que as traducións ao
brasileiro de Rivas se fagan
desde o castelán”.

GUÍA PARA EDITORES FORÁNEOS.
Para Bértolo, o sistema literario
galego ten que madurecer.
“Custa tanto facer un boletín
mensual coas novidades en
galego? Penso que sería unha
boa idea crear un rexistro de
obras xestionado con profesio-
nalidade, que dese informa-
ción real sobre que autores te-
ñen interese e sobrancean. O
problema é que, agás excep-
cións, a crítica (cada vez menos
crítica) “descobre” obras mes-
tras todas as semanas e cada
editor fala dos seus autores sen
distanciamento. E iso é moi
malo. Sen criterio, esas guías

non serven para nada”.
Suso de Toro destaca que o

cambio de modelo non pode
ser só institucional. “Os Pre-
mios Nacionais foron creados
para potenciar as literaturas
non castelás, por exemplo. E
cada ano temos que ler nos xor-
nais os laios de quen pensa que
é un erro premiar un vasco ou
un galego “habendo tantos bos
escritores nosos” (de Madrid e
arredores). A cuestión de fondo
é que non hai literatura forte
sen Estado detrás e o anaquiño
de poder político que temos a
través da autonomía abando-
nou completamente o com-
promiso coa propia cultura”.

Barcia confesa que a Axen-
cia Literaria Galega presentou
un proxecto, diante de Cultura
e dos Editores, para aproveitar
as sinerxías da súa experien-
cia: contactos fóra, tradutores,
axentes... para crear un espazo
da literatura galega pensado
para editores foráneos. “A
Xunta rexeitouno. Os editores
aínda non responderon”. Bra-
gado é claro nese aspecto. “Es-
tas vías poden dar froito no ca-
so dalgún autor concreto mais
non ao conxunto do noso sis-
tema literario”.

Outra arela é esquivar o cas-
telán na difusión. “A antoloxía
de literatura galega en inglés
que Galaxia, Xerais e a Xunta
publicamos hai pouco vai nese
camiño. O importante é conse-
guir que o lector encontre tan
atractivo o noso cadal creativo
que lle pague a pena achegarse
á nosa lingua”.

Barcia é pesimista. “Cando
falas cun editor polaco e lle dis
que tes un autor español pero
que non escribe en castelán e
que non está traducido ao
castelán, o seu interese dimi-
núe. O castelán segue a ser
unha plataforma moi necesa-
ria para facer atractivo un au-
tor e un libro”.

Da mesma opinión é Gon-
zález Gómez. “A transmisión
entre galego e inglés só se po-
dería dar mediante os clási-
cos. E temos poucos. Está de-
mostrado que se Rivas vende
en francés ou italiano foi por-
que no xogo de culturas esta-
tais, o autor está consolidado
como un autor “español” in-
teresante”.�

O galego non ten axudas á promoción exterior

Manuel Rivas. PACO VILABARROS

Álvaro Cunqueiro.

’’Cando presentamos
a colección Inversa en
Madrid asistiu a prensa
pero ao día seguinte non se
publicou unha liña”

[Moisés Barcia]

’’Galaxia lanzará un selo
en América para editar en
castelán e portugués para
as redes sociais galegas”

’’O Goberno debería pagar
traducións do galego
nas grandes, como
Gallimard ou Penguin”

[Xesús González Gómez]

’’Agás excepcións, a crítica
galega “descobre” obras
mestras todas as semanas.
Sen criterio, as guías
para editores de fóra
non serven para nada”

[Constantino Bértolo]
Editor
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interesa que exista”, comenta
Henrique Otero, director de
Crebinsky. Por iso ve como un-
ha necesidade deseñar novas
estratexias que sirvan para se
achegar ao público. “A vía que
iniciou Pradolongo,e que agora

Zearreta (Mijail) encarnan a
dous irmáns protagonistas, fi-
llos dun ruso e unha galega, aos
que as chuvias torrenciais
arrastran cando son pequenos
xunto a súa vaca Muchka, a un
lugar perdido da costa. Orfos e
illados do mundo, medran ao
pé dun faro, sobrevivindo de re-
coller os obxectos que trae o
mar, as crebas. Alí crean o que
os guionistas do filme deron en
chamar “realismo fantasioso”,
un universo único á medida
dos  protagonistas para os que
mesmo pasa desapercibida a II
Guerra Mundial.

A trama arranca cando
Muchka desaparece. Na súa
procura, os irmáns inician unha
busca desesperada que os leva
da costa cara o interior, na que
se toparán con nazis e soldados
ianquis e na que descubrirán de
onde veñen. A pesar de que o
filme destila chiscadelas carac-
terísticas do cine do leste de Eu-
ropa, para Enrique Otero o tra-
ballo acadou “unha personali-
dade propia e galega”. 

Ademais de Miguel de Lira e
Sergio Zearreta, Crebinsky, ro-
dada en diferentes paraxes do
Ortegal, cobra vida a cargo dun
elenco integrado por Luís Tosar,
Celso Bugallo, Oliver Schultz,
Farruco Castromán e Patricia de
Lorenzo, entre outros. 

Crebinskynaceu como cur-
tametraxe no 2002 da man de
Enrique Otero e Miguel de Lira
e fíxose co premio do 7º Festi-
val A Fila de Valladolid. O tra-
ballo converteuse nun dos ca-
pítulos destacados da traxecto-
ria de Henrique Otero (A Coru-
ña, 1971), que comezou en
1992 coa rodaxe de Nautilus.
Desde o inicio, combina o tra-
ballo no mundo da imaxe coa
música, tanto na televisión co-
mo na publicidade. Na actuali-
dade forma parte da Orquestra
de Música Espontánea de Gali-
cia (OMEGA), e traballa no do-
cumental Inventariose prepa-
ra a longametraxe Caixa negra. 

BANDA BIELORRUSA-GALEGA. Unha
das principais bazas do Univer-
so Crebinsky é o seu grupo, res-
ponsábel da banda sonora da
película. A formación, encabe-
zada por Pablo Pérez na com-
posición e no contrabaixo e po-
lo bielorruso Vadim Yukhne-
vich na voz e no acordeón, ofre-
ce en directo a súa particular
mestura de paisaxes cinemato-
gráficos con ritmos frenéticos
do Leste de Europa. Completan
a formación Fernando Abreu
(clarinete), Carlos Castro (vibrá-
fono e percusión), Xacobe La-
mas (violín), Miguel Queixas
(batería), Pablo Rega (guitarra) e
Henrique Otero (teclados).�

CULTURA.22.

nós ampliamos con este espec-
táculo, non persegue tanto
competir co cine norteamerica-
no como escapar da ditadura
das majors, que non deixa respi-
rar as pequenas producións”. 

Na súa opinión, a clave da
supervivencia do cine galego
está en conseguir unha distri-
bución propia aproveitando o
rebufo do formato dixital, que
ten acadado na actualidade, da
man do HD, niveis de calidade
próximos aos do cine. “As ma-
jors empregan a estratexia de
proxectar durante dúas fins de
semana e aí acabouse”, sinala.
“Pero, a vida dunha película
ten que pasar por poder pro-
xectarse en calquera vila, non
só galega, teatro ou espazo
acondicionado”, engade.

‘REALISMO FANTASIOSO’. Producida
por Control Z, Chévere Visión e
Zircozine, Crebinskyartéllase
ao redor da viaxe de encontros
inesperados, sentimentos ocul-
tos e memorias esquecidas. Mi-
guel de Lira (Feodor) e Sergio

M.B.
O audiovisual galego reinvénta-
se para facerse ver. Directores e
produtores teiman en deseñar
formas alternativas de promo-
ción e difusión que lle garantan
ás obras unha cota de mercado
aceptábel dentro dos niveis de
consumo galegos. Recente-
mente, Pradolongosuperou os
45.000 espectadores, segundo
datos da produtora, grazas a un-
ha estratexia constante de pro-
xeccións en centros de ensino,
locais sociais e espazos públi-
cos, que culminou co pase do
filme na versión en galego en
áreas comerciais de Portugal. 

Agora Crebinsky, a dispara-
tada road movie 100% galega,
do director Enrique Otero e do
actor e guionista Miguel de Li-
ra, reinventa a fórmula cun in-
novador espectáculo de pre-
sentación no que o cine com-
parte protagonismo coa músi-
ca. O espectáculo Universo
Crebinsky, no que a Banda
Crebinsky leva ás rúas a atmos-
fera da película, vén de debutar
no Festival de Ortigueira, cun-
ha grande acollida de público.

Antes da estrea no outono,
película, banda e espectáculo
percorrerán algunhas das prin-
cipais cidades do país. Ao longo
do verán, a singular troupede-
sembarcará en Ourense, Lugo,
Pontevedra e A Coruña, entre
outras localidades, estará na
programación do Festival Inter-
nacional de Cine de Ourense e
ten confirmada a participación
no Festival Internacional de Pu-
san, en Corea do Sur, ao que
acode como único filme selec-
cionado do Estado español.

“Para as grandes distribuido-
ras o cine galego nin existe nin

Álvaro Costas,
membro de The Crass
‘Fusionamos
respectando a raíz’

M.B.
O grupo vigués The Crass vén
de gañar o Proxecto Runas, o
concurso de promoción de
bandas folk que pon en mar-
cha o Festival Internacional do
Mundo Celta de Ortigueira.
Convértese así no primeiro
grupo confirmado do cartel da
próxima edición da cita, que
está previsto se celebre do 7 ao
10 de xullo de 2011, onde pre-
sentará o seu novo traballo.
QQuuee  ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa  aa  bbaannddaa  rree--
cciibbiirr  eessttee  pprreemmiioo??
Hai lugares míticos para os
afeccionados ao folk como Or-
tigueira, Lorient ou a Praza da
Quintana. Polo que conseguir
estar en 2011 sobre o escenario
do festival de Ortigueira é un
soño feito realidade. Supoño
que inflúe a sorte neste tipo de
eventos pero detrás The Crass
hai moitas horas de ensaio.
CCaannddoo  nnaaccee  oo  ggrruuppoo??
A banda nace no Festival Inter-
céltico de Lorient. Suso Feixón,
alma materdo proxecto, tiña a
intención de crear unha banda
pequena que prestase atención
á linguaxe corporal e a entrega
ao público. Finalmente a forma-
ción intégraa Iago Lariño, Ale-
jandro Balbuena, Suso Costas,
David González, Suso Feixón e
máis eu. Ofrecemos un perco-
rrido polas nacións celtas, fusio-
nando pero respectando a raíz
PPaarraa  ccaannddoo  nnoovvoo  ddiissccoo??
Temos previsto gravalo a finais
do verán e presentalo na vindei-
ra edición de Ortigueira. Para
darlle forma contamos con Er-
nesto Campos, padriño do pro-
xecto, xunto con Cristina Mací-
as, de Crema de Gaita, que asina
varias composicións. O público
toparase cun estilo novo de Er-
nesto Campos, porque The
Crass ten unha cor distinta ao
que adoita facer. Incluirá, ade-
mais, moitas colaboracións de
intérpretes coñecidos do folk.�

Unha ruada, a proxección do filme e un concerto
a cargo da Banda Crebinsky artellan a estratexia
de promoción da nova longametraxe de Henrique
Otero, interpretada por Miguel de Lira,
Sergio Zearreta e Luís Tosar

Os Crebinsky en xira

ABanda Crebinsky.

’’Para as grandes distribuidoras
o cine galego nin existe
nin interesa que exista”

[Enrique Otero]
Director de cine e músico.

’’A vía iniciada
por Pradolongo, e que nós
ampliamos, non persegue
tanto competir
como escapar da ditadura
das majors”

[Enrique Otero]

UERE SABER MÁIS?
www.crebinsky.com?

A familia Crebinsky ao completo.
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Luís Tosar.
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POESÍA AO RESCATE DA LINGUA
Por riba de calquera outra figura galega, Rosalía de Castro é a
máis universalmente coñecida e admirada. É digna de estudo esa
popularidade, que atravesa os 125 anos transcorridos desde a súa
morte. Rosalía concita unánime simpatía tanto polo valor litera-
rio como pola importancia do seu compromiso social e nacional.

O misterio é saber porque permanece nas capas da memoria
popular cando está proscrita do discurso oficial, até o punto de
que un conselleiro que se gaba de cosmopolita, prefira reinaugu-
rar a Casa da Troia antes de impulsar o aniversario dunha figura
da que se ocupan numerosas universidades do mundo.

A outra verdade que desvendou o cortexo cívico do 15 de xu-
llo é como unha acción civil concibida hai case cen anos, a crea-
ción do Panteón de Galegos Ilustres, amosa aínda a súa utili-
dade e tamén a sospeita dun poder eclesiástico, contumaz-
mente castelanizador, que quere manter o control dun símbolo
que só pertence a Galiza. 

A beleza e a forza do acontecido no acto impulsado pola
AELG suma un novo chanzo aos quince meses de mobilización
constante a prol da lingua e a cultura do país, un feito a sobran-
cear nunha época na que a preocupación económica contri-
búe a desatender o compromiso, sempre urxente, da nosa
identidade ameazada.

Ramón Cabanillas, outro poeta enterrado a carón de Rosa-
lía de Castro, sinalaba o camiño civil a seguir: “a lingua é o noso
escudo, ninguén, sexa a que sexa a forza asoballante en que se
encoste e o poder de que dispoña, conquerirá trocar a espiri-
tualidade dun pobo nin afogar a súa fala, que é a chave da
porta da súa liberdade e o facho que aluma o roteiro da súa
eternidade”.�

anosaterra

María Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

‘Comesta dos lobos
comesta morreu’

Curros Enríquez, admira-
dor de Rosalía de Castro,
resumía nestes versos as

críticas e o desprezo que sufriu
a escritora ao longo da súa
vida. Consciente da inxustiza
creada ao redor da muller que
aspirou a un sistema literario
no idioma de seu, a Asociación
de Escritores en Lingua Galega
(AELG) rendeulle a Rosalía a
homenaxe que lle foi privada o
15 de xullo do 1885, data na
que finou. Fíxoo co apoio de
máis de 200 entidades que re-

memoraron “a muller que
alargou até o infinito o campo
da literatura e da cultura gale-
gas” en tempos nos que o pro-
greso e a modernidade se iden-
tificaban coa españolización.
O presidente da AELG, Cesá-
reo Sánchez Iglesias salienta a
necesidade de non perdermos
a memoria, “non só a do dolo-

roso 1936, senón a memoria
histórica da Galiza”. “E quen
mellor que Rosalía para non
nos perder polo camiño”, si-
nala.

Ao pé do cemiterio da
Adina, co verde do buxo e do
loureiro, deu comezo a mar-
cha cívica polos recunchos que
viron pasar os restos de Rosalía
desde o camposanto padronés
ao Panteón de Galegos Ilustres,
en San Domingos de Bonaval.
Sánchez Iglesias abriu o acto
coa afirmación “dos dereitos
nacionais na figura de Rosa-
lía”, para incidires a continua-
ción na fértil capacidade crea-
dora da homenaxeada. Os ver-
sos de Follas Novas, unha das
súas obras de referencia, foron
entoados por Mercedes Quei-
xas, secretaria xeral da asocia-
ción de escritores, para despe-
dir a terra rosaliana.

VERSOS EN COMPOSTELA.O cortexo
cidadá abandonou Padrón
baixo os acordes da gaita e do
tambor. Dirixiuse polo ca-

O Coro da Asociación Musical Solfa  interpretou o Angelus de Massenet no Panteón de Galegos Ilustres.

ROSALÍA VOLVE
A COMPOSTELA

Varios miles de persoas reivindicaron
a escritora no 125 aniversario da súa morte
nun acto no que se reclamou a laicidade do
Panteón de Galegos Ilustres

>>>

’’A un mes da inhumación,
a tumba de Rosalía,
nun apartado recuncho,
carecía de lápida e cruz”
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miño de ferro, no tren “Fo-
llas Novas”, a Compostela,
onde foi recibido por varios
centos de persoas, entre as que
se atopaban numerosos escri-
tores, personalidades da cul-
tura e un bo número de mili-
tantes e dirixentes nacionalis-
tas.“Castellanos de Castilla/
tratade ben ós gallegos;/cando
van, van como rosas;/cando
vén, vén coma negros”, recitou
a escritora Marta Dacosta na
Praza do Toural, seguida por
Anxo Angueira e Estíbaliz Espi-
nosa. A continuación, na Praza
da Universidade tomaron parte
do acto Antía Otero, Teresa
Moure, Isidro Novo e Marica
Campo. Foi fronte á Facultade
de Historia onde se viviu un dos
momentos máis emotivos da
homenaxe, a audición da Pietat
Signore, de Stradella. Antes de
chegar a Bonaval, a Praza de
Cervantes deulle continuidade
ao recital, desta vez a cargo de
María Xosé Queizán, Xabier
Docampo e Ana Romaní.

O acto cívico finalizou no in-
terior do tempo de San Domin-
gos de Bonaval, onde tivo lugar
a audición do Ángelus, de Mas-
senet, e a intervención poética e

musical que ofreceron, entre
outros, María Pilar García Ne-
gro, Rosa Aneiros, Rafa Vilar,
Francisco Castro, Yolanda Cas-
taño, Xabier Díaz, Ugía Pe-
dreira, Uxía Senlle, Guadi Ga-
lego ou Sonia Levedinski. Os te-
mas musicais acompañaron
“un acto fermosísimo no que se
implicaron numerosas persoas
que tomaron conciencia dos
nosos símbolos nacionais”, ex-
plica Sánchez Iglesias, que insta
a sociedade a “reflexionar sobre
situación real da cultura e da
lingua do país”. Por último, o
Himno Galego resoou entre a
ábsida de San Domingos de Bo-
naval para despedirmos o acto
de homenaxe á muller que sos-
tivo –e sostén– a lingua contra o
silencio.�

Cesáreo S. Iglesias e Mercedes Queixas intervindo no cemiterio da Adina.
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>>>

’’Quen mellor que Rosalía
para non nos perder
polo camiño”

[Cesáreo Sánchez Iglesias]
Presidente da AELG.

Marchando dende Adina até a estación de Padrón.

Voz dos asoballados, das mulle-
res, dos débiles e dos danos in-
frinxidos a Galiza, a poeta que
expresou a conciencia nacional
e afirmou o dereito a existirmos
como diferentes morreu silen-
ciada. A AELG lembrou no ma-
nifesto que a un mes da inhu-
mación, a tumba de Rosalía,
nun apartado recuncho, carecía
de lápida e de cruz. Nesta liña, o
profesor Francisco Rodríguez,
na Análise sociolóxica da obra
de Rosalía de Castro, aludiu ao

Da morte sen lá
O Himno Galego puxo o ramo á xornada diante
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escaso impacto social que cau-
sou o soterramento da funda-
dora da literatura galega con-
temporánea en Iria Flavia (Pa-
drón). “O periódico que,
seguramente, mellor informou
do conflito coa Igrexa Católica, a
Gaceta de Galicia, atópase debi-
damente cortado ou censurado
nos exemplares corresponden-
tes aos días claves”, sinala no es-
tudo.

Á marxe do poder político
oficial, a Asociación Rexionalista

Galega, co financiamento de
emigrantes galegos en Cuba que
desexaban realizar un evento de
exaltación patriótica, impulsou
o traslado dos restos de Rosalía
ao Panteón de Galegos Ilustres.
O 25 de maio do 1891, Rosalía
era acollida no templo laico de
San Domingos de Bonaval, mais
sen oración fúnebre por orde da
Igrexa oficial. O poder eclesiás-
tico teimaba en sepultar baixo
unha lousa de silencio a pri-
meira feminista de Galiza.�

n lápida a Bonaval
diante da tumba de Rosalía de Castro.

O cortexo cívico percorrendo as rúas de Compostela desde a estación de ferrocarril.

A piques de coller o tren Follas Novas a  Compostela. A AELG editou un texto lembrando o traslado dos restos.
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De ser un lugar laico e de libre ac-

ceso, o Panteón de Galegos Ilus-

tres converteuse hai meses nun

lugar de confesión relixiosa e de

entrada restrinxida consonte a

vontade eclesiástica. De aí, que a

AELG tivese que solicitar por es-

crito a celebración da homenaxe

a Rosalía no lugar no que descan-

san os seus restos. “Non admiti-

mos as condicións nas que entra-

mos ao panteón porque non o fi-

xemos libremente, accedemos

co permiso da Igrexa”, sinala Ce-

sáreo Sánchez. A AELG e as máis

de mil persoas que participaron

no cortexo cívico reclamaron

unha vez máis a apertura do pan-

teón por conta do poder público

co fin de o converter nun espazo

aberto á sociedade. “A propie-

dade correspóndelle exclusiva-

mente ao pobo galego, que coa

súa vontade, logrou que estean

alí depositados os restos, ás veces

coa oposición da Igrexa”, lembra

Sánchez Iglesias.

O FUTURO DOS SÍMBOLOS. No

nome das máis de 200 asocia-

cións que se adheriron á home-

naxe, o presidente da asociación

de escritores critica que sexa a

Igrexa quen “tutele o Panteón de

Galegos Ilustres de costas ao

pobo”. “A AELG representa un dos

sectores máis vivos e activos do

país, e non podemos ficar á

marxe da decisión que se tome

ao redor dos símbolos nacionais”,

engade. O presidente da asocia-

ción de escritores incide en que

“está en xogo o futuro dos símbo-

los nacionais” e pregúntase que

criterios se elaborarán para deci-

dir quen se enterrará canda Rosa-

lía, Alfredo Brañas, Francisco Aso-

rey, Ramón Cabanillas, Castelao

ou Domingo Fontán.�

Permiso para homenaxeala
no Panteón

’’Que criterios se seguirán
para decidir quen
se enterra no Panteón
de Galegos Ilustres?”

[Cesáreo Sánchez Iglesias]

Unha das paradas diante da Facultade de Historia.

Mª Xosé Queizán, Xabier P. Docampo, Ana Romaní e Mercedes Queixas.

? UERE SABER MÁIS?
Fotogalerías en
www.anosaterra.com

Sonia Lebedynski, do grupo Fía na Roca, no Panteón.
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Para ir máis alá de ser unha
simple mostra, estanse am-
pliando as posibilidades do fes-
tival. Por exemplo, este ano, pro-
dúcese un espectáculo por pri-
meira vez –Na meta, de Thomas
Bernhard, coa compañía Ón-
falo. “Era un risco. Levar á es-
cena a Bernhard nunca é doado
pero en Galiza temos profesio-
nais á altura do reto. Penso que é
a mellor maneira que ten a Mos-
tra de apoiar á profesión teatral
galega” –di Pascual. 

O director da Mostra ten moi
claro que un festival debe ser
algo máis que unha programa-
ción do ocio cidadán. “Os festi-
vais de verán deben servir para
achegarlle á xente a diversidade
cultural nun momento de ex-
cepcionalidade no que se com-
binan diversas ofertas de ocio e
na que todo o mundo está re-
ceptivo a novas propostas. E ta-
mén deben servir para fomentar
a economía das vilas e cidades
onde teñen lugar. No noso caso,
pretendo que Ribadavia sexa a
cita ineludíbel de todas aquelas
persoas que gustan do teatro e
de todos os que están vincula-
dos con el de calquera xeito:
dende profesionais a estudantes
de arte dramática, dende xorna-
listas a afeccionados. Que se cre
ese fervedoiro dos encontros
obrigados, o nerviosismo de ver
que pasará este ano… Eu noto
que ese obxectivo está cerca,
que o público xa ven cunha
certa expectativa. Quero que Ri-
badavia se converta no noso
gran festival de teatro.”

Vai camiño de conseguilo: o
luns, para ver a Quico Cadaval e
Mofa e Befa, batéronse todas as
marcas de asistencia de público
na historia da Mostra. “Tivemos
que retirar as cadeiras e deixar
que a xente se sentase directa-
mente nas gradas ante enorme
demanda. Foi sorprendente,
pero moi emocionante.” 

Pasado o ecuador do festival,
Pascual xa pensa en novos ob-
xectivos: “Para min ten unha
enorme importancia o con-
greso internacional de directo-
res de festivais de artes escénicas
de Europa no que estamos tra-
ballando. Ter aquí aos directo-
res de Epidauros ou de Edim-
burgo sería unha oportunidade
histórica de aprender da súa ex-
periencia”.�

“Ver teatro nun lugar tan espe-
cial como é o auditorio do cas-
telo, ao aire libre, nunha noite de
verán, o encontro coa xente…
explica a afluencia de público.
Canto á proxección, creo que Ri-
badavia, pola súa historia, é sen-
tida como unha peza indiscuti-
belmente importante da cultura
galega, non só por parte da cida-
danía da vila, senón por todo o
país. Por outra banda, imos
dando pasos pequenos pero
significativos: que o Ministerio
de Cultura nos trate ao nivel de
Almagro ou Mérida danos unha
presenza estatal da que antes
careciamos. E imos conse-
guindo apoios internacionais
–do Instituto Minkievicz de Po-
lonia, por exemplo– que fan que
nos vaiamos situando a nivel
europeo, aínda que sexa a
modo. As actividades anuais
que realiza a Mostra, a comuni-
cación co público… van conce-
déndonos a chispa para pren-
der o lume que estaba prepa-
rado dende hai moito tempo.” 

CULTURA.27.ANOSATERRA
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artes escénicas operan de xeitos
moi diferentes, pero todos están
a funcionar notabelmente,
tanto en índice de audiencia
como en propostas artísticas.
Decidimos reunirnos para crear
un selo de marca, para coñecer-
nos mellor e para tentar racio-
nalizar os procesos de axuda
económica que se reciban da
Xunta. Solicitaremos da admi-
nistración que faga públicos uns
criterios obxectivos e racionais:
que as axudas non sexan aleato-
rias senón que atenda a factores
económicos, históricos, artísti-
cos, de público… como sucede
noutras administracións públi-
cas. Vai ser unha batalla compli-
cada, pero necesaria para refle-
xionar sobre as necesidades cul-
turais do país.”

BERCE DO TEATRO GALEGO MODERNO.
Ribadavia ten un relevancia e
unha significación especial:
aquí naceu o teatro profesional
galego e ese pouso histórico res-
pírase na vila durante a Mostra.

Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Cando falamos do teatro galego,
Ribadavia segue a exercer de lu-
gar mítico. Talvez o viño do Ri-
beiro propiciou que esta vila se
erixise en centro da escena do
país: non hai que esquecer que o
teatro ten a súa orixe nos festi-
vais celebrados en honor de
Dionisos, deus do viño. E a Mos-
tra Internacional de Teatro de
Ribadavia chega este ano á súa
vixésimo sexta edición coa
mesma ledicia con que os gre-
gos se encamiñaban aos ritos
órficos, malia a inxustificábel
falta de apoio da Consellaría de
Cultura. Roberto Pascual, o di-
rector do Festival, fala das vicisi-
tudes que pasaron por mor da
repentina rebaixa nas axudas da
Xunta, comunicada poucas se-
manas antes do inicio.

“A redución non foi cuanti-
tativamente tan importante
como a que sufriron outros fes-
tivais” –explica– “pero o que
máis me molestou foi que non
ma comunicasen polas canles
pertinentes: sóuboo a prensa
antes ca min. E, sobre todo, in-
comodoume non recibir res-
posta ningunha ás varias solici-
tudes de reunión co Conse-
lleiro, para explicarlle cales
eran as miñas intencións para
este ano xacobeo”. 

Malia todo, víronse obriga-
dos a cancelar actuacións e a re-
deseñar o programa. O xaco-
beo, malia ser ano santo, tam-
pouco colaborou demasiado.
“Unha semana antes comuni-
cáronme que me concedían
sete mil euros –di con cara de
irónica resignación. En todo
caso, se o que pretendían era fal-
tarlle ao respecto a este festival,
non o conseguiron. Estase a ver
que temos un respaldo social
moi grande e que podemos ac-
ceder a outras vías de financia-
mento, entre elas o Ministerio
de Cultura. A Mostra de Ribada-
via non vai morrer porque a
Xunta de Galicia non a trate coa
a consideración que merece”.

Para evitar situacións coma
as deste ano, os festivais galegos
de artes escénicas constituíron
unha asociación que se presen-
tou no transcurso da Mostra.
“Esta asociación de festivais pre-
sentouse publicamente en Ri-
badavia –aínda que foi consti-
tuída durante a Mostra de Can-
gas– para darlle unha dimen-

sión pública meirande. Estamos
a padecer unha xestión, por
parte da Consellaría, apresu-
rada e temeraria. Os festivais de

Roberto Pascual, director da Mostra de Teatro Internacional 

‘Quero que Ribadavia sexa unha cita ineludíbel’

’’A Mostra de Ribadavia
non vai morrer porque
a Xunta non a trate coa a
consideración que merece”

’’O festival, pola súa historia,
é sentido como unha peza
indiscutíbel 
da nosa cultura”

’’Para ver a Quico Cadaval
e Mofa e Befa, batéronse
todas as marcas
de asistencia de público”

? UERE SABER MÁIS?
www.mitribadavia.com
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carnal que o inspira, confundín-
dose, en tantas ocasións, nunha
confusión que lle achega, de
maneira moi salientábel, o
mundo lido ao lector, conse-
cuencia de que é o mundo máis
íntimo e querido do autor. Certo
é que, en tantas ocasións, esta li-
teratura pode resultar soporífe-
ra, danada dun costumismo,
dun enxebrismo, dunha inxe-
nuidade literaria malos de atu-
rar. Mais, tamén, velaí, o caso
contrario, lecturas dunha fina
tenrura, dun realismo que cei-
bou do costumismo enxebrista,
dunha melancolía e humanida-
de encomiábeis, que
transmiten unha calor
duradeira, desas que
che quedan sempre
dentro.

Xuvia-Nedaé unha
colección de vinteoito
relatos que teñen Xuvia
e Neda como referente
imprescindíbel, unha
Xuvia e unha Neda que
son as súas xentes, de
xeito que o volume
consiste nun fiado que
vai facendo aparecer polas súas
páxinas unha grande cantidade
de personaxes a medio camiño
entre o verismo realistae a xusti-
za sentimental do contributo á
formación humana do propio
autor. Ese territorio máxico ao
que só se ten acceso desde estas
páxinas de Vicente Araguas (e xa
é mérito) ou por un contacto di-

crítica

CULTURA.28.

“Xuvia, como un amor que se
deita agardando a chuvia man-
sa”, así reza o título do poema
que logo di: “Así
é como te vexo
despois de tan-
tos anos / ado-
rando o teu no-
me, / deixándo-
me levar por ti”,
abrindo a Xuvia
revisitada(Sociedade de Cultu-
ra Valle Inclán, 2008). E na Xuvia
revisitada hai guateques, autos
Austin Rover, o Hispano-Argen-
tino, peixeiras, froiteiras, e está o
Portazgo e tamén Toeleira, Xu-
via, Neda, moita poesía de den-
tro e tamén algunha prosa fron-
teiriza desas que chaman poéti-
cas, quizá como premonición,
aviso, de que esta revisitación
non ficaba completa nos versos
e  precisaba anchear espazos na
tentativa, inútil mais imprescin-
díbel, noblesse obligue, dun
afecto, dunha gratitude que non
se dá lindado entre as marxes
xenéricas. 

Hai lugares e hai xentes que
deixan unha pegada tan fonda
que son todo o mundo. Insíren-
se así, tanto a Xuvia revisitada
como este Xuvia-Neda, no que
podemos chamar literatura da
proximidade, unha sorte de lite-
ratura que chouta entre os xéne-
ros e se aproxima ás xentes e os
lugares dos que nace, unha lite-
ratura da gratitude e homenaxe
que non está de máis ir etique-
tando, pois xa son moitos os ca-
sos exemplares (ás veces con no-
mes tan importantes como o ca-
so de Castelao). 

Ben difícil será achar outra
expresión literaria onde exista tal
grao de proximidade entre o ob-
xecto literario e a personalidade

as nubes son boa xente”, por
forza atravesada de melancolía,
non se deixan cegar na molicie.
A nostalxia non lle pon cancelas
á dureza que, tamén por forza,
ha de aparecer nuns relatos que
se desenvolven maioritaria-
mente nos anos do franquismo,
percorrendo tamén as miserias
dun tempo no que ser persoa
non era doado. Mais, como bo
narrador, non necesita cebarse,
sabe suxerila con delicadeza,
con toda a delicadeza que lle
merecen as personaxes, recla-
mando un lector intelixente
que saiba extrapolar a partir e aí.

Como música de fondo, ben
pode soar algo de Cesária Évora
ou de Jonh Coltrane, que lle
prestarán ao lector e trasforma-
rán o ton literario en sonoro.�

X.M. Eyré

A vida cultural da nación, que
comezaba a espertar, portaba o
carimbo da rexeneración em-
parellada á reac-
ción. Na Galiza
non existían as
bases para un
forte desenvol-
vemento cultu-
ral, non era te-
rreo propicio para que puidese
emerxer o espírito libre. As xa-
nelas estaban fechadas con tixo-
los. O ar do mundo non podía
entrar. Unha metódica censura,
unida a unha forte autocensura,
vixiaba a vida social e política e,
por tanto, a literatura.

Mais, de repente, como unha
brecha que corta o tempo e pro-
duce a «historia» (por parafrase-
armos unha metáfora de Hanna
Arendt), aparece Rosalía e

recto… se o espírito receptor es-
tá capacitado para recoñecer
ese enorme caudal humano, no
caso de viviren aínda e non se-
ren unicamente produto litera-
rio, de xeito que este libro cons-
titúe o único acceso universal á
maxia dese mundo. 

Personaxes como o de Fando
ou Fandiño, que está en grande
parte dos relatos, ten tantos visos
de realismo que ben se puidera
pensar atopar na rúa mais que
só é seguro atopalo nestes rela-
tos de Araguas. Son moitas a
personaxes que turran por apa-
recer na nómina, mais o caso de

Fando / Fandiño resul-
ta especial, pois a súa
presenza confírelle con-
tinuidade e contigüida-
des aos relatos, ao ser
protagonista nuns ca-
sos e testemuña nou-
tros.
Un narrador excepcio-
nal sabe, coa palabra,
coser personaxes e rea-
lidades moi diferentes
(mesmo distantes mi-
lleiros de quilómetros)

e facer que convivan harmoni-
camente.

A prosa de Araguas é valente
e sabe fuxir moi ben dos perigos
que, como xa apuntamos, es-
preitan este tipo de escritas, fun-
damentalmente a estampa cos-
tumista enxebre e inxenua (o au-
tor era moi consciente do reto). 

Frases coma esa de “cando

’’A prosa
de Araguas
é valente
e sabe fuxir
dos perigos,
como
o de caer
na estampa
costumista”

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

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

Vicente Araguas.

NARRATIVA.

Literatura
de proximidade

Xuvia-Neda
AAuuttoorrííaa::  Vicente Araguas.

EEddiittaa::Xerais (126 pp.).

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

� SSeetttteecceennttoo..  Marcos Calveiro. Xerais. 

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

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

�  UUnnhhaa  bboonniittaa  eessccaappaaddaa..  Anna Gavalda. Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� EEnn  ccaasstteellllaannoo  nnoo  hhaayy  pprroobblleemmaa. C. Callón. Xerais.

� 5555  mmeennttiirraass  ssoobbrree  aa  lliinngguuaa......  X. H. Costas. Laiovento

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

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

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

Marta Dacosta

“Eu cantar, cantar, cantei… si
grasia en cantar non teño/ o
amor da patria me afoga.”

Sempre con humildade, Ro-
salía desculpaba a falta de

“gracia” dos seus versos, a falta
de gramática, porén si deixa
ben claro que naceron do máis
grande amor á patria, un amor
que afoga, e que foron escritos
co “maior coidado en reprodu-
cir o verdadeiro espírito do no-
so pobo”. E nós, hoxe, debe-
mos agradecer aquel esforzo, o
seu atrevemento en romper
coas barreiras do xénero e da
lingua abríndonos camiño, le-
vando á palabra impresa os
poemas que lle nacían da alma
e que querían, antes de nada,
dignificar a Galiza, dignificar o
seu pobo e a súa lingua, fermo-
sa e útil, capaz de rir ou chorar,
e sempre de dar conta dos no-
sos pesares, axeitada para criti-
car unha España que lle viraba
as costas a esta rica patria, es-
poliando os seus recursos, en-
tre eles os seus mozos e mozas,
tratados como negros na emi-
gración a Castela. Rosalía sabía
perfectamente o que quería
transmitir e asumiu conscien-
temente ese cometido: “Así
mo pediron /na beira do mar...
/na beira do río ... /que cante e
que cante /na lengua que eu
falo.” E tomando o seu exem-
plo e a súa palabra reclame-
mos o que nos pertence, sen
medo do moucho, berrando
alto e forte, por riba dos vala-
dos de “tantas cousas que ...
parecen trampa”, que reivindi-
camos un completo uso públi-
co do Panteón de Galegos Ilus-
tres, un espazo laico de xestión
pública, aberto ao pobo que
decidiu levar alí os seus símbo-
los nacionais para honralos e
lembralos, aberto á sociedade
que o día 15 demostrou, unha
vez máis, a seu amor á nación
de Rosalía.�

‘O AMOR
DA PATRIA
ME AFOGA’

’’

Tomando o seu exemplo,
reclamemos
o que nos pertence”

’’

ENSAIO.

Rosalía,
a brecha que
corta o tempo

O clamor da rebelión. Rosalía
de Castro: ensaio e feminismo
AAuuttoorrííaa::  María Pilar García Negro.

EEddiittaa::Sotelo Blanco.

>>>
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dón como Bécquer: eis outro
grande escándalo. A poesía de
Rosalía non é “produtiva”, non
xera escolas nin discípulos, está
en conflito directo coa socieda-
de, cos seus representantes, dei-
ta un pesimismo que algún críti-
co, amigo do optimismo históri-

CULTURA.29.

entrégalle a razón a Engels:
a historia da superestrutura cul-
tural non é de maneira ningun-
ha un calco da historia das estru-
turas esconómicas.

A historia é sabida,
e por sabida, facil-
mente esquecida: a
burguesía (pouca e
débil), a pequena bur-
guesía do seu tempo, a
intelligentsiacontem-
poránea da poeta,
sentiron a poesía, a li-
teratura, de Rosalía
como unha provocadora ofen-
sa aos seus sacrosantos e con-
servadores ideais.

Os escritos de Rosalía, toma-
dos por separado ou conxunta-
mente, son escritos, literatura,
en confrontación directa coa pa-
cata razón social; poesía revolu-
cionaria “no sentido de toma da
Bastilla” (Apollinaire sobre Sa-
de), chea de magnetizante mis-
terio, de forza subversiva e de es-
plendor lírico, suscita unha tem-
pestade de oposición e de disen-
so entre a crítica, que nalgúns ca-

ANOSATERRA
22 - 28 DE XULLO DE 2010

CONTADELIBROS.
Andar aos cachoupos

Nove ducias de cogomelos de
Ourense,de Ricardo Mínguez
Abajo e Alexandre Mínguez

González, é
un traballo de
divulgación
da micoloxía
de dous espe-
cialistas dos
máis
preparados

na recollida de cachoupos. Fi-
chas de cada cogomelo, con
descrición e fotografía.
Ademais indícanse se son ou
non comestíbeis. Edita a
Deputación de Ourense.

Receitas para alérxicos

Galaxia publica Que fácil é
cociñar sen lactosa,de Emma

Cavallé. En
total, 84
receitas pen-
sadas para
persoas que
son alérxicos
ás proteínas

do leite e con intolerancia á lac-
tosa, unha substancia moi pre-
sente no leite cru. Arroces, pas-
tas, mousses, salsas pero
tamén pratos de carne e peixe
ou con vexetais. Ademais,
sobremesas que non precisan
leite para ficar saborosas. 

Reivindicación do tradutor

Henrique Harguindey achéga-
se á ferramenta do tradutor

automático
no seu libro
Desaprenda
a falar galego
en 15 días cos
erros dun tra-
dutor
automático.
O autor repa-

ra en que as ferramentas infor-
máticas de tradución só aten-
den o plano ortográfico, polo
que poden provocar grandes
equivocacións morfosintácti-
cas. O libro reivindica o tradu-
tor humano para facer textos
correctos. Edita Laiovento. �

sos mesmo lle nega o dereito de
entrar na historia da literatura.

Podía facerse un florilexio de
frases dedicadas a Rosalía. Fra-
ses que lle negan mesmo a súa

capacidade poética
(por muller, sobre todo;
por galega, en segunda
instancia). E os superla-
tivos usados logo da súa
morte por prenaciona-
listas e/ou nacionalis-
tas, non son máis que
outras negacións da súa
poesía, da súa obra. 

Rosalía é contemporánea
dos grandes poetas do século
XIX, e tan grande, ou máis, que
moitos deles, de Baudelaire a
Mallarmé, de Heine a Victor Hu-
go, a pasar por Withman, Cesá-
rio Verde, Anthero, Rimbaud,
Dickinson, Lautréamont, Verlai-
ne, Browning, ou esa poeta tan
achegada a Rosalía, a pesar do
mutuo (?) descoñecemento:
Marceline Desbordes-Valmore.
Si, tan grande coma eles… mais
non é unha poeta para poetas,
como por exemplo un segun-

co da vontade, tratou de reaccio-
nario (Luz e progreso en todas
partes… pero/ as dudas nos co-
razóns,/ e bágoas qu’un non sa-
be porque corren,/ e dores
qu’un non sabe porque son)
–que os manes de Stalin lle con-
serven a vista. A poesía, a

Manuel Bragado, novo presidente dos editores.A Asemblea da Asocia-

ción Galega de Editores elixiu a pasada semana nova directiva, na que Ma-

nuel Bragado pasa a ocupar a presidencia e Belén López a vicepresidencia. O

director de Xerais anunciou que as liñas de traballo xirarán ao redor da conti-

nuidade nos proxectos, a defensa dos intereses gremiais e o consenso e coo-

peración corporativa para acadar o recoñecemento definitivo da edición ga-

lega e para reivindicar o seu papel estratéxico no eido cultural.�

María Pilar García Negro.

>>>

’’Rosalía é
a poeta
inesperada,
a que produce
historia”

>>>
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O Consello da Cultura renova o seu plenario.Rosario Álvarez Blanco [na

fotografía] é a nova vicepresidenta do Consello da Cultura. A esta incorpora-

ción súmase a de Xosé López, que asume as funcións de secretario substi-

tuíndo a Henrique Monteagudo. Canda eles entra a formar parte como

membro electivo o empresario Alfonso Paz Andrade mentres que Francisco

Díaz-Fierros mantense no cargo de vicepresidente primeiro. Na mesma xun-

tanza aprobouse un plan de austeridade e a creación dunha comisión inte-

rinstitucional sobre o Panteón de Galegos Ilustres.�

leis do sangue, o sacrificio como
punto límite da existencia hu-
mana… Todo queda maxistral-
mente encadrado no tema fun-
damental da obra: o conflito en-
tre a razón de Estado e a lei mo-
ral, mostrando descarnada-
mente as contradicións nas que
se embarca a conciencia do ho-
me cando pretende gardarlles
fidelidade a ambas. 

O director polaco renuncia
ás sutilezas psicolóxicas amosa-
das polos personaxes para, a
cambio, invitarnos a un aban-
dono extático no que a trama se
desenvolve a un ritmo frenético,
guiada pola música e o xesto,
polo recitado e o canto. A natu-
reza deste espectáculo é ritual
–en canto que se parte da previa
consciencia do argumento que
se vai desenvolver sobre o esce-
nario– e litúrxica –no sentido eti-
molóxico de ‘servizo público’–:
non se trata de volver a explicar-

nos o mito, senón de
revivilo en directo, de
apelar á vivencia inme-
diata para acadar a em-
patía que buscaba pro-
vocar a traxedia. 
Os elementos mobili-
zados por Staniewski
son moi variados e par-
ten dunha penetrante
mirada no substrato
cultural do teatro gre-
go. Insinúase a influen-
cia oriental da socieda-
de helena no vestiario
de corte xaponés; a fer-

tilidade da súa cultura, nunha
iluminación de nítida inspira-
ción pictórica; a riqueza da

quería facer unha reseña máis
obxectiva deste libro de García
Negro(1). Discutir certas afirma-
cións (sobre o romanticismo, so-
bre todo), debater sobre o termo
de autoodio (que para min, na
esteira de Horkheimer, cambia-
ría por “medo ao inferior”, ou
medo a ser ou se considerar infe-
rior), concordar con ela en que
Rosalía, a súa literatura, “vai sig-
nificar un punto de chegada e un
punto de partida, simultanea-
mente” (e alcanzar, de paso, os
cumios máis alto, até hoxe, da
poesía galega), estar de acordo
con ela cando afirma que Rosalía
nunca dimitiu de nada: nin de
Galicia, nin do seu idioma, nin
do seu feminismo revoluciona-
rio, “senón que”, como escribe,
“se reafirma, con toda clareza, na
súa posición de abandeirada dos
elementos máis invisibilizados,
proscritos e inexistentes, como
non fose para os explotar aínda
máis”. E ao se reafirmar na súa
posición, Rosalía debe distan-
ciarse e se distancia, como afir-
ma Pilar, dos grandes mitos do
XIX: a liberdade, o progreso lineal
da historia, a continuidade do
padrón masculino como medi-
da do universo. 

Ao acabar de ler o libro de
García Negro, o lector percibirá
doadamente que a obra e a vida
de Rosalía verifican a unidade da
teoría e a praxe, se temos en con-
ta que a praxe é o proxecto. O ac-
tivismo talvez non estivese ao
seu alcance. 

Despois de ler O clamor da re-
belión, o lector pode decatarse
non só de que Rosalía, á parte
dunha gran poeta, e iniciadora na
nosa literatura dese “xénero” lite-
rario tan moderno que é o ensaio,
e pioneira en Galiza do feminis-
mo revolucionario, senón que a
poesía de Rosalía, a súa literatura,
o seu o ensaio –a teoría– non dei-
tan dunha idea, non apelan a un-
ha idea que propón como dog-
ma e precepto e se coloca por riba
do devir histórico, senón que dei-
tan da praxe, que é a experiencia,
o fluxo histórico mesmo.�

Xesús González Gómez

(1)  Todo o que se leva escrito foi suxerido
polo libro de García Negro e a relectura
dos poemas de Rosalía. 

obra de Rosalía, está en
confrontación directa coa bur-
guesía e a pequena burguesía
que non soubo, ou non quixo,
asumir o seu papel; en conflito
directo coa produción capitalis-
ta, que unha vez deixado atrás o
seu momento de forza progre-
sista convértese en inimiga de
todo tipo de produción espiri-
tual, como a poesía e a arte (Teo-
ría do plus-valor I, K. Marx). Ro-
salía, outsiderno seu país, coa
súa poesía supera o estreito e
vergoñento ámbito da liberdade
política e comercial do mundo
burgués e conduce os seus lecto-
res ao grandioso soño da liber-
dade real, cuxo reinado substi-
tuirá o reinado da necesidade. A
poesía de Rosalía conduce á li-
berdade, esa liberdade da que
tan poderosamente nos falaba
Hegel: “O home é libre en canto
home, e a liberdade é a súa ca-
racterística máis propia. A histo-
ria universal é o progreso na con-
ciencia da liberdade” (Filosofía
da historia).

A través da unidade poética
da súa vida e da súa obra (que tan
ben plasma, demostra, neste li-
bro que queríamos comentar,
María Pilar García Negro), Rosa-
lía expresa a súa revolta, como
muller, como galega, como per-
soa, contra o mundo e a súa opo-
sición ás institucións sociais da
moral, do dereito, da familia, da
relixión e mesmo da patria (A
xustiza pola man, Estranxeira na
súa patria, etc.) A revolta de Rosa-
lía, a súa liberdade espiritual, que
lle ditaban a súas metáforas e as
imaxes que se amontoan libre-
mente, non eran só a manifesta-
ción da forza do inconsciente, se-
nón que era consciente de si
(¡Paz, paz, ti es mentira!/ ¡Para
min non a hai!). A idea da revolta,
da resistencia e da imprecación
revolucionaria, que non se limita
a unha tendenciosa declama-
ción de eslogans. “Mentres o
amor non cambie”. “Me odias,
porque te amo; te amo, porque
me odias”. Un afastado mais al-
canzábel reino onde “o afastado
horizonte do socialismo será ao
alcance da man” (Pasternak), co-
rrixirá estes versos de Rosalía no
sentido da esperanza.

E agora decátome de que

Ante todo, esta Ifixeniaé un es-
pectáculo fermosísimo, unha
auténtica lección de como lo-
grar que o teatro se converta
nunha arte maior, nun-
ha fonte de cultura. E
tamén un exemplo de
como enfrontarse a un-
ha obra que xa se repre-
sentou, estudou e ana-
lizou dende todas as
perspectivas posíbeis.
Staniewski –discípulo
de Jerzy Grotowski–
abstense de tomar par-
tido por ningunha lec-
tura que non proceda
directamente do texto,
mostrando en pé de
igualdade os motivos
principais: a ambición política
dos irmáns Agamenón e Mene-
lao, a muller como garante da

crítica

>>>

O CORDEL.
A Xanela
Nº 29. Primavera do 2010.

Dirixe: Suso Torres.

Edita: AC Eira Vella de Betanzos. 

A revista inclúe diversos textos
literarios, asinados por Gabrie-
la Rodríguez, Francisco

Painceira e
Maxi Rei, entre
outros.
Manuel Rodrí-
guez recorda a
súa nai, Luísa
Viqueira, filla

de Xohán Vicente Viqueira e
exiliada na Guerra do 36.
Tamén se publica un cómic de
Víctor Tizón e un especial
sobre Uxío Novoneyra.

O Ollo Público
Nº 31. Xuño-setembro do 2010.

Dirixe: Fernando Vilaboa Martínez. 

Edita: Edicións O Cabaliño do Demo.

Prezo: 3,50 euros

A portada e ilustracións son de
Artur Cruzeiro Seixas.Dolores
Villaverde analiza a arte de Gil-
berto Zorio. Óscar Suárez ana-

liza o filme Pat
Garrett e Billy
the Kid. Gusta-
vo Luca anali-
za o conflito de
Palestina. Isa-
bel Acea Mén-

dez viaxa a Lugo.

Encrucillada
Nº 168. Maio-xuño do 2010. 

Dirixe: Pedro Fernández Castelao.

Prezo: 5 euros

Andrés Torres Queiruga estuda
a presenza da relixión na vida
pública. Santiago González
Avión explica os custos da crise
sobre a sociedade. Marica
Campo e Luís Cochón
achéganse á obra de Novoney-

ra. Xosé
Manuel
Caamaño ana-
liza a célula
bacteriana de
Craig Venter.
Isabel Turnes,

Beatriz García e Manuel García
dedícanlle un texto a Carmen
Puente, in memoriam.
Ademais, as habituais seccións
de cultura, relixión e política�

’’Todo queda
maxistral-
mente
encadrado
no tema
fundamental
da obra:
o conflito
entre a razón
de Estado
e a lei moral”

Ifixenia en Áulide.

>>>

TEATRO.

Unha lección
de dramaturxia

Ifixenia en Áulide
AAuuttoorrííaa::  Eurípides.

CCoommppaaññííaa::  Gardzienice.

DDiirreecccciióónn::  Wlodzimierz Staniewski.

MMúússiiccaa::  Zygmunt Konieczny.

EElleennccoo:: Mariusz Go∏aj, Joanna Holc-

greber, Marcin Mrowca, Anna Dabrows-

ka, Agnieszka Mendel, Karolina Cicha,

Esztella Levko, Benedict Hitchins, Maniu-

cha Bikont, Jacek Timingeriu, Maciej

Gorczynski, Marie Paskova.

LLuuggaarr::  XXVI Mostra Internacional de Te-

atro de Ribadavia.
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torio á medida dos seus sesenta
e catro anos no que as cadencias
sincopadas e sinuosas –de Re-
dondo Beacha Space Monkey,
pasando por When Doves Cry–
perfilaron a noite. Non obstante,
cando a ocasión o requiría, a
cantante demostrou que pode
recuperar a intensidade doutros
tempos, apoiada en ritmos ob-
sesivos e porfiadamen-
te eléctricos: Dancing
Barefoot ou a moi core-
ada Because the night
serviron como proba. 

A voz de Patty Smith
segue resultando hip-
nótica cando recita coa
mestura de rabia e des-
prezo que a fixo célebre
nos círculos artísticos
neoiorquinos. Ela sá-
beo e exerceu a súa po-
testade improvisando
un poema no que se
mesturaron o marisco que co-
meu en Vigo, unha visita a Com-
postela e un hilarante milagre
no que os peixes da ría soben ca-
ra ao lugar onde se atopa o após-
tolo Santiago para proporcio-
narlle unha opípara cea. 

A nostalxia alternou coa iro-
nía –dedicoulle a canción Peo-
ple have the power á Copa
Mundial de Fútbol, aínda que
unha parte substancial do pú-
blico non captou o sarcasmo– e
as proclamas en favor da liber-

dade coa lembranza dos amigos
desaparecidos, como Kurt Co-
bain, Robert Mapplethorpe ou
Jim Carroll, de quen versioneou
People Who Died. 

Patty Smith mantívose case
dúas horas lúcida e dinámica
–incluso coqueta–, repartindo o
protagonismo cos membros da
banda: o guitarra Lenny Kaye e o

batería Jay Dee Daug-
herty –que a acompa-
ñan dende os tempos
de Horses– e o baixista
Tony Shanahan e o gui-
tarrista Jack Petruzzelli;
un combinado clásico
para un recital que bus-
caba a identificación
entre público e artista
sen renunciar ao eco
lendario das súas can-
cións. 
O final, onde mestu-
rou fragmentos de

Gloria e de Land, constituíu o
máis volcánico momento do
concerto. Patty Smith volveu
conxuntar o ouveo e a poesía, a
lírica e a invectiva, reencarnán-
dose máis unha vez na santa
patroa dos perdedores que
cantaba aquilo de “Xesús mo-
rreu polos pecados de alguén,
pero non polos meus”. De-
mostrou, felizmente, que a dig-
nidade é compatíbel co alento
rimbaudiano que a inspira.�

M. Xestoso

amálgama balcánica, na
música (executada en directo
por unha orquestra); a polifóni-
ca repercusión do mito, no ton
operístico da función. 

Todos estes ingredientes ase-
guran que a experiencia final
implique unha forte dose de
sensualidade na que se encarna
o sentido do texto. Os convulsos
ritmos da música guían un pal-
pitante movemento escénico
que compón e desbarata ca-
dros, mesturando o coro cos
protagonistas, desprazando a
xerarquía entre personaxes
principais e secundarios para
amosarnos a disparidade de
puntos de vista contida na obra.
A eufórica sucesión de escenas
adquire unha organicidade na
que calquera movemento, xesto
e palabra multiplican os seus
significados; os actores decla-
man, cantan, danzan ou actúan
coma pallasos diluíndo as fron-
teiras entre o sacro e o profano;
disonancias e harmonías super-
póñense nun fluxo de voces e
acenos que insinúan desexo
erótico, pulsión criminal, ambi-
ción de poder. 

Ifixenia en Áulide contada
por Gardzienice semella o relato
dun poeta que custodiase os se-
gredos últimos da arte e que
precisase envorcalos nunha úl-
tima danza sacrificial. Sorpren-
den a urxencia e o furor cos que
se resume un dos mitos funda-
cionais da cultura europea: pou-
co máis dunha hora de repre-
sentación abonda para compri-
mir as súas intricadas complexi-
dades e, non obstante, todos os
elaborados matices da traxedia
de Eurípides están presentes
cunha abraiante transparencia.
A tensión resulta esgotadora pe-
ro, neste caso, duración e signifi-
cado compleméntase: é un reto
para os espectadores pero ta-
mén para os actores, aos que se
lles esixe tanto coma a aqueles.

O espectáculo é o resultado
dun gran esforzo e o público de
Ribadavia non se abstivo de pre-
mialo cunha gran ovación coa
que recoñecía a presenza dun
verdadeiro creador que nos fixo,
por unha noite, reencontrarnos
co gran teatro. �

Manuel  Xestoso

Semella que, na sociedade ac-
tual, xa estamos resignados a
que os políticos traten de adular
os cidadáns con toda clase de
espectáculos, pero hai formas e
formas. O pasado 18 de xullo,
por exemplo, o alcalde de Vigo
organizou unha exhibición de
avións militares que debuxaban
no ceo bandeiriñas rojigualdas;
a Concellaría de Cultura, en
cambio, trouxo a unha Patty
Smith que lembrou respectuo-
samente a significación da data
e, puño en alto, berrou We re-
member. Poderíase dicir que no
concerto de Castrelos dominou
o imperio da memoria, mentres
que na parada de Samil prevale-
ceu a memoria do imperio. 

O grito de Patty Smith redun-
dou no que segue a ser o seu
principal valor: a dignidade.
Non en van leva catro décadas
harmonizando con éxito dous
papeis practicamente incom-
patíbeis: o de musa da creación
undergrounde o de estrela do
rock and roll. A auréola de credi-
bilidade que esta pirueta con-
ceptual lle outorga, permítelle
subir ao escenario coa segurida-
de de que o público se porá do
seu lado en case calquera cir-
cunstancia. O pacto materiali-
zouse en Vigo: os espectadores
ían entregados e a poetisa esme-
rouse para non decepcionalos. 

Comezou pedindo descul-
pas por non falar galego e conti-
nuou, durante todo o concerto,
instalada nun diálogo co públi-
co de natureza case familiar que
rachou as distancias. Os temas
que foi debullando –e que resu-
mían unha carreira certamente
fértil– tamén estiveron marca-
dos polo signo da intimidade
máis que co do vigor: un reper-
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Antón Lopo gaña o García Ba-
rros de novela. O autor monforti-

no fíxose con este premio que con-

voca o concello da Estrada co volu-

me de ciencia ficción Obediencia,

ambientado nunha Compostela do

século XXII, independente e repu-

blicana. O xurado destacou a habili-

dade do autor para trasladar os lec-

tores a unha Galiza do futuro, em-

pregando a linguaxe das matemá-

ticas ou do cinema.�

MÚSICA.

Dignidade
rimbaudiana

Patty Smith Group
LLuuggaarr::  Auditorio de Castrelos (Vigo).

DDaattaa::  Domingo 18 de xullo.

Xosé A. Perozo

Amanifestación cívica para
reivindicar a laicidade e

apertura permanente do Pan-
teón de Galegos Ilustres da
igrexa de San Domingos de
Bonaval foi un acerto. Pero,
desgraciadamente, un éxito
máis, reivindicativo, que topa-
rá co silencio da institución re-
lixiosa e a estéril boa vontade
da Consellería de Cultura, que
correrá co mantemento das
instalacións. 

O proceso de recuperación
por parte da Igrexa católica
deste templo volve ser unha
mostra máis do gran poder
eclesiástico no Estado español
e da inadmisible voracidade
material da curia, da dobre
moral coa que predican a po-
breza e acaparan riquezas im-
produtivas. O templo, o mos-
teiro, o cemiterio e as hortas
permaneceron en abandono e
decadencia ata que o poder ci-
vil tomou a decisión de asumir
a súa recuperación, rehabilita-
ción e posta en servizo, xa que
se trataba dun edificio exclaus-
trado. Só unha vez salvado da
ruína, a Igrexa decidiu reivin-
dicar a propiedade. Para que?
Para que, como tantos tem-
plos, permaneza pechado, sen
utilidade e consumindo sub-
vencións públicas para a súa
conservación.

Teño a certeza de que se a
Igrexa católica pagase os mes-
mos impostos con que todos
contribuímos ós concellos po-
las nosas propiedades, seme-
llante voracidade posesiva de-
caería. Sería unha boa solución
para que revertesen á socieda-
de esas propiedades, produto
de 500 anos de monopolio reli-
xioso, ou para que moitas delas
pasasen a usos produtivos co-
mo museos, centros culturais,
instalacións hostaleiras... que
mesmo axudarían ó mante-
mento da Igrexa, sen recorrer ó
erario público e ós impostos de
crentes e non crentes.�

O PANTEÓN 
DE BONAVAL
’’

A apropiación do templo
volve ser unha mostra
máis do gran poder
da Igrexa no
Estado español”

’’

Patty Smith.

>>>

’’A voz dePatty
Smith segue
resultando
hipnótica
cando recita
coa mestura
de rabia e
desprezo que
a fixo célebre”
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RESA.

tinarase
Festival
Clown

tase coa posta en marcha da Ga-
la Clown por Palestina, presen-
tada por Uxía Blanco, na que ac-
tuarán Claire, Elliot e Leo Bassi, a
Gala Novo Circo Galego, con al-
gunhas das formacións que es-
tán a despuntar no país, e a Gala
de Aéreos Feminina, protagoni-
zada por compañías especiali-
zadas en acrobacias aéreas. 

Paralelamente á programa-
ción artística desenvolverase o
Formaclown, con oito cursos
impartidos por Michell Dellai-
re, Antón Valén, Darina Robles,
José C. Illanes, elliot, Jos Hou-
ben e Iván Prado.

A recadación destinarase ao
Festival Internacional de Clown
de Palestina, cita envolta en po-
lémica tras a detención e expul-
sión de Israel de Iván Prado, di-
rector do proxecto e fundador
do colectivo Pallasos sen Fron-
teiras, o pasado maio cando se
desprazaba aos territorios pales-
tinos para proseguir cos prepa-
rativos do evento, alegando
“motivos de seguridade”. O fes-
tival, que se converterá na pri-
meira cita internacional de
clown de Cisxordania, tense
previsto para finais de outubro.�

M.B.
O Festiclown regresa o 26 de xu-
llo para converter Vigo no epi-
centro galego do humor cunha
programación para todos os pú-
blicos que inclúe máis de 150 es-
pectáculos a cargo dunhas 40
compañías. Leo Bassi, un dos
veteranos do festival, Pepe Vi-
yuela, Elliot, Os 7 Magníficos
máis Un, Claire e Dorina Robles
son algúns dos protagonistas
desta XI edición, organizada por
Coperactiva Cultural-Culturac-
tiva, na que colaboran a Tenen-
cia de Alcaldía, a Concellaría de
Cultura e Animación Sociocul-
tural de Vigo. 

A compañía balear Res de
Res y Circ Bover abre o luns 26,
na praza do Sireno, a mostra,
concibida como un dos aparta-
dos máis destacados da cita, con
Sine Terra, un espectáculo que
recrea a loita pola supervivencia
dun grupo de refuxiados. En to-
tal, oito artistas de circo tomarán
a rúa para darlle vida a opresores
e oprimidos nunha representa-
ción que desafía a lei da gravida-
de e cuestiona calquera abuso
de poder.

Esa mesma noite, o Audito-
rio do Centro Social Caixanova
acolle a actuación do clown Leo
Bassi, que estreará The Best, cre-
ado ex profeso para a ocasión
recompilando os mellores nú-
meros da súa carreira. A mostra
tamén trae ao belga Elliot, espe-
cializado en comicidade xestual,
que levará ao Auditorio do Con-
cello Gladiador do humor. Eric
Jenicot, que así se chama, ache-
gará hora e media de espectácu-
lo con contorsións faciais e hu-
mor eléctrico polo que desfila-
rán karatekas enlouquecidos,
sprays e até Mick Jagger.

Actuarán, ademais, a mexi-
cana Darina Robles con A crea-
ción do mundo, o colectivo vas-
co Mostrenko, que reflexiona
sobre a incomunicación cotiá
en Temos que falar, e a francesa
Claire, que conxuga danza e hu-
mor en De paseo. O cómico rio-
xano Pepe Viyuela pechará a
Mostra no Auditorio do Centro
Cultural Caixanova con Ence-
rrona, no que o popular actor
queda atrapado no escenario.

PALLASOS ATÉ A MADRUGADA. Co-
mo novidade, instalarase unha
Carpa Clown na Praza do Con-
cello que albergará espectáculos
e música até a madrugada. A
nómina de propostas complé-

Leo Bassi, Elliot
e Pepe Viyuela no Festiclown

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros.

Xosé Lois García

Da mao de Antón Vilar Ponte entrou Antonio Noriega
Varela (1869-1947) en contacto coa literatura portu-

guesa. Camões, Bocage, Herculano, Antero, Guerra Jun-
queiro e outros, forman parte da lectura que a principios
do século XX, Noriega xa tiña un vencello coa retrospectiva
mais dinámica da literatura portuguesa. A lírica de
Camões como os sonetos de Antero confluíron en varias
temáticas do poeta brañego.

Mais a achega mais importante de Noriega Varela cos es-
critores portugueses parte cando vai de escolante para Tra-
salba e conecta con Ramón Otero Pedrayo, que o introduce
no grupo dos intelectuais ourensáns. Foi Vicente Risco o que
fixo o contacto con Teixeira de Pascoaes en 1921, enviándo-
lle a Noriega o poemario: Sombras, a través de Risco. Noriega
respondeulle co envío de Do Ermo, de recente publicación.
Deste contacto xorde unha longa amizade e unha fondal ad-
miración, un intercambio de loanzas recollidas nun longo
epistolario. Logo Noriega aparece no pazo de Pascoaes en
varias ocasións acompañado da súa filla Candidiña, que lle
recita poemas do seu país a Pascoaes. 

Contoume hai anos Maria Zé, máis coñecida por Ze-
cinha, sobriña de Teixeira de Pascoaes, que seu tío gustaba
de recitarlle seus poemas a Noriega, en certa ocasión o ga-
lego ficou adormecido e suspendeu o recital cun profundo
ronquido que sorprendeu a Pascoaes. Noriega pediulle
perdón deste xeito: “Desculpe meu caro poeta, por esta ta-
manha irreverência e grave pecado cometido, que não há
suficientes padres en Portugal para me perdoar”. Zecinha
faloume de dúas admiracións que tiña Noriega, polo seu
tío e polo viño verde. 

A presenza de Noriega no pazo de Pascoes, continúa pre-
sente nesa gran sala, cunha fotografía individual e outra coa
súa filla e a familia do poeta amarantino e, tamén, na fonte
dos golfiños, nos xardíns do pazo, hai unha placa que lembra
as visitas de Noriega a seu admirado poeta Teixeira de Pasco-
aes. Esa sensíbel relación con Pascoaes vai repercutir moi
pronto no poemario Do Ermo, en ter un abastecido espalla-
mento no norte de Portugal. Moitos dos seus lectores portu-
gueses o denominan como o sucesor de Rosalía. Amplíanse
os contactos e as admiracións por Noriega de parte de Raúl
Brandão, Leonardo Coimbra e co nutrido grupo de intelec-
tuais do Porto. Pronto formará parte do Instituto Histórico
do Minho e da Academia de Sciências de Lisboa. Son os por-
tugueses os que recoñecen a Noriega Varela moito antes que
as institucións galegas. 

Teixeira de Pascoaes foi o hospitaleiro de Noriega e men-
tor de que o libro Do Ermotivese espallamento en Portugal.
O recoñecemento foi moi puntual e expansivo de que un po-
eta galego, por primeira vez, en vida, entrase pola porta gran-
de das letras portuguesas.�

VIVENCIAS
E  CONVIVENCIAS
DE NORIEGA VARELA 
EN PORTUGAL

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’Teixeira de Pascoaes foi o 
o mentor de que O Ermo
tivese espallamento
en Portugal”

? UERE SABER MÁIS?
festiclown.org

’’A recadación destinarase
á realización do Festival
Internacional de Clown
de Palestina”

Ademais das actuacións
de sala, de varias galas
e espectáculos
nas rúas, o XI Festival
Internacional
de Clown de Vigo,
que se celebra
do 26 de xullo ao 1
de agosto, impartirá
oito cursos de formación

Claire.

Sine Terra.
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M.B. [TEXTO & FOTOGRAFÍA]

Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

EEnchoupado da tradi-
ción señorial dos pa-
zos rurais e coa me-
moria aínda presente

do ir e vir do estraperlo e da vi-
da fronteiriza, o Pazo de San
Telmo de Tui érguese á beira
do Miño, fronte á amurallada
vila portuguesa de Valença, a
escasos quilómetros do centro
histórico de Tui. Trátase dun
hotel pequeno, como o define
o seu director David Villar, que
persegue amosar, sen renun-
ciar a un ambiente confortábel,
que é durmir nun pazo galego. 

Dispón só de 32 cuartos, de-
corados con móbeis rústicos,
pero ten conseguido captar un
cliente diverso, tanto galego co-
mo internacional, co trato per-
sonalizado que permiten os es-
tabelecementos pequenos,
produtos de primeira calidade
e un servizo profesional que
tenta adaptarse ás necesidades
e expectativas dos usuarios. 

Inaugurouse en 1968. Como
moitos outros estabelecemen-
tos da rede, unha das inten-
cións coas que naceu centrába-
se en potenciar Tui como desti-
no turístico. A condición de pa-
so fronteirizo do concello, a
presenza da ponte internacio-
nal construída por Pelayo
Mancebo e a grande afluencia
de persoas que se congregaban
para cruzar o Miño e visitar o ri-
co patrimonio histórico, servi-
ron de impulso definitivo para
a súa posta en marcha. 

Cómpre recordar que Tui
foi a capital dunha das sete
provincias do vello reino de
Galiza, chegou a ser sede da
corte de Witiza, converteuse en

lugar predilecto de dona Urra-
ca, nel fixo parada Pedro Ma-
druga e, a súa zona vella, é tes-
temuña dunha convivencia
fronteiriza non sempre pacífi-
ca. Foi declarada conxunto
histórico na década de 1960.

EDIFICIOS XÉMEOS.Como peculia-
ridade, o edificio –de nova cons-
trución– comparte proxecto es-
trutural co de Verín, polo que
presenta unha arquitectura se-
mellante, cunha planta ampla e
un torreón, no que se sitúa, a
imitación dos vellos pazos, a al-
coba máis destacada do estabe-
lecemento, unha suite cunha
gran balconada dende a que se
divisa a fortificación portugue-
sa, os principais edificios históri-
cos de Tui, o río Miño e as súas
illas. Con todo, o parador sufriu
posteriores remodelacións am-
pliando o número de cuartos e
mellorando as instalacións.

Segundo indica o director,
en ano xacobeo a afluencia de
estranxeiros, especialmente
europeos e americanos, au-
menta aínda que sinala que,
debido a crise, non ten acada-
do o nivel doutros anos santos.
Para paliar esta situación con-
xuntural negativa, o parador
deseñou toda un abano de
ofertas e de tarifas dirixidas a fa-
milias, xente nova e empresas.

COCIÑA ENTRE O PASADO E O FUTURO.
A restauración ocupa un lugar
destacado no parador, cun ni-
vel de actividade importante
dentro do total dos servizos. A
oferta gastronómica aposta
por produtos do país e de tem-
pada e por receitas tradicionais
como o polbo á feira, o arroz
con lumbrigante, a lamprea
afumada, as navallas, os ca-
chelos con grelos ou os kiwis,
pero todo peneirado cun to-
que da cociña contemporá-
nea. O parador está incluído,
ademais, dentro da liña coñe-
cida como cociña histórica, un
proxecto no que cada estabele-
cemento da rede deseña un
menú propio en función da
gastronomía local e das inves-
tigacións realizadas ao redor
dela. Este apartado recibe en
Tui o nome de Cociña Históri-
ca do Baixo Miño e inclúe pra-
tos con bacallau, morcillas,
lamprea ou repolo.

MOITO MÁIS QUE PAZ. Para David

Villar, un dos riscos distintivos
do parador é a tranquilidade
que alí se respira. A pesar de to-
do, o parador é moito máis que
un recuncho de paz e dispón
de todo un programa de activi-
dades ao aire libre, tanto a pé e
en barca como a cabalo ou en
bicicleta, que se adecúa a un
público diverso.  

Ademais das posibilidades
de ocio nas súas propias instala-
cións deportivas –a piscina e a
pista de tenis–, o parador ten es-
tabelecido acordos con outras
empresas para desenvolver acti-
vidades de rafting, paseos en pi-
ragua, descensos de canóns, ru-
tas a pé polo monte Aloia ou po-
lo Camiño de Santiago, marchas
en bicicleta de montaña, todas
elas susceptíbeis de ser monoto-
rizadas. Destaca, tamén, a posta
en marcha dunha ruta enolóxi-
ca, que percorre varias adegas
da comarca degustando os dife-
rentes viños da zona. 

Para o director do estabele-
cemento, Galiza ten acada-

MA A INE.34.ZG

Ambiente señorial na fronteira do
Con grosos muros de pedra, torreón e madeiras
nobres no interior, o Parador de San Telmo de Tui
reproduce o ambiente singular dos pazos tradicionais
á beira do río Miño. As súas habitacións teñen aloxado
persoeiros destacados da vida cultural e política do
Estado e de Hollywood. Recentemente, Martin Sheen
pernoctou no parador durante os preparativos de The
Way,o filme sobre a ruta xacobea que reunirá a pai e
fillo na gran pantalla

>>>

ESTILO: Rexional.

QUE VISITAR: Casco histórico de

Tui, o Monte Aloia, a muralla de

Valença do Minho, a ecopista pola

beira portuguesa do río en bicicleta

e percorrido en coche deténdose

nos concellos, río abaixo, até a

desembocadura no Atlántico.�

’’O parador inaugurose
en 1968 coa intención
de potenciar Tui
como destino turístico”

’’O edificio comparte
proxecto estrutural
co de Verín,
polo que presenta unha
arquitectura semellante”

’’A oferta gastronómica
aposta polos produtos
do país e receitas
tradicionais cun toque
da cociña contemporánea”

Patio interior axardinado. David Villar, Director do centro.

Tui desde a fortaleza de Valença.
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do un “nivel alto” dentro
da rede Paradores, tanto polo
número de centros abertos co-
mo pola calidade e a profesio-
nalidade acadada. Destaca,
ademais, que, a pesar da proxi-
midade que existe entre eles, ca-
da un foi quen de deseñar unha
oferta propia e competitiva e
unha personalidade única.�

MA AzG
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ira do Miño

Cuarto de baño.

PRATOS
RECOMENDADOS
Filloa de caldo enchida de ma-

tanza; lamprea afumada con

aliño de mel e limón; crocante

de morcilla doce e crema de

mazá; bacallau de Gomes con

pataca dourada e ovo roto e,

de sobremesa, sopas de burro

cansado.

CHEF: Miguel R. Pereira.�

Lombo de pescada con cocochas...

Croques ao vapor.

Martin
Sheen
fai parada
en Tui
A pesar de estar arredado
dos maiores centros turís-
ticos do país, o parador de
Tui ten dado aloxamento a
figuras destacadas do
mundo da política, da cul-
tura e das finanzas. Un dos
últimos foi o actor Martin
Sheen, coñecido por pelí-
culas como Apocalypsis
Now, fillo dun emigrante
de Salceda de Caselas e
dunha irlandesa, durante
os preparativos do filme
The Way. O actor protago-
niza unha historia sobre a
ruta xacobea, dirixida polo
seu fillo Emilio Estévez e
rodada en diferentes pun-
tos do camiño. A fita, co-
producida por Emilio Esté-
vez e Filmax Entertain-
ment,  narra a historia de
Tom Avery, un afamado
oftalmólogo viúdo despois
de recibir unha chamada
dende Francia na que se lle
comunica que o seu fillo
Daniel faleceu nun tempo-
ral nos Pirineos.�

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

Piscina.

Comedor no exterior.

Pormenor dunha suite.

Aspecto externo do parador.

>>>

Un dos cuartos estandar.

Pormenor do Salón Noble.
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Coordena: MANUEL SENDÓN

TT
odos os días
pasamos por
espazos de tránsito;
anónimos e

impersoais dificilmente
habitables. Espazos banais,
sen interese e desvalorizados
que non chaman a nosa
atención porque os facemos
sempre aí e do mesmo xeito;

espazos que só utilizamos
para o tránsito. Pasamos
entón por “non lugares”. 

As escaleiras son necesarias
para a circulación de persoas
coas que, a cotío, nos
cruzamos ignorando
itinerarios. Non serven máis
que para subir ou baixar e son

o espazo que media entre o
público e o privado;
transpórtannos dun lugar
onde a mirada é transparente
para todos a outro onde é
opaca ou só visible a uns
poucos. 

Antes, o oco das escaleiras
era utilizado como un lugar

común onde moradores do
edificio se coñecían e
enfiaban conversa e que os
nenos empregaban para
xogar. Hoxe é, cada vez máis,
un lugar de desprazamento
e non un espazo de
encontro.�

Verónica Vicente

A non historia das escaleiras
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ineditoant.wordpress.com

Datos Persoais

Verónica Vicente

Tomiño 1988, graduouse

este ano en Belas Artes

na Facultade de Pontevedra.
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VISITAR.

Ribadeo,
a porta leste
de Galicia
Durante a época estival calque-
ra escusa é boa para achegarse
até Ribadeo, a porta nororiental
de Galicia por excelencia. Alí,
concretamente na Ponte de
Santos, xúntanse dous mundos,
dous territorios que, se cadra,
nunca deberon estar separados.
Pero independentemente diso,
son moitos os atractivos dos que
goza a capital da comarca do Eo.
O principal nestes tempos é o
comercial, xa que moitos nego-
cios de todo tipo abren as portas

MERCAR.

Postais
de Santiago
de Xan G. Muras
Malia que moitas persoas consi-
deren que as postais son un sou-
venir antigo, de pouco valor e
incluso de pouco prestixio, aín-
da quedan no planeta persoas
que pensan o contrario e que
tentan actualizar e dar un toque
de elegancia a un dos recordos
turísticos máis socorridos e in-
ternacionais. Un deses defenso-
res da vixencia das postais é o fo-
tógrafo, deseñador gráfico e edi-
tor Xan García Muras, que vén
de presentar unha serie de sou-
venirsfotográficos inspirados
en Santiago de Compostela con
fotografías da súa autoría acom-
pañadas con retrincos dos arti-
gos que Álvaro Cunqueiro escri-
biu para Faro de Vigo cando
percorría o Camiño a mediados
do século pasado.

Editadas por Tribaldes Edi-
cións, as postais teñen como
tema de fondo Compostela e o
Camiño de Santiago, cun trata-
mento actual e elegante que as
desmarca das habituais ima-
xes enlatadas dos destinos tu-
rísticos. Tal e como explica o
propio Xan G. Muras, son pos-
tais “nas que abarcamos dife-
rentes aspectos da cidade, que
iniciamos coas vieiras e mas-
caróns da Casa da Parra e am-
pliamos con fotografías de as-
pectos máis coñecidos e clási-
cos da cidade como a catedral
e as rúas do casco antigo”. 

“O viaxeiro necesita de ob-
xectos que presenten o lugar vi-
sitado, unha proba da súa esta-
día e de ter visto e vivido con an-
sia e entusiasmo unha no-
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Pero aproveitando que se
viaxa até as beiras do Eo, é un
momento extraordinario para

visitar a súa importante zona
antiga, que se reparte en rúas
que van até o porto. Primeiro hai
que facer unha parada obrigato-
ria no centro histórico onde se
sitúa a torre dos Moreno, un edi-
ficio de estilo colonial que se alza
xunto á Casa do Concello e que
chama a atención polas formas
retorneadas e singularidade.

A historia ribadense vai inti-
mamente unida ao mundo do
mar e ao seu porto. A carón do
mesmo, e xunto a unha grande
área recreativa, quedan os res-
tos do que foi o último treito do
tren mineiro que unía Ribadeo
coa Pontenova e que constitúe
un dos testemuños do esplen-
dor industrial que en tempos
pretéritos viviu a Mariña Orien-
tal. Tampouco se pode marchar
un desta beira do Eo sen ache-
garse ao porto deportivo, un
dos máis espectaculares da
contorna que, curiosamente,
convive aínda cos últimos pes-
cadores tradicionais de cerco.

O feito de estar en época esti-
val permite a calquera viaxeiro
poder achegarse até un dos are-
ais máis fermosos e singulares
de Galicia, o de Augas Santas, ul-
timamente coñecido coma
Praia das Catedrais, polas for-
mas dos acantilados e que cada
ano se ateiga de turistas.

Se se desexa comer un bo
prato e a un prezo razoábel, pó-
dese ir ao Parador de Turismo.
Ademais de comer un exquisito
manxar, tamén pode un gozar
das súas vistas extraordinarias
sobre a Ría de Ribadeo.�

A. Cendán

todos os días da semana para
deleite de veciños e forasteiros
que se achegan á vila mariñá.

Dous aspectos da praia de Augas Santas e [abaixo] pormenor do porto de Ribadeo.  XAN CARBALLA

>>>

viaxar.comer.mercar
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Ton dourado, pallizo con inva-
sión do marelo. Cheira cremoso
con froita amarela dourada, ta-
mén con marmelo, ameixa
amarela aínda verde e anisados
infiltrándose no nariz. Co tempo
a aromática tórnase elegante e
floral. Gusto amelado que deixa
no seu paso o rastro do amarelo
frutal, o frescor da ameixa verde
e un lixeiro amargor no final.
Sensación doce (na entrada) e
voluminosa (no paso) pero cun-
ha acidez clara que converte en
fresco o seu tacto agarimoso.�

Antonio Portela

VIÑOTECA.

A loureira

Ao sur do Miño son numero-
sos os viños monovarietais
elaborados a partir desta caste
mais, no noso país, este é o
único. Agás no Val do Salnés e
en Valdeorras, e non sempre,
a tradición dos viños galegos
fala de mestura de castes. O
contrario é unha moda máis
recente. 

A loureira é unha caste
produtiva, por iso, buscando
a súa máxima expresión, é co-
mún realizar aclareos na viña
como os que fai a Adega Val-
miñor co seu Davila L-100.
Porén, no viñedo do instituto
da Granxa conséguese que
exprese o seu mellor carácter,
o que lle fai producir moito
para así alargar a madura-
ción. 

Este loureiro do Rosal, onde
está situada a adega e o seu vi-
ñedo, foi macerado en frío du-
rante oito horas e, despois da
fermentación, criado sobre lías
durante seis meses. Foi embo-
tellado a comezos do 2009, non
se elaborou a anada do 2008
pero si o foi a pasada.

va experiencia. Obxectos
que representen iconografica-
mente a cidade ou períodos de-
la” , comenta Muras, que explica
que estes produtos desmárcan-
se das habituais coleccións de
postais ao tratar de descubrir ou
redescubrir aspectos,  momen-
tos, sensacións e símbolos, moi-
tos deles desapercibidos incluso
para os propios habitantes.  

Ademais das postais Tribal-
des Edicións, partindo e xogan-
do coas imaxes e ilustracións
das postais, ofrece un amplo
abano de souvenirscomo mar-
ca páxinas, puzzles, láminas,
pósters e até  pousavasos. Neste
sentido Muras destaca que as
súas láminas e pósters facilitan,
tanto a turistas como aos pro-
pios habitantes de Santiago, ter
acceso a material gráfico distin-
to do editado polas institucións
para a promoción turística da ci-
dade e da rota xacobea.

Os prezos destes souvenirs
trilingües –teñen textos en ga-
lego, castelán e inglés– abalan
entre os  0,60 céntimos dunha
postal aos 12,90 euros do xogo
de 6 pousavasos. Estes recor-
dos poden mercarse en librarí-
as, tendas de agasallos e souve-
nirs de Compostela.�

E.E.

Davila L-100, 2007
Adegas Val Miñor (O Rosal).

D.O. Rías Baixas.

Loureira.

>>>

Unha mostra do traballo fotográfico de Xan G. Muras:Pousavasos.

Unha das fincas de Adegas Val Miñor no Rosal.  
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O pianista cubano de jazz Gon-
zalo Rubalcaba dará un con-
certo baseado nos ritmos tradi-
cionais do seu país, este xoves
22 no Teatro Colón da Coruña.
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A cidade compostelá concita boa
parte da atención cultural desta se-
mana, coa data deste  25 de xullo
como referente principal.

Dunha banda, o feito de cadrar
en domingo, que orixina o carácter
de Ano Santo e o consabido fenó-
meno do Xacobeo, dalle unha es-
pecial singularidade nesta ocasión.
Sen embargo, a programación cul-
tural xacobea non ten adxudicada
ningunha actuación estelar para
este día, aínda que sí para dous días
despois na Quintana, coa presencia
de Elvis Costello e Diana Krall. A
non ser que consideremos obra do
Xacobeo o espectáculo pirotécnico
do día 24, que a institución inclúe
sorprendentemente na súa progra-
mación, na súa liña de absorber acti-
vidades culturais habituais e marca-
las co carimbo xacobeo.

O concello de Santiago, pola súa
banda e no marco das súas Festas
do Apóstol, ofrecerá un par de con-
certos destacados para a fin de se-
mana, o de Lamatumbáo sábado e
o de Milladoiro, un clásico destas
festas nos comezos do grupo, o do-
mingo 25.

Pero o día 25 é tamén, oficial-
mente, o Día Nacional de Galicia,
aínda que a única mobilización e ce-
lebración  popular digna de tal
nome se produza baixo o nome de
Día da Patria Galega. E neste con-
texto, o Festigal dá cobertura musi-
cal e cultural á data.  O evento, que
chega ásúa novena edición, serve
de escaparate a diversas iniciativas e
intercambios culturais, ao longo da
fin de semana. No apartado musical,
este ano traerá aos galegos Os Cu-
chufellos, Galegoz , A Banda Po-
temkin , Bellón Maceiras Quinteto
e Susana Seivane, así como aos
franceses Santa Macairo Orkestar
e os portugueses O' Questrada. As
actuacións e demais actividades
son gratuitas, e terán lugar coma
sempre no Campus Sur.

Coordenado por Gonzalo Vilas

rez Narf,co guitarrista e cantante de
Guinea Bissau Manecas Costa. Den-
tro do ciclo de concertos Son de
noite, o venres 23, ás 22:30, entrada
de balde , no Castelo de San Antón.
¬MÚSICA/TEATRO. Mamma Mia.
O coñecido musical sobre o grupo
Abba, o de maior éxito dos últimos
anos nos diferentes idiomas e paí-
ses, estará  varios días na cidade, pro-
tagonizado pola cantante Nina. O
xoves 22, ás 21:00, venres e sábado
ás 18:30 e 22:30, e domingo ás 17:30
e 21:30. Entradas de 55 a 30 euros
(ventas en servinova.com), noPala-
cio da Ópera.
¬TEATRO. Glorious !. A comedia

Molder que, xunto a O pequeno
mundo e Nao me ten que contar o
que seja for, conforman a mostra
que acolle a Fundación Luis Seoane
até outubro do presente ano, na
súa única escala no noso país, tras
terse inaugurado no ano 2009 na
Fundaçao Calouste Gulbenkian de
Lisboa e viaxado á sé da institución
portuguesa en París neste ano.
¬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. A intuición do xeo. As
Montañas Encantadas de Mi-
chelangelo Antonioni. Serie de
obras pictóricas e ampliacións foto-
gráficas realizadas polo director ita-
liano a finais dos anos 70, no punto
álxido dunha longa carreira de éxi-
tos cinematógráficos. Até o 10 de
outubro, na Fundación Luis Seoane.
¬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
Campana 1989-2009. Os bra-

sileiros Fernando e Humberto
Campana son autores dalgúns
das iconas actuais 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. Gonzalo Rubalcaba.
O destacado pianista de jazz cubano
ofrece un concerto acústico, acom-
pañado só do seu piano, no que este
gañador de numerosos premios
Grammy repasará a tradición musi-
cal popular cubana. Este xoves 22, ás
22:00, noTeatro Colón.
¬MÚSICA. Aló Irmao. Encontro
creativo do artistas galego Fran Pé-

ALLARIZ
¬EXPO. Fotografías da UFA
(cinema 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 pequenas exposicións denomi-
nadas de forma xenérica Unha
Peza Singular, neste acaso arredor
da lenda da traslación do
Apóstolo. No Museo Massó.
¬EXPO. Pintores galegos. Este
xoves 22 será o derradeiro día para
visitar esta exposición de 16 cadros
que representan o arquipélago
atlántico ou o imaxinario do mar, asi-
nados por catro pintores que gar-
dan algún tipo de relación coa illa de
Ons. A Institución Cultural Isleña
(ICI) organiza esta mostra, na igrexa
de San Xoaquín, na illa de Ons.

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. 

A CORUÑA
¬ACTO. Feira medieval.. A praza
de Azcárraga e as rúas Príncipe,
Constitución, Herrerías, Damas e Al-
fonso IX acollerán os postos centrais
desta feira. Por primeira vez, a aso-
ciación de veciños participará coa
organización da feira con pasarúa-
sincluído e escenificación da proce-
sión da Santa Compaña. Do sábado
24 ao xoves 29, Do sábado 24 ao xo-
ves 29 , na Cidade Vella.  
¬CINE. Cine para os nenos.To-
dos os sábados, ás 18:00, no Museo
Unión Fenosa - MACUF. 
¬EXPO. Fillos do Océano. A ex-
posición de fotógrafo Javier Te-
niente froito de longos anos de
traballo do artista en 16 comunida-
des pesqueiras do cinco continen-
tes, ve a luz grazas á colaboración
entre Caixanova e o Museo do Mar
de Galicia. Até o 28 de agosto, na
nova Sala de Exposicións na cidade,
situada no Centro Social  Caixa-
nova da Mariña.
¬EXPO. A interpretaçao dos
sonhos. Unha serie de fotogra-
fías do artista portugués Jorge

Citas de fin de 
semana en 
Santiago

A compañía teatral Yllana representa a obra Glorious! na Coruña.

A intuición do xeo. 
As montañas encantadas de

Michelangelo Antonioni

Esta mostra está constituida por

unha serie de obras pictóricas e

ampliacións fotográficas realiza-

das polo director italiano a finais

dos anos setenta, no punto álxido

dunha longa carreira cinemato-

gráfica. 

A Fundación Luis Seoane, grazas

á colaboración das Gallerie d'Arte

Moderna e Contemporánea de

Ferrara, presenta nesta exposición

unha selección de 52 obras sobre

un conxunto orixinal de 160, unha

gran ocasión para internarse nun

aspecto pouco coñecido de quen é

considerado, xunto a Godard,

exemplo destacado dunha forma

de entender o cine que consistía en

levar ao límite determinados postu-

lados estéticos grazas á mestura da

forza poética das imaxes en combi-

nación cos diálogos. De Antonioni

dixo Roland Barthes que posuía

unha sensibilidade especial, capaz

de expresar o espírito da súa época,

da modernidade.

O carácter único destas imaxes

provén non só da estreita fronteira

existente entre a obra cinemato-

gráfica de Antonioni e o mundo da

arte, senón tamén na súa singular

factura. 

O método empregado polo di-

rector de Blow-Up (donde a trama

xurdía dende unha casual amplia-

ción dunha fotografía) consistía en

fotografar un orixinal ou orixinais

unidos nun collaxe e ampliar o re-

sultado. Nun punto determinado,

de maneira consciente, detiña a

ampliación, nun intre no que as

formas pintadas parecían adoptar

a forma de montañas, pero non de

forma totalmente recoñecible. 

O que realmente lle interesaba a

Antonioni é a liña temporal entre

figura e abstracción, a imaxe ob-

tida non chega a perder do todo as

súas orixes como forma ou como

cor, non retén do todo a súa pre-

senza figurativa e, con todo, parece

ter o aspecto dunha montaña, un

xogo de percepción do que se fai

partícipe o espectador.

Até o 10 de outubro de 2010, na Fun-

dación Luis Seoane, A Coruña.

¬ ARTE

O cineasta Michelangelo Antonioni.

Imaxe dun anterior Festigal.
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representada pola compañía madri-
leña Yllana conta a historia de Flo-
rence Foster Jenkins, a peor can-
tante do mundo, que consigueu
trunfar gracias á súa abnegada von-
tade.  Este venres 23, ás 20.30, entra-
das a 18 euros, no Teatro Colón..

FERROL
¬ACTOS. Contacontos infantil .
A Biblioteca Central acolle todos os
mércores, entre as 18.00 e as 18.50
horas, unha sesión de contacontos
para nenos e nenas no marco do
programa A hora do conto. A activi-
dade está dirixida a rapaces de catro
a dez anos, gratuíta.
¬ACTOS. Sabactivos. Os nenos
e nenas de 3 a 12 anos teñeno sá-
bado unha cita cos Sabactivos,
entre as 10 e as 14 horas. Sen ins-
crición previa, poderán participar
gratuitamente en diferentes acti-
vidades de ocio didáctico: pin-
tura, novas tecnoloxías, teatro...
Na ludoteca municipal (Cantón).
¬ACTOS. Paseos musicais. Pa-
seos musicais pola ria de Ferrol, de
carácter gratuíto. A actividade forma
parte do ciclo Músicas Portuarias, e
será o sábado 24, 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. Enrique Morente. O
coñecido cantaor flamenco dará un
concerto en Ferrol este venres 23, ás
22:30, con entradas a 20 euros,  no
Teatro Jofre.

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.

¬MÚSICA. Xosé Manuel Bu-
diño. Caixanova presenta a este
destacado gaiteiro, co seu novo tra-
ballo Home. A actuación terá lugar
este venres 23, ás 22:30, entrada de
balde, na Alameda de Gondomar. Ao
día seguinte, sábado 24, actuará o
grupo Ardentía.

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 espectá-
culo comeza xunto o Centro de In-
terpretación da Muralla na Praza
do Campo e fremata no tramo pe-
onil da Ronda da Muralla. O venres
23 , ás19:00  e 21:00,  o sábado 24,
ás13:00 , 19:00 e 21:00, e o do-
mingo 25, 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, 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. Murajazz. Esta forma-
ción jazzística lucense ofrece o ter-
ceiro 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 vindeiro xoves 29, ás 21:30,
na Praza Maior.

MEAÑO
¬MÚSICA. VIII Festa dos muí-
ños.Esta festa musical que se cele-
bra o domingo25, contará coa ac-
tuación do grupo Oscar Ibáñez
&Tribo, coa súa musica de fusión
atlántica. A partir das 18.00, nos Muí-
ños de Lores.

MORAÑA
¬MÚSICA. Carneirock. Neste fes-
tival van tocar os gruposRuxe Ruxe,
Astarot, Esenia eMeDoMedÁ. Será
o venres 23 e sábado 24, ás 22:00.

NIGRÁN
¬MÚSICA.Berrogüetto. O grupo
folk galego tocará este venres 23, ás
22:30, no Campo das Redes.
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O cantaor de flamenco En-
rique Morente estará o
venres 23, no Teatro Jofre
de Ferrol.

Os cangueses Astarot  estarán no Carneirock de Moraña.

Joan Manuel Serrat
Hijo de la luz y de la sombra
O cantante de Poble-Nou, aos
seus 66 anos, segue na primeira
liña musical, presentando en
Vigo a súa xira actual na que pre-
senta Hijo de la luz y de la sombra,
un disco que recolle de novo a
poesía deMiguel Hernández.
Serrat, considerado por un am-
plo consenso o mellor e máis po-
pular representante da música
popular española e catalá do úl-
timo medio século, segue adap-
tando musicalmente a impor-
tantes voces poéticas, como xa
fixo ao longo da súa carreira con
poetas como Mario Benedetti,
Antonio Machado, Miguel Her-
nández, Rafael Alberti, Federico
García Lorca, Pablo Neruda ou
León Felipe, entre outros.

A obra do Nano, ademáis
desta influencia culta, bebeu
sempre,  ademáis, das mellores
fontes populares e dos máis va-
riados ritmos, como o tango, a
rumba catalana ou a chamada
canción española, entre outras
influencias que na súa guitarra e

voz acadaron unha caracterís-
tica e singular interpretación.

Este Hijo de la luz y de la sombra
é dalgún xeito unha continua-
ción do album Miguel Hernán-
dez, aparecido en 1972. Do seu
último traballo di o cantante:
“Trece novas cancións compo-
ñen esta entrega. Un amplo per-
corrido pola obra de Miguel Her-
nández que inclúe desde poe-
mas de mocidade como A
palmeira levantina até versos de
Fillo da luz e da sombra, o máis
fondo e ambicioso dos seus po-
emas, probabelmente a súa
obra mestra cuxa lectura reco-
mendo de maneira especial.
Unha das razóns deste traballo é
o centenario do seu nacemento
(2009), e outra é a intemporali-
dade da súa poesía, a vixencia
dos seus versos máis aló do lu-
gar e o tempo en que viron a luz,
máis aló do contexto en que na-
ceron, versos que seguen so-
ando tan sólidos e frescos coma
se fosen escritos onte e aquí”.
Xoves 22, auditorio de Castrelos,

en Vigo.

¬ MÚSICA

Unha imaxe recente de Joan Manuel Serrat.
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en Escaparates.  O teatro en-
cherá as rúas do casco vello de Pon-
tedeume este venres 23  grazas a
esta iniciativa innovadora do grupo
teatral Chéverepara a Unión de Co-
merciantes Autónomos Eumeses
(UCOA) que ten como fin promocio-
nar o pequeno comercio de proxi-
midade. De 12:30 a 21:30.

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.
¬TEATRO. Mostra Internacio-
nal de Teatro MIT. Continúa a
programación da mostra internacio-
nal, até o sábado 24, no que como
grupo máis destacado actuará a
compañía madrileña Yllana.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado pola mañá, a biblio-
teca compostelá acolle unha activi-
dade de contos dirixida aos nenos e
nenas. Ás 12:00, na Biblioteca Ánxel
Casal. 
¬EXPO. Os mundos de Gon-
zalo Torrente Ballester.
Mostra que percorre a traxectoria
vital e literaria do escritor a través

edición en galego do Códice Calix-
tino, auspiciada pola S. de xestión
do Xacobeo. Até o 17 de agosto, no
Padroado de Turismo Rías Baixas.
¬MÚSICA. XVIII Festival Inter-
nacional de Jazz e Blues. O
certame continúa esta semana, até
o seu remate este domingo 25. To-
das as actuacións son gratuitas.
Xoves 22, ás  22:30, concerto de The
James Carter Quintet, co seu úl-

timo traballo Present Tense. Na Praza
da Ferraría.
Venres 23,ás 22:30,  Madeleine Pey-
roux, unha voz comparada ás veces
coa da gran Billie Holiday. Na Praza
da Ferraría.
Sábado 24, ás 22:30, Christian
Scott, un dos novos valores do jazz
de menos de 30 anos, tamén na
Praza da Ferraría.
Domingo 25, ás 22:30, concerto de
Women of Chicago Blues, coas vo-
calistas Zora Young, Deitra Farr e
Grana Louise. Praza da Ferraría.
¬TEATRO. O inmortal da risa.
Formando parte do elenco do Ca-
nal Paramount Comedy Channel,
na sua xira polos teatros do es-
tado, o coñecido cómico Dani Ro-
vira presenta este espectáculo hu-
morístico. O venres 23, ás 21:00,
entradas de 16 a 13 euros, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬TEATRO. Itineranta 2010.O vin-
deiro xoves 29 comeza a primeira
edición do Festival de pasarrúas
de Pontevedra-Itineranta 2010 . O
Ccasco vello converteráse nun
enorme escenario urbano para
unha amplia variedade de espectá-
culos, a cargo de sete grupos de rúa.

PONTEDEUME
¬TEATRO. Escapárate, Teatro

actuarán no Espolón os grupos Fía
na RocaeRosa Cedrón.

POIO
¬MÚSICA. Lorena Lores. A
cantante galego-arxentina vai dar
un concerto este xoves 22, ás
23:00 na Praza da Granxa en San
Xoán de Poio.

AS PONTES
¬MÚSICA. Festa da Fraga. Dentro
desta festa, e no apartado musical, o
venres 23,.ás22:00 celebrarase o Na-
biza Rock, coa actuación dos gru-
pos: Raze, Ogmios, Que Cunda o
Pánico, Superefe, Bon a Chic e Si-
donie. E o sábado 24, ás 23:00, Festi-
val Folk da Fraga, coa Banda da
Balbina, Muxarega, Yves Lambert
e Che Sudaka. Na I.

PONTEVEDRA
¬EXPO. A cidade do infinito.
Unha exposición de imaxes enrique-
cidas con paneis explicativos e da-
tos, que transmiten os bos resulta-
dos 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

OURENSE    
¬EXPO. Centro Cultural da De-
putación.Exposicións abertas:  
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: Apai-
saxe en fragmentos.
¬EXPO. Nun lugar do mundo.
Exposición de fotografías que se
complementa cos poemas do fale-
cido poeta ourensán Ángel Conde.
No Centro cultural de Deputación.
¬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 xaco-
beo 2010, que estará exposta até  o
28 de xullo, no Auditorio Municipal. 

PADRÓN
¬MÚSICA. Festa de Santiaguiño
do Monte. No eido musical, celé-
brase o II Festival Folk. Nel, o venres
23, ás 23:00, estarán os grupos Milla-
doiro e Lùnasa (Irlanda), no Paseo
do Espolón. Xa o domingo 25 ter-
mos aos regueifeiros Luis O Carun-
cho e Benito Lobariñas, e ás 23:00

ANOSATERRA
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O grupo Milladoiro dará dous
concertos esta semana. En Pa-
drón (venres) e na praza da Quin-
tana santiaguesa (domingo).

Chévererepresenta o espectáculo Escapáratepolas rúas e comercios de Pontedeume. 

Mamma Mía!
Inspirada pola maxia das atempo-

rais cancións do grupo sueco

Abba, este conto de fadas sobre a

familia e a amizade  transcorre no

paraíso dunha illa grega. A noite

previa á súa voda, unha filla inicia a

procura para descubrir a identi-

dade do seu pai. Para iso reúne a

tres homes que pertencen ao pa-

sado da súa nai na illa que visitaron

20 anos atrás.

N a actualidade existen máis pro-

ducións de Mamma Mia! no

mundo que de ningún outro musi-

cal. Máis de 40 millóns de persoas

asistiron ás súas funcións en todo o

orbe, e 10.000 espectadores gozan

cada noite deste espectáculo.

Actualmente conviven en cartel

dez producións deste show, in-

cluíndo as producións de Londres,

Broadway, Dinamarca, Tailandia e

Xapón. Conta con catro produ-

cións en xira en países como Es-

paña, Italia, Estados Unidos e Reino

Unido. 

Con música e letra dos músicos

de Abba Benny Andersson e

Björn Ulvaeus, Mamma Mia! está

escrita por Catherine Johnson e

dirixido por Phyllida Lloyd. Foi

coreografiada por Anthony Van

Laast, escenografía a cargo de

Mark Thompson, deseño de luces

por Howard Harrison, deseño de

son por Andrew Bruce e Bobby

Aitken e a supervisión musical,

material adicional e arranxos por

Martin Koch.

É unha produción de Stage En-

tertainment, compañía responsa-

bel de varios dos grandes musicais

estreados en castelán.

Na súa versión española, a can-

tante Nina leva interpretando a

protagonista desta historia dende

a súa estrea en Madrid no ano

2005, cidade na que permaneceu

en cartel durante 30 meses, para

logo botar outros 14 en Barcelona.
Do xoves 22 ao domingo 25, Palacio

da Ópera da Coruña.

¬ MUSICAL

Unha escena de Mamma Mía!.

O MIT remata o sábado en Ribadavia.
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soaxes. Até o 1 de agosto, no  con-
vento de San Martiño Pinario.
¬EXPO. In Search of the Mira-
culous: trinta anos despois.A
mostra ilustra a historia do artista
Bas Jan Ader, que formou parte da
primeira xeración de artistas con-
ceptuais que xurdiron en Los Ange-
les a mediados dos anos 70. Até o 5
de setembro, no CGAC.
¬EXPO. Afro Modern: Viaxe a
través do Atlántico negro.
Unha mostra centrada na fusión e
influencia das culturas negras na
arte contemporánea. 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 22, ás 22:00, en-
trada de balde,no Café Bar Miúdo,
rúa dos Truques (entre Algalias).
¬MÚSICA. Compostela Festival.
Baixo este nome o concello agrupa
as actuacións musicaiscorrespon-
dentes ás Festas do Apóstol. O ven-
res 23, ás 23:00, con entrada a 8/5
euros, a cantante extremeña Bebe
ofrecerá un concerto na Praza da
Quintana.
Ao día seguinte, sábado 24, o grupo
ourensánLamatumbáserá o prota-
gonista, nun concerto de balde, ás
00:00, na Praza da Quintana.
Ao día seguinte, domingo 25, no
mesmo escenario, ás 22:00 e de
balde, comparecen Milladoiro,
un clásico destas festas e da mú-
sica folk.
O luns 26, ás 22:00 e con entrada a 8
euros, poderemos escoitar ao grupo
coral Amen Gospell Choir, naPraza
da Quintana.
Todos os días haberá actuación de
orquestras pola noite, no Parque da
Alameda, e un concerto a cargo de
diversos grupos galegos e interna-
cionais, na Praza do Toural, agás o
luns, todos os días, ás 00:00.

GUIEIRO.43.

de máis de 200 pezas, con manus-
critos, libros, artigos de prensa,
cartas, fotografías, cadros, debu-
xos e diversos documentos e ob-
xectos. Até o 19 de setembro, na
Fundación Torrente Ballester. 
¬EXPO. Pano de fondo.Os seus
comisarios son os expertos en foto-
grafía Manuel Sendóne Xose Luís
Suárez Canal. A exposición aborda o
retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dunha forma espe-
cial na primeira metade do século XX,
período de extraordinaria riqueza
neste aspecto. Até o 31 de agosto, no
Centro Cultural Caixanova.
No mesmo recén inaugurado cen-
tro está aberta tamén a exposición
O Pórtico da Gloria. Misterio e sen-
tido, ilustrando os estudos de Felix
Carbócon imaxes de gran tamaño e
senllos paneis explicativos.
¬EXPO. 48 metros de camiño.
Exposición colectiva de diversos au-
tores,  en distintas disciplinas artísti-
cas, con obras relacionadas co ca-
miño compostelán. Até o 30 de xu-
llo, na Galería Espacio 48.
¬EXPO. Terre de personne. O
fotógrafo francés Pierre Gonnord
presenta o seu último traballo,
unha investigación da alma hu-
mana a través de fotografías de
aproximación psicolóxica aos per-

ANOSATERRA
22 - 28  DE XULLO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

Aída Gómez no papel de Carmen, na ópera homónima de Merimée e Bizet, que se representa este xoves en Santiago.

Coa presenza do profesor Luís Ma-
nuel Calvo Salgado, da Universi-
dade de Zürich, presentarase o do-
mingo 25, ás 15:30 na Galería das
Letras do Festigal, o libro Galiza en
Suíza, con textos en galego, ale-
mán e francés, editado pola CIG .
O libro recolle a emigración dos ga-
legos desde a sinatura do tratado
de inmigración entre o Estado es-
pañol e a Confederación Helvética
en 1960 até os nosos días.
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¬MÚSICA. Via stellae. O programa
Via Stellae, que remata este vin-
deiro mércores 28, ofrece este xoves
22, ás 20:30, no Auditorio de Galicia,
á Mahler Chamber Orchestra, diri-
xida por Tugan Sokhiev, coa violi-
nista Viktoria Mullova.
O venres 23, ás 20.30, no Paraninfo
da Universidade, a sopranoRoberta
Invernizzie o arpista Manuel Vilas
ofrecen un concerto dedicado ao
século XVII italiano, con obras de
Monteverdi, Caccini, Mayone ou Fe-
rrari, entre outros.  
No off stellae, espectáculo Disco-
Barroco Se Haendel e Vivaldi levanta-
sen a cabeza...O venres 23, ás 23:00,
na Sala Capitol.
O grupo Speculum tocará a Misa
peregrina: a porta do paraíso. O do-
mingo 25, ás20:30, na Capela Xeral
de Ánimas.
Ensembles21presenta Os nosos
compositores: Carta branca a
Eduardo Soutullo. O luns 26, ás 20:30,

no Paraninfo da Universidade.
O martes 27, na Capela do Hostal dos
Reis Católicos,ás 20:30, Italia-Arxen-
tina: o barroco, o popular… sen fron-
teiras.
E o mércores 28, ás 20:30, no Claus-
tro de San Francisco, concerto de
clausura a cargo de Magdalena Ko-
zenae a Orquestra Barroca de Ve-
necia, con Andrea Marcon, con Tor-
nar voglio: arias de ópera de Vivaldi. 
¬MÚSICA. Pito de Pikasso + The
Royalties:. Actuación destes gru-
pos galegos este venres 23, ás 22:00,
na Sala Moon.
¬MÚSICA. Festigal. Entre otras ac-
tividades, no musical actúan, o sá-
bado 24  Os Cuchufellos, GalegoZ
,Banda Potemkin (Galiza), e Santa
Macairo Orkestar (Francia). O do-
mingo 25, Bellón Maceiras Quin-
teto, Susana Seivane (Galiza), e O'
Questrada (Portugal). Ás 23:00, no
Campus Sur.
¬MÚSICA. Festival Causa Ga-

liza.O domingo 25, coa actuación
de Projecto Trepia, Labregos no
Tempo dos SputnikseFracasados

de Antemano. No Parque de Belvis. 
¬MÚSICA. Elvis Costello &
Diana Krall.O Xacobeo trae ao
guitarrista inglés e á pianista de jazz
e cantante canadense, matrimonio
na vida real que darán un orixinal
concerto dobre. O martes 27, ás
22:00, (entradas esgotadas), na
Praza da Quintana.
¬MÚSICA. Mark Knopfler. O gui-
tarrista escocés  presenta o seu novo
album Get Lucky. Líder dunha das
bandas máis populares da historia
musical británica, Dire Straits, con
máis de 100 millóns de discos vendi-
dos ás súas costas, Knopfler, colabo-
rou con artistas da talla de Sting, Eric
Clapton, Bob Dylan ou Tina Turner.
O mércores 28, ás 22:00, entradas a
50 euros, no Multiusos Fontes do Sar.
¬MÚSICA/ÓPERA. Carmen de Bi-
zet. A compañía de Aída Gómez
representará a coñecida ópera base-
ada nunha novela de Prosper Meri-
mée.  A composición de Georges

Bizet sitúase nunha tópica Sevilla,
colleitando un rápido éxito mundial
dende a súa estrea. O espectáculo
estará dirixido por Antonio Rodrí-
guez e Emilio Sagui. Este xoves 22,
ás 22:30, con entradas a25 e 20 eu-
ros, na Praza da Quintana.
¬TEATRO. Etheria, a viaxe so-
ñada. Coa estrea desta obra, o
Centro Coreográfico Galego
ofrece a súa cuarta produción artís-
tica, na que presenta unha particular
e accesible visión do mundo das pe-
regrinacións, ao tempo brinda a súa
proposta a un ano Xacobeo que ins-
pira todo tipo de manifestacións cul-
turais. O mércores 28 e xoves 29, ás
21:30, noSalónTeatro.

TUI
¬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-
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Mark Knopfler, o ex-lider dos
Dire Straits (na foto, con Emmy-
lou Harris) será unha das princi-
pais atraccións da programación
das festas do Apostol en combi-
nación co patrocinio xacobeo.
Aínda así, as entradas para velo
custan a pouco popular canti-
dade de 50 euros.

IV Torneo Internacional 
Algalia de Xadrez  Activo 
Organizado polo Club de xadrez Algalia
deSantiago de Compostela, este torneo vaise
celebrar o vindeiro sábado 31 de xullo, no
novo Centro Social Caixanova, sito na Praza de-
cervantes.
1.- O IV torneo Internacional Algalia de Xadrez
Activo disputarase en Santiago de Compos-
tela o día 31 de xullo de 2010.
2.- Xogarase por Sistema Suízo a 8 rondas a
ritmo de 15 minutos máis 5 segundos de incre-
mento por xogada, a finish.
3.- O torneo comenzará ás 10,30 da mañan e
rematará coa entrega de premios sobre as 9,30
da noite.
4.- O emparellamento realizarase por sistema
informático contra o que non haberá reclama-
cións.
5.- O pago da inscripción é imprescindible e
obrigatorio para todos os xogadores excepto
para Grandes Mestres e para aqueles ós que a
organización invite como agradecemento
pola súa contribución á realización deste
evento e/ou á promoción do xadrez en Com-
postela.
6.- Haberá dous byes a disposición dos xoga-
dores que en ningún caso se poderán empre-
gar despois da quinta ronda.
8.- O sistema de desempate e a súa orde de
aplicación sortearase trala última ronda entre
os seguintes: Buchholz Total, Buchholz Me-
diano e Progresivo.
9.- Os premios non serán acumulables e sem-
pre se optará polo de maior contía. Para o co-
bro do premio será necesario presentar o D.N.I.
ou o Pasaporte.
10. O Torneo formará parte do 23 circuito ga-
lego de xadrez e puntuará para o Gran Premio
Xunta de Galicia.

11.- Todo o non especificado nestas bases rexi-
rase polas normas e regulamento da Federa-
ción Internacional de Xadrez (FIDE).
12.- A participación neste torneo supón a
aceptación destas bases.
Os premios na categoría xeral van dende 500
euros e trofeo para o 1º, 300 o 2º e 200 o 3º, até
os 30 euros para o 10º clasificado. Nas catego-
rías de concursantes galegos e de compostela,
haberá tres premios de 100, 50 e 30 euros en
cada sección.
Ainscripción ten un prezo de 12 euros.
A inscripción poderase facer nos teléfonos ou
no email abaixo sinalados, indicando nome e
apelidos, e ELO e categoría se procedese, antes
do día 31/07/10. O importe da inscripción abo-
arase, indicando o nome do xogador inscrito,
na conta de Caixa Rural a nome do Club Xa-
drez Algalia 3070 0035 21 6047075426 ou, cun
incremento de 3€, no local de xogo antes da
terceira ronda.
Tlfs.: 610 603 687- 981 938 263
E.mail: xadrez.algalia@gmail.com

Premio Via Galego
O premio Via Galego é outorgado anualmente
pola Fundación Via Galego.
O premio Via Galego é un recoñecemento ao
labor de persoas ou entidades pola súa promo-
ción das relacións de Galiza cos outros territo-
rios do sistema lingüístico galego-portugués.
As candidaturas ao premio Via Galego han de
enviarse ao Padroado da Fundación Via Ga-
lego, por correo electrónico (viagalego@viaga-
lego.org) ou por correo postal (Rúa do Vilar, 15-
1º dereita, Santiago de Compostela) antes do 1
de setembro de 2010. Xunto coa proposta,
achegarase un currículo ou folla de méritos. As
candidaturas trataranse coa máxima confiden-
cialidade. Os membros do xurado poderán ta-
mén propor candidaturas e poderán optar por
deixar deserto o premio.
Forman o xurado do premio Via Galego os
membros do Padroado da Fundación Via Ga-
lego, cuxas deliberacións serán secretas.
O premio Via Galego, que reviste un carácter
simbólico e carece de dotación económica,
darase a coñecer o día 18 de outubro, aniversa-
rio da histórica manifestación en defensa da lin-
gua galega.
As persoas ou entidades premiadas poderán
facer mención nas súas comunicacións do ou-
torgamento do premio.

VII Premio Luísa Villalta
O premio consta de dúas modalidades:
a) Premiarase o deseño dunha campaña nor-
malizadora que desenvolva unha iniciativa ori-
xinal que teña como obxectivo fomentar o uso
do galego no ámbito universitario.
b) Premiarase unha idea para a promoción do
galego que explique razoadamente unha pro-
posta cuxo obxectivo for fomentar o uso do ga-
lego no ámbito universitario.
Máis información na ligazón
- Convocan a Universidade da Coruña, San-

tiago e Vigo.  A entregafarase nos rexistros xe-
rais das tres universidades galegas.
Dotación: 3.000€ para unha campaña, 1.500€
para unha idea.
A data de entrega será até o15 de novembro
do 2010.

V Concurso de Fotografía 
Verán en Poio
As fotografías deberán ser inéditas e adecuarse
ós seguintes temas: Festas do Concello de Poio,
Festa do Mar e actividades do verán. Só se po-
derá presentar unha obra por autor en cada
unha das categorías. 
Convoca oConcello de Poio. Os traballos hanse
enviar a:
Oficina de Turismo Casal de Ferreirós
Avda. Andurique, 43.
36163 - San Salvador
Poio (Pontevedra)
Máis información no 986 833 204.
A dotación do premio é de  150€ por categoría.

¬ CONVOCATORIAS

O cantante inglés Elvis Costello..
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o 29 de agosto, no MARCO.
¬MÚSICA. Joan Manuel Serrat.
O gran cantautor catalán presenta a
súa última xira e disco, Hijo de la luz y
de la sombra, baseado de novo en
obras do poeta Miguel Hernández.
En marcado na programación das
festas de verán da cidade, o con-
certo será este xoves 22, ás 23:00, no
Auditorio deCastrelos.
¬TEATRO. XI Festival Interna-
cional de Clown de Galicia,
Festiclown. O veterano encontro
desenvolverase do luns 26  ao 1 de
agosto e ademais de espectáculos
ofertará oito talleres formativos.Leo
Bassi, Elliot, Pepe Viyuela, Claire
ou Darina Robles son algúns dos
artistas que intervirán. Como novi-
dade, instalarase unha Carpaclown
na Praza do Concello que albergará
espectáculos, música, dj, etc até a
madrugada. A recadación destina-
rase á realización dun Festival Inter-
nacional de Clown en Palestina.

¬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 acti-
vidades organizadas pola Socie-
dade Estatal de Conmemoracións
Culturais (SECC), coa colaboración
da Obra Social Fundación La
Caixa, e a S.A. de Xestión do Plan
Xacobeo. Inaugúrase en sete cida-
des simultaneamente, 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 Lo-
rraine, Fonds Régional d'Art Con-
temporain de Lorraine, Francia. Até

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.
¬MÚSICA. Dulce Pontes. A gran
cantante portuguesa dará un con-
certo, promocionado polo Xacobeo,
o sábado 24, ás 21:00, no Aparca-
doiro Municipal.
¬MÚSICA. Cristina Pato . A gai-
teira ourensá, nun concerto pro-
mocionado polo Xacobeo, tocará
o domingo 25, ás 21:00, no Aparca-
doiro Municipal.

VIGO
¬EXPO. 89 Km. Colección
CGAC. A exposición reúne unha se-
lección dos fondos da Colección do
Centro Galego de Arte Contempo-
ránea, comisariada por Virginia To-
rrente. Un conxunto de 84 obras de

63 artistas, que inclúe pezas en dis-
tintos soportes. Até o 19 de setem-
bro, no Museo de Arte Contemporá-
nea MARCO.
¬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 realiza-
das por Luís Seoane ao longo da súa
traxectoria. Ampliada até finais de
agosto, no Centro Cultural Caixanova.

GUIEIRO.45.Queres saber máis?                                     anosaterra.com

Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

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

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

� 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.

� 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 es-
tado. 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.
Alúgo apartamento equipado para 4
persoas, con terraza e vistas ao mar.
1ª quincena de xullo 550 euros. 1ª
quincena de agosto 600 euros. 1ª
quincena Setembro 550 euros. T.:
981 761144 /  666 843997.

� Alugo casaen Salvaterra de Miño
por temporadas, fins de semana, etc.,
consta de dous cuartos, baño, salón
cociña integrado, todo amoblado. T.:
609 867359.

� Véndese cadeira Jané Carreira
PRO de 2 pezas, con seirón, 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.

�  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.

� Alúgase piso en Ribadeo. T.:
676727510.

� Alugo piso na Veiga do Eo. T.:
985635502.

� Gustaríame coñecer rapaza de
entre 30 e 40 anos de Ourense ou
arredores sinxela, sincera e boa per-
soa. Chámome Ricardo, para coñe-
cerme chama ao 699 380 512 polas
tardes.

� 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 Festiclownvolve outro ano
máis ás rúas de Vigo, até o 1 de
agosto, na que é a súa XI edi-
ción.

Dulce Pontes actúa en Tui.
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texa e provoca un terremoto en
Tokio, os manuais de divulga-
ción de física avanzada deben
ser material docente inescusá-
bel de todo seminario sobre
construción de guións. Moito
de matemáticas do caos e de te-
oría difusa sobre realidades al-
ternativas hai nesta curiosa
produción belga de ciencia fic-
ción con reparto hollywoo-
diense. Van Dormael, que le-
vaba década e media desapare-
cido, dende os tempos de Totó
o heroe e O oitavo día, regresa
cun novo rexistro montando
un thriller de saltos temporais
no que Leto viaxa ao futuro.

Sunshine Cleaning
Dirixe: Christine Jeffs.
Intérpretes: Amy Adams,
Emily Blunt.
Comedia. EE UU, 2010

Os azares laborais dos profesio-
nais encargados de limpar as es-
cenas do crime inspiraron xa
unhas cantas fitas dende que o
protexido de Quentin Taran-
tino, Reb Braddock (alguén se
acorda del?), lles dese voz na
desvalorizada Curdled.Por aquí
sufrímola como Ti asasina que
nós limpamos o sangue.Aí está
a recente e inxustamente infra-
valorada Cleaner,con Samuel L.
Jackson e Ed Harris. A proposta
da británica Jeffs busca unha vía
alternativa polo camiño do hu-
mor negro e da comedia de ca-
maradaría feminina que trata de
sacar o subxénero do territorio
do thriller e do aceno taranti-
nesco. Dúas das novas actrices
con máis pulo do panorma ac-
tual (falo de actrices non de pin-
ups), Amy Adams  e Emily Blunt,
son a parella de emprendoras ir-
más que deciden montar unha
empresa de limpeza especiali-
zada en escenas de crime para
saír do enredo vital e familiar no
que andan metidas.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
Toy Story 3
Dirixe: Lee Unkrich.
Animación. EE UU, 2010

Unha das grandes apostas
hollywoodianas para este verán
en territorio peninsular, a de-
morada terceira entrega da fran-
quía dos xoguetes parlanchíns.
A saga que propiciou o nace-
mento da factoría Pixar regresa
da man dun dos codirectores de
Buscando a Nemo e Monstros
SA.O vaqueiro Woody, o astro-
nauta Buzz Lightyear e o resto
de trebellos da serie vánllelo po-
ñer complicado aos bonecos de
plastilina Made in Galicia.

O diario de Carlota
Dirixe: José Manuel Carrasco.
Intérpretes: Andrea Ros,
Maxi Iglesias.
Comedia. España, 2010

O debutante Carrasco xunta un
fato de rostros adolescentes vis-
tos en produtos como Física ou

rista na que Ryan Phillippe
–Bandeiras dos nosos pais– en-
carna un xusticieiro enmasca-
rado con ínfulas revoluciona-
rias que loita contra o poder
omnímodo dunha sociedade
totalitaria e ultrarrelixiosa; e o
Londres contemporáneo onde
varias personaxes se debaten
con ansias máis terreais entre o
sentimental e o existencial. As
reviravoltas fantacientíficas de
herdanza cyberpunkacabarán
entrelazando os destinos dos
distintos protagonistas.

As vidas posíbeis
de Mr. Nobody
Dirixe: Jaco Van Dormael.
Intérpretes: Jared Leto,
Diane Kruger.
Ciencia ficción. Bélxica, 2010

A xulgar polas veces que o ci-
nema dos últimos anos cita o
principio de incerteza de Hei-
senberg, a teoría de cordas e a
leria esa da bolboreta que ale-

Química, O Internado, Cues-
tión de sexoe similares para lles
dar corpo ás personaxes imaxi-
nadas por Gemma Lienas nas
súas exitosas novelas xuvenís
sobre as andanzas da tal Car-
lota, unha especie de Hannah
Montana celtibérica máis inco-
rrecta e menos musical.

Pesadelo en Elm Street. 
A orixe
Dirixe: Samuel Bayer.
Intérpretes: Jackie Earle Haley,
Kyle Gallner.
Terror. EE UU, 2010 

Un Freddy Krueger sen Robert
Englund debaixo de toda a ma-
quillaxe? Finalmente alguén se
decidiu a tal sacrilexio. Jackie
Earle Haley, o Rorschach de
Watchmen, é o encargado de
poñerlle xestos, e voz na versión
orixinal, á nova encarnación do
asasino onírico de adolescentes
con soños turbios. Sen Wes
Craven no proxecto, dirixe o re-
frito, no seu debut cinemato-
gráfico, Samuel Bayer, un habi-
tual do mundo do vídeo musi-
cal que ten traballado con Iron
Maiden, Metallica, Garbage,
Green Day, Offspring, Sheryl
Crow ou The Cranberries. Tras
as revisitacións dos Venres 13,
Halloweens e compañía era
practicamente o último psico-

killer dos 80 que se resistía ao
novo terror comercial. Xa anun-
cian a primeira secuela, a ver-
sión anterior chegou ás seis ou
sete, incluíndo a recente, e psi-
cotrónica, Freddy Vs Jason.

Franklyn
Dirixe: Gerald McMorrow.
Intérpretes: Ryan Phillippe,
Eva Green.
Ciencia ficción. Gran Bretaña, 2008

A indolencia das carteleiras es-
tivais facilita a repesca desta
modesta produción británica
que mestura ciencia ficción dis-
tópica ao estilo de V de Ven-
detta e thriller de superheroes
escuros ao xeito dun Watch-
mendescafeinado. A narración
comeza escindida entre unha
cidade de pesadelo retrofutu-

Imaxe de Toy Story 3. PIXAR

Jared Letoen As vidas posíbeis de Mr No-

body.

Pesadelo en Elm Street. A orixe.

Fotograma de Franklyn.

Sunshine Cleaning.

Xosé Valiñas

Maxi Iglesias
en O diario de

Carlota.
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difícil

CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Nikolai Vasilyevich Krylenko (1885-1938) foi un destacado político ruso e un dos
principais expoñentes da legalidade comunista. Amigo persoal de Lenin, co que xo-
gaba de cando en vez ao xadrez, participou activamente na Revolución de 1917 tras
a que foi nomeado presidente do tribunal revolucionario, posto desde o que exer-
ceu unha cruel, indiscriminada e caprichosa represión na que ordenou milleiros de
axustizamentos amparados na ruín legalidade que demostraba a culpabilidade dos
reos polas confesións obtidas con tortura. No ámbito do xadrez concibiu un plan
quinquenal para o seu desenrolo e foi tal vez o máximo impulsor do xogo na URSS.
Froito da súa promoción a Unión Soviética alcanzou a cima do xadrez mundial e
nela se mantivo durante décadas. Foi tamén editor da revista “64” e organizador do
célebre torneo de Moscú de 1925.

Krylenko, Nikolai
Likum

URSS. 1925. C52: Gambito Evans Acep-
tado.
Morto Lenin chegaron as purgas stali-
nistas e ironicamente Krylenko foi xul-
gado ao estilo por el establecido e acu-
sado de actividades antisoviéticas e de
desatender as súas obrigas e funcións
por xogar demasiado ao xadrez, polo
que tras un xuízo de vinte minutos pre-

via tortura foi considerado culpábel e in-
mediatamente executado. 1.e4 e5
2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3
Aa5 6.0-0 d6 7.d4 Ad7 8.Db3 De7
9.dxe5 Ab6 10.exd6 cxd6 11.Dd1 0-0-
0 12.Ca3 [12.Cbd2 Cf6=] 12….Ag4
13.Dd3 Cf6 14.Ad5 The8 15.Dc4
[15.Cc4 Cxd5 16.exd5 Axf3 17.Dxf3 Ce5
18.Cxb6+ axb6 19.Dh3+ Rb8≈]
15…Dd7 16.Cd4= Ac5 [mellor era
16...Axd4!? 17.cxd4 Rb8≈] 17.Cxc6

bxc6? [17...Cxd5 18.Cxd8 Cb6 19.Dxf7
Rxd8±] 18.Tb1+- Rc7 a exposta situa-
ción do rei negro e a activa posición das
pezas brancas xustifica o seguinte mo-
vemento Diagrama 19.Af4! Axa3
20.Da6 Tb8 21.Dxa7+ Rd8 22.Txb8+
Re7 23.Tb7 e as negras abandonan
ante a forte perda de material 1-0.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Símbolo do Hidróxeno. 2- Prefixo que dá idea de que algo está por

debaixo da superficie. 3- Unidades de medición do tempo, das que

usamos a cotío. 4- Conxunto de factores ambientais nos que vive unha

especie ou ser vivo. 5-Siglas do Movimiento Obrero Independiente Revo-

lucionario, en Colombia. Partes inferiores dos vestidos, faldras. 6- Tena-

ciñas que axudan no aseo dos pés ou as mans. 7- Prefixo latino que dá

idea de leite. Símbolo do Flúor. Natural ou habitante da antiga Eolia. 8-

Contracción de preposición e artigo indefinido (feminino). Viña a este

mundo. 9- Crítico e maligno censurador das obras alleas (ven de Zoilo,

o sofista grego). Consoante. Siglas de  North American Religious Liberty

Association. 10- Relacionado coa comida, coa nutrición. 11- Nome do

iate que se gastaba o anterior xefe do estado español. Sentimento do

que desexa o mal a alguén. 12- Moble do que, si se sae, en sentido figu-

rado algo máis quere decir. 13- Responsable dunha obra, sexa artística

ou doutro tipo: quen a fixo. 14- Contracción que outros abrevian en

“ós”. 15- En números romanos sería o 50.

Verticais:

1- Carbono. 2- Luminosidade, claridade. 3- Embarcación monopraza,

xeralmente asociada aos indíxenas americanos. 4- Especie de saco ou

bolsa para levar ás costas, que hoxe leva case todo o mundo en cal-

quera circunstancia. 5- Vexetal que se cultiva na horta. 6- País caribe-

ño gravemente afectado, recentemente, por unha catástrofe natural.

Froito das silvas e da moreira. 7- Está de máis. Vila vasca tristemente

famosa no seu día polo asasinato dun concelleiro. 8- Segundo o

Corán, muller belísima do paraíso islámico. Interxección que denota

alivio. Radón. Illa de coral, en forma de anel, característica dos arqui-

pélagos de Malaisia e Polinesia. 9- Máquina movida por forza hidráu-

lica, usada cos tecidos tradicionais. Rodas dun tronco ou dun peixe.

10- Cor negra nos brasóns heráldicos. Punto da esfera celeste diame-

tralmente oposto ó cénit. 11- A golpe desto (ou de cretos) ficha Flo-

rentino aos seus xogadores. 12- Remuneración que, en condicións

normais, recibe unha persoa periodicamente polo traballo que reali-

za. 13- Antiga unidade de peso de Babilonia e Israel. 14- Escoitaba. 15-

Amperio.

O Temible Krylenko.

SOLUCIÓNS

AUTODEFINIDO
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H. Vixande
MMááqquuiinnaass  aabbssuurrddaass,,  ssee  aa  mmaaiioo--
rrííaa  ddaass  mmááqquuiinnaass  xxaa  oo  ssoonn!!
Penso que si. Estas máquinas
representan a miña forma de
ver o mundo, que é absurdo e
surrealista.  Hai que rir da reali-
dade e rir dun mesmo antes
que dos demais. Por iso cons-
trúo estes aparellos. Fágoo gra-
zas aos meus coñecementos
como mecánico xeral.
ÉÉ  eessccuullttoorr  oouu  iinnvveennttoorr??
Catalóganme como escultor,
mais as máquinas tamén son
inventiva. Ollo, escultor afec-
cionado, aínda que vendo as
obras non vivo delas. Tam-
pouco é que coloque moitas; a
crise, xa se sabe. Consólame
que serven para reflexionar,
para que a xente pense.
AAllgguunnhhaa  éé  eedduuccaattiivvaa,,  ccoommoo  aa
ddoo  ffoorrnniiccaaddoorr..
Esa, máis que nada, é pseudo-
educativa e pseudopornográ-
fica. Contémploa como un
xogo con varios movementos
activados mediante unha ma-
nivela. Un deles consiste en ir
arrimando o pene. O outro re-
presenta a vibración da vaxina.
AA  qquuee  mmááiiss  mmee  iinnqquuiieettaa  éé  oo
aauuttoo  zzoouuppaaddoorr..  SSaabbee  ssee  aa  uussoouu
aallggúúnn  vviissiittaannttee??
Iso non llo sei. Esta exposición
procura que o público toque,
actúe. As manivelas están para
xirar e as pancas para accio-
nar. O zoupador, que é un pau
que abala, é un dos instru-
mentos que toca a xente. Teño

Federico Cocho

Tocaba o piano algunhas
tardes, poucas, illadas. Se-

rio, solemne, o momento seme-
llaba un ritual. Talvez porque, á
marxe das clases de música cos
seus alumnos/as, non se prodi-
gaba diante do teclado. 

Sen perder o semblante de
gravidade, interpretaba pezas
galegas, desas de Chané ou
Veiga. Imposible pescudar para
onde voaban os seus pensa-
mentos. Inútil interpretar onde
repousaban os seus sentimen-
tos naqueles instantes íntimos.

Ás veces, asomaba algunha
bágoa contida naqueles ollos
claros e limpos. Certos compa-
ses galegos moi concretos
acentuaban a tensión emocio-
nal da súa ollada, serena e
firme, perfilada pola vida, polo
sufrimento da guerra e da re-
presión. Ata un neno podía al-
biscar en cada nota unha lu-
zada de nostalxia e de home-
naxe, todo xunto e mesturado,
que a alma non se subdivide. 

Foise de entre nós antes de lle
poder contarlles aos seus fillos
como lle estragou a mocidade, a
el como a toda a súa xeración, o
tempo de intolerancia e odios
viscerais que lles caeu en sorte.
Como se tronzaron as ilusións
de mocidade, entre as que agro-
mara a súa militancia no gale-
guismo fundacional. 

Coñecín o título daqueles
compases galegos moi concre-
tos nunha situación pouco
épica. Remataba unha verbena
de aldea, non sei cal. Morrera o
ditador e as orquestras, para se
adaptar aos tempos que viñan,
adoitaban pechar repertorio in-
terpretando o Himno Galego.
Eu nunca oíra o nome da peza. A
música, en cambio, érame moi
familiar.�

HIMNO

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

Redacción: Príncipe 22 baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com
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Xan Carballa

Na feroz oposición do
primeiro mandato de
Zapatero, o PP ergueu

dous mantras, coreados por te-
rra, mar e aire: España se rompe
e As vítimas [do terrorismo]
sempre teñen razón: ZP terro-

rista. Simplificando e para en-
tendernos.

É curiosa a facilidade con que
hai vítimas e vítimas. Se se fala
das do franquismo xa non son

tales e  carecen de razón nin
para recibir sepultura. E se é Pi-
lar Manjón pasa a ser o demo e
deséxanlle a morte, civil e física. 

O caso de Ingrid Betancourt é
outro alarde hipócrita. Se  como
vítima todo dereito é pouco, a
que tanto asombro por pedir

reparación ao estado colom-
biano, neglixente na súa protec-
ción cando era candidata presi-
dencial. Botou seis anos presa
na selva e xa medra sobre ela a
inxuria, a sospeita e condea ci-
vil. Vítimas si, pero só mansas
ao poder da dereita. �
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Bernardo Seoane, escultor
‘Constrúo aparellos inútiles para reflexionar’

’’Eu non oíra o nome da peza.
A música, en cambio,

érame moi
familiar” 

Durante os meses de xullo e agosto expón no Multiusos de Redondela unha colección de máquinas absurdas,
obras escultóricas concibidas para que o público as manipule e ría dunha forma de vida
que Bernardo Seoane considera surrealista. 

máis máquinas de auto tor-
tura. Unha delas é un auto zu-
rrador para pegarse no cu.
EE  uunn  ccoonnffeessiioonnaarriioo  aammbbuullaannttee,,
ccoonncciibbiiuunnoo  ppaarraa  oo  XXaaccoobbeeoo??
Non ho! Esa hai tempo que a fi-
xen. É unha crítica á confesión
porque consiste nun tubo que
conduce o son, mais a voz sae
estrangulada. O que confesas
non lle chega ao confesor. O
aparello ten 15 anos, o tempo
que levo facendo estas máqui-
nas. É complexo, son pezas de
reciclaxe e cando vou á chatarra-
ría non sempre atopo o que
busco, por iso tardan en saír.
OOuuttrraa  éé  uunn  lluuddóóppaattaa  ppeeddiicchhóónn..
FFuunncciioonnaa??
Son dúas mans que xiran. Hai
xente que lles bota moedas,
mais moitas veces hai ou-
tros que as collen.
Nunha exposi-
ción que fi-
xen na
C a s a

dos Druídas [en Vilaboa], de-
volvéronma coas moedas!
IIssoo  ddoo  aappaarreelllloo  ppaarraa  ccoonnssoollaarrssee
aa  uunn  mmeessmmoo  vvaaii  mmooii  bbeenn  ppaarraa
ooss  cchhoorroommiiccaass!!
Dá abrazos e serve para os solita-
rios. Cada vez hai máis.
EE  oo  aauuttoo  ppiissaaddoorr,,  ppaarraa  ssuubbiirr  aa
mmoorraall??
Talvez. Xa que non teño a quen
pisar, písome a min mesmo... É
un xogo coa moral da xente
pero tamén unha forma de bo-
tar fóra a rabia que levamos
dentro. Nunca lle ten pasado
de chegar cunhas copas, verse
no espello e dicirse: que
paus querias!?
OO  TTeerrmmiinnaa--
ttoorr  éé  uunnhhaa

ccrrííttiiccaa  áá  vviioolleenncciiaa..
Nesta sociedade hai moita vio-
lencia e xa sabemos o inútil que
é. A escultura ocupa un lugar re-
levante na mostra e preséntase
espida. Terminator ocultaba as
armas debaixo da pel humana.
Na miña vese o esquelete.
TTeenn  uunn  ddeessiinnttooxxiiccaaddoorr  ddee  mmóóbbii--
lleess..  SSee  oo  ppaatteennttaa  ffaaiissee  ddee  oouurroo..
Somos uns escravos do teléfono
móbil e a miña escultura trata
de ofrecerlle ao público un ins-
trumento de relaxación me-
diante a escoita do mar a través
dunha buguina atopada na
praia. Eu o móbil non o uso e

teño un amigo que non ten
nin móbil nin fixo, déixanlle

os recados no bar. El non
precisa do meu desin-

toxicador.�
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