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é a única máxima, onde a xente
non importa nada”. Tamén re-
xeitou os recortes sociais do Go-
berno central, o “saqueo” do
erario público e a “conversión
das débedas privadas en débe-
das de todos”. A continuación,
Vázquez, citou as medidas que

propón o BNG para atallar a si-
tuación económica actual, des-
de o control público do capital
financeiro até o control da frau-
de fiscal, entre outras iniciativas.

Logo de gabar o traballo polí-
tico dos deputados en Madrid,
Francisco Jorquera e Olaia Fer-

M. Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Máis de 20.000 persoas, segun-
do a organización –unhas
15.000 segundo as forzas de se-
guridade–, responderon á cha-
mada do BNG no Día da Patria
Galega. Como cada ano, os na-
cionalistas volveron encher a
Praza da Quintana logo da tra-
dicional manifestación que
percorreu as principais rúas de
Compostela tras unha bandeira
de Galiza de grandes dimen-
sións. O lema, Fai valer a túa for-
za!, teceu o discurso pronuncia-
do polo portavoz nacional do
Bloque, Guillerme Vázquez,
que antes de comezar a inter-
vención agradeceulle á militan-
cia a súa presenza malia a calor. 

O dirixente do BNG animou
a cidadanía a “facer valer a súa
forza” para acadar un “Estatu-
to de Nación”, porque “somos
nación a secas, sen apelidos”.
Este ano, logo da sentenza do
Tribunal Constitucional sobre
o Estatut de Catalunya, a recla-
mación dun status de nación
gañou forza no ideario trans-
mitido polo Bloque o Día da
Patria. Vázquez, que saudou
desde o palco os cataláns “por
dar un exemplo de dignidade”,
advertiulle ao PSOE e ao PP
que “se teñen a tentación de
consolidar Galiza na segunda
división, que o pensen, non
contarán coa complicidade
nin co silencio do BNG”. Nesta
liña, sinalou que “se na Consti-
tución, convertida en momia
do bipartidismo español, non
caben as nacións, teremos que
concluír que é necesaria outra
Constitución, outro modelo de
Estado”.

CRÍTICAS AO NEOLIBERALISMO. A cri-
se, definida por Guillerme Váz-
quez como “consecuencia
práctica da aplicación dos dog-
mas do neoliberalismo”, cen-
trou boa parte do discurso do
portavoz nacional, quen criti-
cou “un modelo onde o negocio

O Estatuto de Nación e a crise centran o discurso
de Guillerme Vázquez, que non esqueceu
as críticas ás políticas de Zapatero e de Feixóo

O BNG reclama ‘unha nación, sen ape
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Guillerme Vázquezfalando aos presentes na Quintana.

’’Se PP e PSOE teñen
a tentación de consolidar
Galiza na segunda división,
que o pensen, non contarán
coa complicidade
nin co silencio do BNG”

’’Os problemas de Galiza
non se solucionarán
evitando enfrontarse
a eles nin engurrándose
diante do Goberno central”

’’O BNG non aspira a ocupar
as poltronas,
aspiramos a gobernar”

Como é habitual no Día Nacional,

bandeiras da Patria e outras –as

menos–, institucionais, ateigaron as

rúas compostelás na fin de semana.

Porén, este ano, as forzas de seguri-

dade impedíronlles a persoas ata-

viadas cos símbolos galegos a libre

circulación polos arredores da cate-

dral. Foi o caso de Xoán que, acom-

pañado da súa crianza de seis anos,

foi advertido por dous policías. Ao

preguntar por que non lle permití-

an pasar pola Praza das Pratarías, un

dos axentes respondeu: “temos or-

de de non deixar camiñar perto da

catedral –agás na Praza da Quinta-

na– con simboloxía”. O mesmo

aconteceu no Obradoiro, onde si

ondearon bandeiras españolas pa-

ra recibiren os reis e a comitiva pre-

sidida polo presidente da Xunta.�

A Policía prohibe as bandeiras perto da catedral

A policía impedíu que as persoas portasen bandeiras galegas perto do Obradoiro.

XIANA ALONSO
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por Causa Galiza reclamaban
nas rúas de Compostela unha
“república galega” e o “dereito á
autodeterminación”. As organi-
zacións independentistas, que
se manifestaron nos catro últi-
mos anos agrupadas baixo a pla-
taforma Causa Galiza, cargaron
contra a “mediocre” adminis-
tración de Feixóo e contra “o
brutal festín do capital”. Tamén

criticaron “o recorte de dereitos
do Estado español” e advertiron
que “non vale a legalidade do Es-
tado, vale a lexitimidade do po-
bo”. Despois do acto, presenta-
do polo cantautor punkLeonar-
do F. Cantos e que contou coas
actuacións de Mini e Mero, tivo
lugar unha romaría popular no
Parque de Belvís, cunha comida
e diversos debates políticos.�

nández Davila, e do senador,
Xosé Manuel Pérez Bouza, o
portavoz nacional censurou a
actitude do PSOE e do PP en
cuestións como o levantamen-
to do veto a Navantia ou a refor-
ma do decreto do carbón.

EN MONTE PÍO, ‘NIN PÍO’. O “suspen-
so” do ano e medio do Goberno
do PP animou os manifestantes.
“Que durante a Presidencia se-
mestral da UE o sector naval, o
lácteo e o da pesca son esqueci-
dos? Pois en Monte Pío, nin pío”,
“que se está a incumprir o Pacto
do Obradoiro? Pois en Monte
Pío, nin pío”, berrou Guillerme
Vázquez. O portavoz nacional
instou a Feixóo a saír do “Des-
ván de los Monjes” para resolver
os problemas do país, “que non
se solucionarán evitando en-
frontarse a eles nin engurrándo-
se diante do Goberno central”.
Aludiu, neste sentido, á Lei de
Caixas de Galiza, “que Feixóo
ten gardada na gabeta, disposto
a reformala até adaptala aos de-
sexos dos que mandan”.

ELECCIÓNS MUNICIPAIS. Malia que
o Estatuto e a crise artellaron a
celebración do Día da Patria, o
BNG non obviou as eleccións
municipais. Os candidatos das
principais cidades comparti-
ron palco cos membros da
Executiva do Bloque e Guiller-
me Vázquez dedicou parte da
súa intervención a animar a
militancia de cara á que será a
súa primeira cita coas urnas
desde que asumiu a portavocía
Nacional. Ademais de referirse
a unha listas “elixidas demo-
craticamente”, Vázquez apun-
tou que o BNG “non aspira nin
a ocupar as poltronas nin a
contribuír ás receitas ditadas
en Madrid ou Santiago”. “Aspi-
ramos a gobernar”, subliñou. 

Por último, o portavoz sina-
lou que o BNG está “vivo e acti-
vo” e salientou o “proxecto po-
lítico claro” dunha organiza-
ción “nacionalista e de esquer-

das” e “sen ataduras nin com-
plexos”. Unha cita de Castelao,
na que reclamaba unha Galiza
“máis digna que na que viviron
e morreron os nosos mártires”,
deulle paso ao Himno.

CAUSA GALIZA. Mentres Guillerme
Vázquez pronunciaba o seu dis-
curso na Praza da Quintana, un-
has 1.500 persoas convocadas

sen apelidos’

ESCÁNDALO

E scándalo, ademais de tí-
tulo dunha canción de

Raphael, é a palabra que serve
para definir algúns acontece-
mentos sucedidos estes días.

Escándalo é que a conse-
lleira de Traballo, Beatriz Ma-
to, participe no concurso de
instalación dun móbel du-
rante a apertura dun estabe-
lecemento de IKEA, na Coru-
ña. Non sabe a conselleira
que o pequeno e mediano
comercio coruñés sairá pre-
xudicado? Non sabe que esa
apertura tampouco beneficia
os fabricantes de, por exem-
plo, Sarria e A Estrada, e que
pode provocar perda de pos-
tos de traballo en ambos lu-
gares? Unha cousa é o libre
comercio e outra moi distinta
que precisamente a conse-
lleira de Traballo acuda en
persoa a aplaudirlle a unha
empresa foránea cando tan-
tas empresas están pasado
apuros aquí.

Escándalo é que o conse-
lleiro de Medio Ambiente,
Agustín Hernández, lle pre-
sente, coa prensa de invitada,
o plan loxístico de Vilaboa a
Telmo Martín, candidato do
PP no concello de Pontevedra
que non ocupa ningún cargo
institucional, mentres arrom-
ba o alcalde que si representa
a todos os cidadáns. 

Escándalo é que nun do-
cumental sobre o Xacobeo,
elaborado pola cadea nortea-
mericana Discovery Chan-
nel, apareza a secretaria xeral
de Turismo, Carme Pardo,
con Xerardo Conde Roa, líder
da oposición en Santiago,
que, igual que Telmo Martín,
carece de cargo institucional
que xustifique a súa presenza.

Escándalo é que o gober-
no central aprobe o Decreto
do carbón, que prexudica a
Meirama e As Pontes, coa
única oposición do BNG, e
agora o PPdeG e máis o PS-
deG-PSOE digan que non es-
tán de acordo e que defenden
a Galiza, aínda que en Madrid
voten varias veces a favor.

Escándalo é que Conce-
llo e Caixa paguen en Vigo
unha cara e militarista de-
mostración aérea, mentres
lles limitan o crédito ás em-
presas.�

anosaterra

’’editorial

Información diaria en

www. anosaterra.com

A coordinadora executiva do
BNG, Teresa Táboas, encar-
gouse de presentar as dele-
gacións internacionais con-
vidadas ao Día da Patria –a
cubana, a palestina e a catalá
foron as máis aplaudidas. A
secretaria xeral de Galiza No-
va, Iria Aboi, interveu, a con-
tinuación, cun discurso con-
testatario no que lembrou

que o nacionalismo non
acudira a Compostela “a
adorar o apóstolo nin a ren-
derlle preitesía á monarquía.
Os nosos apóstolos son Ro-
salía, Castelao, Bóveda e as
mulleres e homes que deron
o mellor de si por unha Gali-
za soberana”. Ademais de
enxalzar a bandeira da patria
–“á que algún día veremos

ondear a nivel oficial”–, Iria
Aboi denunciou as condi-
cións laborais da mocidade,
“o 40% dos menores de 25
anos atópanse no paro”. A
dirixente de Galiza Nova ta-
mén censurou os ataques do
Goberno de Feixóo á lingua e
asegurou que a organización
xuvenil loitará por un “ensi-
no en galego”.�

Iria Aboi, secretaria de Galiza Nova
‘Os nosos apóstolos son Rosalía, Castelao e Bóveda’
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UN GASTO DE 4 MILLÓNS DE EUROS

O GAIÁS CONVERTERASE NO
‘CORAZÓN DIXITAL’ DE GALIZA

De Cidade da Cultura a Cidade
da Tecnoloxía. O presidente da
Xunta, Alberte Núñez Feixóo,
avanzou que as edificacións do
Gaiás converteranse no “cora-
zón dixital” ao acoller nas súas

zo para medrar, máis segura e
totalmente centralizada”, ex-
plicou na rolda de prensa pos-
terior ao Consello da Xunta do
22 de xullo. Segundo os datos
oficiais, o custo de “acondicio-
nar” as dependencias que se
van ocupar no Gaiás coa plata-
forma tecnolóxica será de 4 mi-
llóns de euros.�

E ‘CHUZA!’

PECHA ‘VIEIROS’
TRAS 15 ANOS NA INTERNET

O xornal dixital Vieirospechou
o pasado 25 de xullo logo de 15
anos ininterrompidos ofrecen-
do información en galego e ao
servizo do país. Cunha visión
moderna e sen complexos de
Galiza, Vieiros chegou a contar
con até 30 correspondentes en
diferentes partes do mundo.
Ao longo da súa traxectoria, na
que pretendeu abranguer toda
a comunidade de galegos, des-
tacan o primeiro especial de
eleccións no 1997, a primeira
charla online –con Isaac Díaz
Pardo–, o tratamento informa-
tivo da catástrofe do Prestige
ou a creación do concurso “A
polo Ghit”. O editor, Lois Ro-
dríguez, sinalou que “malia os
máis de 20.000 lectores diarios,
Vieiros nunca foi un medio
rendíbel”. Pola súa parte, a re-
de de promoción de noticias
Chuza!, creada por Berto Yáñez
no 2006, tamén botou o peche
a noite do Día da Patria.�

PROPOSTA DO BNG

PSOE E PP REXEITAN
ADAPTAR A GALIZA O DECRETO
DO CARBÓN

Os votos en contra do PSOE e a
abstención do PP botaron
abaixo a proposta realizada
polo BNG no Debate do Estado
sobre Política Xeral para incluír
as especificidades de Galiza no
decreto do carbón impulsado
polo Goberno central. O Blo-
que tamén pedía renegociar o
veto que pesa sobre a antiga
Astano para que Navantia-Fe-
ne poida volver construír bu-
ques civís. Durante a xornada,
os populares mostraran o seu
apoio á resolución para incluír
no decreto enerxético do Go-
berno as características singu-
lares do sector no país, mais
anunciou a súa abstención
pouco antes da votación.

O deputado do BNG, Fran-
cisco Jorquera, acusou o PSOE
e o PP de “supeditar os intere-
ses de Galiza a outras zonas do
Estado”. “A Xunta terá que ex-
plicar como un decreto ao que
se opón e presenta alegacións
non ten correspondencia nas
votacións no Congreso”, ad-
vertiu. O portavoz do Bloque
no Congreso explicou que “a
nosa proposta era enorme-
mente flexíbel e aberta co ob-
xectivo de conciliar os diferen-
tes intereses existentes”.�

dependencias tanto o Centro
de Proceso de Datos Integral
(CPDI) como o persoal tecnó-
logo da Secretaría Xeral de Mo-
dernización e Innovación Tec-
nolóxica da Xunta. “Imos in-
tentar facer dos sotos da Cidade
da Cultura o corazón dixital de
Galiza, unha infraestrutura uni-
ficada, flexíbel e que teña espa-

CONTINÚA A CAUSA

FEIXÓO XUSTIFICA
QUE HERNÁNDEZ CERTIFICASE
UNHA OBRA SEN REMATAR

O presidente da Xunta, Alberte
Núñez Feixóo, ratificou a súa
“confianza” no titular de Medio
Ambiente, Territorio e Infraes-
truturas, Agustín Hernández,
logo de rexeitar o Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia
(TSXG) o sobresemento da cau-
sa na que está imputado e tras
ampliar a denuncia a dúas per-
soas máis. Hernández foi citado
a declarar “en calidade de im-
putado” por mor da querela
que o PSdeG presentou contra
el por certificar unha obra viaria
que non estaba acabada duran-
te a súa época como director da
área de Infraestruturas da De-
putación de Pontevedra. Para
xustificalo, Feixóo sinalou que
certificar obras sen finalizar
“por razóns de execución ou al-
gúns problemas no trazado”
para non perder fondos euro-
peos é unha práctica que reali-
zan funcionarios públicos “des-
de hai décadas”.

“Faise na Xunta, nas depu-
tacións e nos concellos, moitas
veces sen aval”, explicou.�
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>>>

ASEMANA M. Obelleiro

Obras na Cidade da Cultura.  

POR SER UN ‘RETROCESO’

A ACADEMIA
RECORRE O DECRETO
DO PLURILINGÜISMO

A Real Academia Galega
(RAG) levou o decreto do plu-
rilingüismo aos tribunais a tra-
vés dun recurso que se une
aos xa presentados polos sin-
dicatos educativos e pola Me-
sa pola Normalización Lin-
güística. A Academia xa lle re-
clamara á Xunta a retirada da
proposta que reduce a presen-

za do galego no ensino ante o
“clamor social” e pola “soida-
de total do Executivo”. Hai uns
meses, o organismo presidido
por Xosé Luís Méndez Ferrín
cualificou o decreto de “ina-
ceptábel” e de “inconsistente
legalmente” e advertiu que su-
porá “un retroceso no proceso
de normalización da lingua
galega”. Á vez, lembrou que o
Tribunal Constitucional “nega
inequivocamente que os pais
teñan dereito a elixir a lingua
de ensino”.�O presidente da RAG, Xosé Luís Méndez Ferrín. SONIA DAPONTE / A.G.N.

E MÁIS AUTOGOBERNO

PALMOU RECLAMA
‘MAIOR PROTECCIÓN
E PROMOCIÓN DO GALEGO’

O ex conselleiro Xesús Palmou
pediulle “reflexión” ao con-
xunto da sociedade galega, e
“moi especialmente” aos res-
ponsábeis políticos. Co gallo
da celebración do Día da Pa-
tria, o organismo que preside o
ex secretario xeral do PPdeG
–Fundación Instituto de Estu-
dos Políticos e Sociais– enviou
un comunicado no que recla-

ma “pór ao día” o autogober-
no de Galiza coa reforma, “por
fin”, do Estatuto. Nesta liña,
advirte que cómpre “reforzar
os nosos sinais de identidade,
as competencias e a presenza
nos distintos ámbitos de deci-
sión que nos afectan”. Ade-
mais, pide darlle “unha maior
protección e promoción á lin-
gua” e advirte que “non habe-
rá Galiza sen galego”. Así, ins-
tou os poderes públicos que
sexan “garantes da realidade,
vitalidade e supervivencia da
lingua galega”.�Xesús Palmou,ex deputado do PPdeG e ex conselleiro da Xunta.               OTTO / A.G.N.
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electorais”, polo que reiterou a
necesidade de aprazar o pago
dos 2.600 millóns de euros que o
Goberno do Estado reclama en
concepto de adiantos para o fi-
nanciamento autonómico.

Na mesma véspera do 25 de
xullo, o presidente da Xunta foi
ao Panteón de Galegos Ilustres,
onde entrou ao compás de I love
you baby, de Gloria Gaynor.
Arroupado por algúns militan-
tes de Novas Xeracións fixo un-
ha ofrenda floral na tumba de
Rosalía de Castro. Congratulou-
se da reapertura do recinto fu-
nerario “grazas á unión das von-
tades da Igrexa compostelá e a
Xunta” e valeuse dunhas verbas
en castelán de Alfredo Brañas
para criticar o que considera
“unha política antiautonomis-
ta” do Goberno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. “Un dos argu-
mentos que antirrexionalistas
opoñen á creación das Facen-
das rexionais é que as rexións
gastan máis do que ingresan”,
leu Feixóo rememorando a Bra-
ñas, un dos seis personaxes ilus-
tres que xacen no Panteón. Des-

X.C.
Ao presidente da Xunta non lle
gusta un perfil alto no demedia-
do caracter político do oficial-
mente Día Nacional de Galicia.
Atrapado nesa contradición, foi-
se a Poio a teorizar sobre un ga-
leguismo “realista” que lembra
tempos que parecían superados
e que semellan contraditorios
con posicións como as recente-
mente coñecidas polo ex secre-
tario xeral dos populares, Xesús
Palmou, chamando a unha de-
fensa máis activa do galego.

En Poio ante  uns escasos
centos de persoas, un rotineiro
Núñez Feixóo mencionou un
galeguismo ‘de feitos’ baseado
na defensa de Galiza dentro do
marco constitucional como a
fórmula para “facer de Galiza un
país mellor e a España unha na-
ción máis completa e próspera”. 

O presidente dos populares
galegos explicou que “o gale-
guismo demóstrase nas cir-
cunstancias difíciles” e puxo co-
mo exemplo a fusión das caixas
de aforros galegas como “de-
mostración práctica do gale-
guismo de defensa dos intereses
do país ante os intereses perso-
ais ou contrarios a Galiza”. Fei-
xóo pediu “dende a lealdade
constitucional” unha devolu-
ción racional do “gasto irracio-
nal do bipartito” e que o Gober-
no central “alentou e permitiu”
e defendeu que Galiza ten prio-
ridades máis urxentes que “pa-
gar uns orzamentos irreais e

te xeito o líder do PPdeG e presi-
dente da Xunta criticou o actual
sistema de financiamento auto-
nómico do Goberno do Estado
ao que achacou a baixada dos
orzamentos da Xunta para 2011
en servizos públicos.

VÁZQUEZ EN RIANXO.Como en anos
anteriores os socialistas galegos
celebraron o 25 de xullo cunha
ofrenda floral diante da estatua
de Afonso Rodríguez Castelao
en Rianxo. Manuel Vázquez, cri-
ticou á Xunta e pediu un novo
Estatuto con maior autogober-
no, “non son tempos de ago-
charse nin de botar balóns fóra.
Son momentos complicados
nos que Galiza precisa reformar
o seu Estatuto de Autonomía,
acordándoo, de maneira con-
sensuada entre todas as forzas
parlamentarias” para que Gali-
cia se sitúe “no máximo nivel de
autogoberno dentro dos límites
que marca a Constitución”.

O secretario dos socialistas
puxo en dúbida o compromiso
do PPdeG, “ninguén pode dicir
que é galego e galeguista cando
tripa o noso idioma, a nosa cul-
tura e a nosa identidade”,  e
acusou a Núñez Feixóo de ser o
dirixente que “máis lonxe che-
gou no desprezo ao galego,
confrontando os cidadáns”. 

Vázquez reprochou que
volvan estar en cuestión en Ga-
liza aspectos sobre os que se
sustenta o Estado do benestar,
caso da educación, a sanidade
e os servizos públicos, algo que
“parecía que non ía perderse
nunca. A Xunta recorta derei-
tos”, sentenciou.�

Galeguismo rexionalista do PP,
Estatuto de primeira do PSdeG
Rianxo e Poio foron o escenario das celebracións
do 25 de xullo por socialistas e populares

>>>

Oferenda do Presidente da Xunta a Rosalía no Panteón de Galegos Ilustres.  JESSICA BARCALA / A.G.N.

OPTIMIZAR A XESTIÓN
XXoosséé  MMaannuueell  BBaarrrreeiirroo
Vicepresidente do PPdeG

Amala situación económica, agravada pola pésima xes-
tión do bipartito e do goberno de Zapatero, seguirá a

lles pasar factura aos orzamentos da Xunta para o vindeiro
ano e nomeadamente á súa capacidade investidora. Recor-
te si, pero asumindo un compromiso esencial para asegurar
o mantemento do Estado de benestar. Unha folla de ruta
que pasa por garantir a educación, a sanidade e os servizos
sociais e priorizar o investimento nos sectores produtivos,
decisivos á hora de reavivar o mercado e xerar emprego.

Hai que ter presente neste contexto varios condiciona-
mentos negativos. Por unha banda, están os máis de 2.500
millóns de euros que Galicia terá que devolverlle ao Estado
por mor dos anticipos recibidos no 2008 e 2009 consonte
ao sistema de financiamento autonómico. O goberno de
Zapatero xa rexeitou a sensata proposta do presidente Al-
berte Núñez Feixóo de solicitar o aprazamento dese pago
até que a economía galega retornase á vía do crecemento e
medrase por riba do 2% anual.  

Por outro lado, hai que ter en consideración que, con
respecto a este 2010, a capacidade de endebedamento da
nosa comunidade autónoma verase reducida en máis dun
52%. Consecuencia das políticas económicas impostas
pola Unión Europea e que provocan, loxicamente, unha
reacción en cadea.

Hai outro argumento a ter moi presente na liña fixada
pola Xunta, en contraposicións ás políticas desenvolvidas
polo goberno do Estado: eludir o incremento da presión
fiscal que, seguindo as teses defendidas polo PP, non só es-
tá moi lonxe de mellorar a situación actual, senón que con-
tribúe a agravala. 

Continuarase, por tanto, coa senda iniciada o pasado ano
coa política de austeridade e control do gasto imposta polo
Goberno de Núñez Feixóo, no mesmo momento de tomar
as rendas do goberno galego, en consonancia coa conxuntu-
ra existente daquela e que se mantén agora, aínda que coa
entrada en xogo de novos elementos xa aludidos que, sen
dúbida, condicionarán a xa de por si dura restrición orza-
mentaria, cifrada en máis de mil millóns de euros con res-
pecto ao presente exercicio.

A Xunta, inexorabelmente, verase obrigada a revisar in-
tegramente a súa política pública, a política de gasto de to-
dos os seus departamentos, co fin último de erradicar a
ineficacia e asegurar, aínda máis, unha xestión co maior
grao de eficiencia posíbel para optimizar ao máximo os re-
cursos dispoñíbeis. Trátase, en definitiva, como ben resu-
miu o propio Feixóo, de facer máis con menos, de gastar o
máximo posíbel nos cidadáns e o mínimo imprescindíbel
no propio Goberno.

A austeridade e sobre todo a responsabilidade son ine-
ludíbeis na delicada tesitura actual. E non cabe dúbida de
que en Galicia, ao contrario que no Estado, hai un xeito
ben distinto de gobernar e, o máis importante, de xestio-
nar os recursos de todos.�

Trátase de gastar o máis posíbel
nos cidadáns e o mínimo
imprescindíbel no Goberno”

’’

’’

’’O presidente da Xunta
entrou no Panteón
de Galegos Ilustres
ao compás de I love you
baby, de Gloria Gaynor”
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O Rei e a unidade de Es-
paña.Durante  a Ofrenda do
Ano Santo ao Apóstolo, unha
reminiscencia da mistura do
poder civil e relixioso, o rei
Juan Carlos I falou da crise pe-
dindo “axuda para superar as
dificultades” que afectan á vi-
da colectiva, “resolver canto
antes a grave crise económica”
e “erradicar o odio, a violencia
e a sinrazón da barbarie terro-
rista”.  O acto prodúcese a
poucas semanas da controver-
tida sentenza do Estatut e o Rei
aludiu ao marco constitucio-
nal “para resolver problemas
coa entrega de todos” e fo-
mentar a unión e solidarieda-
de entre as autonomías, “para
facer de España unha gran fa-
milia unida ao tempo que di-
versa e plural”.�

50
Ceferino Díaz

Chega agosto e moitos afor-
tunados tentaremos mar-

char de vacacións, uns lonxe e
outros, coma min, pertiño, á ca-
sa familiar a carón do Miño. Son,
para os que podemos, tempos
de relativo descanso no que de-
sexamos que non pase nada.
Tempos tamén de reflexión fa-
lando e escoitando; dando e re-
cibindo ánimos e  reconfortán-
donos co cariño dos nosos.

Mais este ano será a bo segu-
ro un agosto especial. A crise e a
incerteza do que sucederá no
outono centrarán as conversas
cos amigos, que a bo seguro es-
tarán criticos e desconcertados
agardando de nós unha explica-
ción do que estamos a facer –do
que está a facer o goberno cen-
tral– para saír da crise. Teremos,
logo, que contarlles que as políti-
cas do goberno son importantes
pero que dunha crise como a
que estamos a sufrir a saída re-
quire do esforzo de todos.

Non todos coñecen (porque
non se explica en campaña) que
os recursos do goberno son limi-
tados, e en tempos de crise máis,
e que toca austeridade. Remata-
ron os tempos de bonanza, de
vivir por riba das nosas respon-
sabilidades; tempos que a bo se-
guro non volverán.

Falaremos, cando nos dei-
xen, amplo e tendido de cues-
tións non menores asumidas
con normalidade pola socieda-
de e que en certo modo dificul-
tan a saída da crise como son
as fraudes de todo o tipo. Fala-
remos das percepcións frau-
dulentas das prestacións por
desemprego, dos contratos de
traballadores sen asegurar, das
baixas médicas que non son,
dos enganos a Facenda, dos
abusos na compra de menci-
ñas e doutros comportamen-
tos incívicos cuxas consecuen-
cias pagamos todos. 

Para esixir todos temos que
cumprir; agardar que outros
solucionen o problema non
serve de nada, ademais de ser
insolidario.�

REFLEXIÓN
E DESCANSO
’’

’’Dunha crise como a que 
estamos a vivir
só saímos
entre todos”

OBRIGATORIO IR DA
SELECCIÓN ESPAÑOLA?

Ante a gran polémica xurdida a
raíz dunha pequena nota nun
local compostelán na que se lles
pedía aos clientes que non en-
trasen ataviados con simboloxía
da selección española, e sen in-
tención de entrar a xulgar o fon-
do da cuestión, pregúntome
que tipo de reflexión fixeron os
medios de comunicación para
chegar á conclusión de que esta
nota foi ideada, redactada e
aprobada nunha asemblea por
todas as persoas nacionalistas
galegas do planeta. 

Pois ben, obviamente non foi
así. Estamos ante unha acción
dun particular, tomada por un-
ha empresa concreta nun mo-
mento concreto, curiosamente
unha empresa rexentada por
persoas que apenas levan uns
anos residindo en Galiza, pero
isto pouco importa. O único que
interesa é aproveitar calquera
escusa para cargar contra o na-
cionalismo, contra o nacionalis-
mo “periférico”, porque o na-
cionalismo español ten perfec-
tamente lexitimadas todas as
actuacións que se fagan no seu
nome, mesmo insultar e expul-
sar a alguén dun bar por apoiar
o equipo que xoga contra a se-
lección española. Pero se se fai
con berros e insultos en lugar de
cunha nota da que queda teste-
muño gráfico, o feito non é tan
grave nin discriminatorio. Des-
pois de todo, aquel que non
apoie a la rojasó pode ser cualifi-
cado de delicuente radical! 

Todo o mundo sabe que á
marxe da política e de ser searei-
ro do deporte ou non, é obriga-

torio apoiar a selección españo-
la e isto non é radicalismo nacio-
nalista español, isto é o “nor-
mal” porque, despois de todo, o
nacionalismo español é o “máis
lóxico, o de sempre, o normal”, é
tan lóxico e normal como cele-
brar misas flamencas en Com-
postela ou dicir Sanjenjo “por-
que sempre se dixo así”.�

Lucía Vázquez
(Santiago)

AVARÍA NA SANIDADE

Xa é a terceira vez que me can-
celan a cita para a miña sesión
cotiá de radioloxía desde que

comecei o tratamento o 21 de
xuño. E sempre por mor dunha
avaría. O peor é que esta terríbel
sensación de desprotección e
impotencia que teño non estou
a vivila só eu, senón tamén ou-
tros 60 enfermos de cancro que
cada xornada pasan por algún
dos aceleradores lineais do Cen-
tro Oncolóxico de Galicia (COG)
na Coruña. E pasan –pasamos–
desde as sete da mañá até as tres
da madrugada, supoño que
porque o goberno non quere
atopar cartos para substituír un-
has máquinas que levan funcio-
nando 14 anos, a máis nova, e a
saber cántos, a outra. 

Eu xa lles dixen que non me
importa ter que vir ás 12 da noi-
te, que me dá o mesmo que me
dean o radio no Saturno 42F ou
no de cobalto, que eu fago todo
o que me digan con tal de me
curar, pero penso na xente que
non vive na cidade coma min,

que vén de Lugo, de Ribadeo, ou
de calquera punto do norte ga-
lego, e só se me veñen á cabeza
os millóns de euros que levarán
gastados, por exemplo, na estú-
pida Cidade da Cultura.

Repaso as novas deste ano na
rede e vexo que, polo menos
desde abril, case que cada 15 dí-
as estanse a derramar os mes-
mos artiluxios radiolóxicos; ma-
tino, logo, que por moito e moi
amabelmente que me asegure o
xefe do Servizo de Oncoloxía e
todas as enfermeiras do COG
que unha parada no tratamento
non supón perigo, estamos a vi-
vir nunha especie de república
bananeira na que a saúde de-
pende dun fío do fusíbel da lam-
pariña do acelerador, ou dalgún
estamento administrativo mais
avariado aínda, ao que nada lle
importamos os doentes.�

MIlagros Martínez
(A Coruña)

CARTAS

JESSICA BARCALA / A.G.N.

Tomamos un descanso para re-
poñer forzas. Pronto estaremos
de novo cos lectores.�

ANOSATERRA
DESCANSA
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non só o ramo enerxético se-
nón tamén unha parte do teci-
do produtivo. As perspectivas
neste ámbito son bastante ne-
gativas, tanto pola retirada de
axudas como pola disposición
de Feixóo a entregarlles as con-
cesións a empresas con expe-
riencia (é dicir foráneas).

O presidente respóndelle
aos seus críticos falando, tanto
en actos do partido coma en
comparecencias ante o parla-
mento, de “realismo”, “austeri-
dade”, “consciencia” e “situa-
ción complicada”, ao tempo
que afirma que non caerá en
promesas vas coma o goberno
central. Unha das medidas que
anunciou, non moi compren-
dida, foi a do estabelecemento
dun canon de carácter univer-
sal sobre a auga, é dicir un im-
posto que lles afectará incluso
aos pozos particulares.�

mento e sen subir impostos.

A POSTURA DA OPOSICIÓN. A porta-
voz socialista, Mar Barcón, afir-
mou pola súa parte que “os re-
cortes non se producen en cer-
tas adxudicacións. Aludiu así á
variante de Noia, cuxa constru-
ción foi encargada á empresas
Puentes e Calzadas, malia pre-
sentar a segunda proposta
“máis cara”.

O nacionalista Guillerme
Vázquez puxo o énfase en que
o executivo galego non pode
culpar sempre os demais e in-
cidiu en que debe promover
políticas que melloren a situa-
ción económica. “Non sabe-
mos que políticas puxo enriba
da mesa para saír da crise”,
afirmou. 

A estas críticas súmase o
chamado parón eólico, un sec-
tor que prometía dinamizar

nos trinta anos de autonomía. 
Igual que fixera en outubro

de 2009, Feixóo anuncia agora
a súa intención de manter os
principais servizos sociais, a
pesar de ser menor o orza-

GALIZA.7.

Pedro González
De insistir nos “buratos” que
deixara o bipartito a pedirlle á
oposición que “traballemos
xuntos”. O presidente do exe-
cutivo galego ve como as en-
quisas, despois de case ano e
medio de goberno, o mante-
ñen igualado á oposición. A ra-
zón parece clara: non hai di-
ñeiro, a crise obriga. PSOE e
BNG teñen outro punto de vis-
ta: faltan plans económicos
que reactiven á economía, a
Xunta non anunciou até agora
ningunha estratexia, máis alá
dos recortes. 

Feixóo insiste en que a cul-
pa é do goberno central, pero
as gravacións dos medios lem-
bran que durante a campaña
electoral insistiu en que “a
Xunta ten marxe de manobra”.

Globalmente, os orzamen-
tos para o 2011 sofren unha re-
dución de 950 millóns de eu-
ros, o que supón un 8,5%, si-
tuándoos así nos 10.107 mi-
llóns, fronte aos 11.052 do ano
anterior. Hai que lembrar que
os orzamentos xa se reduciran
o pasado ano un 3,3%, algo
que sucedía por primeira vez

A Xunta recorta os orzamentos, por segundo ano
consecutivo. A caída é 2,5 veces maior que a do
ano pasado. Algunhas partidas baixan a niveis
inferiores aos do 2006. A oposición critica a falta de
proxectos que reactiven a economía

Feixóo non ten cartos

Antón Losada
antonlosada.blogspot.com 

Quen dixo que o actual go-
berno da Xunta non tiña

política para a Cidade da Cultu-
ra? Que se limitaba a non falar
dela, na esperanza de que a xente
acabara preguntando quen an-
daría facendo e para que aquelo
tan enorme que estaban cons-
truíndo en Santiago e que se ve
ao pasar pola autopista. Non só
tiña política. Ten solucións.

Tanto preguntarse como
amortizar semellante inversión,
con que encher tamaño conte-
dor cultural, de que maneira fa-
cer sostible unha estrutura tan
pesada, e vai resultar que só era
cuestión de levar alí uns ordena-
dores, tirar unhas regletas, meter
aire acondicionado para que
non quezan os servidores, che-
garse a Ikea para pillar unhas es-
tanterías boas e baratas para al-
macenar os papeis dos arquivos
da Xunta e asunto resolto. En dez
anos amortizado, e aínda pode-
mos acabar sacándolle cartos. E
todo logo dun ridículo investi-
mento extra de catro millóns de
euros que, sexamos serios, a es-
tas alturas xa non é diñeiro. 

A brillantez de operación é tal
que aínda non demos aquilata-
do como merecen as enormes
posibilidades que ofrece. Só ve-
mos, de momento, unha in-
comprensible migración buro-
crática. Pero co tempo emerxerá
unha orixinalísima xogada de
proxección internacional para
Galicia. Pénseno un segundo.
¿Que outro país do mundo vai
poder ofrecer ao turista interna-
cional a posibilidade de ver dun-
ha tacada a tumba dun apóstol e
a funcionarios e informáticos
traballando en tempo real? A ex-
periencia relixiosa e a experien-
cia matrix a un tempo. Fe e ad-
ministración pública, un dúo
imbatible. Un paquete turístico
e cultural que se vende só. E so é
o comezo. O seguinte move-
mento vai ser facer rendible o
porto exterior da Coruña trasla-
dando alí o helicóptero de salva-
mento da Xunta.�

MATRIX FEIXOO’’

’’Fe e administración 
pública,
un dúo  imbatible. 
Un paquete 
turístico e cultural 
que se vende só”

Marta Fernández Currás, ti-
tular de Facenda, incide en
que o Goberno privilexiará a
prestación dos servizos públi-
cos. Con todo, medran as crí-
ticas polos recortes en sani-
dade e educación, que xa co-
mezaran o pasado ano. Ana
Luísa Bouza do BNG falou de
“peche masivo de camas hos-

pitalarias”. Bouza criticou ta-
mén o incremento das listas
de espera, tanto en opera-
cións cirúrxicas como en
atención especializada. Se-
gundo os seus datos, 2.132
persoas máis que en 2009
agardan unha operación. 

Pola súa parte, o Consellei-
ro de Presidencia defendeu

ante a cámara a supresión do
Servizo de Igualdade. As por-
tavoces socialista e nacionalis-
ta criticaron o “pouco interese
da Xunta nesta materia”, co-
mo evidenciaría tamén a reti-
rada de axudas aos centros de
información á muller dalgúns
concellos que, como conse-
cuencia, terán que pechar.�

Servizos públicos en xogo

’’O ano pasado a baixada
–a primeira en 30 anos–
foi do 3,3%, a deste ano será
do 8,5%” 

Alberte Núñez Feixóo preside o Consello da Xunta.  PEPE FERRÍN / A.G.N.
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A DEPENDENCIA DO PSC

A treboada que causou a sen-
tenza do Estatutestá a piques de
facer envorcar a independencia
do PSC respecto do PSOE. JJoorrddii
BBaarrbbeettaa  explicábao así en La
Vanguardia: “O grupo socialista
negouse en redondo a asumir a
resolución unitaria catalá que
constaba, basicamente, do pre-
ámbulo do Estatut,que o Tribu-
nal Constitucional validou pre-
cisamente por considerar que
“non ten eficacia xurídica”. E a
decisión do grupo socialista
provocou un paradoxo sen pre-
cedentes que, sen dúbida, terá
consecuencias políticas. Non
cautivos, pero si desarmados, os
deputados do PSC víronse obri-
gados a votar reiteradamente
contra as iniciativas e as declara-
cións do presidente da Generali-
tat, que é tamén o primeiro se-
cretario do PSC. Non é a pri-
meira vez que os socialistas ca-
taláns votan distinto en Madrid
que en Barcelona, pero nunca
se atoparon na tesitura de ter
que elixir entre dúas lealdades
máximas. Está claro que se os
deputados socialistas cataláns
non votaron onte distinto do
PSOE non o farán nunca. Sería,
por suposto, unha actitude tes-
temuñal sen maior transcen-
dencia, posto que a votación
perdeuse igual, pero todo indica
que a dirección do partido so-
cialista ten as ideas moi claras
sobre a prioridade disciplinaria
e a cohesión do grupo parla-
mentario. Aquí acábanse 30
anos de debate sobre a voz dife-
renciada do socialismo catalán e
a reivindicación do grupo parla-
mentario propio. Para aumen-
tar a súa influencia, o socialismo
catalán non terá máis remedio
que disputar o poder no PSOE
co resto de federacións. Xa hai
quen considera que a estratexia
a seguir, quen sabe se bendicida
por Zapatero, é apoiar a Carme
Chacón como sucesora do pre-
sidente do Goberno e secretario
xeral do PSOE. Sería un xeito de
levantar cabeza”. Se o PSC é así,
habería que preguntarse como
é o PSdeG.�

UNHA PANTASMA
PERCORRE O MUNDO

O escritor FFeerrnnaannddoo  SSáánncchheezz
DDrraaggóó  avisa en El Mundo dunha
ameaza que lle preocupa. “Hai
sementes, como as dos cereais
que acompañaban os faraóns
na súa viaxe ao máis aló, que
xerminan moitos anos despois.
Caeu Pol Pot, mais os netos de

Abimael aínda colean en afasta-
das reviravoltas do seu Carreiro
Escuro e os seus imitadores
asiáticos deflagran con asom-
brosa virulencia na Terra Santa
do país onde din que naceu
Buda e da inmensa nación na
que Gandhi predicou a ahímsa
ou doutrina do respecto a toda
forma de vida. Costa traballo
crelo, pero na India é hoxe ame-
aza palpábel o maoísmo e mao-
ísta é o Goberno sentado no
trono do deposto rei de Nepal. A
Longa Marcha emprendida por
Mao Tse Tung en 1934 prose-
gue. As chancelerías occiden-
tais, naquel momento, non lle
deron importancia. Bah! Iso é só
unha revolta de labradores fa-
mentos que se devorarán a si
mesmos. E os Chamberlain do
momento marcharon de copas.
Tres lustros despois aquela
turba de desfarrapados entraba
en Pequín e Chang Kai Chek vo-
aba a Taiwan. A guerrilla mao-
ísta de Nepal comezou do
mesmo xeito, enquistouse nas
zonas rurais do Himalaia, deri-
vou a Exército Vermello, puxo
bombas en Katmandú, derru-
bou a monarquía, entrou nun
Goberno de coalición e agora
está no machito”. Unha pan-

tasma percorre o mundo, mais
como di o propio autor do ar-
tigo, “costa traballo crelo”.�

PATRIOTISMO
FUTBOLÍSTICO

A onda patriótica desatada
desde a vitoria da selección de
España no Campionato do
Mundo de Fútbol non rematou,
segundo conta FFeerrnnaannddoo
ÓÓnneeggaa  en La Vanguardia. “O pa-
sado xoves expúxose en Madrid,
en dependencias do Goberno
rexional, a Copa do Mundo que
gañou a selección española de
fútbol. Contemplei as imaxes
pola televisión e foi para quedar
extasiado. Alí estaba Esperanza
Aguirre, con discurso incluído,
para dar a benvida ao histórico
trofeo. Puxérono nunha urna de

cristal supoño que blindado,
porque os bens culturais teñen
que ser protexidos do fervor das
masas, e este en concreto con-
tén cinco quilos de ouro, que
fundidos valen unha pasta. E
anúnciase que a Copa vai pere-
grinar por todo o país, porque
non se lle pode negar a ningún
contribuínte o seu dereito fun-
damental a contemplala. E, so-
bre todo, a facerse unha foto que
provoque a admiración das xe-
racións futuras e, de momento,
da veciñanza. Había público.
Moito público. Non se pode
perder unha oportunidade así.
Ver a Copa exposta é un privile-
xio dos cidadáns deste século,
porque despois será gardada, só
algúns elixidos terán acceso á
súa contemplación, e nada ga-
rante que se volva a gañar. Ou
sexa, que expola é un acto de
servizo e bo goberno, algo así
como a socialización da gloria,
que sempre se pon ao alcance
do pobo detrás dun cristal blin-
dado. Como o local de exhibi-
ción está gobernado polo Par-
tido Popular, acábanlle de estra-
gar o discurso a María Teresa de
la Vega: non é certo que o PP
non se alegre da Copa. Ao revés:
xa a aproveita para o discurso de
proximidade”.�
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NO CAMPUS

Francisco Carballo

P rimeiro na Quintana dos
Mortos:  un poder contra

poder. Estivo pechada a porta
das peregrinacións no intre da
presentación do pobo común;
abriu, de seguida, e bracearon
as correntes de aire como si-
nais de encontros difíciles: “sa-
bedes que os reis e os podero-
sos dominan aos pobos e os es-
cravizan; entre vós non sexa
así, quen queira ter autoridade
que serva; quen é primeiro que
se poña ao final”. Son palabras
do rabbi Xesús. Galiza precisa
de cristiáns xesuáticos. Os da
ofrenda real son desaxustes.

Logo no Campus, entre San
Lourenzo e os colexios maio-
res. Ríos de carpas; gaiteiros de
Galiza e de Portugal. Nunha
das capas, ás 18.30, con calor
de abondo, con cheo de ouvin-
tes e de interpelantes, diserta-
ron catro poñentes: laicidade
na escola, na familia; estado
laico ou sexa unha tautoloxía,
porque dicir estado é dicir lai-
cidade. E tamén  cristianismo
de liberación, sen poder, coa
autoridade da busca da ver-
dade e da proba de servizos
sempre en loita contra a po-
breza e a discriminación.

Todo moi lindo, moi oco-
rrente ata para oír propostas
anglicanas. Uns galegos en
tensión: porque acosan ventos
mesetarios de unidimensión e
sopra o Atlántico  brisiñas de
aire leve, o da felicidade.

Santiago é sempre melan-
colía, o que puido ser e só foi
nas estrelas do anacoreta que
intenta pechar o canto a  San-
tiago sen cabeza por orde de
Herodes, a  Prisciliano sen ca-
beza por orde Máximo en
Trier, a Bóveda sen cabeza
por orde dos sublevados no 36
e a todos os enterrados nas
cunetas; eses heroes da Galiza
real: reino, nazón e terra pro-
metida.�

’’

’’Acosan ventos mesetarios
de unidimensión 
e sopra o Atlántico 
brisiñas de aire leve, 
o da felicidade”

ENPOLEIROALLEO

FERRERES / Público, 22 de xullo do 2010

’’Algunhas cousas
que fixeron os exiliados
cubanos en España
parécenme esaxeradas” 

[Manuel Fraga]

Fernando Sánchez Dragó.

Fernando Ónega.
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H. Vixande
A mediodía do domingo 18
de xullo as rúas viguesas esta-
ban baleiras. Coma outro fes-
tivo do verán con bo tempo,
non collía unha alma nas
praias; mais destas o motivo
era o Festival Aéreo. Trátase
dunha cita anual á que acode
o mellorciño da acrobacia aé-
rea española e europea e
cuxo presuposto descoñece o
público.

Segundo a organización,
unhas catrocentas mil per-
soas presenciaron desde al-
gunha das praias viguesas o
Festival Aéreo. Aínda que as
cifras estivesen infladas, a
empresa de transporte ur-
bano local tivo que habilitar
liñas especiais a Samil para
evitar que se colapsasen os
accesos. O vistoso espectá-
culo alcanza unha afluencia
masiva tanto en Vigo coma
noutras localidades da costa
española nas que se celebran
eventos semellantes durante
o verán.

O concello desliza que o
acontecemento cústalle
80.000 euros. A organización,
a sociedade Festival Aéreo de
Vigo, evita dar cifras do presu-
posto e desvía cara Caixanova
a responsabilidade de facer
públicos eses datos. “Quen fi-
nancia é a caixa”, sinala lacó-
nico o responsábel do acto,
Paulo Fernández. En Caixa-
nova, a xefa de prensa, Beatriz
Martínez, indica que “non fa-

GALIZA.9.

desembolso cuxa procedencia
se descoñece e que se produce
no medio dunha crise econó-
mica na que o paro rolda o 15%
en Galiza e alcanza o 20% no
conxunto do Estado.

Tres millóns de euros é
unha cantidade estimativa
dun festival, o vigués, que non
ten moito que lle envexar ao
espectáculo que se celebraba
en Murcia. Ademais da coñe-
cida e habitual Patrulla Aguia
de acrobacia aérea, flotas
francesas, españolas, italia-
nas, norteamericanas, cana-
denses, portuguesas e ingle-
sas participaron nos actos. O
espectáculo durou varias ho-
ras, o que implica que varias
ducias de avións cruzaron o
ceo da ría espallando colum-
nas de fume de distintas cores
que compuñan as bandeiras
de cada país participante. Ta-
mén tiveron lugar acrobacias
de paracaidistas e exhibicións
de pilotos privados e de heli-
cópteros que tamén realiza-
ron voos acrobáticos. O nú-
mero de persoas e aparellos
desprazadas a Vigo para o
evento resultou elevado.

A pesar deste despregue de
medios, na páxina electrónica
do Festival Aéreo de Vigo, que
está rexistrada en Utah, Esta-
dos Unidos, só aparece un nú-
mero de teléfono móbil de
contacto e unicamente se in-
clúe publicidade de tres em-
presas: Caixanova, a compa-
ñía de construción aeronáu-
tica civil e militar europea
EADS, e a liña aérea Vueling.
Tan poucos patrocinadores
para tanto presuposto?�

cemos público o contido dos
convenios”.

En xeral, os festivais aéreos
non acostuman a dar cifras re-
ais dos seus orzamentos. Uni-
camente transcenden as canti-
dades que desembolsan os
concellos, que nunca superan
os 100.000 euros. Unha das ra-
zóns para a falta de transpa-
rencia procede das críticas que
reciben uns actos “de propa-
ganda militarista” e custo ele-
vado nestes momentos de
crise. Así, o espectáculo cele-
brado en Xixón o 25 de xullo foi
recibido con mobilizacións.

CUSTOS. A pesar da falta de
transparencia, o carácter pú-
blico do festival que o Exercito
do Aire celebraba no Mar Me-
nor de Murcia permitiu que se
coñecese o presuposto nas úl-
timas edicións celebradas –en
2009 suspendeuse por falta de
fondos– e que ascendía a tres
millóns de euros en 2006. Un

ANOSATERRA
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O Festival Aéreo de Vigo oculta un presuposto
que rolda os tres millóns de euros

Un espectáculo... polas nubes

CENTENARIO DE
CARVALHO CALERO

María Xosé Queizán

N a parte vella de Ferrol,
unha casa ruinosa, onde

naceu hai cen anos don Ri-
cardo, pode servir como repre-
sentación do desleixo das auto-
ridades políticas e culturais ga-
legas por esta figura exemplar
do noso pensamento e cultura.
Vírao cando nena, en fotogra-
fía, paseando co meu pai (ta-
mén nacido en 1910) por San-
tiago. Eran compañeiros na fa-
cultade de  Dereito, correlixio-
narios na FUE e colaboradores
da revista RESOL. Coñecino
persoalmente en Lugo, en
1962, e aledouse ao abrazar a fi-
lla do seu perdido amigo. Foi
tamén o meu primeiro crítico
literario ao facer a recensión de
A orella no buraco, a miña pri-
meira novela do ano 65. Des-
pois había ser o meu querido
profesor na materia de Lingüís-
tica e Literatura galega, cátedra
que gañou en 1972. Pertenzo á
primeira promoción da licen-
ciatura de Galego-Portugués,
grupo que mantemos o agra-
decemento a tan insigne profe-
sor e somos conscientes, non
só do que significou o seu ma-
xisterio, senón o imprescindi-
ble que foi a súa obra. Sen os
seus estudos previos de lingua,
e sen a súa excelente Historia
da literatura galega contempo-
ránea, do ano 1963, non sería
posible instaurar tal licencia-
tura. Don Ricardo Carvalho
Calero foi un paradigma de in-
vestigador eficaz e perseve-
rante. Traballou en solitario,
compaxinando ese labor coa li-
teratura, poesía, novela, teatro,
crítica... Persoa seria, responsa-
ble, fiel aos seus principios po-
líticos, participa na creación do
Partido Galeguista e na redac-
ción do Estatuto. Non se con-
cibe a cultura galega dos últi-
mos 75 anos sen el. Tampouco
se entende a incuria na que o
manteñen.�

’’

’’Persoa seria, 
responsable,
fiel aos seus
principios”

?UERE SABER MÁIS?
www.festivalaereovigo.com

As acrobacias da Patrulla Aguia [nas imaxes] constituíron o principal número do festival.

Na semana previa ao festival aéreo de Xixón, mentres se producían os adestramentos

dos avións participantes, rexistráronse mobilizacións en contra do espectáculo.

’’A empresa de transporte
urbano local tivo que
habilitar liñas especiais
a Samil para evitar que se
colapsasen os accesos”

’’Ademais da Patrulla Aguia,
participaron no acto
flotas francesas, italianas,
norteamericanas,
españolas, canadenses,
portuguesas e inglesas”
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Xan Carballa
Soa de fondo a voz de Serrat no
Parque de Castrelos cantándolle
a outra vítima da ditadura de
Franco, o poeta Miguel Hernán-
dez. Manuel Reboiras debulla os
motivos da homenaxe que o 7
de agosto se celebra na súa aldea
natal, cando se cumpren 60
anos do seu nacimento e 35 da
súa morte en Ferrol, o 12 de
agosto de 1975. Hai un ano o Mi-
nisterio de Xustiza recoñeceu
oficialmente a Moncho Reboi-
ras como vítima da ditadura e
que sufriu persecución e violen-
cia até lle daren morte.  “Cando
se fixo aquela reparación civil
moita xente quedou fóra polo
seu carácter institucional. Agora
xuntámonos un grupo de ami-
gos e pedímoslle a Acisclo Man-
zano unha placa que colocare-
mos no cemiterio. Acisclo foi
moi xeneroso e nunha semana
xa tiña preparado o esbozo, e
nós montamos a comisión or-
ganizativa con 20 persoas. Fixe-
mos un manifesto aberto tamén
a adhesións (http://www.mon-
choreboiras.es). Vai ser un acto
plural e sen partidismos, de ho-
menaxe a unha persoa de cuxa
traxectoria existe pouca visibili-
dade política, sindical e persoal.
Creo que debe haber unha bio-
grafía e un recoñecemento his-
tórico dos primeiros setenta, pa-
ra evitar tamén malas interpre-
tacións e malos usos”.
PPuubblliiccoouussee  uunn  lliibbrroo  ddee  aammiiggooss
((FFuunnddaacciióónn  BBaauuttiissttaa  ÁÁllvvaarreezz)),,
qquuee  aabbrree  ccuunn  aarrttiiggoo  sseeuu  ddee  ccoommoo
vviivviiuu  aaqquueell  1122  ddee  aaggoossttoo,,  ee  ttaa--
mméénn  ccoonn  lleemmbbrraannzzaass  ddee  ppeerrssoo--
aass  qquuee  oo  ttrraattaarroonn..  OOss  iimmppuullssoorreess
ddoo  aaccttoo  ttrraattaarroonn  ddiirreeccttaammeennttee  aa
MMoonncchhoo  RReebbooiirraass??
Basicamente están xentes de Vi-
go, que foron os que militaron
máis con el, e o ano pasado que-
daran fóra. A clandestinidade fi-
xo que tardasen en coñecerse
aspectos daqueles días, pero o li-
bro do que falas conta cousas
persoais e políticas e, en con-
xunto, está moi ben. Pero pode
ampliarse noutra publicación
con máis xente. Eu alí narrei co-
mo vivín o 12 de agosto de 1975
porque me interesaba deixar
claro que Moncho non se suici-
dou disparándose na cabeza,
como pon a acta de defunción,
senón que o mataron polas cos-
tas. Eu e a miña nai fomos os

únicos que vimos o corpo e que-
damos coa camisa cos furados
das balas detrás. A que o matou
seccionoulle a aorta e morreu
desangrado. Tardaron en entrar

no portal da rúa da Terra no que
se agachou porque tiñan o te-
mor de que estivese moi arma-
do, até botaron gases dentro.
Moncho levaba unha pistola
checa e non se atopou ningún
casquillo disparado con ela. 
PPeennssaa  nnuunnhhaa  bbiiooggrraaffííaa  qquuee
ddeessccrriibbaa  ttaamméénn  aa  ééppooccaa  ffiinnaall
ddaa  ddiittaadduurraa  eenn  GGaalliizzaa??
Moncho debe ser o fío condutor
dunha análise política do que
supuxo para Galiza o período
1970-75, cun abrollar sindical,

ANOSATERRA
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VIEIROS
Fran Alonso

E ra unha calorosa tarde do
fresco verán galés. Estaba

citado cunha persoa na oficina
de Mercator de Aberystwyth,
un centro europeo para a diver-
sidade lingüística. A oficina ga-
lesa ten como cometido os me-
dios de comunicación en lin-
guas minorizadas. Era o mes de
xullo de 1996. Eu aínda non tiña
correo electrónico e non nave-
gaba na rede, algo habitual na
Galicia daqueles días. En Gales,
en cambio, era común o uso do
maile estrañaba que eu non ti-
vese. Nun momento da visita,
diante dun ordenador, a miña
anfitrioa ensinoume unha pá-
xina web e díxome: esta é a al-
dea galega na rede, Vieiros. Foi
a primeira vez que vin a páxina
de Vieirosdiante dos meus foci-
ños. Creárase había cinco me-
ses, a finais de febreiro de 1996.
Era unha iniciativa pioneira. A
partir de entón, Vieirosconver-
teuse nun auténtico referente
da comunicación na rede en
Galicia. E o mellor de todo é que
se facía en galego. Desde entón,
entrar en Vieiroscada mañá foi
case como respirar, un exerci-
cio imprescindible para pren-
der os bioritmos. 

Agora, 15 anos despois,
Vieiros desaparece. A tristísi-
ma nova da súa desaparición é
un fracaso da sociedade gale-
ga, igual que o é a desaparición
de Chuza!, creado por Berto
Yañez. Pero tamén constitúe
unha neglixencia do Goberno
galego, que non dubida en fi-
nanciar xenerosamente a
prensa galega diaria. 

Os medios propios na nosa
lingua, como Vieiros, como A
Nosa Terradebuxan a nosa sís-
tole e diástole, o ritmo do noso
corazón. A eles debémoslles ese
titánico esforzo que fan día a
día para que poidamos acceder
ao mundo desde a nosa propia
lingua. Se a sociedade galega
non é quen de velo e de apoialo
é que non cre en si mesma. Se
non somos quen de velo e de
apoialo é que non cremos en
nós mesmos.�

’’

Se a sociedade galega non é
quen de apoialo
é que non cre
en si
mesma”

’’

político e cultural e de organiza-
cións. Se Moncho ten algunha
contribución importante á polí-
tica do momento, para min,
non é polas accións daquel últi-
mo ano senón pola capacidade
de organizar politicamente, po-
los xermes sindicais que se
montaron desde as folgas de
1972, cando el traballaba en Ba-
rreras, con Camilo Nogueira en
Citroën, ou cando axudou a ver-
tebrar a fronte cultural. Non ten
porque permanecer nun incer-
to misterio aquel tempo. La-
mento moito que, tendo nacido
con el o sindicalismo naciona-
lista, a través do Frente Obreiro
da UPG e cos xermes sindicais e
as folgas de 1972,  non haxa nin-
gunha biblioteca, nin centro de
estudos que teña que ver cos
sindicatos que leve o nome de
Moncho Reboiras, que tanto sa-
crificou para fundalo.
VVoosstteeddee  mmiilliittaa  ccaannddaa  sseeuu  iirr--
mmáánn..  CCoommoo  ttoommaann  ccoonncciieenncciiaa
ddoo  ppaaííss  ee  ccoommoo  ffaann  aa  pprriimmeeiirraa
ccoonneexxiióónn  ccoo  nnaacciioonnaalliissmmoo??
Nós vimos da aldea, de Imo (Pa-
drón), a Vigo. Montamos un bar
en Teis e temos o choque lin-
güístico e cultural de adaptarse á
vida da cidade. Fixemos os estu-
dos por libre e fomos ao instiuto
aos 16 anos. Nos Xesuítas, no
tempo do padre Seixas, empe-
záramos a participar e con xente
de Teis despois moi significada:
Pepiño, Xaquín Méndez Anta,
Luís Ribeiro, os irmáns Collazo,
sindicalistas de Barreras e Vul-
cano. No Santa Irene atopámo-
nos con Méndez Ferrín, que foi
o facho que nos transmitiu a
moitos ideas e organización po-
lítica. Despois vinculámonos á
Asociación Cultural de Vigo, coa
Penzol, e desde aí creouse parti-
do e organización desde 1971.
AA  ppllaaccaa  rreessttaauurraa  uunnhhaa  iimmaaxxee  ddii--
ffeerreennttee  ddaa  mmááiiss  rreeppeettiiddaa  ddee  RRee--
bbooiirraass,,  qquuee  eerraa  ccooaa  ppeerrrruuccaa  ee  oo
bbiiggoottee,,  ddoo  tteemmppoo  ccllaannddeessttiinnoo..
Xa contei que unha vez cruzá-
monos en Madrid e identifi-
queino polo xeito de andar, de
costas, porque levaba o pelo
loiro e gafas de sol e pasábame
desapercibido. A foto esa era a
que se usaba na documenta-
ción clandestina e agora inten-
tamos restaurar vellas fotos que
teño. Fíxenlle unha paseando
nun camiño da aldea e quere-
mos facer con ela un cartaz.�

Manuel Reboiras, irmán da última vítima da ditadura en Galiza

‘A época do Moncho
non ten por que seguir no misterio’

PACO VILABARROS

Sábado 7 de agosto, de 19 a 20h

no Cemiterio de Imo,homena-

xe popular: presentación do acto

por Anxo Angueira; Inaugura-

ción da placa-escultura de Acis-

clo Manzano e ofrenda floral; Lec-

tura do manifesto por Uxía Blan-

co; Recital poesía de Darío X. Ca-

bana, “Reboiras na lembranza”;

Canción “Nana a Moncho” de Pi-

locha; Recital de Poesía de X.L.

Méndez Ferrín, “Reclamo a liber-

dade para o meu pobo”; Interpre-

tación con frauta de “Negra som-

bra” por Xosé Taboada; Interpre-

tación do himno galego polos

Gaiteiros de Melide Axóuxere

De 20 a 22h na Cruz do Avelán
(Imo): Intervención de diversos

grupos musicais e actuacións po-

ético-literarias.�

Programa de homenaxe

XIANA ALONSO

’’A biografía de meu irmán
ten que recuperar
a importancia política
do período 1970-1975”
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Capdevila, que traballou en
TV3, Catalunya Ràdio e o diari
Avui, e será o director da nova
publicación. 

Os promotores do xornal
puxeron en marcha unha web
(www.arafaremundiari.cat)
no que explican as súas moti-
vacións e avanzan que desde o
6 de setembro ofrecerán noti-
cias diarias sobre o proceso de
nacemento do diario, que xa
nesa mesma páxina se axuda
da rede social Facebook para
medir as expectativas. En ape-
nas uns días sumaron 1.500
seareiros. 

“Nace un novo mundo, na-
ce un novo país, nace un novo
diario” é a tríade coa que se
apresentan. “Temos espíritu
crítico, pero non estamos ins-
talados na crítica, e inspirados
por unha vontade clara de ser-
vir á sociedade e convertir Ara
nunha ágora pública que mi-
rará e explicará o mundo des-
de Cataluña”.

Os promotores non falan

dos investimentos a realizar
–a pesar de que nalgúns me-
dios dixitais estimouse en 70
millóns de euros– pero defí-
nense como “persoas e em-
presas cun alto compromiso
co país e que demostraron,
coa súa traxectoria, unha pro-
bada capacidade de impulsar

iniciativas con éxito”. Anun-
cian ademais que farán públi-
ca en setembro a lista de ac-
cionistas e impulsores.

RODÉS E CULTURA 03. O Grupo Ro-
dés nucléase nunha familia
de banqueiros ligada ao gru-
po March. No seu día funda-
ron a meirande axencia de
medios por volume de inves-
timento publicitario, Media
Planning Group (MPG), que
en 2001 integrouse no xigante
francés Havas Media, a cam-
bio de ceder o 9,3% das ac-
cións de Havas aos Rodés.

Cultura 03 é un potente
grupo cooperativo, que edita
libros e revistas e tamén agru-
pa á cooperativa de Artes Grá-
ficas Gramagraf. A súa páxina
corporativa dá conta do am-
plo grupo de empresas e ini-
ciativas que acolle. A directora
xeral de Cultura 03 é Anna Xi-
coy e Oriol Soler, o conselleiro
delegado. Xicoy foi durante
de 2003 a 2008 directora xeral
do FC Barcelona.�

X.C.
Ara [Agora] é o título promo-
vido por un grupo de empre-
sarios cataláns que conta co
apoio da plataforma editorial
e de comunicación Cultura
03. Quizais na propia xornada
electoral das autonómicas de
Cataluña ou no día despois
estímase que estará na rúa es-
ta iniciativa monolingüe que
nace con vontade de “contri-
buír ao debate falando de to-
do sen dogmas nin límites,
porque Cataluña aposte polo
futuro con toda a súa ambi-
ción e se converta axiña nun-
ha das sociedades europeas
con máis prosperidade e be-
nestar”.

Cultura 03 firmou un con-
venio para impulsar este me-
dio, en papel e na rede, con di-
versos empresarios e xornalis-
tas. Segundo fontes do sector o
Grupo Rodés (Grupo Havas e
Media Planning) sería o inves-
tidor principal. Como referen-
tes xornalísticos estarían Toni
Soler, Alberto Om e Carles

ANOSATERRA
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Cospedal obriga a Cobo e Prada a retirar o recurso polo caso das espí-
as.A secretaria xeral do PP, María Dolores de Cospedal, obrigou o vicealcalde

de Madrid, Manuel Cobo e o ex vicepresidente do Goberno rexional, Alfredo

Prada, a retirar o recurso contra o arquivo decretado pola xuíza no proceso

que investiga os seguimentos aos empregados da Comunidad de Madrid,

realizados sobre eles mesmos e outros membros do seu propio partido.� Manuel Cobo.

PRENSA E ESTADO

Preparan a saída de Ara,novo diario en catalán
Aínda non se coñece a data de saída exacta pero
xa se puxo en marcha o proxecto que dará cunha
nova cabeceira diaria nos quioscos cataláns

? UERE SABER MÁIS?
www.arafaremundiari.cat
www.cultura03.com
www.carlescapdevila.com

Carles Capdevila será o director da nova publicación.

’’‘Nace un novo mundo,
nace un novo país, nace
un novo diario’ é a tríada
coa que se apresentan”
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Xaime Frías
O pasado 27 de xuño, o suple-
mento semanal de El País, pu-
blicaba unha pouco habitual
entrevista con Alfredo Pérez
Rubalcaba. Ante a pregunta do
xornalista de se é difícil ser mi-
nistro do Interior de España,
Rubalcaba responde que si. E
se lle quitásemos a ETA? inte-
rroga despois o xornalista. “Re-
duciríanse nun 50% as dificul-
tades. A ETA produce moito
ruído mediático, moitas ten-
sións, moita dor ás veces. Verás
que gran parte das nosas con-
versas xiran arredor da ETA”.

Afirmacións como estas re-
sultan sorprendentes se se
pensa nas mortes causadas
pola organización: Ningunha
nos anos 2004 e 2005 (período
de tregua), dúas ao ano seguin-
te, seis no 2007, catro no 2008,
tres no 2009 e unha no que le-
vamos do 2010. Como o Minis-
terio do Interior sabe, as ban-
das romanesas ou sudameri-
canas provocan máis vítimas
só na comunidade de Madrid. 

Como pode ser entón que a
ETA cope o 50% dos esforzos
do ministerio e que protagoni-

ce gran parte das conversas do
ministro? 

Vexamos outro dato non
menos sorprendente: O núme-
ro de membros da ETA detidos
(en España e tamén nalgún ou-
tro país) foi de 146 en 2004 (a
pesar da tregua), 88 ao ano se-
guinte (tamén a pesar da tre-
gua), 43 en 2006, 125 en 2007,

86 en 2008, 124 en 2009 e 62 no
que vai do 2010. 

A ETA provocou en total,
desde 2004, 16 vítimas mortais.
No mesmo período sufriu a
detención de 674 membros. O
desequilibrio entre vítimas e
detencións é moi grande. Se
como moitas veces repiten os
portavoces de Interior, “matar
é doado, posto que resulta im-
posíbel protexer todos os ob-
xectivos”, hai algo que non ca-
dra, aínda contando cunha
grande ineficacia por parte dos
propios terroristas. 

Se estabelecésemos unha
media, teriamos como resulta-
do que cada asasinato que a
ETA realiza acaba provocando
algo máis de 42 detencións.
Como é iso posíbel?

BAIXA PREOCUPACIÓN SOCIAL. Se-
gundo os últimos datos do CIS
referidos á percepción cidadá
dos principais problemas de
España e tendo en conta que
cada persoa pode dar varias
respostas, resulta que o 79,9%
da poboación está preocupada
polo paro, o 51,2,% pola mar-
cha da economía, o 18,8% pola
actuación da clase política, o
14,1% pola inmigración e só o
9,2% pola ETA. 

Tendo en conta que, segun-
do a propia opinión do minis-
tro, “a ETA produce moito ruí-
do mediático”, non pode dicir-

se que os cidadáns se mostren
excesivamente preocupados
polo terrorismo, o que está ben
correlacionado co escaso nú-
mero de atentados. É dicir, que
os cidadáns perciben ben a re-
alidade, a pesar dos medios, o
que ao mesmo tempo conver-
te en máis incomprensíbel que
“gran parte das conversas” do
ministro e dos altos cargos de
Interior “xiren en torno á ETA”. 

UNHA ECONOMÍA INTERNA XERADA
POLA  ETA. Os paradoxos que vi-
mos de sinalar aconsellan bus-
car explicacións noutros ámbi-
tos. Unha boa parte do orza-
mento de Interior está vincula-
do á loita contra o terrorismo. A
chamada “adscrición especial”
dos funcionarios significa multi-
plicar até por tres o salario que
perciben. A maiores hai que
contar cos “fondos reservados”
que, en boa medida, foron da-
quela os causantes da caída do
derradeiro gabinete de Felipe
González e os que provocaron
que o ministro do Interior, José
Barrionuevo, e o secretario de
Estado de seguridade, Rafael
Vera, acabasen no cárcere.

Tamén habería que conta-
bilizar o gran número de escol-
tas e gardas de seguridade que
ocasiona a existencia do terro-
rismo, moitos deles sufragados
a cargo do orzamento do mi-
nisterio.�

ETA: un asasinato, 42 detencións
A atención do ministro de Interior e dos
xornalistas á organización non se corresponde co
número de atentados nin coa percepción cidadá

Xosé Antón Gaciño

E n marcha o decreto cen-
tral que abre o camiño pri-

vatizador e deslocalizador das
caixas de aforro, a adxudica-
ción de Cajasur á Bilbao Biz-
kaia Kutxa (BBK) vén ilustrar
na práctica un dos obxectivos
dese decreto reformador, pac-
tado entre o PSOE e o PP.

Cajasur era esa caixa con-
trolada polo cabido catedrali-
cio de Córdoba, denunciada
polas súas posíbeis irregulari-
dades no 2003, e que, despois
de burlar o control do goberno
autonómico andaluz cando o
goberno central de José María
Aznar a acolleu pola súa condi-
ción eclesiástica, aceptou hai
uns meses iniciar unha nego-
ciación para fusionarse con
Unicaja (a caixa andaluza máis
potente). Foi unha negocia-
ción forzada baixo apercibi-
mento de intervención polo
Banco de España. No último
momento, os cóengos cordo-
beses preferiron o martirio da
intervención antes que lles en-
tregar os seus segredos (e peca-
dos) financeiros ás hordas ro-
jasda autonomía socialista.

Agora, o Banco de España
adxudicoulla á opción máis
favorábel, desde un punto de
vista técnico: a que requiría
menos axudas do FROB. Des-
de un punto de visto político,
favorece as teses centralistas
nunha dobre faceta: mutila o
proceso cara a unha caixa an-
daluza única e  complica as
posibilidades de fusión das
tres caixas vascas. 

Desmantelar o carácter te-
rritorial das caixas vai debilitar
financeiramente as comuni-
dades autónomas. Privatiza-
las, por agora co límite do
50%, significará prescindir
dunha mínima presenza pú-
blica e social no implacábel
sistema bancario. 

E aínda haberá optimistas
que pensen que todo isto é
temporal e que seguirán fortes
tanto o Estado do benestar co-
mo o das autonomías.�

CAIXAS EN REFORMA
’’

’’A reforma das caixas  
debilita o Estado
de benestar
e o Estado
autonómico”

’’Interior recoñece que dedica
o 50% do seu esforzo
á loita contra ETA,
pero o terrorismo só é
unha preocupación
para o 9,2% dos cidadáns,
segundo o CIS”

’’Nos últimos sete anos,
a ETA causou 16 mortes
e foron detidos 674
dos seus membros”

A Ertzaintza leva o suposto etarra Ibon Iparraguirrea un zulo en Ondarroa (Euskadi).  VINCENT WEST / REUTERS
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As eleccións para o Senado no
Xapón realizadas o 11 de xullo
renovaron a metade dos seus
membros, un total de 121, 29
deles polo sistema de distritos
uninominais, 44 polo sistema
de distritos plurinominais e
outros 48 polo sistema de re-
presentación proporcional das
listas abertas. 

O Partido Democrático de
Xapón (PDX), precisaba obter,
polo menos, 56 escanos para
manter a maioría absoluta na
Cámara Alta. Tras estes resulta-
dos, a composición do Senado
quedou do seguinte xeito: Parti-
do Liberal Democrático (PLD, li-
derado por Sadakazu Tanigaki):
51; Partido Democrático (PDX,
Naoto Kan): 44; Partido de To-
dos (PT, Yoshimi Watanabe): 10;

Partido Novo Komeito (PNK,
Akihiro Ota): 9; Partido Comu-
nista Xaponés (PCJ, Kazuo Shii):
3; Partido Socialdemocráta de
Xapón (PSX, Mizuho Fukushi-
ma): 2; Novo Partido do Renace-
mento (NPR, Yoichi Masuzoe):
1; Érguete Nipón (LN, Takeo Hi-
ranuma): 1.

Tras estes resultados xorde
a pregunta: os xaponeses elixi-
ron estabilidade ou, máis ben,

o resultado xerou maior confu-
sión política? As eleccións sig-
nificaron unha especie de “xuí-
zo popular” sobre se o PDX po-
de ou non seguir gobernando.
Ante a perda de popularidade,
este partido substituíu o seu lí-
der, Yukio Hatoyama, por Na-
oto Kan, así como o seu secre-
tario xeral, Ichiro Ozawa, in-
tentando pasar páxina dos es-
cándalos relacionados co di-
ñeiro negro e, tamén, superar a
falta de liderado político. 

O PLD obtivo 51 escanos,
polo que a política xaponesa
entrou novamente nunha fase
de confusión debido a que o
PDX xa non dispón de maioría
na Cámara Alta. A coalición do
PDX co PT sería unha posibili-
dade, pero o seu líder, Yoshimi
Watanabe, rexeitouna de pla-
no. A xestión política será así
máis difícil aínda ca a dos últi-
mos dez meses, requiríndose
un goberno máis forte. No PDX
pode darse un cambio de lide-
rado na próxima elección da
súa directiva prevista para se-
tembro. Pode acontecer tamén
que o PLD recupere de novo o

poder político nas seguintes
eleccións da Cámara Baixa. A
política actual do Xapón é moi
flutuante e a duración do man-
dato déixase facilmente influír
polos xuízos e a crítica popular. 

A POLÍTICA EXTERIOR. Neste con-
texto, o Xapón perdeu credibili-
dade internacional. A intermi-
nábel inestabilidade política su-
xire unha inquietante interro-
gante: quen vai falar de temas
delicados e importantes cun pa-
ís que cambia de goberno prac-
ticamente todos os anos? 

O PDX mantén a alianza cos
EE UU como eixe da súa política
exterior. Pero a relación con
Washington arrefriarase pouco
a pouco, polo que Tokio podería
achegarse paulatinamente á
China e a Corea do Sur. A políti-
ca exterior do PT é próxima á do
PDX. En canto ao PLD, propuxo
estabelecer a Lei Básica da Segu-
ridade para revisar a política de
defensa, fortalecendo tamén os
efectivos e o orzamento. 

Nestas eleccións, os parti-
dos NPR e LN, escisións do
PLD, só conseguiron un esca-
no, respectivamente. O NPR
propuxo a “diplomacia de si-
mulacro estratéxico” e a “di-
plomacia plural” para que o
Xapón recupere a iniciativa.
Pola súa banda, o LN propuxo
unha política exterior máis in-
dependente. Aínda que acepta
que os EE UU usen as bases en
territorio xaponés para salva-
gardar a seguridade do leste
asiático, o Xapón debería po-
der defenderse por si mesmo.
En abril pasado, ambos os par-
tidos escindíronse do PLD.

CAMBIO CONSTITUCIONAL. É moi
posíbel que a curto e medio
prazo se promova unha revi-
sión da Constitución. En maio
púxose en marcha a Lei de Re-
ferendo, polo que xa se pode
presentar a proposta da revi-
sión constitucional. Na Asem-
blea de Análise da Constitu-
ción, cada partido fará a súa
proposta. O PLD xa adiantou
un anteproxecto, que propug-
na o estabelecemento dunha
milicia defensiva. De consu-
marse esta iniciativa, o Xapón
modificaría o status que o defi-
ne desde 1945. A vitoria do PLD
no Senado pode adiantar este
cambio constitucional. 

Por último, estas eleccións
indican a perda de expectación
e de confianza política por par-
te dos xaponeses, sumidos na
desesperación e na apatía, un-
has tendencias que dan azos
na sociedade a certa incons-
tancia á hora de decidir o signo
do poder político.�

Cada convocatoria electoral pon en cuestión a
lexitimidade do goberno. Unha reforma
constitucional poderá mudar a paisaxe?

O gusto xaponés
pola inestabilidade

? UERE SABER MÁIS?
www.igadi.org.

X.L. Franco Grande

N as nosas democracias é xa
unha preocupación moi

seria a da responsabilidade dos
políticos (por exemplo, Bastien
François, Le Monde, 24 de xu-
llo), que vai á par da perda de
confianza nestes, cada vez
máis afastados da sociedade,
polo que esta se afasta tamén
dos políticos e das urnas.

Non se trata de accións pe-
nais –non falamos de perse-
guir delitos, nin de ningunha
falta nin de ningunha culpabi-
lidade. Trátase da responsabi-
lidade en que pode  incorrer o
mandatario, o político, se non
cumpre coa encomenda que
lle conferiron os seus repre-
sentados.

A solución é tan vella como
a democracia: revogación do
mandato conferido ao repre-
sentante. Pero é visto que se
trata dunha solución a moi
longo prazo, en termos xerais.
Producida a perda de confian-
za no mandatario, debera dar-
se a posibilidade dunha inme-
diata revogación, ou medida
semellante.

Unha solución posible pode
vir polo camiño do exercicio da
democracia directa –en Suíza,
por exemplo o exercicio da de-
mocracia directa, tal como o
entenden os suízos, podería
axudarnos a dar coa vía axeita-
da–; ou pola modificación legal
do sistema de responsabilida-
de civil esixido aos políticos,
cousa pouco probable.

Nada hai menos funcional e
máis entorpecedor nas demo-
cracias que o reiterado incum-
primento do mandato político.
Porque non só produce desa-
fección nos mandantes, senón
tamén porque nos leva á des-
confianza e ao deterioro das
institucións. Ningunha demo-
cracia pode manterse na des-
confianza e no deterioro das
institucións. A solución non é
fácil; pero é moi urxente.�

LATEXOS

RESPONSABILI-
DADE  POLÍTICA

’’

Ningunha democracia pode
manterse na desconfianza e
no deterioro das
institucións”

’’

’’Na nova Constitución 
podería estabelecerse unha
milicia defensiva por
primeira vez desde o 1945”

O primeiro ministro xaponés, Naoto Kan,pasa diante dun dos seus carteis electorais, logo da derrota da derrota nas eleccións ao

Senado. TORU HANAI / REUTERS
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Se a de Afganistán era a guerra
necesaria do presidente Barack
Obama, que os EE UU tiñan que
gañar para garantir a seguridade
mundial, a publicación do con-
tido dos máis de 90.000 docu-
mentos de guerra difundidos
antonte no sitio web WikiLeaks,
provoca arrepíos ao espir prácti-
cas  consideradas como  "crimes
de guerra" cometidas por tropas
baixo mando do presidente
norteamericano.

As  primeiras reaccións da
Administración Obama atacan
a publicación en WikiLeaks dos
documentos por considerar
que atentan contra a seguridade
das tropas destacadas en Afga-
nistán e por atacaren as razóns
de Estado, pero non se atreven a
negar a súa veracidade.

WikiLeaksgoza de solvencia
na súa credibilidade dende a súa
aparición en decembro do 2006.
Cada vez que sacou á luz diver-
sos escándalos mundiais nunca
foron rebatidos. Nin cando de-
nunciou o baleirado de residuos
tóxicos nas costas de África, nin
cando deu os nomes dos inte-
grantes dun partido británico ra-
cista,  nin cando publicou os ma-
nuais internos utilizados polos
militares norteamericanos para
operar  en Guantánamo, etc.

Entre os seus informantes,
que achegaron máis dun millón
de informes, atópanse activistas
dos dereitos humanos, xornalis-
tas alternativos, ex funcionarios
que queren liberar a conciencia
por ter sido colaboradores en
prácticas reprobábeis, etc.

Neste novo dossier sobre Af-
ganistán, as revelacións de
maior impacto expostas en Wi-
kiLeaks, fundada polo australia-
no Julian Assange, son as de-
nuncias de 144 incidentes con
195 civís mortos que non foron
informados oficialmente, nos
que houbo disparos selectivos
sobre inocentes ou masacres
colectivos cometidos en cegos

ataques aéreos que poderían
encadrarse dentro dos paráme-
tros de crimes de guerra. Para
maior transparencia detállanse
casos individuais como o dun
neno asasinado e doutro ferido.

Tampouco encaixa dentro
da ética a unidade de forzas es-
peciais estadounidenses –a
Task Force 373–,  alcumada A
Negra,que se encarga de liqui-
dar ou capturar líderes tali-
báns. É responsábel da morte
de homes, mulleres e nenos
inocentes, mesmo de mem-
bros das forzas policiais afgás
durante operativos para locali-
zar insurxentes.

O DUPLO XOGO PAQUISTANÍ. Pero se
a descrición de feitos condená-
beis fire conciencias, a revela-
ción de que os EE UU andan en
compañía de socios de pouca
fiabilidade convértese nun pro-
blema político e xeoestratéxico.
Nos documentos de WikiLeaks
plásmase un Paquistán que lles
consente a membros dos seus
servizos secretos (ISI) confabu-
larse cos talibáns para organizar

grupos que loitan contra os sol-
dados estadounidenses, mes-
mo chegando a coordinar una
rede de terroristas suicidas.

A filtración sobre a fiabilida-
de do socio paquistaní acontece
tan só unha semana despois
que a secretaria de Estado, Hi-
llary Clinton, visitase Islamabad
onde insistiu en certificar a "aso-
ciación e a confianza" mutuas.

Coincide no tempo co anun-
cio dun portavoz presidencial
afgán da morte  de 50 non com-
batentes  que morreron por un
artefacto lanzado pola OTAN na
conflitiva provincia de Hel-
mand, no sur do país.

Cuestionada a eficacia, os
métodos, a estratexia, os socios
e a ética dos EE UU, a Obama
non lle quedan moitos recur-
sos para seguir atado a Afganis-
tán, unha das prioridades da
súa política exterior.�

As revelacións da web
WikiLeaksdanan a
imaxe internacional do
presidente dos EE UU 

Afganistán,
a guerra que atraganta a Obama

Dous soldados da Policía Militar xogan ao Risk en Kandahar (Afganistán). SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

DIPLOMACIA / UNASUR

PLAN DE PAZ 
PARA SUDAMÉRICA

O ministro
de Asuntos
Exteriores
d e  V e n e -
zuela, Nico-
lás Maduro,
foi o encar-
g a d o  d e
pres e n t a r
a proposta estrela do cumio
extraordinario de Unasur
(que reúne todos os países
sudamericanos) en Quito o
29 de xullo. A proposta basé-
ase nos informes da chance-
laría venezonala sobre a
ameza dunha intervención
militar patrocinada polos EE
UU desde as bases de Co-
lombia. Outros gobernos,
caso do brasileiro, o ecuato-
riano ou o arxentino, apoia-
ron a proposta de asinar un
documento conxunto que
manteña o subcontinente
sudamericano como un es-
pazo “libre de guerras”, o
que precisará dun tratado
que impida o uso de bases
nese territorio para agre-
sións de calquera tipo con-
tra membros de Unasur.�

NUCLEAR / ONU

RUSIA NON QUERE MÁIS 
SANCIÓNS CONTRA O IRÁN

As posicións
internacio-
nais a res-
p e c t o  d o
Irán varían a
medida que
o  b l o q u e
q u e  p i d e
m a i o r e s
s a n c i ó n s
para o país
asiático, co-
mandado polos EE UU, in-
cremente a presión sobre
Teherán. Se países como o
Brasil ou Turquía xa anun-
ciaron que se opoñen a en-
durecer as sancións por
consideralas pouco útiles
para resolver o problema,
agora é Rusia quen conside-
ra que reforzar a estratexia
sancionadora “estraga os es-
forzos da comunidade inter-
nacional de chegar a acor-
dos co goberno iraniano”. O
goberno ruso é partidario de
facilitar o intercambio de
material nuclear e considera
erróneo que o Congreso es-
tadounidense tome unilate-
ralmente medidas de restri-
ción de movemento de ca-
pitais iranianos e esixa inter-
vir bancos e aseguradoras.�

Nicolás Maduro.
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Sergei Lavrov, mi-

nistro de Asuntos

Exteriores ruso .
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’’A Task Force 373 
é responsábel da morte
de mulleres e nenos”

’’Unha semana após renovar
a alianza con Pakistán,
os EE UU denuncian que,
en secreto, Islamabad
axuda os talibáns”
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X.F.
Un dos problemas do modelo
económico español é o da fisca-
lidade. A carga tributaria só
deixa caer o seu verdadeiro
peso sobre os asalariados: esgó-
tase no IVE, un imposto sobre o
consumo que non ten en conta
a diferenza de rendas, e no
IRPF. O imposto de sociedades
foi rebaixado, de diversos mo-
dos, polo PP, e o de patrimonio
foi eliminado polo PSOE, dei-
xando así a un lado calquera ve-
leidade socialdemócrata.

Analizando o IRPF decla-
rado o pasado ano, dedúcese
que os traballadores e pensio-
nistas declararon unha media

de 7.200 euros máis que os pro-
fesionais e os pequenos empre-
sarios e 7.600 máis que os mi-
croempresarios (electricistas,
albaneis). Tampouco se pode
dicir que as medianas e peque-
nas empresas signifiquen
moito na fraude total, pois ape-

nas supoñen o 8% desa fraude.
O problema está nas grandes

fortunas, defendidas por aseso-
res que moitas veces traballaron
antes na propia Facenda. 

Segundo as contas do 2009,
referidas aos ingresos de 2008,
menos do 4% dos contribuín-
tes declararon ingresos supe-
riores aos 60 mil euros anuais e
case o 90% deles son emprega-
dos cualificados ou directivos
que non poden escapar ao
control de Facenda. É dicir que
o goberno non sabe onde es-
tán os verdadeiros ricos nin pa-
rece ter modo de que paguen
uns impostos axeitados ao
seus ingresos.�

Manuel Cao

Apublicación dos stress tests realizados pola inci-
piente supervisión bancaria xurdida en Europa ten

como principal obxectivo restaurar a confianza no sis-
tema financeiro europeo moi afectado nos mercados
pola presión da crise desencadeada polas subprime e ta-
mén polos movementos especulativos inducidos por ru-
mores, informacións nesgadas e interesadas por parte
de axentes diversos entre os que convén destacar as
axencias de rating dos EE UU.

Esta mensaxe tivo un efecto positivo nos mercados e
representa a primeira reacción seria e conxunta no te-
rreo da información por parte das institucións europeas
para contrarrestar o monopolio mediático dos EE UU
no ámbito financeiro e abren o camiño para a creación
de axencias de cualificación propias e estábeis. Nunha
economía internacionalizada, o nivel de coñecemento
do estado real das contas financeiras das empresas vese
dificultado por moitos factores, o principal, a ausencia
dun regulador global con competencias de supervisión
e control aceptado por todos. Nun contexto de crise asi-
métrico con economías que seguen a medrar e outras en
recesión ou estancamento, a información é clave pois os
investidores poden mobilizar unha enorme cantidade
de fondos que poden afectarlle decisivamente á saúde
financeira dunha área económica, dun país ou dunha
empresa. Por iso, o máis importante das probas de es-
trés é a súa realización e resultados pois dan unha imaxe
ao menos aproximada que sempre será ben recibida po-
los investidores.

As probas de resistencia afectáronlle principalmente
ao sistema bancario español (98%) e ao 65% do europeo.
Fíxose especial fincapé nas entidades con risco sisté-
mico que poden afectar negativamente ao conxunto. A
solvencia da entidade fixouse a partir dun nivel mínimo
do 6% de recursos propios para facerlles fronte aos acti-
vos de risco, o que algúns coidan insuficiente. Hai tres
escenarios teóricos: cumprimento das previsións da Co-
misión Europea, deterioro macroeconómico con caídas
do 3% do PIB e descenso do prezo da vivenda e, final-
mente, crise da débeda soberana con perdas variábeis
segundo risco estimado: Grecia (23%), Portugal (14%),
España (12,3%), Alemaña (4,7%), etc. Así, fíxose un ran-
king das entidades analizadas co resultado de que o sis-
tema bancario español semella solvente nos grandes
bancos e con maiores diferenzas nas caixas na liña da in-
formación achegada polo Banco de España á hora de
crear o FROB, propor fusións, reducir o número de enti-
dades e avanzar no proceso de bancarización.

A elaboración e publicación das probas de resistencia
é un avance importante na supervisión bancaria e vén
complementar un sistema no que o euro é a pedra angu-
lar pero necesita dun conxunto de reformas institucio-
nais, de transparencia e interconexión entre os axentes
para garantir a solvencia do sistema financeiro europeo
a nivel global. A crise está a inducir avances en regula-
ción monetaria e control orzamentario que afortalarán a
construción europea.�

A información é clave para 
para que os investidores
movan o capital
nun sentido ou noutro”

’’

’’
ESTRÉS BANCARIO

RESPOSTAS Á CRISE

ECONOMÍA.16.
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Os resultados da proba de re-
sistencia viñeron dicir que as
caixas e bancos que operan en
Galiza viven un bo momento
e que ademais serían capaces
de soportar unha crise máis
aguda como a que serviu de
suposto para realizar o test fi-
nanceiro europeo.

A pregunta é: se as entida-
des financeiras están ben,
porque está mal a sociedade?
A resposta apunta a que nada
se modificou respecto ao con-
texto anterior á crise, é dicir as
caixas e sobre todo os bancos
seguen outorgándolle prefe-
rencia á máis rendíbel econo-
mía financeira que á econo-
mía produtiva que beneficia
máis ao conxunto da socie-
dade pero non ofrece resulta-
dos tan altos no prazo curto.

Galiza, que notou os efec-
tos da crise algo máis tarde,
atópase agora en plena tor-
menta. Tanto as asociacións
de empresarios como as de
consumidores afirman que
non hai préstamos, iso con-
duce ao peche a pequenas e
medianas empresas viábeis e,

nos últimos dous meses, está
a provocar tamén o cerre de
numerosos comercios, como
se empeza a percibir nas vilas
e cidades, deixando no paro
un importante número de
asalariados. 

Se as entidades financeiras
recibiron ou están a recibir, a
nivel global, un diñeiro pú-
blico que axudou a salvalos,
que é o que están facendo con
eses ingresos? Dedícase todo a
cubrir a sobrevaloración de
activos? Obedece ás directri-
ces do Banco de España que
lle pon numerosas trabas á
concesión de créditos sen as
suficientes garantías? Ou é
que esta situación é tamén o
resultado de que as entidades
financeiras están investindo
en produtos máis rendíbeis
que o crédito a particulares e
empresas, buscando a ganan-
cia inmediata. 

Bancos e caixas están a
mercar, por exemplo, débeda
dos Estados que ofrece unha
renda un 2,5 ou un 3% máis
alta que os créditos ao consu-
midor, aínda que esa opción
non sempre é a máis segura,
como se demostrou en Grecia.

Que parte dos depósitos
que os galegos teñen nas caixas
estean investidos en débeda
do estado italiano debería ser
un motivo de reflexión.�

CAIXAS E BANCOS APROBAN O TEST,
PERO A SOCIEDADE SUSPENDE

TRIBUNA �Afonso Eiré.

Sen impostos
non hai Estado de benestar

’’O problema está nas grandes
fortunas, defendidas
por asesores que, moitas
veces, traballaron antes
na propia Facenda” 

A pregunta é:
se as entidades financeiras
están ben, porque está mal
a sociedade?”

’’
PACO VILABARROS
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Xaime Frías
A lei galega de caixas non é o
Estatut de Catalunya pero está
a orixinar unha refrega política
de considerábel importancia
para a futura autonomía finan-
ceira de Galicia. 

A lei, impulsada por unani-
midade do parlamento, viu
como os socialistas se descol-
gaban da súa aprobación. Ma-
drid presentou logo un recurso
de inconstitucionalidade sobre
once dos seus artigos. Por se
fose pouco, no pasado debate
do Estado, José Luis Rodríguez
Zapatero viña recoñecer que
fora a lei galega a que, en parte,
motivara a elaboración da lei
de caixas do goberno central
(Lorca). Madrid saía así, con to-
dos os medios ao seu alcance,
ao paso dunha norma que
condicionaba o obxectivo de
centralización financeira e pri-
vatización marcados para re-
formar as caixas.

Mais o consenso entre socia-
listas e popularesa nivel estatal
está a provocar moitas dúbidas
no executivo de Feixóo que, a
día de hoxe, non parece saber
moi ben que facer coa lei galega.

FALLO DO CONSTITUCIONAL. O Tri-
bunal Constitucional vén de le-
vantar a suspensión sobre oito
dos 11 artigos recorridos, o que
lle outorga de novo virtuali-
dade á lei, aínda que mantén o
recurso sobre o punto que lle
concedía importantes compe-
tencias a Galicia a respecto dos
SIP ou fusión fría. 

O goberno de Feixóo inten-
tara primeiro negociar con
Madrid a lei xa aprobada polo
parlamento galego, proceso no
que non obtivo ningún resul-
tado. Agora amaga cunha mo-
dificación para adaptala ao
protocolo de fusión pactado
entre as direccións das dúas
caixas.�

ECONOMÍA.17.
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Vivenda recortará as axudas as compras de vivendas.A ministra de Vi-

venda, Beatriz Corredor, anunciou que o seu departamento suprimirá al-

gúns incentivos á construción e adquisición de vivendas protexidas, en

tanto que lles dará prioridade ás axudas ao alugueiro e rehabilitación de in-

móbeis para “reorientar o plan de vivenda”. Pola contra, a Xunta de Galicia

anunciou que baixará varios impostos relacionados coa compra de casas.�

Feixóo non sabe que facer coa Lei de Caixas
AUTONOMÍA FINANCEIRA

A norma aprobada
polo parlamento
do Hórreo sofre
os embates de Madrid
e as dúbidas
do presidente galego

Unha vista do Grupo Popular no Parlamento Galego.  PACO VILABARROS

X.F.
Estamos ante un dos maiores
cambios na conformación do
poder económico dos últi-
mos trinta anos, cambio que
modificará, entre outras cou-
sas, a distribución do poder
das autonomías. Falamos da
reforma das caixas, unha me-
dida, en contra do que sería
teoricamente o ideario de Za-
patero, que se levou a cabo de
forma bastante silandeira,
sen explicar nunca o alcance
do que se estaba a aprobar e,
ademais, por decreto do go-
berno central, asinado o pa-
sado 9 de xullo.

O cambio só ten parangón
coa privatización, nos anos no-
venta, de Telefónica, Argenta-
ria, etc. Daquela emerxeran
novas elites económicas que
hoxe mandan sobre unha par-

cela importante da economía e
tamén da política. Non hai
máis que lembrar os “amigos
de Aznar” que seguen cami-
ñando a lombos de significa-
dos medios de comunicación,
precisamente os creadores do
lema “España se rompe”.

A reforma das caixas afécta-
lle á metade do sistema finan-
ceiro do Estado español e cabe

lembrar que a obra social das
caixas, coas súas diversas ra-
mas, compoñía unha especie
de “segundo estado de benes-
tar” que agora pode verse afec-
tado. Unha modificación así
debería realizarse con maior
transparencia, mais o certo é
que pasou case directamente
dos despachos ao Boletín Ofi-
cial, apenas trufada durante
algunhas semanas por unhas
informacións de prensa bas-
tante confusas. O goberno
central e o mundo das finan-
zas seguiron a máxima de
“nunca desaproveites as opor-
tunidades dunha boa crise”.

As caixas quedaron aos pés
dos cabalos (privatizadores),
as autonomías poden perder
un medio de organizar o seu
tecido produtivo que agora
pasaría a mans do mellor pos-

tor. Pero o maior paradoxo é
que a historia das caixas é
unha historia de éxito; o seu
singular modelo social de pro-
piedade non impediu que
competisen en boas condi-
cións coa banca; foi precisa-
mente esa capacidade com-
petitiva (arrastrando até un
40% dos depósitos nalgunhas
comunidades) a causante da
súa “perdición”. A banca non
estaba contenta e agora acada
a súa meta grazas ao con-
senso entre os dous grandes
partidos. Probabelmente
haxa que dicirlle adeus á bio-
diversidade financeira que
había no Estado español, pero
na que España non estaba
soa, pois abonda lembrar que
en Alemaña, por exemplo, se-
gue habendo máis de duas-
centas pequenas caixas.�

Un cambio silandeiro e por decreto

’’Goberno central, PP 
e mundo as finanzas
seguiron a vella máxima
de ‘nunca desaproveites
as oportunidades
dunha boa crise’”

A galega,
sétima entidade
financeira  

A nova caixa galega conse-

gue situarse entre as oito en-

tidades financeiras máis im-

portantes do Estado español.

A maior segue sendo o

Banco de Santander cun ca-

pital de 562 mil millóns de

euros, en segundo posto fi-

gura o BBVA con 290 mil. O

grupo de Caja Madrid sitúase

en terceiro lugar con 223 mil,

mentres La Caixa-Girona

conta cuns activos de case

163 mil millóns. O Popular

suma 92 mil, CAM-Cajastur

86 mil e a continuación xa

aparece, no sétimo posto, a

caixa galega froito da fusión

con 58 mil, un pouco por riba

do Banco de Sabadell.

Estre grupo das oito prin-

cipais entidades representa

o 76% do sector financeiro,

o que dá idea da forte con-

centración que se está a pro-

ducir.�
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medalla de prata cun lanza-
mento de 70m 57cm. 

BEGOÑA GARRIDO E LORENA LUACES
NON FALLAN. Dúas das mellores
deportistas galegas do mo-
mento, Begoña Garrido e Lore-
na Luaces volveron facer extra-
ordinarios rexistros que as es-
tán a consolidar coma dúas
das grandes atletas do Estado
neste momento. A ferrolá Be-
goña Garrido volveu estar im-
parábel na proba dos 400 me-
tros, na que despois de facer a
mellor marca en semifinais,
perdeu o ouro por unhas cen-
tésimas. Aínda así, Garrido pu-
xo o crono en 50s 31c, o que lle
serviu para clasificarse para os
campionatos de Europa de
Barcelona.

Malia que Lorena Luaces
volveu demostrar que é unha
das grandes raíñas da marcha,
os mandatarios do atletismo es-
tatal non se fixaron nela para es-
tar presente entre os selecciona-
dos. A marchadora ourensá ba-
teu até seis marcas galegas en
2009, algunhas das cales data-
ban de varios anos atrás. En Avi-
lés volveu dar a talla e respon-
deu as expectativas, nunha mo-
dalidade na que se encontraban
atletas da categoría da olímpica
María Vasco. Luaces acadou
unha nova presea de prata nos
10 quilómetros marcha tras fa-
cer un rexistro de 46m 06s 24c.
Pero o palmarés da atleta da ci-
dade das Burgas, que fora oitava
na pasada Universiada de Bel-
grado, non parece convencer os
rexedores do atletismo español,
que chegaron a apostar por de-
portistas que carecen do currí-
culo da galega.

VICENTE E PALOMANES REAFÍRMAN-
SE. Dúas das grandes promesas
do atletismo galego estanse a
converter en realidades, despois
de que a pasada campaña con-
seguisen importantes éxitos en
categorías inferiores. O ouren-

Gómez Noia gaña a triatlón de Londres. O triatleta galego Xavier Gómez

Noia vén de impoñerse na quinta proba da temporada do campionato do

mundo, celebrada na capital británica. Gómez Noia cubriu o percorrido das

tres disciplinas nun tempo de 1h42m08s, seis segundos menos que Jonat-

han Brownlee, segundo clasificado. Tras esta vitoria, o triatleta ferrolán coló-

case segundo na clasificación do Mundial a 195 puntos do actual líder, o ale-

mán Jan Freno, que suma 2.767.�

permite acudir a Barcelona.
Pola súa parte, Isaac Vicente

tamén acadou un magnífico
subcampionato de España en
lanzamento de martelo, des-
pois de mandar o aparello a
unha distancia de 68m 41cm. 

VIRXINIA VILLAR E JEAN MARIE OKU-
TU. Outros dous atletas galegos
que está a transmitir boas sen-
sacións son a valista Virxinia
Villar e o saltador afrogalego Je-
an Marie Okutu. Villar amosou
o seu poderío nos 100 metros
valos nos que fixo unha marca
de 14s 53c e situase coma unha
das grandes promesas estatais
nesta distancia. Mentres que
Okutu amosou que aínda ten
moito percorrido no salto de
lonxitude, xa que esta era a pri-
meira vez que acudía a un
campionato de España abso-
luto, no que o atleta de orixe
ghanesa conseguiu subir ao
terceiro chanzo do podio des-
pois de saltar 7m 63cm.�

Antonio Cendán
Unha nova xeración de atletas
está a darlle un aluvión de éxitos
ao atletismo galego. A gran pro-
ba á que foron sometidos no
Campionato de España absolu-
to, disputado en Asturias, non
fixo máis que confirmar o bo
momento que está a vivir o rei
dos deportes en Galicia. Sete
atletas fixeron podio, aínda que
ningún conseguiu subir ao
máis alto. Seis galegos acadaron
outras tantas medallas de prata,
en tanto que un sétimo conse-
guiu unha presea de bronce.

En lanzamento de xavelina
Gustavo Dacal non tivo toda a
sorte que precisaba, debido a
unha lesión, interrompendo
así unha década de triunfos.
Non embargante, os galegos
seguen a ter un gran dominio
da especialidade, despois de
que Xosé Manuel Vila lograse a

Seis atletas galegos acadaron outras
tantas medallas de prata no Campionato
de España absoluto, aínda así foron
marxinados dos europeos de atletismo

sán Xosé Afonso Palomanes lo-
grou a prata en triplo salto, pro-
ba na que fora campión en pro-
mesas. O atleta fixo unha marca
de 15m 84cm, que tampouco lle

Atletas de prata
ALTA COMPETICIÓN

Begoña Garrido.

ANOSATERRA
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’’Lorena Luaces volveu
demostrar que é unha
das raíñas da marcha,
pero os mandatarios
do atletismo estatal
non a seleccionaron”

Virxinia Villar.

A. Cendán
Se algo se demostrou en Avilés
é que o atletismo galego non é
o parente pobre do que se está
a practicar a nivel estatal, aínda
que pola contra tamén se puxo
de manifesto que non só che-
gan os méritos nas pistas, hai
que ter algo máis. Non se trata
de pensar mal, ni de falar de
discriminacións, pero parece

moi raro que un ano no que se
disputa un Campionato de
Europa en Barcelona, a partici-
pación galega no mesmo se re-
duza unicamente a tres atletas:
Begoña Garrido, Manuel Pe-
nas e Alesandra Aguilar, esta
última non está adscrita a Fe-
deración Galega. 

Esta oportunidade era un
magnífico momento para que

puidesen demostrar o seu po-
derío atletas coma Lorena
Luaces ou Xosé Afonso Palo-
manes, que levan tres tempa-
das na elite tanto dende pro-
mesas coma en absolutos. Po-
la contra, a Federación Espa-
ñola de Atletismo preferiu
apostar por deportistas que xa
tiveron a súa época, coma é o
caso de Reyes Estévez.�

Porque non teñen en conta
o atletismo galego?

Xosé Afonso Palomanes.

Lorena Luaces.
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Antonio Cendán
Un dito popular di que segun-
das partes nunca foron boas. Iso
parece e corrobora o gran nú-
mero de deportistas que fraca-
saron no intento de volver ser os
números un. Aí están senón os
exemplos do piloto Michael
Schumacher, o ciclista Lance
Amstrong, o tenista Bjorn Borg,
o nadador Mark Spitz ou os fut-
bolistas Boby Charlton, Johan
Cruyff ou o mesmísimo Pelé.
Todos eles fracasaron no retor-
no ao primeiro plano do ámbito
deportivo. As causas? É unha
cuestión de difícil resposta, pero
pode deberse, en gran medida,
á chegada de novos competido-
res, con máis xuventude, e á
perda de sintonía cunha reali-
dade deportiva que avanza
máis rápido do que parece.

LANCE AMSTRONG. O ciclista nor-
teamericano, que fora hepta-
campeón do Tour de Francia,
volveu en 2009 ás estradas para
competir ao máis alto nivel.
Amstrong foi máis presa da  pro-
pia soberbia que das súas verda-
deiras posibilidades, xa que o
estadounidense viuse desbor-
dado en dúas carreiras consecu-
tivas por novos valores do ciclis-
mo e nin sequera conseguiu

DEPORTES.19.

meterse entre os mellores, malia
as expectativas que se xeraran
ao seu arredor. O mítico rei da
carreira francesa fracasou e, a
pesar das manobras para tratar
de volver ser xefe de filas do
equipo kazaxo do Astana, todo
quedou nun frustrado intento.

MICHAEL SCHUMACHER. O xerma-
no retornou con 41 anos á Fór-
mula 1, da que fora o grande
amo e señor até o 2004, facéndo-
se con sete títulos. Aínda que
houbo campións das catro ro-
das con máis idade da que ten
actualmente o piloto alemán,
Schumacher parece que non
encontrou o seu sitio e puido
máis a forza dos novos conduto-
res que o carisma do centroeu-
ropeo. Este ano viuse desborda-
do, entre outros, por Hamilton,
Filipe Masa ou o propio Fernan-
do Alonso.

MARK SPITZ. O nadador estadou-
nidense fora o “rei das olimpía-
das de Munich”, nas que lo-
grou até sete medallas de ouro,
sendo o deportista que máis tí-
tulos olímpicos acadara nuns
mesmos xogos. En 1992 inten-
tou acudir a Barcelona’92, can-
do contaba xa 42 anos, 20 máis
que en Alemaña, chegando a
competir co seu propio fillo.
Non embargantes, as expecta-
tivas de Mark Spitz rematarían
por naufragar sen conseguir a
clasificación para a olimpíada
catalá e regresar ao ostracismo
ao que son condenados moitos
dos que antano foran grandes
heroes do deporte.

BJORN BORG. O tenista sueco
probou sorte de novo nas pistas
de tenis en 1991, con 34 anos,
oito despois de rematada a ca-
rreira na que fora o gran domi-

nador dos torneos do Gran
Slam. Gañara cinco veces o tor-
neo de Wimbledom e outras
tantas Roland Garros. Debido
aos graves problemas econó-

micos, o nórdico viuse na obri-
ga de volver ao mundo da ra-
queta, pero a tiranía dos anos
tampouco perdoou ao que fora
número un mundial. O regreso
saldouse coa derrota ante un
segunda fila. Borg volvería ser
noticia, tempo despois, polo
intento de poxa que quixo facer
dos seus trofeos, cuestión da
que desistiría grazas a interven-
ción de John McEnroe.

JOHAN CRUYFF. Tras levar unhas
tempadas arredado do fútbol de
alta competición, na temporada
1980-81, o xogador neerlandés

Johan Cruyff quixo retornar a
gran competición nas filas do
equipo de Levante, en Segunda
División. Para a súa contrata-
ción, os granotas tiveran que fa-
cer un gran desembolso econó-
mico que non sería correspon-
dido pola expectación que le-
vantara a chegada do que fora
celebre xogador do Ajax de
Amsterdam, o FC Barcelona e a
Laranxa Mecánica.Os tempos
cambiarán moito para o futbo-
lista holandés e non era o mes-
mo xogar na ruda segunda cate-
goría española que no fútbol
ligthestadounidense.�

A selección española júnior e sub 23 conta con 17 padexeiros galegos.
A selección española de piragüismo que competirá en Moscú do 27 de xullo

ao primeiro de agosto no Campionato de Europa júnior e sub 23 en Augas

Tranquilas conta cun total de 17 padexeiros galegos. O equipo de canoa

masculino sub 23 está integramente formado por piragüistas pertencentes

á FEGAPI, mentres que en Kaiak sub23 haberá catro representantes galegos,

en tanto que en categoría feminina son tres as mulleres seleccionadas.�

Segundas partes... nunca foron boas
Deportistas de alto nivel retirados,
e que retornaron anos despois, fracasaron
no intento de volver ser os mellores

TRAXECTORIAS

Lance Amstrong.  NACHO DOCE JR / REUTERS

Mark Spitz. REUTERSBjorn Borg. JORGE ADORNO / REUTERS

Johan Cruyff. GUSTAU NACARINO / REUTERS

M. Schumacher.  KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Futbolistas
na posguerra
Tamén a Guerra Civil espa-
ñola tivo unhas dramáticas
consecuencias para o fútbol.
Moitos dos que foran ídolos
durante a II República, per-
deran a clase que tiñan antes
do enfrontamento bélico, o
caso de Ciriaco, Quincoces
ou Gorostiza. Mentres, ou-
tros, coma Luís Regueiro ou
Lángara vían coma discorrí-
an a súas respectivas carrei-
ras no medio da desmotiva-
ción do exilio mexicano.�
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“Todos sabemos que o cami-
ño cara á dixitalización é irre-
versíbel pero sexamos sensa-
tos. O calendario do cambio
sofre as presións dos intereses
cruzados de todos os sectores
implicados no asunto: as em-
presas de telefonía, que viven
do transporte do sinal e preci-
san un engado para que os
clientes paguen as cuotas máis
altas por un servizo de datos
supostamente óptimo; os fa-
bricantes do hardware nece-
sario para a lectura: Apple,
Sony... nunha furiosa compe-
tencia por vender un aparello
que, se cadra, non é necesario.
E por último, os creadores e
editores de contidos, non só li-
bros senón música e audiovi-
sual. E, curiosamente, aínda

CULTURA.20. ANOSATERRA
29 DE XULLO - 1 DE SETEMBRO DE 2010

César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O verán do 2010 es-
taba marcado na
axenda da indus-
tria cultural como

o período no que botaría a an-
dar a carreira por facer masivo
o libro electrónico como pro-
duto de consumo preferente
nos regalos do Nadal. Non era
unha previsión nova. O mes-
mo sucedeu no verán do 2009,
do 2008. “Xa a mediados da dé-
cada do 1990 se falaba de que o
libro en papel ía ser substituído
en cousa dun lustro por meca-
nismos –bastante rudimenta-
rios, por certo– dos que hoxe
non sabemos nada”, recorda o
director xeral da Editorial Gala-
xia, Vítor Freixanes.

Este mes, a grande aposta
dos grupos de comunicación
Planeta e Prisa para desenvol-
ver a distribución de contido
dixital fracasou diante dos
usuarios. Libranda, nacida pa-
ra servirlles de guía a libreiros e
lectores sobre que contidos es-
taban a dixitalizarse, gañou fa-
ma de ser “unha desas plata-

formas inútiles e custosas que
simbolizan a histórica incapa-
cidade da industria editorial
española para adaptarse aos
novos tempos”, en palabras da
editora arxentina Julieta Lio-
netti, con experiencia en novos
formatos. Outros foron máis
lonxe, caso do xornalista gale-
go especializado na internet
Henrique Dans. “Acaso os edi-
tores non queren que triunfe o
libro electrónico? Prefiren di-
namitar un sector con moitas
posibilidades antes que adap-
tarse a un mercado que non
coñecen”, afirma.

Para Freixanes, as sospeitas
son simplistas. “O importante
no negocio do libro electróni-
co é saber quen ten présa por-
que se desenvolva”, explica.

teñen por definir como será o
negocio estes dous últimos
sectores, moito máis sensíbeis
ao cambio ca nós.

Antón Lado é director edito-
rial de 2.0, selo galego pioneiro
na produción de libros electró-
nicos. Na súa opinión, os gran-
des editores non queren mu-
dar o paradigma. “A idea deles
é dixitalizar contidos e contro-
lar o novo mercado seguindo a
cadea de valor do libro tradi-
cional; é dicir: un autor escribe,
un editor produce e un libreiro
vende”, sinala. “Os novos tem-
pos esixen outras dinámicas,
tanto na comunicación coma
na relación entre creación e
edición cos usuarios finais”.

Para o director de Xerais,
Manuel Bragado, esa cadea
ten que modificarse pero sen
esquecer a importancia estra-
téxica de cada elemento. “É
obvio que a industria editorial
europea non soubo crear un-
ha rede de distribución atrac-
tiva e útil. Nos EE UU, o siste-
ma que triunfou foi o doado:
Amazon, que é unha enorme
libraría, vende directamente
os seus produtos aos novos
formatos dixitais; Apple crea
unha libraría, IBook Store, e
compra contidos”, afirma.
“Pero o noso modelo quere
respectar a supervivencia dos
libreiros, intermediarios indis-
pensábeis para que perdure a
edición cultural”.

O negocio das profecías fracasadas
Editores e distribuidores aseguran que o
formato dixital é irreversíbel pero non se fará
masivo nin tan pronto como se prognosticaba
nin acabará cos libros en papel

O LIBRO ELECTRÓNICO

’’A xente xa non se conforma
con saber dun libro,
precisa acceder a el,
poder ler unhas páxinas,
recomendalo ou coñecer
o autor, outras obras del...”

[Fernando Jiménez]
Director da plataforma Meubook.

’’No caso do Dereito,
por exemplo, onde ter a
última literatura xurídica
publicada é unha vantaxe
competitiva, o formato
dixital está implantado.
Ora ben, na literatura
a convivencia entre papel
e electrónica
xa non ten discusión”

[Antón Lado]
Director da Editora 2.0.

“O obvio sempre acaba triun-
fando. Se eu vendo un libro en
papel ao mesmo prezo que un
arquivo informático, a xente
comprará o obxecto”. Así defi-
ne a cuestión do valor que de-
be ter un libro electrónico An-
tón Lado. “Unha industria
que empeza debe estar dis-
posta a sacrificar a rendibili-
dade a curto prazo na busca
da difusión”, continúa. “Se co
formato dixital aforramos os
custos da produción en papel
e almacenaxe, iso debe reper-
cutir no comprador”.

Idea semellante é a de Ma-
nuel Bragado. “O que está por
definir é o montante da rebai-
xa. Aínda o mercado non en-
controu o “prezo aceptábel”
para este produto. Ademais, o
formato dixital cambia as rela-
cións cos autores e a porcen-
taxe de dereitos que perciben.
E sobre todo, descontamos o
prezo da imprenta pero ha de
aumentar o valor da promo-
ción, indispensábel neste mo-
mento para vender un libro”.

Vítor Freixanes é escéptico
con estas afirmacións. “O pro-

blema do libro non foi nunca o
prezo. O formato electrónico
non vén abaratar nada porque

o libro xa é barato. Por seis eu-
ros pódense comprar infinida-
de de libros de peto. O caro, co-
mo ocorre con todo, é a novi-
dade. E iso non vai cambiar ra-
dicalmente”, prosegue. “Ade-
mais, hai que lembrar que os
custos de dixitalización son
moi elevados. E como os auto-
res beben na información falsa
de que os seus libros, da noite
para a mañá, van aumentar
lecturas vertixinosamente,
queren aumentar os seus be-
neficios. Polo tanto, que nin-
guén pense que queda moita

marxe para o desconto”.
Para Lado, o prezo final será

o que defina se triunfa un mo-
delo de libro electrónico a tra-
vés de descargas legais ou a tra-
vés das redes de intercambio
privado. “Ou os editores axus-
tamos ao máximo os prezos ou
o usuario o vai buscar de balde.
Só cun modelo de acceso fácil,
xusto e transparente aos libros
se pode impedir que o usuario
acabe buscando os contidos
que quere para encher os seus
aparellos nos pequenos infer-
nos das redes P2P”. �

Canto debe custar un arquivo de texto?

’’O formato electrónico non
vén abaratar nada porque
o libro xa é barato. Por seis
euros pódense comprar
infinidade de libros de peto”

[Vítor Freixanes]
Director da Editorial Galaxia.

>>>
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NECESÍTANSE OS LIBROS ELEC-
TRÓNICOS? Meubook é un portal
de distribución de libro electró-
nico creada en Galiza que no
outono “superará” a fase de
probas. O seu director, Fernan-
do Jiménez, explica como o pro-
pio desenvolvemento tecnoló-
xico obriga a novas propostas.
“Arestora aínda estamos na fase
do cambio no modelo de rela-
ción. Vimos dun sistema moi
simple: un libro gañaba lectores
na libraría, nos xornais ou como
moito a través do boca-en-boca.
Iso mudou. As redes sociais
multiplican as relacións, a difu-
sión, a información... Un nego-
cio como o do libro non pode vi-
vir alleo a ese cambio. De repen-
te, a xente xa non se conforma
con saber dun libro, precisa ac-
ceder a el, poder ler unhas páxi-
nas, recomendalo ou coñecer o
seu autor, outras obras del...”

Para Lado, os editores teñen
que estar aleutos e responder a
esas novas demandas. “Temos
que ofrecer os formatos máis
diversos posíbeis para que esa
corrente non se perda. A idea
hoxe é conseguir que a letra
entre nos móbiles, no IPad,
nos lectores electrónicos por-
que é neses aparellos onde a
comunicación flúe e enriquece
eses contidos”. 

“Se lle ofrecemos a un usua-
rio de móbil que por menos
dun euro ao día pode ler unha
novela por capítulos que reci-
be cada mañá no seu teléfo-
no”, pregúntase Jiménez, non
estamos facilitando que moi-
tas persoas alleas aos libros si
se afeccionen a ler?”. Contesta
Freixanes. “Eu dubido moito
de que o libro electrónico gañe
lectores. Hoxe a lectura é moi
accesíbel. Seguramente todos
eses aparellos facilitan ache-
garse a outros contidos, caso
do cinema e a música”.

Lado coida que o libro elec-
trónico xa triunfou en gremios
específicos que precisan ac-
tualizacións constantes de tex-
tos. “No caso do Dereito, por
exemplo, onde ter a última lite-
ratura xurídica publicada é un-
ha vantaxe competitiva, o for-
mato dixital xa está implanta-
do. Ora ben, na literatura a
convivencia entre papel e elec-
trónica xa non ten discusión”. 

Da mesma opinión é Jimé-
nez. “Ninguén pensa na extin-
ción do libro en papel pero hai
que abrirse a outros formatos,
non só de transporte do conti-
do, caso do pdf ou epub senón
de creación e edición”.�

CULTURA.21.
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O gran reto do negocio do libro

electrónico parece ser a creación de

contidos específicos para benefi-

ciarse das vantaxes da pantalla so-

bre o papel. Para Manuel Bragado, a

área protagonista debería ser a

educación. “Vexo imprescindíbel

nas aulas o libro enriquecido. Xerais

vai presentar novos materiais que

se poidan utilizar a partir do curso

2011-2012”. Para o presidente dos

Editores galegos, a grande incerte-

za para ver se os libros con “algo

máis que texto” triunfan é que mo-

delo se impón entre os usuarios.

“¿Compraremos libros con elemen-

tos multimedia propios, creados

expresamente para ese título ou

ben aproveitaremos ese macrotex-

to que é a internet para integrar o li-

bro no seu contorno?”

Vítor Freixanes condiciona o

desenvolvemento do libro enri-

quecido ao investimento en tec-

noloxía. “En Galaxia xa estamos na

fase de análise de varios proxectos

de libro enriquecido. Cómpre cal-

cular se compensa apostar por el

por custo e interese dos lectores”,

anuncia. “O que vai determinar

que no ensino se utilicen estas no-

vas ferramentas vai ser o desen-

volvemento da rede. O problema

de Galiza é que aínda no 2010 a in-

ternet non chega a todas as partes

e pasamos máis tempo chaman-

do ás compañías alertando de

avarías que navegando”, continúa.

“E sexamos xustos: a urxencia na

educación é cambiar o modelo di-

dáctico, darlle ao profesor un pro-

tagonismo que hoxe non ten, for-

malo e empregalo para que todas

estas melloras técnicas sirvan real-

mente para algo”.

NA BUSCA DE NOVOS XÉNEROS.Fer-

nando Jiménez recoñece que aínda

é cedo para saber se os escritores se

“apuntarán” ás posibilidades que

lles dan os novos formatos. “Tan

pronto se coñezan os libros electró-

nicos, os autores van querer estar aí”.

Para Antón Lado, hai que pre-

sentarlles aos creadores as novas

posibilidades. “En outono 2.0 vai

lanzar unha plataforma pensada

para todos os actores na industria

editorial que lles facilitará aos auto-

res adaptarse aos novos formatos.

Penso que xéneros como o relato, a

poesía ou a combinación de varias

artes poden beneficiarse das vanta-

xes técnicas. Ademais, vai ser decisi-

va a participación dos lectores. Hoxe

nada se pode deseñar sen pensar

no feedback co receptor final”.

Bragado remítese aos casos de

éxito da incipiente industria edito-

rial electrónica. “No Xapón as ado-

lescentes andan entusiasmadas

cunhas noveliñas románticas que

se venden por uns céntimos o ca-

pítulo. É cousa nosa como comer-

cializadores e dos autores como

creadores encontrar camiños inte-

resantes para o público”.�

Escribir directamente para ler en pantalla

’’Vexo imprescindíbel
nas aulas o libro
enriquecido. Vamos
presentar novos materiais
que se poidan utilizar a
partir do curso 2011-12”

[Manuel Bragado]
Director de Edicións Xerais.
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cións o festival estaba pensado
para grupos galegos. Co paso
do tempo calquera grupo que
se prezase tiña que ter pasado
polo escenario de Pardiñas.

tacan os vascos. Unha das ac-
tuacións máis concorridas foi a
de Oskorri, á que se engadiría
tamén o asturiano Los Berróns
e outros moitos, entre os que
se encontraban as bureleses de
orixe africana Batuko Tabanca.

Pardiñas tamén serviu de
escenario para grupos que es-
taban a dar os primeiros pasos,
entre eles o chairego Xorima,
ou máis recentemente Ghaita
de Pedra. Tampouco ficou á
marxe a música popular cos
incombustíbeis compoñentes
d’A Roda, presentes en distin-
tas ocasións, ou a cantante
María Manuela.�
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Antonio Cendán
O sete e oito de agosto celébrase
a XXXI edición do festival. Hai
agora 30 anos que a Asociación
Cultural Xermolos de Guitiriz, a
fronte da que estaba Alfonso
Blanco Torrado, decidíase a fa-
cer o primeiro festival de Pardi-
ñas, unha parroquia do conce-
llo guitiricense. Naquel entón
non pasaba de ser un evento
comarcal ao que asistían xentes
da Terra Chá e pouco máis. A
difusión facíase a base de pas-
quíns e dun célebre cartel de
madeira que se instalaba xunto
a Muralla da capital luguesa. 

Por aquel entón xurdiron en
Galicia outros festivais de se-
mellantes características, aínda
que non todos callarían. Moi-
tos non pasaron da terceira ou
cuarta edición. Un dos máis
emblemáticos, o de Ortigueira,
tiña problemas para proseguir
o camiño, deixando de organi-
zarse en varias edicións. 

O festival de Pardiñas nacía
con vocación festeira, xa que se
celebra cada primeira fin de se-
mana de agosto para evitar
coincidencias con festas que
teñen lugar noutras parro-
quias de Guitiriz. De ser unha
reunión que nos seus inicios
xuntaba un escaso milleiro de
persoas, na actualidade aché-
ganse até alí máis de 20 mil.

PARDIÑAS CONSOLÍDASE. A partir da
década dos noventa, Pardiñas
consolídase de pleno e convér-
tese nun referente, non só do ve-
rán chairego senón tamén do
galego. Cada vez son máis as
persoas que se achegan até esta
localidade guitiricense para go-
zar da cita anual coa música e a
artesanía, outro dos comple-
mentos básicos deste festival. O
público tamén valora outros
ámbitos coma o de creación ar-
tística e literaria dos máis novos. 

É a partir desta década can-
do o festival adquire unha di-
mensión internacional ao in-
cluír na programación grupos
folk procedentes de distintos
países, dende Galicia até Ser-
bia, pasando pola Bretaña
francesa ou Cabo Verde.

DE SARAIBAS A OSKORRI PASANDO
POLA RODA. Nas primeiras edi-

Xulio Amigo,
presidente
de Culturgal

‘A asociación
garante
a permanencia
da feira por riba
de circunstancias
políticas’

M.B.
Vén de constituírse a asocia-
ción Culturgal, integrada pola
Asociación Galega de Editores,
AGAPHONO, AGEM e Escena
Galega. Ernesto Chao ocupa o
cargo de vicepresidente, Cán-
dido Meixide a secretaría e Be-
atriz Sieira a tesourería.
DDeessppooiiss  ddaa  ssuussppeennssiióónn  ddoo  CCuull--
ttuurrggaall  oo  ppaassaaddoo  aannoo,,  ccoonn  qquuee
iinntteenncciióónn  xxoorrddee  aa  aassoocciiaacciióónn??
O Culturgal foi unha iniciativa
que naceu coa intención de
organizar unha feira multidis-
ciplinar que englobase toda a
industria cultural. Por iso, o
obxectivo da asociación radica
en darlle continuidade a ese
gran escaparate do que están a
facer creadores, promotores e
distribuidores de produtos
culturais, e garantir ao tempo
a participación igualitaria de
todas as asociacións nos dis-
tintos sectores. Queremos que
a feira se celebre todos os anos
na mesma época e pretende-
mos que se consolide nunha
cidade, probabelmente na Co-
ruña.  
EExxiissttííaa  aa  nneecceessiiddaaddee  ddee  ccrreeaarr  aa
aassoocciiaacciióónn??
Estou convencido da gran im-
portancia que pode xogar un-
ha feira multidisciplinar como
o Culturgal. A asociación con-
tribúe a que permaneza por ri-
ba de circunstancias políticas. 
CCaalleess  sseerráánn  aass  pprriimmeeiirraass  aaccttiivvii--
ddaaddeess??
O gran reto é organizar o Cul-
turgal deste ano e iso absorbe
toda a nosa capacidade. Con
todo non descartamos afrontar
outros obxectivos no futuro. �

Unha parroquia de
Guitiriz logrou estabilizar
o festival con presenza de
grupos internacionais
e importantes mostras de
artesanía popular

Pardiñas, 30 anos de música folk

OLI GIRÁLDEZ

Así, en 1980, na primeira edi-
ción, dábanse cita Saraibas,
Xoan Manuel Eiriz e Xoán Ru-
bia. Anos máis tarde tamén es-
tarían no programa Antón Rei-
xa e os Resentidos, que actua-
ron por dúas veces. Pero a eles
engadiríanse grupos de alto ni-
vel internacional entre eles, en
1990, un dos compoñentes de
Inmaculate Fouls, que poucos
meses antes actuara nunha sa-
la de festas guitiricense. 

Entre os grupos foráneos
que pasaron polo festival, des-

’’De ser unha reunión que,
nos inicios, xuntaba
un escaso milleiro
de persoas, na actualidade
reúne a perto de 20 mil”

Unha nova cita

O sete e oito de agosto celébra-

se a XXXI edición do festival. O

sábado actuarán Bellon Macei-
ras Quinteto, Al Jaujala (Alema-

ña),Canteca de Macao (Madrid)

e Galegoz. O domingo haberá

presentación de libros, mostra

de artesanía e outras activida-

des. Máis información en: www.

xermolos.org�

PACO VILABARROS
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Redacción/ilustracións:

Gonzalo Vilas

O verán é a

mellor época

para achegarnos

ao mar e os seus

habitantes. Ben

sexa polo ricos

que están como

alimento, ben

practicando a

pesca (sempre

con especies

permitidas), ou

ben mediante a

simple observa-

ción dalgúns

deles, nas rochas

ou na praia

donde nos baña-

mos.

Castañeta
Outros nomes: Palometa.

Pesca: É un peixe migratorio, polo que é a típi-

ca especie de tempada (en Galiza atópase en

primavera e verán). Péscase fundamentalmen-

te ao palangre de superficie.

Retomamos hoxe o repaso que no último número comezáramos, sobre a fauna das

nosas costas. Hoxe tócalle o turno aos peixes, eses ricos manxares que vemos 

nos mercados ou nas lonxas, e dos que ás veces, sobre todo os de terra adentro, non

sabemos moi ben o nome.

Hai que sinalar que nesta resumida lista, algunhas das especies non viven (ou non 

maioritariamente) nas nosas costas, pero sí foron pescadas tradicionalmente pola 

flota pesqueira galega.

Bocareu
Outros nomes: Bocarte, mocarte, anxova, bucareu.

Pesca: Especie peláxica que no verán se achega á

costa. Aliméntase de plancto e vive en grandes

mansíos. Péscase con redes de cerco. Resulta espe-

cialmente importante a súa correcta manipulación

e estiba a bordo, pois é un peixe moi delicado e

mázase e deteriórase de contado

Abadexo
Outros nomes: Corbelo/Coru-

belo e Sarreta cando son

pequenos Badeixo (badexo)

cando son grandes

Pesca: Péscase con volantas 

(os grandes) e ao trasmallo 

(os novos), e na pesca máis tra-

dicional con liñas. Outras artes

utilizadas na súa captura son a

escabela e o curricán..

Bacallao
Outros nomes:

Bacallau.

Pesca: Péscase ao

arrastre, especial-

mente con barcos

que traballan en

parella. Non está

presente na costa

galega. Os nosos

caladoiros máis

importantes foron

Terranova e

Noruega e, aínda

que en menor

medida, o Mar do

Norte e Islandia.

Peixes
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Peixes

Dourada
Outros nomes: 

Pesca: É un peixe de augas cáli-

das que escasea nas nosas costas.

Cando se pesca faise ó trasmallo

e, ocasionalmente, con palangre

ou ó arrastre. Atópase no merca-

do como peixe de cultivo.

Faneca
Outros nomes: 

Pesca: Péscase con trasmallo, liña,

volanta e, ocasionalmente, ó arrastre.

Úsase tamén a nasa fanequeira,

prohibida no interior das rías.

Maragota
Outros nomes: 

Pesca: Péscase ó trasmallo, nas "golfeiras" da

costa, e tamén resulta ser unha peza moi

cobizada polos pescadores afeccionados

Sardiña
Outros nomes: Parrocha

(Rías Altas)/ Xouba(Rías bai-

xas)para a sardiña pequena.

Pesca: Parrocha (Rías Altas)/

Xouba , sardiña pequena nas

Rías Baixas. Actualmente

fanse paróns, por estar

sobreexplotada.

Xarda
Outros nomes: Rincha, perrilla, cabala,

macareu.

Pesca: Péscase cando se achega á costa

con cerco e tamén, ás veces, utilizando

técnicas de arrastre ou con liña (curri-

cán).

Sargo
Outros nomes: Platecha, plateza.

Pesca: Ao trasmallo, palangre, miño,

con anzol ou tamén cunha cana desde

a costa. Por veces nos portos de cerco

hai abundancia cando algunha embar-

cación bate cun banco deles.

Solla
Outros nomes: Moelo, pateiro, carra-

petos bruños (as pequenas).

Pesca: É moi abundante e ben valo-

rada. Captúrase habitualmente ó

trasmallo ou tamén cunha técnica

máis artesanal: a pé con espello e

útiles de pesca por ensarte.

Xurelos
Outros nomes: Chicharros, chinchos,

xixís (os xuvenís) xurelos de bola, xure-

las (os grandes).

Pesca: Forman grandes bancos. Os

maiores captúranse ó arrastre e os

pequenos ó cerco.

Muxos
Outros nomes: Muxe, munxe, bicheiro.

Pesca: Son frecuentes nas augas dos portos, o que lles

dá a mala sona de peixes pouco limpos. Tamén viven en

augas abertas e limpas, donde se capturan ó cerco, con

trasmallos, con betas e anzol.

Robaliza
Outros nomes: Róbalo (os

grandes).

Pesca: Vive nas costas,buscan-

do as augas limpas e en

corrente. Captúrase co palan-

gre con cebo vivo, patexo, con

bolo, ó trasmallo, a liña, ou

tamén con cana desde a costa.

Lamprea
Outros nomes: Lamprera, chupona.

Pesca: Péscase cando chega ao río,

dirixíndose ao apareamento, cun siste-

ma moi específico que consiste nuns

funís similares ás nasas. Só se atopan

nos meses de xaneiro e febreiro.

Rapantes
Outros nomes: Ollóns, rapapelos, meigas.

Pesca: Haino do arrastre “do día” en augas

próximas a Galiza, e do caladoiro do Gran

Sol, con gran diferencia en calidade e prezo.

Melgacho
Outros nomes: Pintarroxa, can do

mar, canesa, vella, pepito.

Pesca: É o tiburón máis frecuente

das nosas costas e a súa lonxitude

máxima é de un metro. Péscase

practicamente con tódalas artes:

palangre, anzol, arrastre, etc...

Lirio
Outros nomes: Débese evitar chamarlle "bacalao"

ou "bacaladilla", formas importadas do castelán, e

que inducen a pensar que é un bacallau pequeno.

Pesca: É moi abundante, e péscase con artes de

arrastre.

Cazón
Outros nomes: Casón.

Pesca: É unha quenlla que vive entre 40

e 300 metros de profundidade. É moi

abundante no litoral galego, aínda que

a maioría das capturas van destinadas á

exportación. De tódolos xeitos, o seu

consumo en Galicia está aumentando

considerablemente. Péscase con palan-

gre e ó currican.

Congro
Outros

nomes: 

Anguiacho,

correolo

(cando son

pequenos)

Pesca: É un

peixe típico

da nosa pesca

de baixura.

Captúrase

fundamental-

mente con

palangre e

liña. 
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para

nécoras
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An Alfaya 

HHai vocábulos que a
desprenden luz do sol,

que se enredan na lingua e
se saborean no padal, que
nos fan auga na boca e nos
evocan etapas da infancia
cheas de meandros e miste-
rios, de xogos, risas, bicicle-
tas e tardes de praia. Días lu-
minosos, calorosos e inaca-
bables, coas noites pintando
estrelas no ceo dende as te-
rrazas dos cafés ateigados de
xente na busca da felicidade
a golpe de tintos de verán e
cervexas con limón ou gaso-
sa. Festas gastronómicas,
festexos e verbenas. Bandas
de música e orquestras. Ani-
mación de rúa, teatro, moni-
creques.  Polbo á feira, ma-
risco, peixe fresco, froita da
tempada, ensaladas, chu-
rrasco de porco e tenreira,
salpicón, ¡que rico o menú!
Verán e vacacións, palabras
agudas, sonoras, canoras,
soleadas, con vocación lúdi-
ca. O verán non é para soñar,
senón para vivir. O verán
non é para imaxinar, senón
para tocar, abrazar e bicar. O
verán non é para pensar, pe-
lexar ou odiar, senón para
descansar, desexar, cantar,
rir, e sobre todo para amar.
Porén, se nos teus plans está
lamentarte, laiarte, queixarte
ou flaxelarte,  ¡non sexas
prosma! Equivocaches o
mes e a estación do ano. Ti
que non tes traballo e polo
tanto dispós de vacacións
todo o día, ou ti que tes tra-
ballo dabondo, e non pillas
nin un día de vacacións, pos-
pón a túa bile para despois
do verán, porque como ve-
ño contando, ¿aínda non te
decataches?, na época esti-
val os médicos de cabeceira
prescriben como receita ser
feliz, e á volta, os psiquiatras
e os avogados póñense as
botas. O dito, bo verán. �

RETRATO 
DO VERÁN

Na época
estival os
médicos de
cabeceira
prescriben
como receita
ser feliz”

’’

A voda do galo Pinto.

Autor:  Juan Alfonso Belmontes

Ilustracións:  Natalie Pudalov

Editorial: Oqo. Col. O

Juan Alfonso Belmontes, un dos inte-
grantes do colectivo escénico Légolas,
que, dende a súa creación en 1991 vén
compartindo con todo tipo de público,
pero sobre todo infantil, o seu mundo
de fantasía a través da palabra, da mú-
sica, dos xestos ou dos libros, achégalles
aos primeiros lectores esta particular his-
toria de amor. Trátase dun conto que se-
gue as liñas tradicionais, tanto na estru-

tura formal ao narrar unha historia re-
donda, coma na temática onde convida
a unha reflexión sobre os diferentes  sen-
timentos que agroman nos personaxes
ben caracterizados e portadores, simbo-
licamente, dunha carga emocional na
que o egoísmo, a vaidade, a sabedoría
ou o amor inocente atopan a súa mate-
rialización nos tres protagonistas: o fa-
chendoso galo, a astuta raposa e a doce
leiteira do mandil branco. A ilustradora
de orixe rusa Natalie Pudalov coas súas
ilustracións estilizadas e plasmadas en
vivas colaxes, focaliza as metáforas litera-
rias na vestimenta e nas poses que

adoptan os personaxes ao longo do de-
senvolvemento da acción narrada. Isto
facilita a súa lectura dende a perspectiva
visual por parte dos máis pequenos.�

Alba Piñeiro

Falsas intencións

ANOSATERRA
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Solución
Sopa de letras:

Sopa de letras:

Atopa 14 nomes de peixes dos que

podes atopar nas nosas lonxas.

Busca o camiño para coller o balón “Jabulani”.
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ron encoller o ombreiro po-
dendo telas axuda a salvalas”.

PIONEIRA NA RADIO. Cando se fala
de Maruxa Boga hai que aludir
á súa omnipresenza nas audi-
cións radiais galegas na Arxen-
tina. Posibelmente o que lle re-
portou unha meirande popu-
laridade e a referencia como
xornalista. Como no caso de
Tacholas, só serodiamente se
tentou restaurar o fío umbilical
que debía ter soldado as rela-
cións da Galiza coa emigra-
ción. Unha figura como María
Casares era unha práctica des-
coñecida hai dúas décadas
para o teatro galego; Tacholas,
o actor que deixou coa boca
aberta a Lee Strassberg, outro
tanto e Maruxa Boga foi ape-
nas unha nota a pé de páxina
ou simplesmente unha igno-
rada se non fose pola atención
dalgúns contemporáneos,
como as xentes da Fundación
Xeito Novo, que preparaban
unha biografía.

Cando a homenaxe de 2007
referiuse aos seus tempos na
radio, tivo verbas emocionadas
para o seu compañeiro nesa
tarefa, o xornalista Alfredo
Arostegui, e non esqueceu a
Castelao, que foi un alicerce da
audición, lembrando que o día
antes da súa morte foi velo:
“Achegueime e cun fío de voz,
porque xa non tiña case forzas,
díxome Non afloxes, Maruxa,
non afloxes. Imos gañar!”�

caste non se melloran sen pro-
tección e, cando elas fracasan
por falla de medios materiais
ou se rebaixan astra a chabaca-
nería, cómprenos esixirlle res-
ponsabilidades aos que adoita-

CULTURA.27.ANOSATERRA
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non deben de namorarse, a
única peza teatral de Castelao.
Un esforzo que o propio autor
gabou polo que significaba de
colaboración cunha compa-
ñía, a de Varela Buxán, exem-
plar na historia de teatro ga-
lego. Dicía Castelao, “xa é hora
de dicirlle aos meus paisanos
que a Compañía Galega pode e
debe ser unha das máis esgre-
vias manifestacións e que non
abonda con achegarse astra o
ventanexo do teatro onde ac-
túen. Necesita algo máis. Ne-
cesita o consello e a coopera-
ción dos intelectuais galegos.
Necesita o calor e máis a axuda
das nosas poderosas institu-
cións, que para seren mere-
centes do tiduo que ostentan e
cumprir o mandato dos seus
Estatutos, non poden desen-
tenderse de ningunha em-
presa creada para enaltecer o
noso nome. Empresas desta

Xan Carballa
Filla de galegos de Lestrove,
Maruxa Boga naceu xa en Bue-
nos Aires (1915), e alí desenvol-
veu toda a súa vida, fiel á patria
dos seus pais e protagonizando
os momentos de esplendor do
teatro en galego e as audicións
radiais que as sociedades de
emigrantes demandaban. A
súa figura vai unida indisolu-
belmente a outros grandes no-
mes da escena transterrados
na Arxentina: Maruxa Villa-
nueva, Fernando Iglesias Ta-
cholas ou Daniel Varela Buxán.

A xornalista Deborah Cam-
pos ten dado conta das home-
naxes que recibiu nos últimos
anos da súa vida, a máis re-
cente na delegación da Xunta
en Bos Aires, onde lle deu
nome a un salón de actos,
agora suprimido pola nova po-
lítica da Xunta. Contaba Cam-
pos aquel acto cando Maruxa
Boga xa cumpria os 92 anos,
“Maruxa lembrou que apren-
deu a lingua dos seus porque
foi arrolada en galego dende o
berce. Lembrou, e non facía
falta, que sempre amou e que
aínda ama a Galiza e tivo recor-
dos emotivos –cunha memoria
envexábel– dos seus compa-
ñeiros, amigos e ouvintes ao
longo dos 45 anos que protago-
nizou o programa de radio Re-
cordando a Galicia. Todos os
asistentes puideron ver as foto-
grafías da propia Maruxa Boga
nos tempos da audición. Sem-
pre sorridente e sempre rode-
ada de homes. Sempre a única
muller entre eles. Tamén, to-
dos os asistentes puideron vela
chegar á Delegación, vestida
cun traxe floreado e uns lúci-
dos 92 anos. Aplausos e mais
aplausos acompañaron o seu
camiñar paseniño, esforzado,
ata o centro das olladas e das
louvanzas”.

CON CASTELAO. A traxectoria de
Maruxa está vinculada ao tea-
tro en galego co que persoas
como Tacholas, Varela Buxán
ou Maruxa Villanueva, trataron

de responder ao imaxinario
paifoco e de desleixo no que se
desenvolvían as personaxes
galegas nas comedias para
emigrantes. Foi un labor difícil,
paralelo á toma de conciencia
política dunha parte do entra-
mado asociativo. 

Boga aparece en moitas fo-
tografías cabo de Castelao,
cando o político galego conse-
gue finalmente instalarse en
Buenos Aires, onde morrería
en 1950 e ela foi unha das actri-
ces que representou por pri-
meira vez en 1941 Os vellos

O 26 de xullo morreu 
en Buenos Aires  
unha das figuras 
do teatro galego
na emigración

Maruxa Boga, adeus a unha actriz galega
na emigración

Tacholas e Maruxa Boga recibindo a Castelao na emisora arxentina desde a que se emitía o programa Recordando a Galicia.Á dereita, con Francisco Lores e unha amiga, en no-

vembro pasado, diante do busto a Castelao en Buenos Aires. Abaixo, nunha foto promocional con Tacholas, co que formou compañía teatral.

’’Cando se fala de Maruxa Boga
hai que aludir
á súa omnipresenza
nas audicións radiais galegas
na Arxentina”

’’A traxectoria de Maruxa
está vinculada ao teatro
en galego na emgración
con persoas como Tacholas,
Varela Buxán
ou Maruxa Villanueva”
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tre o mito e a infraestrutura
(Marx). Unha descarnada pro-
cura interior, a procura dun lu-
gar no mundo, ese lugar que che
proporciona a non soidade. É ta-
mén, obviamente, a desespera-
da tentativa de fuxir da soidade á
vez que se expoñen, os efectos,
feridas e cicatrices desa soidade.
O verso fica moitas veces incon-
cluso, como agachando o que
non se le ou como todo
o contrario, como su-
xestión. E co verso a
idea, que pode quedar
coxa de dúas maneiras,
ou falta a primeira par-
te da proposición ou a
segunda. É unha escu-
ra gramática que des-
cribe o exterior tratan-
do de reflectir e coñecer
mellor o interior. 

Resulta así unha
poesía escrita en esta-
cións de intercambio, esas que
significan a volta a soidade en-
tre dous trens, ollando como se
incrementa o balor entre as
fendeduras, constatando o im-
pasíbel paso do tempo men-
tres usa o verso como carauta,
o verso no cal se explica a inco-
municación como necesaria.
Canto e lamento entre congos-

crítica

CULTURA.28.

Son dous. Ela e el. De Noia. No-
vos. El criouse a redor do Colec-
tivo Literario Sacou (denomina-
ción dadaísta que remite a Ma-
nuel Rivas),
medrou ao seu
carón, entre
versos e iniciati-
vas culturais.
Ela naceu co-
mo unha con-
secuencia do
activismo que os Sacou prende-
ron. El é Manuel L: Rodrigues,
autor do poemario que hoxe
traemos a estas páxinas. Ela é
Acha Escrava, editora nova, que
se estrea precisamente con este
libro. E hai dúas razóns de así
comezarmos. Primeira, despois
de lido o poemario de Manuel L.
Rodrígues, igual non queda lu-
gar no mundo para outro ro-
manticismo, igual. A segunda
nace da necesidade recoñecer e
homenaxear os esforzos de toda
esa xente que fai cultura nas vi-
las, nas parroquias, nas aldeas,
nas barriadas, nas cidades, xen-
tes con nomes que non figuran
no top tendo noso sistema cul-
tural, por así dicilo, mais preci-
samente ese top ten non sería
posíbel sen eles.

En realidade non imos falar
dun único poemario. Son
dous. Antítese nativaxa lle vale-
ra a Manuel L. Rodrigues o Pre-
mio Suso Vaamonde, na súa
decimocuarta edición, premio
promovido pola Fundación
Amigos de Galicia. Polo tanto
trátase dunha reedición, que se
ve incrementada con “A de-
marcación do volcán”. 

Antítese nativaé un libro en-

distancia necesaria para unha
mellor comprensión do fenó-
meno íntimo. Tende a instau-
rarse un ar de traxedia grega
con coro de violíns. Mais o
chimpo dunha persoa a outra
non consegue progresos noto-
rios. E todo segue sendo carrei-
ro de derrota na paisaxe dos
mesmo nomes. Consciencia
de derrota, interior e exterior
(da da lingua amada). Nin o re-
curso á extrema brevidade
(tampouco antes os poemas
eran longos, mais nótase a evo-
lución) serve para algo que
non sexa esa constatación. 

Aínda así non perde a fe e
chegarán nomes novos, mel flo-
res, colmea. Porén nin a prima-
vera evitará a perenne sensa-
ción de esmagamento, de opre-
sión, de condena, a sensación
de Sísifo, mesmo que se decida
por fin a retornar á primeira per-
soa. Neste clima, neste estado
de cousas, a única  agarradeira
que o mantén en pé, a única le-
dicia, é de índole literaria: o cul-
tismo máis profundo.�

X.M. Eyré

LIBROSDEFONDO.

A Galicia
habaneira
de Olegario
Sotelo Blanco

Non houbo queixa
e outros contos exemplares
AAuuttoorrííaa::  Olegario Sotelo Blanco.

EEddiittaa::Sotelo Blanco, 2001(133 pp. ).

É curioso observar como cer-
tas facetas públicas das xentes
da Cultura de noso acaban por
escurecer se-
gundo que de-
t e r m i n a d a s
ocupacións. Se
escribo agora o
nome de Ole-
gario Sotelo
Blanco de se-
guro que moitos dos que me
lean asociarano inmediata-
mente coa editorial homóni-
ma por el fundada en

tras, igrexas, rúas, postes, luces
comarcais, lagartos, néboa, sil-
vas, cemiterios, enredadeiras,
lousas, beirarrúas, cousas, pá-
ramos, caneiros, furnas, neves,
corredores de cadros, hume-
dais, regatos... Conformando
unha paisaxe, exterior e inte-
rior, na cal só a memoria per-
mite amar.

Estamos ante un romanticis-
mo desestruturado. Na
imposibilidade do ro-
manticismo clásico es-
te devén nun realismo
críptico no cal as aclara-
cións acoden ao verso,
en forma de maiúscu-
las, parénteses, con-
trastes, continuidades
obsesivas, síntese es-
quemática, interrogan-
tes, sorpresas...
O que agora se lle en-
gadiu á primeira edi-

ción, “A demarcación do vol-
cán”, non representa unha re-
muda no obxectivo romántico,
nin tampouco troco na estrate-
xia estética, mais si evolución.
O primeiro que atopamos é a
teatralización do eu, a voz poé-
tica diríxese en terceira persoa
ao eu poético, nunha tentativa
de afastamento que procura a

’’É un libro
entre o mito
e a infra-
estrutura,
unha
descarnada
procura
interior”

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

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

Manuel L. Rodrigues.

POESÍA.

É posíbel
o romantismo
no século XXI?

Antítese nativa
AAuuttoorrííaa::  Manuel L. Rodrigues.

EEddiittaa::Acha Escrava.

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

� SSeetttteecceennttoo..  Marcos Calveiro. Xerais. 

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

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

�  UUnnhhaa  bboonniittaa  eessccaappaaddaa..  Anna Gavalda. Galaxia.

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

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

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

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

� IInnmmuunnddaa  eessccoorriiaa..  Ricardo Gurriarán. Xerais.

Xavier Queipo

Debe ser unha cuestión cul-
tural, herdanza da relixión

e os seus dez mandamentos,
que eu sempre penso en decá-
logos. Por iso cando o presiden-
te do goberno das Españas
anunciou un paquete de nove
medidas para reducir o gasto
público, a min faltábame unha,
pois eu esperaba o decálogo.
Non hai que ser moi espelido
para se dar de conta que o presi-
dente baixouse o salario a si
mesmo (un xesto) e aos altos
cargos da administración. Mais
nada se dixo de reducir en igual
ou maior porcentaxe os ingre-
sos da Spanish Royal Family.
Ou é que ser xefe do Estado non
é ser un alto cargo? Ou é que vi-
vir do erario público non os
converte dalgún xeito en fun-
cionarios de luxo do Estado? Ou
é que aquí imos ter que pagar
todos do peto agás os que reci-
ben o cento por un?

E o que vai para a Royal Hou-
se vai tamén para os que nos
meteron nesta ensalada de des-
propósitos (banqueiros e finan-
ceiros como paradigma). É que
a eles non se lle poden limitar os
salarios? E que logo da venta das
empresas públicas, da liquida-
ción das Caixas como elemento
de compensación social polo
aforro, imos deixar todo na man
dos lobos financeiros que non
dubidarán en trabar nas xugula-
res se non pagamos un mísero
recibo ou o prazo da hipoteca?

Acabouse a festa. Ben, con
iso podemos vivir. Aprender a
gozar da vida sen segunda resi-
dencia e vacacións no Caribe,
sen que os nenos vaian estudar
a Irlanda e sen cear todas as fins
de semana nun restaurante de
luxo (como tantas familias fací-
an, cegadas pola falsa bonanza
económica), mais o que non po-
demos e soportar que unha grea
de parasitos siga gozando da
condición de intocábel.�

‘DEL REY ABAJO,
NINGUNO’

’’

’’Ou é que ser Xefe do Estado
non é ser
un alto cargo?”

AARTEDAGUERRA

>>>
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descritivos a tensa atmosfera
emocional na que alentan os
personaxes deste conto a me-
dida que se avanza na súa lec-
tura fan del un relato dunha in-
tensión narrativa absoluta,
converténdoo na máis acaba-
da das propostas do volume.

Mais non é o único relato que

CULTURA.29.

1980. Outros, os máis sa-
bidos, lembrarán quizabes as
súas documentadas monogra-
fías sobre o fenómeno emigra-
cional e/ou antropo-
lóxico galego, mais se-
rán se cadra poucos os
que lembren o Sotelo
Blanco narrador, o
creador de Contos de
indianos(1994), A vol-
ta ós mundos de Tu-
cho (1995) e, sobre to-
do, Non houbo queixa
e outros contos exem-
plares(2001), excelen-
te volume de relatos
sobre o que quero
agora determe.

A contística de Sotelo Blan-
co ten a arquitectura transpa-
rente das vigas idosas e resis-
tentes. É recoñecible, pois tra-
balla sempre coa mesma ma-
deira nobre: a complexa viven-
cia da emigración, o túrbido re-
muíño de sentimentos que a
vivencia dos transterrados de-
sata e a épica xorda ou contraé-
pica escura protagonizada por

ANOSATERRA
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CONTADELIBROS.
Falando de lingua

En castellano no hay
problema,de Carlos Callón,
reúne os artigos de prensa que

o presidente
da Mesa pola
Normaliza-
ción Lingüís-
tica foi publi-
cando nos úl-
timos tempos
na súa
sección do

diario Galicia Hoxe.O autor
reflexiona sobre o estado
actual da lingua galega e ao
redor da política sobre o
idioma que se realizou nos
tempos de Emilio Pérez
Touriño e de Alberte Núñez
Feixóo. Edita Xerais.

Memoria dun emigrante

Galaxia publica A Galicia de
Montevideo. Unha biografía
de Xesús Canabal (1897-1985),

de Manuel
Losa Rocha.
O libro
aproveita
a vivencia
deste
emigrante
galego que

fixo fortuna na industria do pa-
pel uruguaia para perfilar a in-
fluencia da colonia procedente
de Galiza na capital 
udamericana. 

Crítica literaria

Héitor Mera publica a un tem-
po dúas novas obras. Unha
década de literatura infantil e

xuvenil
en galegoe
Literatura
en galego
no alborexar
do século.
Unha década
de crítica
literaria

reúnen os textos que o profesor
cangués publicou en
diferentes medios ao redor
da produción máis recente
das nosas letras. �

moitos dos nosos que marcha-
ron polo mundo adiante.

E así é en Non houbo quei-
xa..., cinco historias que teñen

como fío de unión o
transcorrer na illa de
Cuba, se ben todas
cinco teñen moi dife-
rentes tramas, técnicas
compositivas e irisada
estilística, aínda que
no conxunto é sempre
perceptible a pegada
da reportaxe xornalís-
tica como substrato de
fondo que alimenta e
informa estas páxinas.
“O amor de Belarmi-
na” (o máis longo rela-

to do libro, cabería dicir, máis
propiamente, case unha nove-
la curta) é a historia dunha
“viúva de vivo” que, instalada
xa na súa vellez, decide visitar
Cuba á procura do marido que
corenta anos atrás marchara
ata alí emigrado e do que non
volvera saber. A habelencia pa-
ra recrear coa máxima econo-
mía de medios expresivos e

merece atención, pois “Un gale-
go chamado Carajito”, “Lúa de
mel na Habana” e “A fértil voca-
ción”, con partiren dunha anéc-
dota argumental moito máis ve-
laíña, non deixan de convencer
pola plasticidade dos diálogos e
escenas, así como pola contun-
dencia dos remates, cheos

Elena Veiga, premio Biblos-Pazos de Galicia.Considerada polo xurado

“expoñente da que podería acuñarse como a nova Xeración Feisbuc”, Elena

Veiga vén de gañar a sexta edición do Premio Biblos-Pazos de Galicia para

autores menores de 25 anos por Morte en fucsia. O xurado, integrado por Fi-

na Casalderrey (que exercerá de titora durante os próximos meses), Pablo

García Martínez (gañador da quinta edición) e Tucho Calvo, considera a obra

“unha crítica mordaz e irreverente da sociedade actual. O volume publicara-

se en galego e castelán antes de finais de ano.�

Olegario Sotelo Blanco.

>>>

’’É estaunha
das mostras
máis
interesantes
sobre
narrativa
migratoria
dos pasados
lustros”

>>>
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Premio Abrente para Manuel
Lourenzo. O dramaturgo e acadé-

mico recibiu o pasado 24 de xullo,

coincidindo coa clausura da Mostra

Internacional de Teatro de Ribada-

via, o Premio Abrente de Textos Tea-

trais por Aquelas cousas do verán. O

xurado salientou a linguaxe Louren-

zo, o tratamento escénico sutil que

lle imprime á obra e o “impecábel

dominio da tensión dramática”.�

ha relevancia que lle engade
transcendencia á lectura da
obra: a natureza humana reve-
lándose contra a idea de malda-
de absoluta. O rei utiliza a razón

política para xustificar
as súas iniquidades
–para emanciparse e
continuar a súa carreira
cara ao poder– visuali-
zando así a tensión
existente entre Estado e
individuo. 
Esa tensión expresiva
está magnificamente
reflectida nunha posta
en escena ateigada de
achádegos visuais e de
efectos poéticos. Hai
ecos dun expresionis-
mo brechtiano que
aproximan a función

ao grotesco, ao cabaré satírico, e
que subliñan a dimensión oníri-
ca de quen se mergulla na obse-
sión pola autoridade: o palacio
transfórmase nun híbrido de
manicomio e circo. En oca-
sións, o exceso na farsa prexudi-
ca a representación –na escena
da morte de Clarence ou na de-
sagradábel voz impostada dal-
gúns personaxes– pero, en xeral,
manifesta o talento escénico da
compañía. As audacias en esce-
nografía, efectos plásticos, ex-
presión corporal e mesmo en
prosodia forman parte dunha
estética que salienta, entre ou-

compañía Atalaya citan a Lor-
ca, Valle, Maiakovski, a traxedia
grega e Heiner Müller como
constituíntes dramáticos que
acompañaron a composición
da súa montaxe. Quizais son
demasiados formantes para
que saia unha boa función sha-
kesperiana. Pero con iso non
quero dicir que o espectáculo
sexa malo, senón que a súa re-
lación coa obra de Shakespeare
resulta reviradamente sutil. 

Do texto orixinal sobrevive
menos da metade: toda a parte
que describe o contexto político
no que se desenvolve a trama –a
Guerra das Dúas Rosas e as ma-
nobras que tivo como conse-
cuencia– desaparecen da ver-
sión de Atalaya. Esta simplifica-
ción corre o risco de converter o
protagonista nun simple psicó-
pata afectado por unha falta de
escrúpulos enfermiza, mentres
que o sentido da traxedia de Sha-
kespeare reside na explicación
de por que xorde un personaxe
como Ricardo –caracterizado
polo cálculo interesado e o prag-
matismo imperturbábel– no
marco dunha conxuntura políti-
ca de extrema complexidade. 

A cambio, a parte que resta
descobre aos ollos do público
unha moi interesante fábula
moral sobre a ambición de po-
der. Boa parte do éxito desta fun-
ción reside na magnética inter-

de resaibos exemplares e
reveladores.

Ora ben, se houbese que sa-
lientar unha outra prosa neste li-
bro eu ficaría con “Non houbo
queixa”, narración coa pecha.
Nela, un labrego solteiro e cin-
cuentón decide visitar Cuba pa-
ra se deixar atrapar pola vertixe
do turismo sexual. Como era de
agardar, acaba emparellando e,
casado e de regreso en Galicia,
descobre que a súa esposa cari-
beña decide abandonalo por un
compatriota músico de orques-
tra. A historia, esperable no de-
senlace, é, porén, narrada cunha
solermiña retranqueira que,
lonxe de moralinas barateiras,
acaba por abrirse a unha refle-
xión fonda sobre o sentido do
destino humano e a nosa (in)ca-
pacidade para o torcer.

Non houbo queixa e outros
contos exemplaresé unha das
mostras máis interesantes sobre
narrativa migratoria dos pasa-
dos lustros, razón que debería
abondar para regresar á súa lec-
tura e reconciliarnos co mundo
que nas súas historias se descri-
be, unha realidade en transo de
profunda transformación que
non será, que xa non é, ese espa-
zo de epopeas cotiás que tan ati-
nadamente soubo contarnos
Olegario Sotelo Blanco.�

Armando Requeixo

Son dos que opinan que o pro-
grama de man é un elemento
máis do espectáculo e, no deste
Ricardo III, os membros da

pretación de Jerónimo Arenal,
cuxo Ricardo resulta dunha am-
bivalencia estarrecedora. Porta
sempre unha máscara sardóni-
ca que semella ter acceso ás de-
bilidades humanas do
resto dos personaxes
porque, experimen-
tándoas todas, sabe
descubrilas nos de-
mais e aproveitarse de-
las. Este Ricardo, mes-
tre da persuasión, re-
sulta máis pernicioso
polo que pode ver no
interior dos outros que
pola súa frialdade á ho-
ra de executar os seus
inimigos. A súa presen-
za é coma a dunha ta-
rántula: a ameaza e o
perigo respíranse en
todas e cada unha das súas apa-
ricións no escenario. 

Non obstante, coñecer todos
os segredos da alma dos homes
propicia o traballo da culpa e
nese punto o protagonista ad-
quire a humanidade que tantas
veces se lle nega: Ricardo tamén
debe enfrontarse cos escrúpu-
los morais e, para eximirse a si
mesmo de remordementos, ac-
túa coma se existise un determi-
nismo que o impelese a actuar
sen ningunha caste de conside-
racións. As reflexións sobre a
conciencia presentes no texto
shakesperiano acadan aquí un-

crítica

CONTADELIBROS.
Ao redor da lectura

Xavier Queipo publica en Car-
tas marcadas o conxunto de
textos que regularmente foi

publicando na
web
culturagalega.
org.Trátase de
reflexións des-
de diversos
puntos de vista
sobre a

experiencia da lectura, os mo-
delos artísticos que modelaron
a forma de entender a escrita
do autor e a influencia que a li-
teratura tivo na propia vida do
escritor. Edita Galaxia.

No Caribe

Presenza galega en Cuba,de
Xosé Neira Vilas, é unha cróni-
ca a medias xornalística a

medias
histórica, do
impacto da co-
munidade ga-
lega na illa de
Cuba, desde
antes da inde-
pendencia até

os tempos posteriores á
revolución castrista da década
do 1950. Nomes e lugares que o
escritor de Gres coñeceu da
propia man porque viviu en La
Habana entre o 1961 e o 1992. 

Psiquiatría infantil

Laiovento publica Arquitectu-
ras da infancia. Escenarios e te-
atros na construción social da

infancia,de
Ramón Area
Carracedo e
Luís Vila Pilla-
do, un libro
que os autores
defi-nen como
“escritos por

psiquiatras pero non sobre psi-
quiatría”. O volume analiza as
enfermida-des mentais vividas
polos ne-nos e como os nenos
de hoxe viven nuns espazos
ben distintos aos de nenos
doutras épo-cas, o que inflúe
no seu desenvolvemento.�

’’Este Ricardo
resulta máis
pernicioso
polo que pode
ver no interior
dos outros
que pola
frialdade
á hora de
executar
os seus
inimigos”

Ricardo III. PACO VILABARROS

TEATRO.

O poder
e a conciencia

Ricardo III
AAuuttoorr::  William Shakespeare.

DDiirreecccciióónn::  Ricardo Iniesta.

EElleennccoo:: Jerónimo Arenal, Carmen Ga-

llardo, Joaquín Galán, Aurora Casado, Sil-

via Garzón, Manuel Asensio, Raúl Vera,

María Sanz, Nazario Díaz.

LLuuggaarr::  XXVI Mostra Internacional de Te-

atro de Ribadavia.

>>>
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ra místico, de palestinos cos
ollos vendados ou aqueloutros
mártires da causa palestina aos
que pon títulos tan proféticos
como The Mediatorou The Se-
mite. Moitos deles xurdiron dos

retratos que atesouran
as familias dos seus
mártires e que exempli-
fica ese gran lenzo –The
Family Photo, 2010–
dunha muller con dous
cativos arrodeados dos
retratos dos fillos sacri-
ficados no conflito ar-
mado.
Unha cita que recolle a
propia artista do poeta
palestiniano Mah-
moud Darwish: “Se as
oliveiras conhecessem

as mãos que as plantaram, o seu
azeite ter-se-ia convertido em
lagrimas”, sérvenos para repen-
sar outra sección da mostra: os
traballos de rostros chorosos de
mulleres que, xunto cos cadros
de persoas mortas, conforman
nesta exposición do Serralves
un completo e detallado Vía
Crucis contemporáneo, un reta-
blo da Paixón e Morte. Quizais
sexa por todo iso que Marlene
Dumas xunto a eses cadros gri-
ses que repiten todo o tempo un
rosario de penalidades e morte
acompáñese dun compendio
de citas como as que vimos refe-
rindo que actúan a modo de

cartelas balsámicas dos cadros,
novas salmodias, xaculatorias e
oracións humanistas  que van
dende Edward Said cuxa
“tensão entre nome própio e
apelido/ determina aquilo que
se torna realidade” até Shlomo
Sand quen di: “... reconhecer Is-
rael como um Estado Judaico
está errada. O mundo tem de re-
conhecer a nação israelita e a
nação palestiniana porque hoje
existem na realidade. Israel tem
de se tornar uma terra dos seus
cidadãos e não de um povo ima-
ginário”.

Na reflexións que van in-
zando o catálogo xorde tamén
o apartheid como unha reali-
dade vivida pola artista que co-
necta en moitos aspectos coa
traxedia xudeo palestina e para
iso cita aos seus compatriotas o
bispo Desmond Tutu ou Nel-
son Mandela. Por certo, o en-
saio do comisario acerca da re-
lación pictórica da artista sura-
fricana co asunto da raza e o
seu subseguinte uso da cor re-
sulta sumamente suxerinte. 

Conclúo xustificando o títu-
lo deste artigo e cito de novo un
texto-poema da propia Marle-
ne Dumas: “Não quero a des-
truição de Israel. / Quero que a
ocupação dos palestinianos
acabe. /... / Os muros, esses po-
dem ser pintados.”�

Xosé M. Buxán Bran

tras cousas, o carácter sadoma-
soquista desta obra. A calidade
dos actores e a precisión da di-
rección ofrecen un conxunto
que permite esquecer as obxec-
cións e gozar dun espectáculo
que, con seguridade, é o máis
completo na dilatada traxecto-
ria de Atalaya. 

O público de Ribadavia se-
guiu engaiolado a representa-
ción e soubo agradecer a pre-
senza dunha función cun sen-
tido teatral impecábel.�

Manuel Xestoso

Nada en Sudáfrica en 1953, aín-
da que residente en Amsterdam
dende hai moitos anos, Marlene
Dumas é coñecida internacio-
nalmente polas súas pinturas
que reflicten decote a intimida-
de das persoas, un diario no que
fai maiormente un achegamen-
to ao erótico e ao sexual dos cor-
pos. Desta volta sae fóra e inspí-
rase nas imaxes e novas dos xor-
nais para reproducir nas teas e
papeis o conflito xudeu palesti-
no. Escribe a artista: “Tenho um
enorme respeito pelos fotojor-
nalistas que arriscam a vida  /
para nos mostrar o que está a
acontecer aqui e agora. Não es-
tou a tentar melhorar / o trabal-
ho deles. Não sou uma teste-
munha directa.  Sou uma artista
de ateliê. / Viajo na imaginação
–ou será “vivo na imaginação”?”
E por iso o catálogo e mailas vi-
trinas da sala amosan todos eses
recortes de prensa que a artista
leu, gardou e logo reproduciu
nos seus lenzos e papeis. 

E daquela pasa a grandes
lenzos (núcleo central do pro-
xecto expositivo) e sen conce-

sións á cor, esas fotos de xornal
para seguir con iso a cavilar so-
bre todo o que significan esas es-
cenas, para non esquecer, ela e
nós, o seu significado e porque
así vémonos na obriga de voltar
a imaxinar, vivir e re-
crear o drama do pobo
palestino. Mais, é posí-
bel ollar o mundo a tra-
vés dese muro que ce-
ga a mirada? Trátase,
certamente, dun muro
de “seguridade” que
pecha o lenzo e a vida e
contra o que se recor-
tan as figuras deses pa-
lestinos cacheados; un
muro contra o que ta-
mén baten, doutro xei-
to, eses xudeus que,
eles tamén de costas, dispóñen-
se para os seus rituais relixiosos.
A artista reivindica entón a
“Amos Oz que se pronunciou
sobre o facto/ de judeus e árabes
terem sido/ vítimas de um mes-
mo opressor./ Isto torna o seu
conflito mais difícil, não mais fá-
cil./ Ambos foram humilha-
dos,/ discriminados e persegui-
dos pela Civilização Europeia.”

Outra sección de Serralves
(esta si moi recoñecíbel do tra-
ballo de Dumas) fórmana un
conxunto de acuarelas en bran-
co e negro e de pequeno forma-
to onde reproduce os fermosos
rostros, nimbados case dun au-

ANOSATERRA
29 DE XULLO - 1 DE SETEMBRO DE 2010

Mercedes Peón no Womex.Por primeira vez unha artista galega foi selec-

cionada polo xurado para formar parte da sección oficial do Womex, a feira

de músicas do mundo máis destacada internacionalmente, que se celebrará

en Copenhague a finais de outubro. A compositora presentará unha perfor-

mance, froito dos últimos anos de investigación electroacústica, na que in-

terpreta varias das súas composicións e interactúa con cada un dos instru-

mentos que emprega na posta en escena.�

ARTE.

Pintando
o muro

Contra o muro.
Marlene Dumas
CCoommiissaarriioo::  Ulrich Loock.

LLuuggaarr::  Museu Serralves, Porto.

DDaattaass::  Até o 10 outubro  de 2010.

Marica Campo

C ento vinte e cinco anos
despois, o corazón de Ro-

salía de Castro aínda latexa.
Eu sentino o día 15 de Padrón
a Compostela e, xa na cidade
da súa derradeira morada, nas
rúas en que a voz da nai da no-
sa nación  resoou con vixencia
sempre nova. Sentino como o
sinto cada vez que acudo a
unha obra tan potente como
interrogadora. Porque, se
atravesou o tempo e sobrevi-
viu a manipulacións, é por al-
go. 

Polo que sei, o convite da
AELG, entidade organizadora
do cortexo, era para todos os
galegos e galegas que se quixe-
sen sumar á celebración da
efeméride. A prensa fíxose eco
en maior ou menor medida. A
moitos non lles chegou. É ine-
vitábel, iso si, coñecer os ava-
tares de la Roja ou mesmo de
Belén Esteban. Tamén se sabe
que este tipo de iniciativas
non se acollen por igual en to-
das as organizacións políticas.
Algunhas súmanse a elas con
entusiasmo e contribúen a
que a convocatoria teña éxito.
Outras fan oídos xordos, para
cualificalas despois de parti-
distas e sectarias. Ao final cúl-
pase a quen convoca e a quen
acode, e nada ou pouco se di
doutras ausencias. Como a
propia autora escribiu naquel
magnífico poema que titula-
mos con palabras do primeiro
verso, “Xigantescos olmos”,
“mais socede n’esta vida que
os que tên culpa n’a levan”. 

Aínda así houbo un público
heteroxéneo a camiñar tras
unha única bandeira, a desa
voz que vén de lonxe e vai para
lonxe. A outra, con estrela ou
sen estrela, non é máis que
unha consecuencia da pri-
meira. Se cadra é por iso polo
que non interesa que teña me-
gafonía. Rosalía é conciencia e
consciencia de nós. �

UN CORAZÓN
QUE AÍNDA 
LATEXA

’’

Houbo un público
heteroxéneo a camiñar
tras unha única
bandeira”

’’

Wall Wailing (Lamentacións do Muro), 2009. Óleo sobre tea180 x 300 cm. Col. The Museum of Modern Art, New York. Doazón da

Mitzi and Warren Eisenberg Family Foundation. PETER COX

’’O apartheid
vivido
pola artista
conecta,
en moitos
aspectos,
coa traxedia
xudeo
palestina”
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RESA.

varias
ras
tamento
cómic
gulladas”

M.B.
O debuxante americano Will
Eisner (Nova York, 1917-2005)
será un dos protagonistas da
XIII edición do Salón Interna-
cional do Cómic da Coruña Vi-
ñetas desde o Atlántico, que se
desenvolverá entre o 9 e o 15 de
agosto. O festival réndelle ho-
menaxe ao creador de The Spirit
cunha exposición comisariada
por Denis Kitchen, na que se po-
derán ver páxinas orixinais do
mítico personaxe, de Contrato
con deus e O corazón da tor-
menta. A Eisner recoñéceselle o
mérito de ter sacado o cómic do
ámbito infantil e xuvenil e atraer
o público adulto, popularizando
o que na actualidade se coñece
como novela gráfica.

O salón, popularizado polo
contacto directo que permite
entre seguidores e autores, de-
dicará, tamén, unha exposi-
ción ás tiras de prensa; outra ao
tratamento que o cómic fixo do
esqueleto; e outra referida ás
cidades mergulladas, que reú-
ne historietas europeas e nor-
teamericanas que se desenvol-
ven ou inclúen lugares das pro-
fundidades mariñas. A primei-
ra delas, comisariada polo co-
leccionista Jaume Vaquer, pro-
pón un repaso pola historia
deste xénero a través de cen
pranchas orixinais de series co-
mo Príncipe Valente, Little Ne-
mo, Dick Tracy, Popeye, Flash
Gordon, Tarzan, Phantom,
Krazy Kat, Peanuts e Pogo, en-
tre outras moitas. 

lardoada con este premio. Mon-
tero relata a historia de Xaime,
un home que tras unha ruptura
decide dar unha virada a súa vi-
da, coller a equipaxe, o  can  e fa-
cer unha viaxe sen destino mar-
cado. Outra das presenzas gale-
gas destacadas é a de Víctor Ri-
vas, que presentará os seus últi-
mos traballos, entre eles, o mun-
do de Harry Porrez.

FEIRA DO CÓMIC. Como é habitual,
na primeira semana do salón
desenvolverase a feira de librei-
ros e editores nos Xardíns Mén-
dez Núñez, que tamén darán
cabida á Carpa do Cómic, onde
terán lugar diferentes activida-
des relacionadas co sector.�

CORUÑA, DESTINO DE DEBUXANTES.
Case unha ducia de autores tras-
ladaranse á Coruña cos seus ori-
xinais debaixo do brazo como
convidados do festival. Un de-
les, o británico Dave McKean,
recoñecido portadista de The
Sandman e autor de Arkham
Asylume Cages, exhibirá unha
retrospectiva da obra e pronun-
ciará unha conferencia sobre as
claves da súa traxectoria. A lista
de convidados inclúe, ademais,
a Camille Jourdy, gañadora do
premio Autor Revelación do fes-
tival de Angoulême pola triloxía
Rosalie Blum, así como a Émile
Bravo, debuxante do botóns
Spirou e o fiel Fantasio.

Tamén estará no Viñetas
Carlos Pacheco cos últimos tra-
ballos. Coñecido polos afeccio-
nados ao cómic de superhero-
es, Pacheco regresa ao salón
despois de 12 anos para dar un-
ha charla ao redor da evolución
que sufriu a súa obra. Ademais
del, teñen confirmada a asis-
tencia o guionista catalán Raule
e o debuxante Roger Ibáñez,
autores da serie Jazz Maynard.
Amosarán orixinais dos catro
tomos publicados no Estado

español pola editorial Diábolo.
Entre as exposicións progra-

madas cómpre salientar a pro-
tagonizada por Daniel Montero,

último gañador do Premio Cas-
telao de Banda Deseñada, na
que poderán verse debuxos da
obra Sen mirar atrás, a obra ga-

Entre os convidados da décimo terceira edición do
Salón do Cómic da Coruña figuran Víctor Rivas,
Camille Jourdy, Dave McKean e Carlos Pacheco

Viñetashomenaxea a Will Eisner

nio musical
squecido
das

abitual na
último

e

zos Sonoros. Plana de Spirou,de Émile Bravo.

’’O salón dedicará varias
exposicións ás tiras
de prensa, ao tratamento
do esqueleto no cómic
e ás cidades mergulladas”

Popeye, de Segar.

? UERE SABER MÁIS?
O festival estrea páxina web.
Recolle información sobre
as exposicións, os autores,
horarios de apertura de salas,
contidos e calendario de
conferencias, presentacións e
firmas de autores. A páxina
principal inclúe o cartel desta XIII,
asinado por André Juillard.
vinetasdesdeoatlantico.com
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Manuel Xestoso
O xesto do neno cando preten-
de subtraerse á observación
dos outros consiste en tapar os
ollos, na inxenua crenza de
que, se el non ve, os demais
non poderán velo. A única ex-
periencia cinematográfica de
Samuel Beckett, Film, relació-
nase con esta convicción de
que é a mirada propia a que
conforma o mundo. 

A película –interpretada por
un Buster Keaton en plena de-
cadencia financeira e alcohóli-
ca– preséntanos un personaxe
desdobrado en dous: O(do in-
glés object, obxecto) e E(do in-
glés eye, ollo). Ofoxe intermina-
belmente de E, o ollo-cámara
que o persegue. Keaton trata de-
sesperadamente de non ser
capturado ao longo dos aproxi-
madamente vinte minutos que
dura o filme. Escapa tropezando
cos transeúntes que atopa ao
seu paso; esconde o rostro; no
cuarto onde se refuxia, elimina
todo aquilo que supoña unha
mirada allea: corre a cortina, ta-

nunha situación de submisión
na cal sexan eles mesmos os
opresores”, escribe. O ollo que
observa –na película e no antigo
cárcere no que se proxecta–
transfórmase na metáfora do
castigo, da persecución. 

A permanente fuxida de
Buster Keaton en Film, o seu
rexeitamento a ser incluído no
campo de visión alleo, semella
iluminar, daquela, unha histo-
ria que comeza xa co omnipre-
sente ollo de Deus fiscalizando
as súas criaturas –o relato bíbli-
co iníciase cun “fágase a luz”
imprescindíbel para calquera
escrutinio. O suxeito contem-
poráneo arrastra unha inxente
bagaxe de tentativas de fuga
que culminan na frustrante re-
velación de que a xerarquía re-
presiva se infiltrou na súa cer-
na máis íntima. Con razón o
protagonista comproba inter-
mitentemente o seu pulso para
asegurarse de que segue vivo. 

Neste tránsito entre os domi-
nios de Marx e os de Freud, Bec-
kett mantén un vigoroso laco-
nismo que debuxa con exem-
plar rotundidade a circunscri-
ción do artista: lembrarnos esta
escuridade dende a alecciona-
dora convicción de que a arte
nos acompañará incluso no
máis implacábel dos exilios.�

Pero ese propósito fracasa pola
presenza da conciencia propia
que, vixilante de si mesma, obri-
ga á persoa a tensar os vínculos
entre o público e o privado. Aín-
da máis, a prometeica condena
a ser inclúe a pena adicional da
fragmentación, da imposibili-
dade de dispoñer dunha iden-
tidade unitaria coa que discer-
nir claramente os límites entre
o individuo e o mundo. Deste
xeito, Filmintérnase nun terri-
torio sutilmente lacaniano que
suxire a posibilidade de que a
realidade sexa un prexuízo. 

Estes días, o MARCO de Vigo,
no seo da exposición Voando
cara a terra, ofrece a infrecuen-
te oportunidade de ver a pelí-
cula de Beckett, un agasallo
que nos permite, por acaso,
pescudar nun aspecto pouca
veces explorado da obra do au-
tor irlandés. 

DE PRISIÓN A  MUSEO.O museo vi-
gués ocupa o espazo dunha an-
tiga prisión construída segundo
os principios do panópticode
Jeremy Bentham. Este consiste,
fundamentalmente, nun edifi-
cio circular de varias plantas, co-
as celas situadas arredor dunha
columna central, onde se insta-
lan os carcereiros. O mecanis-
mo psicolóxico que subxace foi

pa o espello, bota fóra o can e o
gato, cobre a gaiola do papagaio
e o acuario, esnaquiza as fotos
do seu pasado. Rexeita calquera
ollo que o vixíe para, finalmente
–no único contraplano do fil-
me– descubrir que E é el mes-
mo, que ninguén pode escapar
de si mesmo, da conciencia. 

A beleza desta obra reside na
capacidade de expresar por me-
dios puramente visuais –o único
son é un shhhque, precisamen-
te, comina ao silencio– a doloro-
sa escisión do ser. Beckett inspi-
rouse nunha frase do filósofo ir-
landés Berkeley: Esse est percipi
(“Ser é ser percibido”), que pre-
supón que, se non somos ob-
xecto da mirada foránea, non
existimos. Mais o filme demos-
tra que a autopercepción substi-
túe á inspección do outro cando
esta desaparece. 

Na negación do personaxe
principal a ser observado–a ser
percibido–recoñecemos unha
paradoxal vontade de ‘non ser’,
de cancelar todo vínculo co ex-
terior, de renunciar ao desexo.

estudado por Foucault como
unha tecnoloxía coercitiva que
induce no interno un estado de
conciencia sobre a súa contínua
visibilidade que asegura o fun-
cionamento automático do sis-
tema. Ao non estar seguro de en
que momento está sendo exa-
minado, o prisioneiro compór-
tase como se, de facto, o estivese
a todas horas. “Este aparello ar-
quitectónico debe ser unha má-
quina para crear e soster unha
relación de poder independente
da persoa que a exercita; os in-
ternos deben quedar collidos

O ollo omnipotente
O MARCO de Vigo, dentro da exposición
Voando cara a terra, ofrece a oportunidade
de ver Film,o único proxecto cinematográfico
de Samuel Beckett

Cortesía EVERGREEN REVIEW, Nova York

’’A beleza desta película reside
na capacidade de expresar
por medios puramente
visuais a dolorosa
escisión do ser”

’’A permanente fuxida
de Buster Keaton en Film,
semella iluminar
unha historia que comeza
xa co omnipresente ollo
de Deus fiscalizando
as súas criaturas”
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AALTERNATIVA EN FENE.
“Non todo ten por
que ser grande”. Bai-
xo este lema, a aso-

ciación Felicia bota a andar
unha nova edición do Felipop,
un festival para os que gosten
das músicas alternativas, que
este ano se celebra do 5 ao 7 de
agosto en Limodre. Actuarán
Los Ruínes (5 agosto), Collec-
tion, Colatonic, Niño y Pistola e
Les Philippes (6 agosto, e Los
Immediatos, Os Tornados,
The Rubinoos e Cooper (7
agosto). Abono: 20 euros. Con
case unha década ás costas, a
Xunta de Galicia retiroulle a
principios de 2010 a subven-
ción que lle viña outorgando.

BUEU TROULA. Un explosivo cóc-
tel de estilos musicais. Ese é o
reclamo do festival Troula na
Banda, que se celebra en Bueu
do 5 ao 6 de agosto, nunha das
súas edicións máis ambiciosas,
na que ademais de música te-
ñen cabida exposicións foto-
gráficas, charlas sobre natureza
e un campionato de fútbol
praia. Como cabezas de cartel
chegan, dende Paris, La Scaña
del Domingo, que amosará a
súa particular viaxe do cíngaro
punk ao ska fanfarria, e, dende
Alemaña, Äl Jawala, músicos de
vangarda con xeitos balcánicos.
Completan o programa El Niño
del Gran Sol, Black Stones, Ari-
zona Baby, A Tarantela Rabuda,
Fluzo, Fuel Fandango, Yacine &
Oriental Groove e Molestia. En-
trada e acampada de balde.

ORDES, CUN PUNTO ‘HORTEIRA’.Se
hai algo capaz de reunir sobre o
mesmo escenario a Orquestra
Mondragón, a Chimo Bayo e a

Cona Yeyé, iso é o festival Brin-
cadeira de Ordes, que este ano
saca o seu punto máis hetero-
doxo do 6 ao 7 de agosto. A cita,
que conta co patrocinio do Xa-
cobeo 2010, contará tamén con
Siniestro Total, Sex Museum,
Chíchero Psicótico, Gualitxo,
Los Chavales e Los Reyes del
K.O. Entrada gratuíta ao igual
que a acampada e a piscina. En
paralelo celebrarase o certame
de arte urbana Desordes Creati-
vas e unha “festa horteira”.

PARDIÑAS, INELUDÍBEL. O clásico
do calendario folk galego chega
a Guitiriz o sábado 7 e o domin-
go 8 cunha programación va-
riada e cun cartel que engloba
bandas galegas que destacaron
neste 2010. A Asociación Cultu-
ral Xermolos programou a Be-
llón Maceiras Quinteto, que
presentará os temas do seu no-
vo disco Folkfusion, a Xosé Ma-
nuel Budiño, Galegoz, Pelepau,
Pablo Seoane e Güintervan. Ta-
mén tocarán os alemás Äl Ja-
wala, os irlandeses de Alalé e o
grupo madrileño Canteca de
Macao. O domingo abrirá a fei-
ra de libros coa presenza de
Bernardino Graña, Paco Mar-
tín, David Otero, Neira Vilas e
Marica Campo.

RECORTES NO CASTELO ROCK. Ta-
mén o festival da Praia do Cas-
telo de Muros quedou sen o
apoio do seu principal patroci-
nador, o Xacobeo. Para palialo,
a cita reduciu a un os días de
concertos. Celebrarase o 7 de
agosto e contará coa presenza
de Ilegales, Lilith, Raiba, Daki-
darria e Solos.

FOLK NA CARBALLEIRA. O acorde-
ón de Kepa Junkera será un
dos protagonistas da XXVII

Festa da Carballeira de Zas, o 7
de agosto. O bilbaíno presenta-
rá Kalea, o seu último traballo e
segunda parte da triloxía ini-
ciada con Etxea. Ao escenario
subirase tamén o grupo bretón
Gwendal, os galegos de Quem-
pallou e a Banda Potemkin. A
entrada, de 5 euros, inclúe un
compacto conmemorativo
con dous temas de cada unha
das bandas en cartel.

O SON DA MURALLA. A muralla de
Salvaterra de Miño encherase
de música electrónica o 7 de
agosto da man de Ma.Bra & Dj
Lhasa, Dj Mari Ferrari, Dj, Luís
García, Dj. Marcos Magán e Dj
Charlie no IX Son da Muralla.

MUSIKEO NA RÍA.O Festival Inter-
cultural Musikeo, de Ribedeo,
volve con forza nunha edición
na que pop, rock, indie, funky,
hip-hop e electrónica se dan a
man. En cartel: Tarde, Mal y
Arrastro, Escala Drinker, Sota
de Palos, Pendejo, Uzzhuaia e
Remakers (6 de agosto), e Cal-
cio 20, Beetle Judge, The Black
Rose Road, FuzzManta, Not-
hink, Speak Low y Gansos Rosa
(7 de agosto). No recinto xunto
ao apeadeiro do tren. Abono 10
e 15 euros. Acampada gratuíta.

MÚSICA NAS CAVERNAS. Mos volve
á prehistoria do 6 ao 7 de agos-
to coa Festa da Prehistoria.
Ademais dun roteiro polos pe-
troglifos de Louredo, varias ex-
posicións, a representación da
montaxe Trogloditas, da com-
pañía Tanxarina, o enfronta-
mento no Penedo da Pucha
entre tribos participantes e un
ritual de invocación aos espíri-
tos da mámoa da Penacova,
actuarán os grupos Pesdelán,
O Sonoro Maxín e Falperrys.

MÚSICA  E SARDIÑAS. O festival Ga-
lleRock chega ao seu quinto
aniversario. Para celebralo pon
en marcha, do 11 ao 14, catro
días de actividades que culmi-
nan na Praia de Coroso cos
concertos de Zënzar, Kogito e A
Compañía do Ruído. O progra-
ma inclúe sardiñada, proxec-
ción de curtametraxes, un con-
certo de Paulino González

Música para combate
Aínda con resaca musical despois dun mes de
xullo ateigado de festivais, chega unha
segunda onda de música para todos os gustos
e todos os petos. Galiza exhalará en agosto folk,
metal, pop, rock e indie. A cara negativa: a crise
e os recortes nas axudas públicas tamén se
traducirán nos escenarios

>>>

MA A INE.34.ZG

GUÍA DOS FESTIVAIS DE AGOSTO
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R.I.F., Gwydion, And Hell Fo-
llowed With, Through My
Eyes, Yldorah compoñen o
máis destacado do cartel.

ASAGHIEIRAS MASTER FESTIVAL. A
praia de Lariño, en Carnota, se-
rá o escenario o 13 e 14 de
agosto do Asaghieiras Master
Festival, que traerá bandas co-
mo Som do Galpom, Os Tras-

e o relatorio de Rodrigo
Cota sobre Cristóbal Colón.

REVOLTALLO METAL. A parroquia
de Valadares saca o seu espíri-
to metal no XVII Revoltallo,
que se celebra do 12 ao 15 de
agosto no Baile Vello. Ingo-
mious Incareration, Alea Jacta
Est, Angelus Apatrida, La-
ments of Silence, Fe de Ratas,

nos de Moscoso, Aphonnic,
Trapos Sucios, Kastomä, Mon-
key Face, Invivo e Desekilibrio
Mental, entre outros. Acampa-
da e entrada gratuítas. 

LOLAPOP, PEREGRIINOS POPIS A PON-
TE CALDELAS. A cita galega co pop
volve chegar a Ponte Caldelas o
14 de agosto, con entradas a 8 e
12 euros. Desta vez actuarán
The Right Ons, Standstill, Ni-
ños Mutantes, L.A., Napoleón
Solo e Niño y Pistola. A apertu-
ra de será ás 19 horas e Alondra
Bentley traerá un formato es-
pecial para nenos. 

LECER REFLEXIVO NA SAÍNZA. O fe-
minismo convértese no fío con-
dutor da quinta edición do Fes-
tival da Mocidade que organiza
o centro social Aguilhoar, que
este ano traslada o seu espazo
de ocio alternativo á Saínza, en
Vilar de Santos, o 21 de agosto.
O apartado musical contará
con Sen Resposta, Post Mortem
e Esquíos, pero haberá tamén
cabida para a formación, a gas-
tronomía e a reflexión.

ASALTO AO CASTELO. Os irmandi-
ños volven tomar Moeche o 21
de agosto a golpe de sardiñada,
repichoca, xogos populares e
música folk. A asociación cultu-
ral Asalto ao Castelo deseñou
para este ano un cartel variado
no que se mesturan os ritmos
irlandeses de Alalé, os cataláns
de Slainte, e o toque galego de
Quempallou e Roncarela.

PONTE LOUCO EN CASTRO CALDELAS.
Malabares, curtametraxes, mo-
nicreques, artesanía e ritmos
festeiros artellan os principais
ingredientes cos que bota a an-
dar o 20 e 21 de agosto o festival
Ponte Louco. Os contos de Anxo
Moure e o espectáculo de Vira-
volta Títeres abrirán boca para a
posterior degustación do prato
forte: Chotokoeu, Alpargata e Os
Cuchufellos. No Castelo.

VILARIÑO ARDE EN FOLK. Pumar &
Prieto, Tiruleque, Os Tres Tre-
bóns e Ultraqäns serán os en-
cargados de transformar a
praia do Vilariño, no Hío, Can-
gas, nun fervedoiro folki o 21
de agosto. Todo grazas a nova
edición do Vilariño Folk, que

organiza a asociación cultural
O Gato e que este ano conta
cunha pulga de mar como
mascota. Durante toda a se-
mana anterior, dentro da IV
Semana Cultura Marta Enten-
za, actuará En Riquinho e o
Coro Tradicional do Brión,
proxectarase o documental En
conservae Anselmo López Ca-
rreira pronunciará un relatorio
sobre a Galiza Medieval.

VILALBA INDEPENDÍZASE. O 21 de
agosto Vilalba sacódese a calor
a golpe de descarga guitarreira
e un cartel de luxo na terceira
edición do Festival Indepen-
dente de Vilalba. Con entrada e
acampada gratuíta, poderán
escoitarse os directos de Love
of Lesbian, Zenttric, Estereoty-
po, Eat More Cake  Zinc so! Na
Praza da Constitución.

DK’10 EN MEIS. Na mesma data
celébrase en Mosteiro, Meis, a
nova edición de Dolorock, con
acampada e entrada de balde.
En cartel: 1990’s, Tráingulo de
Amor Bizarro, Supersubmari-
na, Igloo e Rober Bodegas.
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CENTO % EN GALEGO. Con esa má-
xima bota a andar o 27 de agos-
to no Baño, Cuntis, unha nova
edición do Festidoiro. Este ano
actuarán Os Tres Trebóns, Me-
domedá, Kastomä, Skarmento
e Leo i Arremecaghona.

BAILANDO ENTRE OS TOXOS. Mano-
lo Kabezabolo e La Bolobanda
érguense como cabezas de
cartel do I Festival Solidario
Bailando entre os Toxos, orga-
nizado pola asociación cultu-
ral e xuvenil Flor de Toxo. Ce-
lebrarase o 28 de agosto na
Praia de Coroso, Ribeira e con-
tará ademais coa actuación de
Comando Katana, Pito de Pi-
kasso e Belfastt. 

NOITE DA LÚA MEIGA. Ao día se-
guinte, folk e tradición traslá-
danse á parroquia do Viso, en
Redondela, onde se celebra a
IX Noite da Lúa Meiga. Ade-
mais dos concertos de Asubí-
os, A Quenlla, Tanto nos Ten e
O Leo i Arremeaghona, haberá
un xantar popular, xogos tradi-
cionais, monicreques e unha
subida en meighachimpíns.�

MA A INE.35.ZG

mbater a calor

Pesdelan

Galegoz.

Triángulo de Amor Bizarro.   RAFAEL MALLO

Zenttric.

Angelus Apatrida.

>>>
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EEn 1960, o palangreiro
O Bonito naufragou
nas proximidades do
cabo Fisterra. Morre-

ron os once tripulantes e non
apareceron os corpos. Periódi-
cos da época, como El Ideal Ga-
llego,fixéronse eco da noticia e
publicaron os retratos dos ma-
riñeiros desaparecidos. Agora,
cando se cumpren 50 anos do
naufraxio, o fotógrafo Fran
Herbello recupera esas imaxes
de carné para a exposición Pro-
xecto Costa da Morte, que se
inaugurará o 12 de agosto no
edificio do Cabo de Fisterra, na
que tamén participan, baixo o
comisariado de Manuel Sen-
dón, a fotógrafa arxentina Gra-
ciela Sacco e o guatemalteco
Luis González Palma.

A exposición forma parte do
programa do Foro Costa da
Morte, unha iniciativa que bo-
tou a andar  este ano co obxecti-
vo de poñer en valor a zona. O
foro pretende reflexionar sobre
os sinais de identidade deste lu-
gar de xeografía abrupta, mar
bravo e imaxinería singular, illa-
do historicamente dos centros
de poder, pero non só dende un
punto de vista teórico. Quere,
ademais, converterse nun es-
pazo de creación artística.

Despois de ter abordado na
súa obra anterior o corpo hu-
mano, Fran Herbello (Menzi-
ken, Suíza, 1977) materializa
na serie que integra esta mos-
tra unha inquietude creativa
antiga: traballar sobre naufra-
xios e afogados. O proxecto,
formulado como unha home-
naxe aos mariñeiros mortos do
Bonitopero tamén ao seu avó,
falecido no mar, componse de
11 teas, que reproducen os ros-
tros dos desaparecidos, 11 fo-
tografías sen cámara, papel nin
película convencional.

No edificio do Cabo Fisterra

portaxes documentais sobre a
Costa da Morte”, comenta
Sendón, “senón de convertelo

nun espazo de traballo que se
reflectirá nas obras, na medida
que os autores o consideren en
función do seu proxecto estáti-
co”. Destaca, ademais, que “a
fotografía non se entende nun
senso estrito nin restritivo”, se-
nón que abre o abano a outros
materiais e procedementos.

Sen esixencias narrativas nin
descritivas previas, a fotógrafa

arxentina Graciela Sacco ache-
ga a mostra Toda saída pode ser
un encerro, que inclúe unha fo-
tografía de gran tamaño e unha
videoinstalación. A autora, que
se vale do uso de diferentes pro-
cesos fotosensíbeis para as cre-
acións, reflexiona sobre o mar
como saída económica pero ta-
mén como lugar de encerro,
soidade ou de morte.

permanecerán expostas du-
rante todo o mes de agosto tan-
to as teas como as estruturas de
madeira de Herbello, xunto as
creacións dos outros dos fotó-
grafos latinoamericanos. Ma-
nuel Sendón, comisario de Pro-
xecto Costa da Morte, sinala
que lle interesa “o diálogo entre
o propio e o universal”, a convi-
vencia do galego co sudameri-
cano, concretamente, por ter
sido ese continente destino
fundamental de boa parte da
emigración da Costa da Morte.
Cómpre destacar que, a día de
hoxe, preto do 33% do censo
electoral do concello de Fiste-
rra está na Arxentina e que aín-
da se manteñen costumes pro-
pios de América, como o con-
sumo de mate.

FOTOGRAFÍA NON CONVENCIONAL.
“Non se trata de facer tres re-

Fotografías no faro da Morte
Fran Herbello, Graciela Sacco e Luis González
reflexionan a través da fotografía sobre
os naufraxios, as viaxes e o mar da Costa
da Morte na exposición que acolle durante
o mes de agosto o edificio do Cabo Fisterra

MA A INE.36.ZG ANOSATERRA
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A MEMORIA COMO INSPIRACIÓN

Fran Herbello.

?UERE SABER MÁIS?
O 12 de agosto, coincidindo
coa inauguración da mostra,
ponse en marcha un blog sobre
o Proxecto Costa da Morte.
En marzo de 2011, a exposición
trasladarase ao Museo do Mar
de Vigo, colaborador do proxecto.

’’A mostra pretende
reflexionar sobre os sinais
de identidade da Costa
da Morte e converterse
nun espazo de creación
artística”

’’Fran Herbello recupera
as fotos de carné da
tripulación do palangreiro
afundido O Bonito”

’’A fotografía non se entende
nun senso estrito
nin restritivo senón que
se abre a materiais
e procedementos
alternativos”

Graciela Sacco.

>>>
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Pola súa banda, o guate-
malteco Luis González Palma
fotografou maquetas, funda-
mentalmente de barcos do
Museo do Mar de Fisterra, para
ubicalas nas camas da xente en
Fisterra. Este xogo non perse-
gue o simulacro que caracteri-
zou a fotografía das últimas dé-

cadas, senón a evocación con
imaxes suxestivas e poéticas.
De cada unha das imaxes que
compoñen a serie, o fotógrafo
imprimiu un cento de postais
que estarán a disposición do
público, nas que se poderá es-
cribir e que quedarán expostas
como parte do proxecto.�

Luis González Palma.

As fotos
sen cámara
de Fran Herbello

Para a exposición Fran
Herbello distanciouse do
concepto convencional de
fotografía, cambiando a
cámara por unha estrutura
sólida e a película fotográ-
fica por tecido escuro. Her-
bello elaborou unha trama
sobre madeira perforando
as táboas, de tal forma que
os puntos compuxesen as
imaxes dos mariñeiros. In-
troduciu debaixo delas te-
as negras que evocan o loi-
to das viúvas e dos orfos e
expúxoas ao sol. A radia-
ción solar fixo o resto, co-
mendo a cor do tecido e
configurando os retratos.�

Fran Herbello.

>>>
Parellamente á posta en marcha

da exposición, o Foro Costa da

Morte está a desenvolver un pro-

grama de actividades multidisci-

plinares que recuncan na defen-

sa e posta en valor da zona. Du-

rante a segunda quincena de xu-

llo desenvolveuse en Muxía un

encontro de artes escénicas, que

contou coa participación de Ana

Buitrago, Elena Córdoba, Chus

Domínguez, Paula Carballeira,

Xan Solo, Estela Lloves, Antonio

Fernández Lera e Rodrigo García.

Para o mes de agosto está pro-

gramado un ciclo de conferen-

cias que abre Xulio Castro. O di-

rector do Hostal dos Reis Católi-

cos reflexionará, o luns 9 de agos-

to en Cee, sobre as potencialida-

des do turismo na Costa da Mor-

te alternativas ao modelo que se

impuxo na actualidade. Ao día

seguinte, o arquitecto Xoán

Creus, autor da lonxa de Fisterra,

abordará a problemática do terri-

torio e, o 11 de agosto, Xoán Car-

mona pronunciará o relatorio

Afastados: vida e cambio econó-

mico na Costa da Morte.�

Relatorios para o debate
Luis González Palma.

36-37 magazine.qxd  27/7/10  21:12  Página 3



VISITAR.

Santo André
de Teixido,
vai de morto
o que non vai
de vivo
Poucos sitios acadaron en Gali-
cia o posto lendario que ocupa
Santo André de Teixido, santua-
rio emprazado no concello de
Cedeira. En todas as épocas do
ano atéigase de peregrinos e vi-
sitantes que acoden a facerlle
unha oferta ao santo. No interior
da igrexa na que se venera a San-
to André hai distintos tipos de
obxectos que, segundo di a tra-

e Cultural Andaime e a Coo-
perativa Eirado.

Estas dúas organizacións
convocan semanalmente na
hora do lusco e fusco –entre as
19 e 22h– un mercado no que
produtores da área de Com-
postela, poñen á venda froi-
tas, legumes, verduras e hor-
talizas de agricultura ecolóxi-
ca, queixos artesáns, plantas,
incensos e infusións ao alcan-
ce dos que non dispoñen de
tempo para ir ao mercado en
horario matutino.

Bautizado como Mercado
Entre Lusco e Fusco, a iniciati-
va estase a converter nun
punto de encontro entre pro-
dutores e tendas de comercio
xusto e consumidores, que
buscan unha alternativa á ho-
ra de encher a cesta da com-
pra distinta da que ofrecen as
grandes superficies, que bus-
ca a potenciación da econo-
mía local e a divulgación do
consumo responsábel. 

Ademais da venda semanal
dos martes, os promotores
prevén organizar un mercado
especial trimestral, coincidin-
do cos cambios de estación,
no que participen máis pro-
dutores, con maior variedade
de produtos de tempada, ao
que se engadirán actividades
de dinamización e sensibiliza-
ción para o público. Máis in-
formación en mercadoentre-
luscoefusco.blogaliza.org,
www.andaime.eu, www.eira-
do.org�

E. Estévez
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gravemente enfermo e que cu-
rou. Para agradecer milagre,
agasallaron ao santo coa caixa.

Arredor deste mítico lugar
xerouse unha filosofía de idola-
tría. Así, moitos  veciños da pa-

rroquia da Régoa elaboran dis-
tintos obxectos para ofrecerlle
ao santo. Dende partes corpo-
rais reproducidas en cera até os
famosos “andresiños”, unhas
curiosas figuras elaboradas con
fariña e pintadas de diversas co-
res. Do mesmo xeito é famosa a
chamada “herba de namorar”,
que nace nas pedras da igrexa.
Non embargante, a adoración a
Santo André non remata aí, xa
que tamén é frecuente ver os
oferentes dar voltas de xeonllos
arredor do templo.

Á marxe da tradición, e para
os que non son supersticiosos,
merece a pena unha visita a este
singular paraxe, na serra da Ca-
pelada, antes poboada de fron-
dosos bosques de carballos e tei-
xos, aínda que agora case pelada
pola acción humana. As vistas,
dende os acantilados, son ini-
gualábeis. Entre eles, cabe des-
tacar o mirador natural de Vixía
de Herbeira, o acantilado máis
alto de toda a costa atlántica eu-
ropea continental, con 612 me-
tros de caída. Estes accidentes
naturais teñen gran sona, xa que
das súas rochas saen abundan-
tes percebes, o gran produto
gastronómico por excelencia de
Santo André de Teixido.�

Antonio Cendán

COMER.

Compras
no mercado
Entre Lusco
e Fusco
de Santiago
Dende o pasado 22 de xuño
todos os martes, ao serán, o
Parque de Belvís de Santiago
de Compostela transfórmase
nun mercado de produtos
ecolóxicos grazas á iniciativa
conxunta da Asociación Social

dición, foron depositados en si-
nal de agradecemento. Entre
eles chama a atención o cadalei-
to, pendurado, dun neno. Ao
parecer foi doado polos pais
dun rapaz que se encontraba

viaxar.comer.mercar

Vista de Santo André e dos cantiles.  Equipo X.E.A Posto de verduras ecolóxicas  e botes de mel e doces [abaixo].
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tradicionais, e máis caras, rodri-
ga e titores, e a aparición da
prensa vertical de ferro substi-
tuíndo o vello lagar comunal.
Máis logo o famoso matute do
que falabamos ao comezo deste

rápido pero denso paseo pola
historia do viño no Ribeiro. 

Por ventura, hoxe podemos
empezar a falar dun viño que
devolverá o prestixio perdido.�

Antonio Portela
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todo o mundoviño, asolou a fi-
loxera e outras pragas que signi-
ficaron, entre outras historias, o
triunfo das castes alleas jerez e
alacante, a introdución das téc-
nicas de arame da viña fronte ás

banse e o gando coidábase a
partir dos 300 metros de altura,
e nos cumios situábanse os
montes comunais.

Empeza, daquela, a época
máis esplendorosa do viño do
Ribeiro, a que o converterá máis
demandado, e tamén no máis
caro. O seu consumo diario era
un sinal de distinción, polo tan-
to ben económico e de poder.

No século XIV iníciase a ex-
portación a Inglaterra, Escocia,
Irlanda, Flandres, Alemaña,
Bretaña e o norte de España.
Nos comezos do século XV, o
seu comercio alcanza cifras
elevadísimas, e a bisbarra con-
vértese nunha das máis prós-
peras. As crónicas din que os
barcos de Cristovo Colón por-
taban un cento de pipas de vi-
ño do Ribeiro e outras tantas
de viño xeneroso de Jerez. 

Os séculos XVI e XVII son os
do grande esplendor económi-
co e cultural do Ribeiro. Nas or-
denanzas municipais de Riba-
davia do ano 1592 xa se estabe-
lecían os lugares e as parro-
quias nas que se podía produ-
cir viño e que operacións de
manipulación estaban permi-
tidas, así como as sancións pa-
ra os que as contraviñan. Serí-
an os primeiros indicios dunha
denominación de orixe. Outras
zonas vitivinícolas con aires de
grandeza non poden presumir
destas referencias históricas.

Como moi ben se di no do-
cumental Ribeiros do Avia, vida,
cultura, viño, dirixido por Jose
Luis Cuerda, e do que están ex-
traídos os datos eiquí reflecti-
dos: “O Ribeiro teceu unha sín-
tese entre o bárbaro e o civiliza-
do, entre o pagán e o cristián,
entre o atlántico e o mediterrá-
neo, entre o culto e o popular”.

Pero a historia seguiu para
Ribadavia, para o Ribeiro e para
Galiza. Así, primeiro Felipe II e as
súas cuitas coa coroa inglesa sig-
nificaron un pulo para os bran-
cos de Castela e para os claretes
de La Rioja, que desprazaron os
nosos viños; perdeuse, de paso,
o florecente comercio america-
no pola concesión do monopo-
lio a Sevilla, e por suposto aca-
bou co comercio británico, que
desenvolveu, para o consumo
interno, os viños do Porto e do
Douro. Máis adiante aparecen
os comerciantes cataláns que
transportan viños máis baratos
por mar, que fixo que baixase a
calidade e aumentase a produ-
ción do viño no Ribeiro.

A finais do XIX, coma en case

MUNDOVIÑO.

Esplendor,
caída
e esperanzas
do Ribeiro

Os viños do Ribeiro destacan
pola súa elegancia pero, até
non hai moito, no dicionario
do viño, redactado por sensibi-
lidades foráneas, viñan ser si-
nónimo de viño ausente de
complexidade, falto de limpe-
za aromática, de gusto insulso
e cor revoltosa. Moito antes, o
famoso matute enturbara, e
nunca mellor dito, o recordo
dos viños doutrora. Pero esa
especie de brebaxe estaba ela-
borada con graneis manche-
gos e outra substancias. 

Se repasamos a historia viti-
vinícola do Ribeiro concluiría-
mos que a súa decadencia re-
matou por favorecer a introdu-
ción dos viños casteláns en Ga-
licia, eses que asolan coma un-
ha lousa os nosos lugares de
consumo vínico. 

Esta historia comezara sé-
culos atrás, cos romanos de-
senvolvendo o cultivo da vide,
coma en moitas outras rexións,
por atopar nestes vales ladeiras
pobres e ben iluminadas, au-
gas (termas) e, por suposto, ou-
ro. Eles xa diferenciaban a pro-
cedencia dos viños, a súa cali-
dade e personalidade, algo así
coma os antecedentes das ac-
tuais denominacións de orixe.
Máis adiante, a igrexa, desde as
primitivas comunidades cris-
tiás, os eremitas, as capelas e os
pequenos cenobios, conserva-
ron o cultivo da vide para o seu
imprescindíbel viño de misa.

Pero a rampa de lanzamento
da vitivinicultura do Ribeiro dá-
se no medievo co Císter francés,
San Clodio, e coa sucesión de
prioratos, freguesías, coutos e
granxas. Crearanse incluso alde-
as enteiras. Este novo deseño
daralles a estes vales a súa actual
fisionomía. Nestas granxas pla-
nificábase o cultivo e dirixíase a
elaboración e o envío de reme-
sas á casa matriz. O cultivo dife-
rente da vide só estaba permiti-
do onde aquel non era posíbel. 

Os vales do Ribeiro, bordea-
dos por seos graníticos, xistos,
area e arxila, debuxaban a súa
paisaxe coas hortas nas zonas
máis baixas e os viñedos a me-
dia ladeira; os cereais cultivá-

Unha vista do Ribeiro.
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Betanzos lembra ao mestreLuís
Seoane, no seu centenario,
cunha exposición de gravados
expostos na Fundación CIEC.

GUIEIRO
1.417 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS
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A archicomentada e sufrida crise
económica non parece que se vaia
deixar notar no panorama de activi-
dades festeiras, musicais e de todo
tipo que encherán o país no que
queda deste verán, neste fin do mes
de xullo e en todo agosto, período
que recolle hoxe este Guieiro.

Aínda que a procesión irá por
dentro para os encargados de orga-
nizar este sinfín de festivais, festas
gastro-musicais ou festas grandes
da maioría das cidades galegas.
Desde a aldea máis cativa até o con-
cello máis poboado, as dificuldades
económicas están presentes, pero
seguramente non incidirán no
clima festeiro habitual da Galiza esti-
val. A xente prívase moito antes
doutros moitos gastos que dos adi-
cados a divertirse e pagar unhas
rondas hiperinflacionistas na barra
da comisión de festas de turno.

Festivais clásicos que superan a
trintena de anos, como os de Par-
diñas ou Zas, ou o Intercéltico de
Moaña, solventando este graves
restriccións de orzamento, seguen
a súa andainaun verán máis. Cida-
des como A Coruña, Ferrol ou Pon-
tevedra concentran as súas festas
máis potentes neste mes de
agosto, mentres as citas musicais
de mochila e acampada seguen a
proliferar, desafiando aos festiva-
leiros/as máis adestrados a multi-
plicar esforzos.

E namentras, o Xacobeo segue
apadriñando (que non sempre or-
ganizando) concertos e eventos por
aquí e por alá, con presencias máis
coñecidas como a de Jean Michel
Jarre, xunto a outras de menor car-
tel, á esperado concerto estrela de
Muse, a finais de mes en Santiago,
donde aorganiación prevé encher o
Monte do Gozo diante do gran tirón
de público do grupo británico. Máis
valerá que así sexa, pois de mo-
mento a programación xacobea
vaise diluindo en actos xa progra-
mados por outras entidades, aos
que a marca institucional coloca o
seu selo patrocinador.

Coordenado por Gonzalo Vilas

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. 25 aniversario da
CRTVG 1985-2010. Unha mostra
que nos achega numerosas curiosi-
dades sobre o mundo da radio e a
televisión galegas, amosando os
avances que se foron rexistrando
nestes medios ao longo dos seus
vinte e cinco anos de historia. Até o
29 de agosto, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Anticorpos. Obras de
Fernando & Humberto Cam-
pana 1989-2009. Os brasileiros
Fernando e Humberto Campana
son autores dalgúns das iconas ac-
tuais do deseño, e nas últimas dúas
décadas lograron situarse entre os
deseñadores de maior éxito. Até o
26 de setembro, na Fundación Barrié
de la Maza.
¬MÚSICA. Cores do Atlántico.
Unha nova perspectiva sobre as
cantigas de amigo, o xénero máis
autóctono da nosa lírica medieval.
Desde o Brasil ven a compositora e
cantora Socorro Lira. Desde Africa,
a guineana Eneida Marta. João
Afonsoe Teresa Paiva introducen a
expresión portuguesa e a sonori-

bria. Outros grupos por confirmar.
O venres 13 de agosto, ás 21:00, no
Campo da Feira.

CARNOTA
¬MÚSICA. Asaghieiras Festi-
val. O venres 13 de agosto, a par-
tir das 22:00 actuarán Monkey
Face, Kastomä, Beatus Ille, Os
Trasnos de Moscoso, Som do
Galpom e Dj Cecé. O Sábado 14,
ás 21:00, será o turno para InVivo,
Desequilibrio Mental, Yidorah,
Aphonnic, Trapos Sucios, Terbu-
talina e Dj Berro. Tamén haberá
unha Tirolina e actuación de Novo
Circo, e a partir das 00:00 churras-
cada gratuita, igual que a entrada
e a acampada. En Lariño. 

CATOIRA
¬MÚSICA. Festa Viquinga. A
clásica celebración festeira das in-
vasións nórdicas contará este ano,
no seu apartado musical, coa ac-
tuación na noite do sábado 31 de
xullo, do grupo galego-madrileño
Jabón Blue.

A CORUÑA
¬CINE. Universo Crebinsky.O
espectáculo combina a proxección
deste filme galego coa interpreta-
ción en directo d banda sonora, evo-
cando os momentos do cine mudo.
O xoves 12 de agosto, lugar e hora
non concretados aínda.

¬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 fotografías
do artista portugués Jorge 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

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.

ARNOIA
¬MÚSICA.Festa do Pemento.
Dentro destes festexos que se cele-
bran dende 1980, contarase coa ac-
tuación de Mutenrohi, o sábado 31
de xullo, e de Cristina Pato, o do-
mingo 1 de agosto.

BAÑOS DE MOLGAS
¬MÚSICA.III Festival Son da
Burga.TerceiraNoite musical Son
da Burga, na que actuarán os se-
guintes grupos: Xituma Batuke,
Xestreu, A requinta da laxeira,
Guezos e  Cuchufellos.Tamén se
celebrará a III Cea popular da Cami-
seta a partir das 21:30, para a que
hai que mercar tikets queestarán à
venta nos bares da vila. Este venres
30, ás 18:00.

BETANZOS
¬EXPO. Luís Seoane 100 anos,
100 obras. Mostrade gravados do
gran artista galego, que se expoñen
na Fundación CIEC, Rúa do Castro,2.

BUEU
¬EXPO. Translatio Sancti Ia-
cobi. Unha nova exposición tem-
poral de longa duración baixo o tí-
tulo Translatio Sancti Iacobi. A Ruta
marítima do apóstolo Santiago,
coa que se inicia unha nova serie
de pequenas exposicións denomi-
nadas de forma xenérica Unha
Peza Singular, neste acaso arredor
da lenda da traslación do
Apóstolo. No Museo Massó.
¬MÚSICA. Troula na Banda. No-
vena edición deste festival, que do
xoves 5 ao sábado 7 de agosto tra-
erá aos seguintes grupos musicais:
Xoves 5, Dj Chema Rey (Radio 3).
Venres 6, El Niño del Gran Sol, Los
Desastres de la Marea, Black Sto-
nes, Al Jawala, Arizona Baby, La
Scaña del Domingo. Sábado 7, A
Tarantela Rabuda, Fluzo, Fuel Fan-
dango, Vacine & Oriental Groove,
Molestia. Haberá acampada de
balde, todo na Banda do Río.

CAMBRE
¬MÚSICA. Rock in Cambre.
Festival donde a estrela principal
será o grupo Barón Rojo. A lenda-
ria banda de heavy metal acada xa
os seus 30 anos de historia e para
celebralo volve á estrada coa súa
formación orixinal: Carlos e Ar-
mando de Castro, José Luis Cam-
puzano “Sherpa” e Hermes Cala-

Festas contra
a crise.

Muse. 
Festival Xacobeo 10

A banda británica de Teignmouth,

volve subir ao escenario do

Monte do Gozo seis anos despois

da súa actuación no último Ano

Santo de 2004. E faino para enca-

bezar o  chamado Xacobeo 10, O

Festival. Agora a formación britá-

nica volve a Galiza cun maior grao

de madurez e sendo un dos gru-

pos internacionais que conse-

guen encher en calquera dos seus

concertos en grandes escenarios

internacionais.

Matthew Bellamy(guitarra e voz

e líder da formación), Dominic Ho-

ward (batería) e Chris Wolsten-

holme (baixo) chegan a Compos-

tela para presentar o seu último tra-

ballo, The Resistance, para o que

deseñaron a espectacular xira Aug-

mented Reallity, cun potente des-

pregue tecnolóxico e musical de

grande intensidade, capaz de en-

gaiolar aos fans que xa viron este

show de carácter futurista e ideado

para grandes escenarios. 

En Santiago veremos un espec-

táculo vangardista, baseado na

potencia do son de Muse e na

máis avanzada tecnoloxía.

Muse é xa todo un fenómeno

musical de masas. Convertida en

banda iconoclasta do rock, ten le-

xións de fans por todo o mundo e

a súa música chega a todos os cu-

rrunchos do planeta, cos seus

sons excesivos, barrocos, masto-

dónticos, desmedidos e  electri-

zantes.

É a gran aposta musical do Xa-

cobeo 2010, pouco pródigo até

agora en nomes de verdadeiro ti-

rón mediático internacional.
O venres 27 de agosto, Monte do

Gozo de Santiago de Compostela.

¬ MÚSICA

Concerto de Muse no estadio de Wembley.

Festival de Pardiñas..
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dade da gaiteira do Porto. As gale-
gas deLeilíae Uxíarecrean as canti-
gas que noutrora cantaron as mulle-
res medievais. Este xoves 29, ás
21:30, entradas de 7 a 10 euros, no
Teatro Rosalía.
¬MÚSICA. Festival Noroeste
Pop Rock 2010. O catalánLoqui-
lloe os granadinos Los Planetasse-
rán as estrelas deste certame, xunto
a Cornelius 1960 e Carlos Childe
Troupe, máis outras dúas forma-
cións galegas elexidas por votación
popular e dun xurado. Do mércores
4 ao venres 6 de agosto, entrada de
balde, na praia de Riazor.
¬MÚSICA. Quinteto da New
York Philharmonic. Cinco dos
músicos membros da máis presti-
xiosa orquestra norteamericana
preséntanse  para ofrecer un pro-
grama de música de cámara no que
interpretarán repertorio coma os
quintetos para cordas e clarinete de
Mozart e Brahms. O mércores 11 de
agosto,ás 20:30,  na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬TEATRO. Trampa Mortal. Co-
media policial e a obra mestra do
suspense. Á fronte dun conse-
guido repartio está Paco Vallada-
res nun logrado papel cargado de
ironía e sentido do humor. O  ven-
res 30 de xullo ás 21:00, e sábado
31, ás 23:00, entradas de 21 a 10
euros, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. El Pisito. Versión tea-
tral da película de Rafael Azcona,
protagonizada por Pepe Viyuela
e Teté Delgado, entre outros co-
ñecidos nomes, e dirixida por Pe-
dro Olea. O  luns 9 de agosto, ás
20:00 e 23:00, entradas de 25 a 12
euros, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Unha relación por-
nográfica. Versión da película
Une Liaison Pornographique de Fré-
deric Fonteyne, interpretada por
Pastora Vegae  Juan Ribó. O  mér-
cores 11 e xoves 12 de agosto, ás
21:00, entradas de 25 a 12 euros, no
Teatro Rosalía.

CUNTIS
¬MÚSICA. Festidoiro. Este festi-
val musical, definido polos organiza-
dores da Asociación cultural O Fer-
vedoiro como 100% en galego, con-
tará cos grupos Os Tres trebóns,
Medomedá, Kastomä, Raiba e O
Leo i Arremecaghoná. A festa é o
venres 27 de agosto, comeza ás
22:30 e rematará con umha Picadis-
cos Session. A entrada é de balde ,
con zona de acampada. No campo
da feira de O Baño.

FERROL
¬ACTOS. Ferrolaneando.Baixo
este nome, a programación cultural
do concello ferrolán para o verán
ofrece unha serie de actividades

como paseos pola ría, paseos urba-
nos guiados, tren turístico, activida-
des deportivas e outras. No apar-
tado de concertos e teatro, o ciclo O
Jofre fora de sí ofrece os concertos
Fados, porLusofonías (Portugal), o
venres, 6 ás 22:30 , e  Rumba Cata-
lana, polo grupoRumba Vella (Ca-
talunya), o sábado, 7 ás 22:30, am-
bos no Parque Raíña Sofía.
No apartado teatral, o mesmo ciclo
de espectáculos non convencionais
para espazos non habituaispresenta
a Teatro de Ningures con Cómicos
do Auto, o xoves, 12, venres, 13 e sá-
bado, 14; a Kamchàtka (Cataluña), o
xoves, 19 e venres, 20;  Habitaculum
(estrea mundial) tamén por
Kamchàtka, o sábado, 21 e do-
mingo, 22; Circo Humor, por Mag-
mamus (Suecia), o martes 24 ás
21:00 h no Cantón; Ponten Pié, polo
grupo Copacabana (Cea escénica),
o venres, 27 e sábado, 28 ás 22.00.
¬ACTOS. Feira Medieval. Os pos-
tos de artesanía, hostelaría e demáis,
típicos destas feiras, estableceranse
polo asco vello ferrolán entre o ven-
res 6 e o domingo 8 de agosto.
¬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).
¬EXPO. USA Today. Esta mostra
multidisciplinar reúne a un con-
xunto de artistas americanos que
comezan despuntar a fins dos anos
70 e 80, moitos deles autodidactas.
Até o 3 de outubro, na Zona Antiga
do Centro Torrente Ballester.
¬EXPO. Centro Torrente Ba-
llester.Outras mostras deste cen-
tro son: Sala Máximo Ramos: Ima-
xes e símbolos relixiosos no CTB.
O Cristo da Tahona. Até o 31 de de-
cembro. Zona Nova: 21 Premio In-
ternacional de Gravado Máximo
Ramos. Até o 3 de outubro.
¬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.
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Cores do Atléntico reune a di-
versos/as artistas galegos e da lu-
sofonía arredor das cantigas ga-
legas medievais.

O Noroeste Pop-Rock trae a Loquillo á praia coruñesa de Riazor.

Jean Michel Jarre

O compositor francés,  pioneiro
da música electrónica, clausu-
rará este sábado 31as Festas do
Apóstol cun concerto que inte-
gra a máis avanzada tecnoloxía
en son, luces e efectos especiais
e pirotecnia, unidas á espectacu-
laridade da pedra catedralicia.
Jean Michel Jarre, nado en 1948
e fillo do destacado compositor
Maurice Jarre (Doutor Zhivago,
Lawrence de Arabia, entre outras
obras mestras), criouse nun am-
biente musical dende novo, flir-
teando co jazz a través do coñe-
cemento do gran Chet Baker.

Mais o seu salto á fama viría en
1976, cando con 27 anos com-
puxo e gravou, no seu pequeno
comedor convertido en estudio,
cunha gravadora de 8 pistas e ar-
caicos instrumentos, a obra mes-
tra de 6 pezas Oxygène (conside-
rado o álbum máis importante
de música electrónica). Este
disco é a obra coa cal se indenti-
fica a Jarre, en especial o tema
Oxygene 4. Foi todo un evento,

éxito de vendas en todo o
mundo, e comezaba a escribirse
unha nova época da música
mundial, aquela onde rompían
os mitos de que a electrónica
non era aceptada, e na cal se
consideraba aos sintetizadores
non como instrumentos musi-
cais, senón como elementos de
experimentación.

A aquel seguíronlle como Equi-
noxe, Magnetic Fieds, Deserted
Palace ou Zoolook, que impuxe-
ron un visionario xénero musical
do que podemos atopar  hoxe
influenzas en moitos artistas de
renome internacional, dende
Air a Daft Punk, Moby ou The
Chemical Brothers.

Ao mito contribuíron tamén os
seus espectaculares concertos,
ideados como experiencias úni-
cas e singulares e imposibles de
repetir, onde Jarre experimenta
sempre cas máis punteiras tec-
noloxías de son e luz, algo seme-
llante ao que promete para este
fin de festa compostelán.
Sábado 31, 22:30, Praza do Obra-

doiro, Santiago de Compostela.

¬ MÚSICA

Jean Michel Jarre durante un dos seus concertos.
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Mostra sobre as ilustracións que o
artista de cambados realizou para a
eduición en galego do Códice Ca-
lixtino, auspiciada pola S. de xestión
do Xacobeo. Até o 17 de agosto, no
Padroado de Turismo Rías Baixas.
¬MÚSICA. Festixeve.No Festixeve
deste ano van tocar os grupos Tanto
Nos Ten, La Tuna Rastafari e O So-
noro Maxín. Haberá carpa con me-
sas ao carón da carballeira, e castelos
inchables para os cativos, a partir
das 16:00. O sábado 31 de xullo, a
partir das 22:30, no Campo de Vilar
de Fragoso, en Santo André de Xeve. 
¬MÚSICA. Festas da Peregrina.
Dentro da programación musical

destas festas estivais, destacan as ac-
tuacións de:
Sábado 7, ás 22:30, na Praza de es-
paña, Los Suavesvolven a Ponteve-
dra con trinta anos de carreira e co
seu novo disco Adiós, adiós.
O domingo 8, ás 22:30 e no mesmo
escenario, El Sueño de Morfeopre-
senta o seu último disco Cosas que
nos hacen sentir bien.
O luns 9 estará na Praza do Teucro,
ás 21:00, o grupo de percusión Per-
kuka. O mesmo luns, ás 22:30 e na
Praza de España, a extremeña Bebe
presenta os termas do seu segundo
disco.
E o martes 10, a pianista e composi-
tora xaponesa Mine Kawakami
ofrece a súa interpretación de diver-
sos estilos e músicas, ás 21:00, na
Praza do Teucro.
¬TEATRO. Itineranta 2010. Este
xoves 29 comeza a primeira edición
do Festival de pasarrúas de Ponte-
vedra-Itineranta 2010. O Casco ve-
llo converteráse nun enorme esce-
nario urbano para unha amplia va-
riedade de espectáculos, a cargo de
sete grupos de rúa.

REDONDELA
¬MÚSICA. Homenaxe a José
Afonso. Festival musical de home-
naxe ao gran artista portugués (ver

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 este xoves 29 de xullo, ás
21:30, na Praza Maior.
MOAÑA
¬MÚSICA. XXVI Festival Inter-

céltico do Morrazo. Malia á re-
dución do seu orzamento á metade,
o paseo marítimo de Moaña acolle o
sábado 30 e domingo 31de xullo, a
partir das 22:30, as actuacións dos
galegos Anxo Lorenzo e Ophiusa,
os cántabros Garmae os estadouni-
denses Solas.

MOS
¬MÚSICA. Festa da Prehisto-
ria. No apartado musical, haberá
unha actuación dos grupos Fal-
perrys, O Sonoro Maxín e Pesde-
lán. A festa celébrase ovenres 6 e
sábado 7 de agosto, sendo este úl-
timo o día grande, cos concertos e
demáis actividades en torno ao
pasado prehistórico.

OURENSE    
¬CINE. Universo Crebinsky. O
espectáculo combina a proxección
deste filme galego coa interpreta-
ción en directo da súa banda so-
nora, evocando os mellores mo-
mentos do cine mudo.  O luns 16
de agosto, lugar e hora non con-
cretados aínda.
¬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 per-
fecto.
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 da Deputación.
¬EXPO. Caixa de tormentas.
Pinturas de Ruth Morán, expostas
até o 31 de xullo, na Galería de Arte
Marisa Marimón.Poio.

PONTE CALDELAS
¬MÚSICA. Lolapop.Festival de
música pop que coincide coas Fes-
tas dos Dolores. Os grupos partici-
pantes son Standstill, Niños Mu-
tantes, Napoleón Solo, L.A., The
Right Ons e Niño y Pistola. O sá-
bado 14 de agosto, a partir das
19:00, entradas a8 e 12 euros.

PONTEVEDRA
¬EXPO. A cidade do infinito.
Unha exposición de imaxes enri-
quecidas con paneis explicativos e
datos, que transmiten os bos resul-
tados da acción da Fundación Vi-
cente Ferrer na India. No Centro so-
cial Caixanova.
¬EXPO. Francisco Leiro. Cele-
brando o Códice Calixtino.

LUGO
¬ACTO. Lugo cidade: visitas te-
atralizadas.Novo espectáculo te-
atral que servirá este ano para pre-
sentar a zona vella da cidade e a súa
muralla romana tanto a visitantes e
cidadáns. O espectáculo comeza
xunto o Centro de Interpretación da
Muralla na Praza do Campo e fre-
mata no tramo peonil da Ronda da
Muralla, de venres a domingo.
¬ACTO. Aulas Abertas. Espazo no
que poden participar en actividades
diversas: traballos manuais, saídas
ao exterior, xogos, etc. Haberá Aulas
Abertas nos centros da Milagrosa,
Lamas de Prado, Fingoi, Uxío Novo-
neyrae Sagrado corazón, todo o mes
de agosto, de luns a venres e de
09:00 a 14:00.
¬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-

¬MÚSICA. Fabulosos Cubatas
Focking Brothers. Concerto
para o sábado 7 de agosto, ás 21:00,
nas pistas polideportivas de San Pa-
blo de Catabois.
¬TEATRO. A parábola do rei. A
compañía Malapécora Teatropre-
senta esta obra cómica o sábado 21
de agosto, ás 21:00, entrada de
balde, na Asociación de Mulleres
Amistad de Santa Mariña. 

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.

GUITIRIZ
¬MÚSICA. XXXI Festival de Par-
diñas. A veterana cita do folk e a
artesanía chega xa aos 31 anos de
existencia. As actuacións deste ano
serán, para o sábado 7 de agosto, as
de GalegoZ, Canteca de Macao,
Bellón Maceiras Quinteto e Äl Ja-
wala. E para o domingo 8,  Cé Or-
questra Pantasma, Pelepau, Pa-
blo Seoane, Xosé Manuel Budiño,
Alalé e Güintervan. En Pardiñas.

ANOSATERRA
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O filme galego Os Crebinsky
será proxectado en diversas lo-
calidades, nun espectáculo cha-
mado Universo Crebinsky, que
incorpora a banda sonora inter-
pretada en directo.

Homenaxe a 
José Afonso
Un grupo de músicos e cantores

galegos e portugueses de diversa

procedencia musical, constituíuse

no Colectivo Zeca Afonso,

apoiándose e colaborando para

cantar as músicas deste grande

creador portugués  e cidadán

exemplar, que mantivo fortes  lazos

afectivos e solidarios co idioma e a

cultura galega.

José Afonso cantara pola pri-

meira vez o seu mítico tema Grân-

dola Vila Morena nun recital en

Santiago, e aquí fixo amizade con

xente como Benedictoou Xico de

Carinho (membro deste colec-

tivo), entre outros e outras.

Neste concerto de homenaxe,

nos 80 anos do nacemento do

cantor de Setúbal, participan

José Pumar (grupo Na Virada),

voz, flauta, acordeón e percusión

galega; Pili Gonçalves (Os Carun-

chos), voz,percusión; Tino Vaz

(Cantautor) voz, guitarra, percu-

sión; Ana Ribeiro (Canto de In-

tervención, Ass. Josá Afonso,

Porto), voz, guitarra; Helena Sar-

miento ( Fadista, Porto) voz; Xan

López (Ex-Treixadura), voz, guita-

rra; Xico de Carinho ( Na Virada),

harmónicas, percusión.

O Colectivo ofrecerá unha mos-

tra do repertorio de José Afonso

nos seus diferentes estilos e músi-

cas,  como Os Vampiros, Canto

moço, Menino do Bairro negro,Alípio

de Freitas, Balada de outono,  A

morte saiu rúa, Cantar galego, ou

Vira de Coimbra, entre outros. 

Para rematar,  todos os membros

do Colectivo  cantarán os temas O

que faz falta e o  emblemático

Grândola,vila morena.

Organiza a Concellería de Cul-

tura do Concello de Redondela, e

colaboran a Associação José

Afonso (AJA) e a Sociedade Cultu-

ral Na Virada.
Sábado 31, ás 22:00, Praza da Torre

de Redondela, entrada de balde.

¬ MÚSICA

Membros do Colectivo José Afonso nunha homenaxe no Coliseu do Porto.

Festival de Pardiñas, en Guitiriz.
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¬MÚSICA. Festival Intercul-
tural Musikeo. Neste evento
teñen cabida estilos tan diversos
coma o pop, o rock, o  indie, o
metal, o funky, o hip-hop e a elec-
trónica.O venres 6 de agosto ac-
túan Remakers, Uzzhuaïa, ¡Pen-
dejo!, Sota de palos, Escala
Drinker, Tarde, Mal y Arrastro e
Mr Fishman a.k.a. DJ Dr Think.
O sábado 7, Gansos Rosas,
Speak Low, Nothink,
FuzzManta, The Black Rose
Road, Beetle Judge, Calcio 20 e
Mr Fishman a.k.a. DJ Dr Think.

RIÓS
¬MÚSICA. Concerto de Luar Na
Lubre. O grupo folk galego,
apunto de cumplir os 25 anos na
música, dará un concerto dentro da
programación do Xacobeo Camiño
da música, o sábado 14 de agosto, ás
00:30, na Praza do Concello.

SANTIAGO
¬ACTOS. Choiva de contos.
Cada sábado, a biblioteca compos-
telá acolle unha actividade de con-
tos dirixida aos nenos e nenas. Ás
12:00, na Biblioteca Ánxel Casal. 
¬EXPO. Os mundos de Gonzalo
Torrente Ballester.   Mostra que
percorre a traxectoria vital e literaria
do escritor a través de máis de 200
pezas, con manuscritos, libros, artigos
de prensa, cartas, fotografías, cadros,
debuxos e diversos documentos e
obxectos. Até o 19 de setembro, na
Fundación Torrente Ballester. 
¬EXPO. Pano de fondo. Os seus
comisarios son os expertos en foto-
grafía Manuel Sendón e Xose Luís
Suárez Canal. A exposición aborda
o  retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dunha forma es-
pecial na primeira metade do século
XX, período de gran riqueza neste
aspecto. Até o 31 de agosto, no Cen-
tro Cultural Caixanova.

GUIEIRO.43.

destaque aparte para máis detalles).
Terá lugar o sábado 31 de xullo, ás
22:30, na Praza da Torre.

RIANXO
¬MÚSICA. Festival Antrospi-
nos. Na terceira edición deste
certame poderemos escoitar a:
(venres 30) A Compañía do
Ruido, Tiruleque, Falperrys e Es-
timaba que viñeras. O sábado
tocan: Funky Style Brass, Festi-
cultores Troupe, Cuchufellos e
A Banda da Balbina. Este venres
30 e sábado 31, acampada libre,
en Taragoña.

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.

RIBADEO
¬CINE. Festival On. O Festival
Creativo de Curtas- On (antes de-
nominado On&Off) chega á súa VI
edición, na que volverán confluír na
sección oficial películas de curta du-
ración procedentes de países de
todo o mundo. Desde este xoves 29
de xullo ao domingo 1 de agosto,
polas rúas de Ribadeo.

ANOSATERRA
29 DE XULLO  - 1 DE SETEMBRO DE 2010

Quere saber máis?                                       anosaterra.com

El Sueño de Morfeo é un dos grupos que animarán musicalmente as Festas da Peregrina pontevedresas

Luar na Lubre, dentro da progra-
mación xacobea Músicas no Ca-
miño, dará un concerto no con-
cello ourensán de Riós, a media-
dos do mes que ven.

O Festival Antrospinos de Taragoña.
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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. Terre de personne. O
fotógrafo francés Pierre Gonnord
presenta o seu último traballo, unha
investigación da alma humana a tra-
vés de fotografías de aproximación
psicolóxica aos persoaxes. Até este
domingo 1 de agosto, no  convento
de San Martiño Pinario.
¬EXPO. In Search of the Mira-
culous: trinta anos despois.A
mostra ilustra a historia do artista
Bas Jan Ader, que formou parte da
primeira xeración de artistas con-
ceptuais que xurdiron en Los Ange-
les a mediados dos anos 70. Até o 5
de setembro, no CGAC.
¬EXPO. 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. Jean Michel Jarre. O
gran pioneiro da música electrónica

constitue unha das actuacións este-
lares do minguado Xacobeo. Clau-
surará as Festas do Apóstol cun con-
certo que integra a máis avanzada
tecnoloxía en son, luces e efectos es-
peciais, pirotecnia. Será este sábado
31, ás22:30, na Praza do Obradoiro.
¬MÚSICA. Gran Gala Lírica do
Xacobeo. Algúns dos mellores
cantantes de hoxe (Maria Guleg-
hina, Cristina Gallardo-Domâs,
Desirée Rancatore, sopranos; Ma-
ría José Montiel, mezzosoprano;
Marco Berti , Celso Albelo, teno-
res), nunha gala lírica baixo a batuta
do único director español que dirixe
habitualmente na Ópera de Viena,
M. A. Gómez Martínez. O mércores
4 de agosto, ás 20:30,entradas de 16
a 7 euros, no Pazo de Congresos.
¬MÚSICA. Quinteto da New
York Philharmonic. Cinco dos
músicos membros da prestixiosa or-
questra norteamericana presén-
tanse  para ofrecer un programa de

música de cámara no que interpre-
tarán repertorio de Mozart e
Brahms. O venres 13 de agosto,  ás
21:00, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Mine Kawakami. A
pianista e compositora xaponesa
prosegue en Santiago a súa xira por
Galiza, que a levará en setembro ta-
mén a Lugo e Ourense. O martes 24
de agosto dará un concerto en San-
tiago, co auspicio do Xacobeo, en
horario e lugar aínda por concretar.
¬MÚSICA. Chayanne. O artista
portoriqueño chega coa súa xira de
presentación No hay imposibles, fa-
cendo parada na capital galega con
once novas cancións e un aire fresco
e vitalista. O venres 27 de agosto, ás
22:30, no Multiusos Fontes do Sar. 
¬MÚSICA. Muse. A gran atracción
até agora do Xacobeo, coa pre-
senza deste popular trío inglés,
que comparecerá o venres 27 de
agosto, no Monte do Gozo (infor-
mación aparte).

¬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/ÓPERA. Parsifal. A derra-
deira obra mestra deRichard Wag-
ner, un drama existencialista sobre a
condición humana que nos últimos
anos ten regresado con renovado
interese aos principais escenarios
operísticos, chega a Santiago coa
Royal Liverpool Philharmonic,
oCoro da Ópera Nacional de Brno
eVasily Petrenko como director. O
martes 24 de agosto, ás 19:00, no
Auditorio de Galicia.

SANXENXO
¬EXPO. Nós tamén fomos emi-
grantes . Unha importante colec-
ción de fotografías que, despois de
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A destacada pianista xaponesa
Mine Kawakami, que aborda
desde a formación clásica todo
tipo de estilos musicais, toca, na
súa xira por Galiza, o 24 de
agosto en Santiago.

Curso de Danza Africana en Bueu
É unha modalidade dirixida a aquelas per-
soas interesadas no exercicio rítmico, enerxé-
tico, e liberador. A súa música é o son máis
ancestral; o dos tambores e ofrécelle ao
corpo a oportunidade de vibrar e de gozar co
movemento. 
A danza africana está asociada ao son dos
tambores. Ao bailar transformamos a súa mú-
sica en movemento. “A percusión é unha lin-
guaxe: os instrumentos falan. O ritmo flúe por
brazos e pernas, e do interior sae unha ener-
xía de ánimo ledo que nos axuda a liberar to-
das as tensións que levamos dentro”.
Calquera persoa pode aprender a bailala,
máis para iso precisa coller a conciencia de
cada unha das partes do corpo que posui-
mos. “Saber danzar é en primeiro lugar, e so-
bre todo, coller conciencia do teu corpo e
seres capaz de importe certos movementos,
certos acenos, en harmonía cun ritmo musi-
cal dado”. 
Imparte o obradoiro: Cristina Málvarez. Coñe-
ceu a Danza Africana con Germaine Acogny
no State Internacional de Dansa Moderna i
Jazz de Anna Maleras (Sitges 1991). Ao pouco
tempo marchou a Senegal onde mantivo
contacto directo coa cultura e a danza tradi-
cional africana. Continuou a súa formación
con diversos cursos realizados por mestres de
Ghana, Costa de Marfil, Angola, Togo, etc. E
iniciouse tamén nos ritmos afrocubanos e
afrobrasileiros. Na actualidade imparte clases
en Vigo e Pontevedra, e traballa no proxecto
artístico: Mesturas danza. 
Os cursos serán os días21 de agosto e 18 de se-
tembro. Dende ás 11h30 até ás 13h30. O prezo
será de 15 € por curso. Contacta no email:
info@aturuxo.net ou nos teléfonos: 658 93 75 56
(Cris) ou 679 61 26 55 / 625 91 00 63 (Aturuxo).

27º Certame 
de Pintura Concello de Cambre
A este certame convocado polo concello de
Cambre poderán concorrer os artistas de cal-
quera nacionalidade residentes en España,
que así o acrediten, cun máximo de dúas
obras. Non poderán acceder ao primeiro e se-
gundo premio aqueles artistas que xa fosen
galardoados con estas distincións en anterio-
res edicións.
As dimensións serán: 165x165 cm, o formato
máximo e 90x90 cm, o mínimo. As obras que se
presenten deberán ser únicas, orixinais e non
premiadas noutro certame. Faranse sobre cal-
quera tipo de material a excepción do vidro,
con tema e técnica libre, sen enmarcar ou en-
marcadas cun listón.
Data de inscripción:
Do13 de setembro ao 30 de setembrodo
2010, ambos incluidos

A dotación será : 1º premio: 8.000,00 euros, 2º
premio: 4.000,00 euros,dous accésit.
Para máis información:
Biblioteca Municipal Central
r/ Samosteiro, núm. 4-B, 15660 Cambre (A Co-
ruña). Tels.: 695 107 351 – 981 613 193
info@certamepinturacambre.org
www.cambre.org.

Musicando a Carballo Calero
A AGAL convoca este concurso, do que repro-
ducimos as bases na escrita empregada por
dita asociación:
“Este é um concurso musical ideado pola AGAL
(Associaçom Galega da Língua), em colabo-
raçom com o portal de música em galego Ko-
munikando.net.
Quem se pode apresentar?
Todos os grupos ou solistas de qualquer estilo
musical.
Como tendes que fazer?
Mui simples. Só tendes que nos enviar umha
cançom em formato MP3. No site disponhe-
des de umha secçom com material para ela-
borardes os vossos temas. Existem várias
possibilidades:
1. Podedes musicar um poema. Oferecemos
umha ampla seleçom para escolherdes o que
melhor se adapte aos vossos estilos.
2. Podedes modificar os poemas de várias for-
mas para facilitar a adaptaçom musical:
Selecionar parte do poema.
Fazer ligeiras variações em frases ou palavras
sem perderem o sentido geral.
Cortar e colar fragmentos de poemas dife-
rentes.
Engadir versos ou estrofes da vossa criaçom
sempre que nom desvirtuem o original.
3. Fazer samplers com os áudios que vos facili-
tamos.
Manda-nos o tema em formato mp3 para aper-
loca@komunikando.netEste endereço de e-

mail está protegido contra spambots. Você
deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
As cançons serám penduradas no Portal Ga-
lego da Língua www.pglingua.org e em Komu-
nikando.net para poderem ser desfrutadas por
todo o mundo.
Ademais do tema em formato mp3, manda-
nos a foto da banda e um breve texto de apre-
sentaçom assim como um correio electrónico
de contacto.
Os temas deverám estar licenciados com Crea-
tive Commons.
Importante: o prazo para enviar os temas fina-
liza o dia 20 de outubro.
Os grupos ganhadores
Os grupos ou solistas ganhadores serám eleitos
baixo um sistema misto de votaçom popular
via Internet + um tribunal integrado por pes-
soas vinculadas de umha ou outra maneira ao
difícil mundo da música. Os nomes dos ganha-
dores e ganhadoras serám conhecidos no dia
30 de outubro, 100 aniversário do nascimento
de Carvalho Calero.
Mas… há prémio ou nom o há?
O prémio para o grupo ou solista ganhador
será umha semana num estúdio profissional de
música para gravar os temas que considere
oportuno e três dias mais para as misturas e
masterizaçom do disco. O disco incluirá o tema
enviado ao concurso, e será editado com li-
cença Creative Commons.
E lembrai...
O objetivo final deste concurso é dar a conhe-
cer a figura dum homem que fijo umha análise
rigorosa da nossa realidade linguística e foi con-
sequente com ela, umha pessoa que escolheu
seguir os ditados da razom e do coraçom antes
que os caprichos do estômago. Por todo isto foi
silenciado, por todo isto queremos sonorizá-lo.
Portanto, quantos mais forem os participantes
e quantas mais forem as melodias mais rico
será o nosso contributo. “

¬ CONVOCATORIAS
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cional de Clown de Galicia,
Festiclown. O veterano encontro
desenvolverase até o domingo 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.

ZAS
¬MÚSICA. XXVII Festa da Car-
balleira. A clásica cita do folk ga-
lego chega un ano máis. Será o sá-
bado 7, e as actuacións principais,
con entrada a 5 euros+CD, serán a
partir das 21:00, cos galegos  Clan
Maragato, Quenpallou e a Banda
Potemkim, Kepa Junkera (Euskadi)
e Gwendal(Bretaña). 

forma parte do programa de activi-
dades organizadas pola Sociedade
Estatal de Conmemoracións Cultu-

rais (SECC), coa colaboración da
Obra Social Fundación La Caixa, e a
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
Inaugúrase en sete cidades simulta-
neamente, e ten que ver coa idea da
viaxe na arte. No Museo do Mar.
¬EXPO. Voando cara á terra.
Este foi o proxecto gañador da máis
recente convocatoria do Premio
para novos comisarios, que en 2009
foi convocado conxuntamente polo
MARCO de Vigo e o FRAC Lorraine,
Fonds Régional d'Art Contemporain
de Lorraine, Francia. Até o 29 de
agosto, no MARCO.
¬MÚSICA. Mika. Chámase Michael
Holbrook Penniman Jr., pero todos
o coñecemos como Mika, o rapaz
británico de orixe libanesa que se
converteu nun dos maiores fenó-
menos do pop internacional e no
amo das pistas de baile . Estará o sá-
bado 14 de agosto, ás 22:30, no Au-
ditorio deCastrelos.
¬TEATRO. XI Festival Interna-

ter itinerado por diferentes puntos
da xeografía galega, amosa agora a
historia da emigración galega e es-
pañola ao longo do século XIX. Do 4
de agosto ao 26 de novembro, na
Sede Náutica Caixa Galicia.

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
Ambel, que se manterá aberta nos
meses de xullo e agosto,  na Sede
da Diputacion.
¬EXPO. Anticorpos. Obras de
Fernando & Humberto Cam-

pana 1989-2009. Os brasileiros
Fernando e Humberto Campana
son autores dalgúns das iconas ac-
tuais do deseño, e nas últimas dúas
décadas lograron situarse entre os
deseñadores de maior éxito. Até o26
de setembro, na Fundación Barrié de
la Maza.
¬EXPO. Luís Seoane: razón e
compromiso. Chega a Vigo a
mostra formada por 45 obras reali-
zadas por Luís Seoane ao longo da
súa traxectoria. Ampliada até finais
de agosto, no Centro Cultural Caixa-
nova.
¬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
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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.

� 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.

�Chámome Ricardo, teño 37 anos.
Busco rapaza de entre 25 e 40 anos
para amizade. Que sexa sincera, ho-
nesta e sinxela, é dicir, boa xente. De
Ourense ou arredores. T.: 699380512.
Chamar polas tardes.

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

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

� Véndese colección do Faro de
Vigo do centenario (1952). Preguntar
por Carlos. T.: 986 490688.

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

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

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

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

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

� Véndese en Ribeiraembarcación
de fibra 3,60x1,60 marca RAIDER do
ano 2007 e remolque de 5 m. Homo-
logados. 2.000 euros. T.: 618 156964.

� 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.

� Alúgase piso en Ribadeo. T.:
676727510.

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

� Véndese casa de 2 plantas, colin-
dante á estrada en Miraflores, Sár-
doma. T.:  662429689.

� 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 cantante e compositor inglés
de orixe libanesa Mikaestará en
castrelos a mediados do mes de
agosto.

Festa da carballeira en Zas.
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Luís Tosar, Geraldine Chaplin
ou Manuel Manquiña achegan
voces nun elenco virtual no
que –non podía ser doutro
xeito coas truculencias da
trama– o mesmo Paul Naschy
fixo unha das súas derradeiras
achegas cinematográficas. Un
presidiario fugado na busca do
botín oculto anos atrás acaba
atrapado nunha aldea da Gali-
cia profunda xacobea.

Coñecerás
o home dos teus soños
Dirixe: Woody Allen.
Intérpretes: Antonio Banderas,
Anthony Hopkins.
Comedia. EE UU, 2010

O prolífico Allen volve a Lon-
dres tras o paréntese do grato
experimento multicultural que
foi Vicky, Cristina, Barcelonae o
circunstancial retorno neoior-
quino da cáustica Se a cousa
funciona. Faino cunha come-
dia de enredos sobre parellas e
infidelidades con toque fantás-
tico e pouso amargo. En des-
carga da conciencia do cineasta
clarinetista diremos que o título
de estrea estatal, impropio do
director, é cousa dos distribui-
dores peninsulares; a tradución
correcta do orixinal sería un
máis misterioso Coñecerás un
estraño alto e escuro.�

CINE,TV,DVD.46.

EN CARTEL.
O Equipo A
Dirixe: Joe Carnahan.
Intérpretes: Liam Neeson,
Bradley Cooper.
Acción. EE UU, 2010

O verán pasado foi cousa da se-
gunda entrega dos Transfor-
mers e dos recauchutados GI-
Joesde Dennis Quaid; este ano
a nostalxia freakydos 80 vén da
man do novo Karate Kid, de
iminente estrea, e desta revisi-
tación deluxedo mítico Equipo
A. Neeson ponlle o grao de ve-
teranía ao novo coronel Hanni-
bal Smith; Bradley Cooper –Re-
sacón en Las Vegas, Tola obse-
sion– é o novo rostro de Fénix;
seguindo a estela de Mr. T, o loi-
tador profesional e ocasional
actor Quinton Rampage Jack-
son interpreta a M.A. Barracus
e Sharlto Copley, o atribulado
protagonista de Distrito 9,dálle
o punto xusto de esquizofrenia
ao novo Murdock. Os flocos de
millo virán con nocilla, supoño.

Splice. Experimento mortal
Dirixe: Vicenzo Natali.
Intérpretes: Adrien Brody,
Sarah Polley.
Ciencia ficción. Canadá, 2009 

Levabamos un par de anos sen
noticia do director da funda-
mental Cube, o realizador es-

Girlfriend Experience, cine de
guerrilla baixo mínimos: Cinco
días na vida dunha prostituta
de luxo neoiorquina narrados
como un collagevisual de estilo
xélido e distanciado.

O apóstolo
Dirixe: Fernando Cortizo.
Animación. Galiza, 2010

A grande aposta conxuntural
da animación galega para esta
temporada xacobea é, ade-
mais, a primeira longametraxe
de animación stop motion
producida comercialmente no
mercado estatal, e busca che-
gar a todos os públicos a base
de humor negro e farsa gran-
guiñolesca coas tradicións et-
nográficas da Galicia da Santa
Compaña e as lendas do Ca-
miño como pano de fondo.

tadounidense afincado no Ca-
nadá Vicenzo Natali. Nas últi-
mas temporadas pouco máis
ca unha presenza testemuñal
na colectiva Paris, Je T'aime e
o making of de autor Getting
Gilliam, sobre a rodaxe de Ti-
deland de Terry Gilliam. Re-
gresa integrando novos ingre-
dientes na súa habitual paleta
de ciencia ficción bizarra e re-
torcida, enredada agora en
asuntos de bioética para rede-
finir o subxénero dos mad
doctors con Brody e Polley
cruzando liñas perigosas na
experimentación xenética.
Non está mal como retorno
aínda que os seguidores, segu-
ramente, estarán máis ansio-
sos por saber como evolu-
ciona o seu proxecto de adap-
tar o Neuromante de William
Gibson, a Biblia do xénero cy-
berpunk.

Life During Wartime
Dirixe: Todd Solondz.
Intérpretes: Paul Reubens,
Ally Sheedy.
Comedia. EE UU, 2009

Volve o “Michael Haneke” do
cine independente norteame-
ricano, despois de amargar o
riso dos incondicionais da co-
media disfuncional con fitas
como Benvido á casa das bo-
necas, Happiness ou Cousas
que non se esquecen. Volve

Xosé Valiñas

xostregar a mala conciencia
das clases medias estadouni-
denses cunha das súas paro-
dias marcianas na que o tópico
de explicar as relacións familia-
res e afectivas, como se dunha
confrontación bélica se tratase,
adquire unha nova dimensión.
Entre as personaxes desta traxi-
comedia coral, unha muller
que trata de refacer a súa vida
tras o encarceramento por pe-
dofilia do marido, ou a irmá
que non acaba de superar a de-
pendencia dun antigo preten-
dente morto, encarnado polo
inclasificábel Paul Pee Wee
Reubens. Outra que se suma á
compañía Solondz é a ex raíña
do cine adolescente dos 80, Aly
Sheedy, protagonista, entre ou-
tars, d'O Club dos 5, St Elmo
punto de encontro ou Curto-
circuíto.

E EN AGOSTO...
The Girlfriend Experience
Dirixe: Steven Soderbergh.
Intérpretes: Sasha Grey,
Chris Santos.
Drama. EE UU, 2009

Posuído por unha febril activi-
dade creativa dende hai anos
–vaia por diante que calidade e
cantidade case nunca van da
man–, tras finiquitar a xigan-
tesca Che,Soderbergh meteuse
de xeito simultáneo n'O so-
prón,con Matt Damon e nesta

Os personaxes protagonistas d’O Equipo A. Intre de Life During Wartime.

Sarah Polleynunha escena de Splice Anthony Hopkinse Naomi Wattsen Coñecerás o home dos teus soños.

Sasha Greyen Girlfriend Experience.

Set de rodaxe d’O apóstolo.
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Ademais de ser un recurso moi utilizado no cine, a imaxe do xadrez é un elemento
bastante frecuente no campo da publicidade. Usado para evocar e ligar o obxecto
publicitado coa distinción, a elegancia e o misterio dos trebellos, así como coa estra-
texia e coa exclusiva sofisticación que parece emanar da conxunción dos move-
mentos exercidos desde unha irreal pero convincente atmosfera de beleza, orde e
control nun mundo máxico en constante loita de forzas, en pugna de contrarios
simbolizada nas cores opostas dos escaques e nas pezas brancas e negras. Anuncios
de automóbiles, hamburguesas, ordenadores, whiskies, empresas de márketing, ta-
bacos, cervexas, viños, perfumes e ata da coca-cola e da pepsi utilizaron os distintos
motivos do xadrez e o seu aire de exclusividade para publicitar os seus produtos. 

Brancas xogan e dan mate en tres xo-
gadas.

As destilerías que fabrican o whisky
escocés Highland Queen foron crea-
das en 1798 e o seu nome é un home-
naxe a María I de Escocia, raíña de vida
tempestuosa e tráxica morte máis co-
ñecida como María Estuardo. High-
land Queen utilizou nalgunhas das
súas anadas o xadrez para a publicitar

o seu producto, ata tal punto que en
varias das súas etiquetas se chegou a
editar algún problema de xadrez. Este
é o caso da posición de hoxe, da que
descoñezo o autor, pero que baixo o
título de The queen dominates lucía
elegantemente no frontal da botella
ao tempo que invitaba a degustar
unha copa do licor mentres se resol-
vía. O problema non presenta gran di-
ficultade e invitamos ó lector a tentar

resolvelo antes de mirar a solución.
Trátase dun mate en tres xogadas, e a
clave está en que as negras están afo-
gadas e o único peón que teñen esta
bloqueado.  
1.Cb2 cxb2 2.Ca1 bxa1D 3.Dxa1#
Mate.

crucigrama

autodefinido

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

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Pimeira letra. 2- Droga artificial asociada á época de apoxeo dos

hippies. 3- Torrente de auga que baixa revolta. 4- Detracción de diñei-

ro para un gasto colectivo. 5- Parte dun mecanismo ou engranaxe.

Empresa de gasolineiras portuguesa. 6- Arrincar a alguén e á forza do

seu hábitat natural. 7- Animal doméstico do que se di que se apro-

veita todo, até o rabo. Símbolo do Boro. Membro dunha etnia que

invadeu Gran Bretaña no tempo en que estaba habitada polos bre-

tóns ou celtas. 8- Xesto ou sinal cos que un trata de chama-la aten-

ción ou comunicar algo. Mineral radioactivo do que se di que hai

moito no subsolo granítico galego. 9- Proxectos, intencións medita-

das. Xofre. Dise do terreo moi fértil e productivo. 10- Enimigos, partes

que se enfrentan, aínda que sexa sen violencia. 11- Eira. Vocablo lati-

no que significa “contra”. 12- Pintura ou debuxo que representa a cara

ou corpo dunha persoa. 13- Manía de orixe nervioso. 14- Mamífero

plantígrado. 15- Símbolo do osíxeno.

Verticais:

1- Amperio. 2- Partido Comunista de Portugal. 3- Táboa curvada que

con outras forma os pipotes, pipas... 4- Dereito medieval que o señor

feudal tiña sobre as fillas dos seus servos. 5- Estar en desacordo, non

cadrar. 6- Natural das terras do Deza. Para ser eles, “para ......”. 7- Curvar

accidental ou intencionadamente unha madeira. Asignación dunha

cantidade a partes iguais entre varias persoas. 8- Coller, agarrar. Sím-

bolo do Rubidio. Temible corpo militar nazi. Natural do país dos zares,

e dos soviets. 9- Máquina para extraer lama, pedras, area, etc., dos

portos de mar ou outra extensión de auga. Home avarento. 10-

Outro xeito de decir “ademais”. Aluga ou dispón un barco, coche ou

avión para transportar mercadorías ou persoas. 11- Persoa faladora á

que lle gusta facer bromas. 12- Aves, mais das de voar. 13- Elementais

máquinas circulares que valen para eso, circular. 14- Croucho, froito

da nogueira. 15- Escoitaba. 

Highland Queen
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H. Vixande
AAss  mmiiññaass  pprrooppiieeddaaddeess,,  uunnss  tteess--
ttooss  qquuee  tteeññoo  nnoo  bbaallccóónn,,  eessttáánn
iimmpprroodduuttiivvooss..  QQuuee  ppooddoo  ffaacceerr??
Botarlles un pouco de compost
e plantarlle, por exemplo, unhas
leitugas, que van moi ben nas
terrazas e non ocupan moito si-
tio. Tamén pode poñer unhas
plantas aromáticas: asubiote ou
menta... especies para a cociña.
CCoonn  ccaattrroo  mmaacceettaass  ddee  ttaammaaññoo
mmeeddiioo,,  eexxaaccttaammeennttee  ccaannttoo
ppooddoo  pprroodduucciirr  ee  qquuee??
Nun pode ter unha leituga.
Para tomate xa precisa vinte li-
tros de substratos. As aromáti-
cas van ben en testos peque-
nos. Eu tiña cinco leitugas en
dúas xardineiras e ía collendo
follas para a ensalada todos os
días. Tardan mes e medio en
medrar e logo tes para tres ou
catro semanas. Os tomates son
máis polo chiste de telos que
polo resultado que dan.
CCoommoo  ppooddeemmooss  aapprreennddeerr  aa
ccuullttiivvaarr  ttoommaatteess  nnaa  ccaassaa??
Na nosa páxina web temos un
manual básico de horticultura
en macetas, inclúe calendarios
e ese tipo de datos.
MMaaiiss  aa  hhoorrttiiccuullttuurraa  uurrbbaannaa
sseerráá  aallggoo  mmááiiss  ccaa  iissoo..
Calquera terra en espazo ur-
bano que se empregue para
cultivar unha horta é horticul-
tura urbana. As hortas dos pa-
tios de atrás son iso. As mace-
tas representan a parte máis
pequena e, pola falta de es-
pazo, a máis complicada.

Laura Caveiro

U -lo verdadeiro sentimento
galeguista? Quo usque

tandem abutere, Catilina, pa-
tientia nostra?

No conto da Raíña das Neves
fálabase dun troll que un día se
puxo de moi bo humor porque
fabricara un espello especial:
todo o bo e fermoso que nel se
reflectía diminuía ata case esfu-
marse, mentres que o malo e feo
se intensificaba e facía máis visi-
ble. A través daquel espello os
lugares máis silandeiros e cal-
mos parecían a pista dunha dis-
coteca onde soa Gloria Gaynor,
e as mellores persoas víanse fre-
akys, tan desfiguradas que ape-
nas as podían recoñecer. 

Os trasnos que asistían á es-
cola de bruxaría dicían que o es-
pello era marabilloso, pois por
fin podía verse o mundo tal
como era en realidade. Pasea-
ron o espello por todos os re-
cunchos. Chegou un momento
en que xa non quedaba nada
que non tivese sido deformado
ao se reflectir nel. Pero quixeron
chegar cada máis alto e máis
lonxe, e canto máis subían máis
lles pesaba o espello, ata o punto
de non ser quen de poder sos-
telo. O espello, de tanto mene-
alo, fóiselles das mans. Estre-
louse contra a terra facéndose
anacos. A partir dese intre aínda
causou máis trastornos , pois os
cachiños voaron ata meterse
nos ollos das persoas, facendo
que estas só visen unha inexis-
tente imposición do galego. 

O caso é que algúns anaqui-
ños do espello ficaron flotando
polo aire, na noite escura. Tan
escura que custaba crer que a
noite máis escura sempre pre-
cede ao amencer.�
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César Lorenzo Gil

Quen pense que da
crise nos vai sacar a
grande empresa ou as

oposicións, ten a mira errada.
Galiza precisa hoxe fixarse no
traballo da pequena industria,
da cativa iniciativa privada que

estira con ilusión, talento e
vontade os poucos cartos cos
que pode contar. O avance tec-
nolóxico e a gran formación
dos máis novos permite que

desde a periferia esteamos no
centro do mundo, no miolo do
mercado. A idea non é nova. Xa
Vicente Risco alertaba dos tri-
póns que pasaban as tardes no
casino esperando quinque-
nios ou prebendas do Estado.
Admiro a quen, contra todas as

leis do curto prazo, un día pro-
ponse converter unha boa idea
nun pequeno punto de acceso
á prosperidade. Exemplos so-
bran: nas tecnoloxías da infor-
mación, na edición, no agro,
na enxeñaría. Migalla a migalla
gañando un pan que comer.�
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Nisto, o importante é practicar
e cun pouco de terra e semen-
tes comezar a cultivar.
¡¡QQuueerreenn  qquuiittaarrlllleess  ooss  iinnggrreessooss
aaooss  aaggrriiccuullttoorreess??
Non! Hai espazo para todo o
mundo. Non pretendemos
producir o que se necesita.
Máis ben aprender a recoñecer
a calidade ou saber que se dá
en cada temporada para poder
compralo ao comercio local. A
horticultura urbana contribúe
a achegarlles a produción local
aos consumidores.
EE  oo  llaabboorr  ddaa  aassoocciiaacciióónn  eenn  qquuee

ccoonnssiissttee??
Sobre todo, en poñer en con-
tacto a xente que se está a in-
troducir, para que non se sinta
soa. Somos un nexo entre gru-
pos e individuos e temos ini-
ciativas en todas a cidades. Es-
tamos ensinándolles a forma-
dores para poder dar cursiños
posteriormente.
AA  vveerrddaaddee  éé  qquuee  tteemmooss  mmooii
pprróóxxiimmaa  aa  mmeemmoorriiaa  ddaa  hhoorrttii--
ccuullttuurraa..
Iso axuda. Sempre coñeces al-
guén cun pouco de terra que
cha poida deixar ou que che

axude. Menos os urbanitas.
HHaaii  nnoovvaa  aaccttiivviiddaaddee  vviissííbbeell??
Hai moito interese. A nosa aso-
ciación ten moi poucos meses
de vida e apareceu moita xente
a preguntar por hortos comu-
nitarios ou para aprender a
cultivar nas terrazas. Colabora-
mos con Verdegaia, porque a
xente o os propios concellos
están a amosar interese.
DDííggoooo  ppoorrqquuee  aaíínnddaa  ssee  vveenn  aass
hhoorrttaass  ddee  ttooddaa  aa  vviiddaa  nnooss  cceenn--
ttrrooss  ddaallgguunnhhaass  cciiddaaddeess..
Só hai que saír un pouco do
centro para atopar hortas.
Tanto os xardíns, como os des-
campados ou as partes de atrás
das casas son ideais para a hor-
ticultura urbana.
DDaa  vveennddaa  nnoonn  ssee  ooccuuppaann,,  nnoonn  éé??
Non. Animamos ás cooperati-
vas de consumo para que pro-
duzan parte do alimento que
lles venden aos socios. É moi
difícil que sexa todo pola falta
de espazo. Non todos temos
que ser agricultores.
OOuu  sseexxaa,,  ooss  ttoommaatteess  qquuee  ppllaannttee
ddaarraannmmee  ssaattiissffaacccciióónn,,  mmaaiiss
nnoonn  mmee  qquuiittaarráánn  aa  ffaammee..
Non, pero pode empezar cun-
has leitugas, unhas espinacas
ou uns saramagos, que duran
todo o verán.
EE  aa  aaggrriiccuullttuurraa  vveerrttiiccaall  qquuee  éé??
Outra solución á falta de es-
pazo. Se tes o balcón pequeno,
amoreas as macetas en vertical
aproveitando calquera estru-
tura. O importante é que che-
gue a luz a todos os lados.�

Fátima Silva, da Asociación Galega de Horticultura
‘Temos un manual básico para cultivo en macetas’

’’Os cachiños metéronse
nos ollos das persoas,
que  só vían
unha inexistente
imposición
do galego” 
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É a coordinadora xeral da Asociación Galega de Horticultura Urbana (hortaurbana.blogspot.com),
unha entidade con poucos meses de vida que pon en contacto aqueles que se queren
aproximar a esta actividade. Chámase Fátima Silva. 
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