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Xosé Cuíña no Parlamento,
sobre un cadro de Xaime Quessada,
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Seguen a formar parte da paisaxe urbana pero cada día pasan máis desapercibidas. A chegada e popularización da telefonía móbil restoulles presenza ás
cabinas telefónicas ás que unicamente se bota en falla cando
se esquece o móbil ou queda
sen saldo ou cobertura. Nestes
tempos de grandes cambios no
eido das comunicacións son
moitos os que se preguntan
polo futuro que lles espera ás
humildes cabinas e se van desaparecer do noso horizonte.
Fontes de Telefónica non dubidan en asegurar que as cabinas
non van desaparecer do noso
entorno xa que “prestan un servizo público aos usuarios as 24
horas do días os 365 días do
ano, non necesitan batería,
sempre teñen cobertura e, en
caso dunha emerxencia, permiten contactar de xeito gratuíto
cos servizos de emerxencia do
112 ou de información 11818”.
A rede de cabinas de Telefónica
situadas na vía pública estatal
supera as 50.000 das que nun
principio a compañía non ten
previsto suprimir ningunha. “O
que si se fixo foi simplificar o número de teléfonos en cabinas
múltiples, pero non suprimir o
servizo. A nosa filosofía pasa por
manter a máxima cobertura e
iso é o que estamos a facer”, comentan fontes da multinacional, a pesares de que o servizo
non pasa polo seu mellor momento. Os custos en reparacións por actos vandálicos representan máis de 20 millóns
de euros ao ano e fan que case
19.000 cabinas non cubran nin
o custe do seu mantemento.
O FUTURO. A liberalización da te-

A rede de cabinas de Telefónica situadas na vía pública supera as 50.000 no Estado.

lefonía de uso público e dos
servizos móbiles en 1994 cun
crecemento da demanda destes servizos supuxo nos últimos
anos un notábel cambio que,
no caso das chamadas feitas
polos usuarios dende as cabinas, tradúcese nunha caída interanual sostida do 15% . “A telefonía móbil foi captando
parte da demanda que tradicionalmente se facía nos teléfonos públicos ocupando un espazo importante do mercado”,
explican fontes de Telefónica.
As previsións de futuro para os

teléfonos públicos pasan por
unha ampliación dos seus servizos e a súa adaptación ás necesidades de cada particular.
Telefónica está dotando os mecanismos dos teléfonos públicos de tecnoloxías que permitan o envío de e-mails, mensaxes curtos, o envío de fax e a
recarga de móbiles, así como
adaptando os aparatos ás necesidades de persoas con algún
tipo de discapacidade (cegas,
en cadeiras de rodas ou con
problemas auditivos ou de mobilidade).

PACO VILABARROS

Cabinamanía
Un dos últimos servizos promocionados dende Telefónica
é o de “Cabinamanía”, que lle
permite aos usuarios de móbiles a descarga de contidos (tonos, música ou xogos) previo
pago con moedas dende a
propia cabina e regalar este
tipo de contidos a calquera
usuario de móbil que se desexe.

Un Emmy en 1972
Pase o que pase as cabinas telefónicas xa están inmortalizadas grazas a curtametraxe
de terror psicolóxica “La Cabina” (1972), interpretada por
José Luis López Vázquez e escrita por Antonio Mercero.
Para moitos simbolizou a
opresión do antigo réxime no
ano da súa estrea que coincidiu coa implantación masiva
destas terminais en todo o Estado. Agasallada co Premio
Emmy no apartado de Fic-

ción, esta historia claustrofóbica narra en 35 minutos a incomunicación que sofre un
home atrapado dentro dunha
cabina acristalada ao que ninguén asiste a pesares de estar á
vista de todos.
No 1998, coincidindo coa fin
do monopolio de Telefónica, a
compañía Retevisión retomou La Cabina dándolle á
volta para darse a coñecer e
simbolizar a abertura do mercado das telecomunicacións.

José Luis López Vázquez protagonizou La Cabina.
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MONOPOLY
Suspenso ecolóxico para o Goberno. As concesións de parques eólicos en espazos de gran valor ambiental, as medidas do plan acuícola da
Xunta, a baixa recuperación dos terreos afectados por incendios forestais,
o mantemento dos problemas de xestión de residuos, a crise da posta en
marcha de Reganosa ou as desfeitas dalgúns plans de ordenación urbanística son, en opinión das organizacións ecoloxistas, as principais eivas
do balance do 2007. Máis información en www.anosaterra.com.

Fran Alonso

U

nha das miñas paixóns
de neno era xogar ao
Monopoly. Non sei quen nos
trouxera aquel enredo, pero
os máis incontrolables instintos especulativos emerxían furiosamente en min
durante as partidas, cegándome un desmedido afán
acumulativo con inequívocas ansias de enriquecerme.
E sospeito que tiña unha habilidade especial para gañar.
Evidentemente, cando o
xogo remataba, perdía todo
aquel inmenso poder que me
permitira sentirme propietario do Paseo de la Castellana,
e volvía á realidade. E é que
nas tardes invernais da esquecida aldea de meu pai, a
realidade era moito máis sinxela e esperable e o Monopoly debía asemellarse bastante á ciencia ficción. Ora, o
rueiro de Madrid aprendino
de cativo dese xeito. Nunca
esquecín que a rúa máis cobizada era o Paseo del Prado
e a máis barata, á que mirabamos con desprezo, a Plaza
de Lavapiés. Aínda que eu
non o sabía, aquel xogo procedía, naturalmente, dos EE
UU e tiña como finalidade a
compra e posesión en réxime
de monopolio das máximas
propiedades inmobiliarias.
O enredo, na súa outra dimensión, acabou chegando á
costa galega, provocando a
construción incontrolada,
apropiándose de espazos públicos e xeneralizando a corrupción. ¿Será culpa da xeración que medrou xogando
ao Monopoly?
Estes días, remexendo nas
tripas dunha xoguetería, descubrín pasmado que o Monopoly fabrica unha edición
Vigo, de tal xeito que en vez
de comprar Bravo Murillo
constatamos que a rúa de
ouro é a do Príncipe, que
tampouco está mal posuír a
Avenida de Castelao e que o
valor inmobiliario é aínda
baixo na Travesía de Vigo.
Francamente, nunca imaxinei que a globalización puidese ser tan localista.
Austeridade,
agarda.

A televisión como educador
Os expertos critican
a oferta de
programas rosa e
o protagonismo
do diñeiro
na programación
xuvenil
Eva Estévez

Na serie xuvenil norteamericana “Zoey”, ambientada
nun instituto, emitida por Antena 3 os sábados e domingos
a media mañá, o suposto protagonista adolescente “bo”
convence a un neno para que
contaxie o seu gripe esbirrando na almofada do protagonista adolescente “malo” e
ante a dúbida do neno, o “bo”
lle ofrece 5 pavos que o pequerrecho acepta de contado.
Flashs coma este, nos que os
bos principios e a ética se
cambian por 5 pavos, abundan nos contidos dos que deberían ser, segundo o Código
de Autorregulación sobre
Contidos Televisivos e Infancia, “programas nos que se
evitará a emisión de contidos
inadecuados para os menores”.
Este código recolle a clasificación de contidos por idades.
Segundo este regulamento os
non recomendados para menores de 7 anos son os que inclúen comportamentos sociais e presentación de actitudes que impliquen menosprezo a un semellante sen finalidade educativa. No caso
dos menores de 13 anos non
se recomendan comportamentos que sen finalidade
educativa e informativa inciten a imitación de actitudes intolerantes ou condutas competitivas. Estes principios contrastan coa ración diaria de
malos exemplos que as televisións emiten en horario protexido, de 6:00 a 22:00 horas.

Tamén hai expertos que opinan que un exceso de regulamentación aumenta os problemas.

OPINIÓNS. Manuel Dios, presidente do Seminario Galego de
Educación para a Paz, considera que a situación actual de
desprotección dos menores
ten que ver coa propia dinámica televisiva que demanda
vorazmente contidos e audiencias e persegue unicamente a rendibilidade económica. “As recentes publicitacións en programas do corazón e informativos de imaxes
reais ou de ficción gravadas
con móbiles polas que se paga
aos adolescentes, ademais de
vulnerar dereitos fundamentais dos menores, incentiva as
peores condutas, por canto
que os agresores son recompensados con minutos de gloria ou cartos, a peor maneira
de abordar a resolución dos
conflitos, e a mellor para alimentar as actuacións máis
crápulas e delictuosas”, comenta Manolo Dios.

?UERE SABER MÁIS?

www.tvinfacia.es/Textos/

Belén Ribeiro, secretaria da
Confederación Galega de
APAs de Centros Públicos,
Confapa, tamén critica a falta
de contidos educativos e o
incumprimento de horarios.
“Os programas rosas e de
historias persoais emítense
en horario infantil. Iso é
pouco serio sobre todo si temos en conta que teñen uns
contidos e uns tratamentos
que deixan moito que desexar incluso para o público
adulto”. Como representante
das asociacións de pais e
nais, Ribeiro tamén se queixa
da falla de coherencia e continuidade na programación
para menores que mestura
programas educativos con
repeticións de programasespectáculo de adultos. “Semella que a programación é
un quebracabezas que se deseña seguindo uns principios
comerciais máis que divulgativos”, comenta a portavoz
de Confapa.
Os pais quéixanse de que os
contidos e mensaxes dos espazos televisivos din o con-

PACO VILABARROS

trario dos principios que se
lles transmiten dende as familias e as escolas aos nenos:
“Por unha banda coidamos
que os nenos teñan unha
educación e a televisión, que
en moitos casos é pública e
gratuíta, bota polo chan todas esas mensaxes”, resume
Belén Ribeiro.

O caso dos
videoxogos
Os menores tamén están desprotexidos como consumidores de xogos virtuais, moitos
deles con contidos violentos . A
inexistencia dunha normativa
que regule os contidos por idades e impida a súa venda a menores segue pendente segundo reivindica Amnistía Internacional no seu informe sobre videoxogos “Acceder a violacións de dereitos humanos virtuais: un xogo de nenos”, publicado recentemente.
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Xogar a indios e vaqueiros
en áreas protexidas
O Exército desenvolve
as súas manobras militares
en zonas públicas
María Obelleiro

E

xercicios con lume
real a carón de
zonas protexidas,
desembarcos en
praias e vos rasantes sobre a poboación civil son
prácticas habituais das unidades do exército de terra, de aire
e da armada. Malia que dispoñen de áreas propias ás que os
civís non poden acceder sen
autorización, os militares invaden espazo público para simular combates durante as
manobras.

Centos de militares adéstranse durante o transcurso
das manobras na Galiza para

’’

En zonas do litoral
empregouse fogo real no
que participaron avións e
buques”
[Bieito Lobeira]
Deputado do BNG.

coñecer na práctica o protocolo de actuación no caso de
participaren nalgún conflito.
Días antes da saída, inician a
planificación, prevén os víveres e preparan o material que
van utilizar. “Sempre atopabas as tendas de campaña en
mal estado, porque xa estaban
moi usadas e as renovaban
cada moito tempo”, sinala
Xosé, nome suposto dun ex
cabo do exército de terra.
Segundo Xosé, as manobras
que a Brilat facía en Galiza
non adoitaban superar os dez
días, “tamén existían as xornadas continuadas, cunha duración de vinte e catro horas en
lugares próximos á base”. O ex
cabo revela que en moitas
ocasións a unidade preparaba
as manobras porque cumpría
gastar o orzamento, “cando

quedaban cartos sen gastar
había que empregalos, de non
facelo o seguinte ano recibiamos unha asignación menor”.
“Realmente era como xogar a
indios e vaqueiros e os mandos

encargábanse de dirixir o
xogo”, apunta o ex cabo.
Segundo explica, organizábanse grupos que se encargaban da ofensiva e da defensiva
para realizaren tiros de preci-

Helicópteros sobre a poboación
con pilotos en prácticas
Lobeira tamén critica certas prácticas militares que chegan a asustar a poboación. Segundo o
deputado do BNG, en Marín
téñense visto helicópteros que
voan sobre a poboación con pilotos que son aspirantes. Lobeira
apunta que os militares fan
desembarcos en praias galegas
“tanto en Marín como na Frouxeira e na Lanzada, o que supón
ocupar zonas non militares”. O

deputado nacionalista lembra
accidentes como o de Frouxeira,
“cando morreu un veciño” ou o de
Marín “cando envorcou un helicóptero e saíronlles disparadas as
aspas”. Pola súa banda, Xosé
apunta que durante a súa etapa
na Brilat só viviu un caso de alerta
nas manobras, “o día no que un
proxectil entrou pola porta dun
vehículo e quedou cravado no
asento do condutor”.G
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CARTA
AO SEÑOR
FUTURO
Francisco Carballo

N

sión. Cando Xosé pertencía ao
exército, a Brilat desenvolvía as
súas manobras no destacamento de Portocuaces (O
Grove), Baltar (Ourense), Lago
Castiñeiras (Pontevedra) e en
Santa Cruz de Parga (Lugo).
O TEMA NO PARLAMENTO. O grupo
parlamentar do BNG reclama
un seguimento das manobras
militares que teñen lugar en
Galiza. Segundo o deputado
nacionalista Bieito Lobeira, as
prácticas do exército teñen
consecuencias ambientais,
sociais e produtivas. Lobeira
sinala que en zonas do litoral
galego téñense rexistrado
“exercicios con lume real nos
que participan avións e
buques de guerra”. O deputado considera que este tipo
de manobras do exército do
aire e da Armada “poden
danar os recursos mariños”,
xa que se desenvolven nos
arredores das illas Ons e das
Sisargas. O BNG pide erradicar este tipo de exercicios “ao
igual que aconteceu nas zonas
sensíbeis de Canarias”.
Segundo Lobeira, as manobras do exército tamén afectan ao tráfico de avións

comerciais. Ferrol, Gabeiras, A
Coruña, Pontevedra e Santa
Cruz de Parga son consideradas “áreas prohibidas, perigosas, restrinxidas e temporal-

mente segregadas” para a
aviación civil por mor dos
exercicios militares. Ademais
das zonas aéreas, o exército
tamén conta con áreas terres-

‘Nunca usamos
elementos químicos’
O ex cabo recoñece que as prácticas militares alteran a vida da
sociedade, “xa non só polo ruído,
senón pola contaminación e as
restricións”. Tanto a cabeza de
chumbo dos proxectís, que quedan soterrados tras os tiros, como
a queima das montañas da pólvora contaminan o medio
ambiente. Xosé tamén sinala
prácticas cotiás que danan a
terra, como enterrar nun buraco
os aceites da comida e as deposicións, previamente cubertas de
cal. Non obstante, engade que o
que máis contamina é o combustíbel dos vehículos máis vellos,
“xa que teñen os tapóns dos
depósitos defectuosos”. Segundo
Xosé, coches de máis de vinte
anos superaban con éxito a inspección obrigatoria “porque na

ITV facíanse os tolos sempre e
cando non se tratase de algo
grave”. O ex cabo afirma que logo
das manobras recollían as vainas
para reciclalas. Tamén asegura
que durante as simulacións de
guerra bacteriolóxica “nunca
usabamos elementos químicos”,
ao contrario que ten acontecido
noutros campos de manobras do
Estado.
As prácticas do exército tamén
afectan o tráfico nas estradas e
autoestradas galegas. No caso da
Brilat, a policía militar corta o tráfico á saída da base de Figueirido
co fin de que os vehículos saian
xuntos. Ademais, os convois
teñen a obriga de circular a unha
velocidade máxima de oitenta
quilómetros á hora e cunha separación de cincuenta metros.G

tres restrinxidas nas que está
prohibido o paso de civís, “de
non ser que se acrediten e que
vaian escoltados durante a
súa visita”, explica Xosé.G

on quero deixar de
sumarme a ese agasallo en
galego de Eduardo Galeano
(1940), Carta ao señor futuro
(2007), unha escolma longa e
trepidante de artículos deste
avogado e xornalista para nós.
Todos coñeceredes aos dous
escritores de Uruguai, Galeano
e Benedetti. Eles coñecen a
Galiza e a nós. De Galeano teño
sempre á man: Las venas abiertas de América Latina, 1971. Mil
veces a completar cos veas
abertas de Galiza. Esta patria
que non se significou na colonización e si na inmigración a
todo aquel continente. As nosas
veas foron abertas aquí e aló.
Galeano é, ante todo, un xornalista para petar nas conciencias. Os artículos cos que nos
agasalla neste devandito envío,
estalan de novo. Fixérao en
Compostela, 2006, nunha conferencia sobre os sete pecados
capitais. Sete nomeou, sete a
bater diariamente no corazón
de todos nós. Lembralos pode
server para destruilos.
O racismo segue e envurulla
pouco entre nós, moito nos
“cabezas rapadas” dos nacionalismos estatais. Ten ao
machismo como aliado.
Entre nós aínda existe autoodio que devora familias e produce bífidos e mercenarios das
metrópoles. Son algúns que
nin foron a Balaídos (27
decembro), nin seleccionaron
a TVG nese evento, porque de
iren, ao mellor curaban.
Galeano numera máis: a represión en escada, o mundicidio –o
maior magnicidio da historia–,
os satelitismos dos mass media
e os “medos” a cambiar. Estes
que sempre están a decir “máis
vale o mao coñecido que o bo
por coñecer. Son os “obedientes” que odian mais se someten
por un prato de lentellas.
Temos, por envío de Eduardo
H. Galeano, unha doazón que
ven dicir: abride
os ollos, non
teñades
medo, desde
Montevideo
fitan e confían en vós.G

6-7 politica.qxd

2/1/08

21:06

Página 2

POLÍTICA.

ANOSATERRA

1.292

.
6

ANOSATERRA
4-9 DE XANEIRO DE 2008

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.Presidente:Miguel Barros Puente. Vicepresidente e conselleiro delegado:Afonso Eiré. Vicepresidente económico:Ramón Barral.
Vogais:Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rei, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. Secretario:Xan Piñeiro.
Director: Manuel Veiga Taboada. Subdirector: Xan Carballa. Redactor Xefe Diario Dixital: Xurxo Salgado. Redactores:Horácio Vixande, César Lorenzo Gil, Mar Barros, Manuel
Xestoso, Perfecto Conde , Manuel Vilas, María Obelleiro, Lara Rozados, Rodri Suárez, Eva Estévez, Raquel López, Xurxo González, Esther Rodríguez, Ana Camiño, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). Maquetación e preimpresión: Xoselo Taboada. Fotografía: Axencia Galega de Noticias, Reuters. Xefe de publicidade: Carlos Martínez
(publicidade@anosaterra.com) Redacción: Rúa do Príncipe 24, 1º - 36202 Vigo. Teléfono 222 405. Fax 986 223 101. Correo electrónico: info@anosaterra.com. Administración:
Rúa do Príncipe 22, baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. Subscricións: subscripcions@anosaterra.comImprime:Norprint. Depósito Legal:C-963-1977. ISSN:0213-3105.

•

•

NO PASAMENTO DUN DOS LÍDERES DA AUTONOMÍA

O piñeirismo de Xosé Cuíña

AGN

Afonso Eiré

Xosé Cuíña foi un político
contraditorio. Anhelaba ser
galeguista pero non foi quen
de desprenderse dos ditados
da rúa Génova, sede do PP en
Madrid. Presumía de valente e
de duro mais non foi capaz de
dar os pasos que lle demandaba o corazón e supeditaba
boa parte da súa acción política a ser querido e recoñecido, a súa verdadeira paixón.
Xosé Cuíña Crespo entrou na
política moi novo, nos últimos
anos do franquismo. Comezou
na súa vila, Lalín, como concelleiro, da man do caciquismo
local, con Luís González Taboada, Licho, como mentor.
Aínda que gustaba de afirmar
que aprendera política cos de
ERGA, na súa etapa universitaria en Compostela da man do
seu irmán, que militara nesta
organización estudantil nacionalista, non era a ideoloxía o
que predominaba na súa cabeza naqueles primeiros anos.
O seu devezo era entrar no Casino de Lalín, refuxio da elites
locais. Algo que lle estaba vedado por ser natural dunha aldea e non do centro da vila.
A súa precoz carreira comezouna como independente,
pasou logo a UCD e, máis
tarde, a AP, nunha traxectoria
moi característica dos políticos
daquel tempo. Como alcalde,
na primeira lexislatura, non só
avala accións polémicas, como
a legalización de urbanizacións
sen auga, luz e rúas, senón que
couta o uso do galego na vida
municipal, incluídos os plenos.
Mostrouse moi doído polas críticas recibidas neste terreo,
máis que por outras, o que quizais indicaba xa a súa querencia idiomática, malia que aínda
nun grado pouco consistente.
“A min non me podes chamar
“antigalego” por que eu andei
con zocos, pisei no bulleiro e
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traballei no muíño desde pequeno. Eu son da aldea coma ti
e tan galego como o podes ser
ti”, foi o que me dixo despois
dun artigo que publiquei e que
sempre me lembrou doído;
porque Xosé Cuíña perdoaba,
pero non esquecía.
A súa evolución ideolóxica
prodúcese cando entra en
contacto co círculo galeguista
da Rosaleda. Algo circunstancial, como el mesmo me contaba. O seu pai, o muiñeiro,
cae enfermo e ingresa na clínica Rosaleda de Santiago
onde o tratan “coma a un señor”. Por medio de Fernández
Albor entra en contacto con
Sixto Seco e Ramón Piñeiro.
A ambición de Cuíña pode resumirse na idea de que “os
que conseguimos os votos tamén debemos mandar no
partido. Eu non vou traballar
para os señoritos”. Iso lévao a
coordinarse con outros alcaldes, fundando o que nalgúns
medios se coñecería como
Sindicato de Alcaldes. Hai que
ter presente que, na primeira
década da democracia, tanto
a UCD como AP non eran
máis que un compendio de
poder local, emanado do franquismo, na procura dunha inserción a nivel estatal.
GALEGUIZAR O PP. Pouco a pouco,
da man do círculo da Rosaleda,
vai asumindo un ideario e comeza a bulirlle a idea de galeguizar o PP, como Ramón Piñeiro intentara xa co PSOE e o
mesmo Fernández Albor con
AP. Foi esta vinculación cos
“galeguistas históricos” a que o
levaría a non fallarlle ao presidente Albor cando Xosé Luís
Barreiro propón a súa dimisión. Iso e tamén a súa ambición política.
Cando Fraga vén rebotado de
Madrid e se asenta na Galiza
(un paso bendicido por Felipe
González e a dirección central
socialista) dáse conta de que,
para gobernar, non só Galiza,
senón o partido, necesita o poder local. Logo dos desaires dos
outrora aliados internos, como
Cacharro Pardo e o mesmo Ro-

’’

A súa evolución ideolóxica
prodúcese cando entra en
contacto co círculo
galeguista da Rosaleda”

mai Beccaría en horas baixas,
Fraga confía en Cuíña Crespo
para amalgamar o partido. O
fundador de AP esquece o que
prometera, unha organización
forte e centralizada, e confía
pragmaticamente no poder local e provincial. Esta é a situación que conduce o PPdG a
funcionar cunha certa autonomía a respecto do PP central
que, por outra parte, está en
horas baixas en Madrid.
Fraga permite así que Cuíña sitúe o partido “na fronteira da
autodeterminación”, abrazando o galeguismo inspirado
polo grupo da Rosaleda, varios
de cuxos membros pasan a
apoiar a Fraga e o seu Goberno,
chegando a converterse, se-

gundo algunhas voces, en ideólogos do fraguismo. Este novo
PPdeG non só evita a consolidación dun partido galeguista
de centro, senón que logra unificar todo o centro dereita galego baixo o paraugas da súa sigla. Un dos mentores da operación, Agostiño Sixto Seco relataríanos nunha longa entrevista a xénese deste “éxito”.
Mais esa unidade ten o seu
prezo: pasa por darlle máis autonomía ao poder provincial,
sobre todo ao de Ourense, e
por poñer os orzamentos das
Deputacións e da COTOP (a
poderosa e decisiva consellaría
de Ordenación do Territorio e
Obras Públicas, que dirixe
Cuíña Crespo) ao servizo do
partido. Cuíña é quen move os
fíos internos da organización e
o que trata e consegue tecer
unha moi implantada rede
clientelar.
Pero Cuíña, segundo el
mesmo nos explicou en varias
ocasións, tamén se decata de
que “os intereses dos empresarios galegos e os dos que nos

’’

A fortaleza do PP estatal,
con Aznar á cabeza, e
a súa política
recentralizadora,
levan ao fin do
protagonismo de Cuíña.
A ocasión escollida foi o
desastre do Prestige”

dan os votos, chocan moitas
veces coas políticas que se ditan en Madrid”. O exemplo
máis claro estaría, afirma, nas
empresas da súa familia e nas
dificultades que lle aparecen
para seguir medrando.
El cavila nesta situación. Nalgún dos nosos paseos de domingo polo Monte Faro (un lugar que el considera, medio en
broma, “neutral”, dado que el é
de Lalín e eu de Chantada),
non se priva de comentarme as
posibilidades que podería ter
de achegarse ao BNG, como fixera Carlos Mella, antigo vice-

Agardando por un líder galego
Xan Carballa

O que quería representar
Cuíña dentro do PPG e o que
o xuízo da historia lle reserve
pode permanecer no debate.
Pero resulta incuestionábel
que, alén da súa traxectoria
política, abondo reseñada, o
día que o de Lalín foi decapitado politicamente supuxo
un antes e un despois dentro
do seu partido. Madrid impuxo a súa lei e Fraga, por salvarse, deixou caír ao que presentou como o seu sucesor. O
que podía ter sido un traballo
de maquillaxe política para
ocupar o cobizado espazo de
centro galeguista, acabou creando a súa propia dinámica e
o PP somete desde entón as
súas dúas almas a unha tensión que terá que resolverse
no futuro, sobre todo se perde
as eleccións de marzo.
Dunha banda un grupo, acé-

falo na actualidade, en tempos representado sen especial elaboración teórica por
Cuíña, da outra o capitaneado por Núñez Feixóo. Gañador no congreso en que Raxoi
e Romai foron “humillados”
como secundarios e enviados ao poleiro do escenario,
Cuíña nucleou arredor del a
outros pesos fortes do partido como Cacharro e Baltar.
O primeiro perdeu o poder
no seu feudo lugués e desde
aquelas apenas amaga por
persoa interposta, como
cando seu fillo dixo que lle
parecían interesantes as
ideas do partido de Rosa
Díez/Fernando Savater. Baltar plegou o seu combativo
discurso e, polo de agora,
ninguén o espera en operacións de futuro. Quizais era
un dos máis desolados na
tarde do enterro do seu

amigo Cuíña en Lalín.
Quen mellor sabe que é preciso ampararse nunha certa
aura de galeguidade é o propio Núñez Feixóo, presidente
do PP galego, que nunha recente reivindicación pública
do himno galego, case se situou en termos parecidos aos
que o Cuíña trunfante proclamou nun congreso do
PSG-EG nos anos 90 situando ao PP “nas fronteiras
da autodeterminación”. Co
que choveu desde entón, e
sabidas as cordas que manexa Madrid e o seu presidente, –o pontevedrés Raxoi
que se resiste a cumprir a máxima de Fraga, de falar galego
de cando en vez–, os populares galegos teñen que seguir a
esperar por alguén que os capitanee sen ter que pedir
permiso na rúa Génova, no
centro de Madrid.G

presidente da Xunta con AP.
Confésame a súa admiración
pola organización dos nacionalistas, sobre todo pola súa
capacidade “para montar un
grande conflito por calquera
cousa”. Deixa ver que non lle
desagradaría liderar esta forza
se se convertese “nun partido
de centro como o de Pujol”.
FUNDIDO CO PRESTIGE. Mais, a fortaleza do PP estatal, con Aznar
á cabeza, e a súa política recentralizadora, levan inexorabelmente ao fin do protagonismo
de Xosé Cuíña. A ocasión escollida por Madrid foi o desastre
do Prestige. Cuíña é dos poucos na dirección popular que le
con rapidez o alcance da crise e
proponlle a Fraga sumarse á
manifestación de Nunca Máis,
como cando a crise pesqueira
do fletán co Canadá. Cun
grupo dos seus conselleiros
implícase na resolución da
crise, ante a pasividade de
Fraga e o enfado de Aznar e Raxoi, que aproveitan a ocasión
para acusalo de lucrar a súa familia, vendéndolle botas de
goma á empresa que limpa o
chapapote. Pouco importou
que a venda fose a prezo de
custo e por un volume total de
só corenta mil euros. Cuíña pasou en moi poucas horas de ser
vicepresidente, o nomeamento xa estaba para saír impreso no DOG, a ser cesado
como conselleiro.
Nos últimos tempos custáballe
admitir a perda do poder, comezou a debaterse nas dúbidas, el que fora capaz de compaxinar amizades tan contraditorias como a de Francisco Vázquez, José Bono ou Jesús Polanco, ao tempo que rendía
preitesía a Manuel Fraga e
amagaba con achegarse ao
BNG (un paso e algunhas conversas que Xosé R. Peña tampouco poderá explicar). Talvez
só pretendía que todos o apreciasen. O que si é seguro é que
sorriría de poder ler as necrolóxicas que lle adicaron e ao ver o
recoñecemento recibido no
seu enterro, na aldea como era
mester.G
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Vigo aproba o plano da vivenda social
O PXOUM non acadou unanimidade e completouse case fóra de prazo
H. Vixande

Os sufraxios do PSOE e do BNG
serviron para aprobar a porta
pechada o plano xeral de ordenación urbana e municipal
máis de seis anos despois de
comezar a súa redacción. O PP
votou en contra e tanto os promotores como algunhas organizacións veciñais manifestaron a súa oposición ao documento final. Trátase, con todo,
do plan da vivenda social.
Unha media do 40% dos pisos
construídos terán que ser de
protección oficial.
Aínda que o alcalde Abel Caballero (PSOE) defendera que todos os convenios urbanísticos e
planos parciais incluísen o requisito do 40% de vivenda social, finalmente tivo que admitir
que se trata dun obxectivo para
o conxunto do concello, como
marca a lei que levou adiante da
conselleira de Vivenda, Teresa
Táboas (BNG). Nalgunhas zonas nas que as obrigas dos
construtores son moi elevadas,
non se chegará ao 40% e noutras superarase esa media.
Para a asociación de promotores inmobiliarios, Aproin, o requisito da porcentaxe de vivenda social fai inviábel o plano
porque as obras non son rendíbeis. Outros datos indican que
non sempre é así. O plano de
reforma interior da Carballa, situado nunha zona moi céntrica
e concibido nos tempos do anterior plan vixente, leva anos
sen desenvolverse por desacordos entre os seus propietarios,
aínda que levalo adiante daría
beneficios moi elevados. Pola
contra, proxectos como o da
praza de España, que soporta

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, abraza á concelleira de Urbanismo, Carmela Silva, en presenza de Isaura Abelairas e Santiago Domínguez.

’’

No conxunto do concello,
construirase un 40%
de vivenda social de media”

as cargas da construción de varios túneles ademais dun 22%
de vivenda protexida, sairán
adiante porque os seus promotores xa asinaron co concello a
súa posta en marcha. Acontece
algo semellante coa urbanización da zona de beiramar
fronte o peirao de conxeladores. Esta promoción, que xa
está asinada, obrigará a desembolsar máis de cen millóns de

euros para o traslado e relocalización das fábricas situadas na
zona. Ademais, terá que afrontar a construción de vivendas
sociais, aínda que non alcanzará o 40% debido ás outras
cargas que deberá soportar.
O delegado de Vivenda en Pontevedra, Eudosio Álvarez, dixo
que “o plano desenvolverase,
se non queren facelo os promotores de Vigo, virán de fora, algúns xa amosaron o seu interese”. Mais unha cousa son as
proclamas contra o planeamento aprobado e outra a realidade. A maioría dos promotores seguirán cos seus proxectos.
O plano xeral aprobado en Vigo
é moi ambicioso. Habilita es-

CARTAS
PARTO NATURAL
Penso que non existe feito
mais reivindicativo que o de
ter un fillo: reivindicas a vida,
o futuro, a esperanza. Como
tal, non me parece ningún
retroceso que a Xunta promova no seu novo programa
de Sanidade o parto natural.
Non sei o que entende María
Xosé Queizán por parto natural pero, con todo respecto, penso que está un

pazo para construír 121.000 vivendas, das que 57.000 serían
de protección oficial. Isto non
significa que se vaian edificar
todas as zonas previstas. Facelo
dependerá de varios factores.
Un deles é a demanda. Outro o
crecemento da poboación. E
en todo caso, o desenvolvemento do plano realizarase ao
longo de varios anos, de modo
que a construción será paulatina. Nestes momentos, no rexistro único de demandantes
de vivenda protexida figuran
4.200 persoas que procuran un
piso en Vigo. Segundo os promotores, esta cifra indica que a
demanda de vivenda protexida
é pouca, mais Eudosio Álvarez

XOSÉ LOIS
pouco afastada da realidade .
As mulleres que reivindicamos
o parto natural reivindicamos
ser as protagonistas dun acto
tan íntimo como é o de parir
un fillo. Queremos que se nos
proporcionen todos os mecanismos para que sexa, como o
seu nome indica, o máis natural. Isto significa crear un ambiente axeitado, estar acompañadas pola persoa que nós
desexemos, non medicalizarnos, nin rasurarnos nin facer

toda unha serie de actos protocolarios que se viñan facendo
até agora. E como non facer
mención á lactancia natural?
Tempos chegaron en que case
é un delito amamantar un
neno na rúa .
Como nai penso que é marabilloso ter fillos, e como muller feminista loitar por conquerir unhas condicions optimas a nivel social para que
iso se leve a cabo.G
Rita Lázare

AGN

lembrou que é un rexistro de
nova creación e que só indica a
demanda actual, non a que
existirá ao longo de toda a vixencia do plano. “O rexistro
medrará”, resaltou Álvarez.
Este plano aprobouse case fora
de prazo. Iniciara a súa redacción en tempos do alcalde Lois
Catrillo (BNG), quedara detido
mentres Ventura Pérez Mariño
(PSOE) foi rexedor e volveu a
andar con Corina Porro (PP).
Abel Caballero concluíuno e a
súa aprobación tivo lugar só
seis meses antes de cumprirse
o prazo establecido pola lei. A
súa demora tería obrigado a
comezar de novo a súa redacción desde o principio.G
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O alcalde de Mugardos
exculpado da trama urbanística
O xulgado e a Garda Civil
indican que só reclamou beneficios
para o concello pero acúsano
de prevaricación
H. Vixande

O xulgado que instrúe a
causa sobre a trama urbanística de Mugardos contra
dous empregados municipais e tres particulares relacionados con inmobiliarias,
admitiu que o alcalde non
participou na mesma nin levou adiante actividades para
enriquecerse. Outro informe
da Garda Civil tamén indica
que o papel do alcalde era
obrigar a introducir modificacións nos proxectos para
beneficiar o concello. Con
todo, está acusado de prevaricación.
O xulgado número catro de
Ferrol no sumario que instrúe sobre a trama urbanística de Mugardos indicou
que o alcalde da localidade,
Xosé Fernández Barcia
(BNG), “dentro do ámbito do
seu cargo, realiza xestións relacionadas con construcións
dentro do concello, onde paraliza as mesmas a cambio
de obter determinados beneficios para o concello”. O xulgado tamén matiza que esta
xestión “evidencia indicios
de criminalidade dada a
forma na que se fai (ordenando a paralización da obra
e ordenando o levantamento
da paralización a cambio
dun beneficio)”. Isto implica
que o xulgado admite que
Barcia non está implicado na
trama e que só negocia para
beneficiar o concello.
Por outra banda, a Unidade
Orgánica de Policía Xudicial
do Grupo Delitos Contra o
Patrimonio da Garda Civil,
nun informe emitido o 3 de
decembro, sinala que na
toma de declaración a un implicado na trama, este sinalou “que o concello obrigouno a modificar o proxecto
[dunha das obras], que a
consecuencia destas modificacións houbo un aumento

de cesións legais ao concello
e que nas tramitacións desas
licenzas seguiu sempre os requirimentos oficiais que lle
facía o concello”. Estas declaracións, confirman a exculpación do alcalde por parte
do xulgado.
O procedemento contra o alcalde de Mugardos non o
imputa dos mesmos delitos
que aos restantes implicados
no sumario. Mentres sobre a
trama urbanística sinala presuntos delitos de tráfico de
influencias e negociación
prohibida a funcionarios, ao
rexedor acúsano de suposta
prevaricación por tomar decisións inxustas.
A pesar das acusacións de
prevaricación contra Fernández Barcia, é unha obriga

O alcalde da localidade Xosé Fernández Barcia.

dos concellos negociar coas
construtoras para obter contrapartidas polas licenzas
que outorgan. Non facelo é

constitutivo de delito. Aínda
que foi a fiscalía contra os
delitos de urbanismo a que
iniciou as investigacións, os

AGN

xulgados do penal non teñen
por que coñecer cales son os
trámites administrativos habituais nos concellos.G

10-11 política.qxd

2/1/08

21:10

POLÍTICA.10.

Página 2

ANOSATERRA
4-9 DE XANEIRO DE 2008

FALSOS TERRORISTAS

ENPOLEIROALLEO

Público

A ARCA DE ZOÉ

TAMÉN EXISTE

(xoves 27 de decembro)

La Voz de Galicia
(xoves 27 de decembro)

O columnista de La Voz de
Galicia, M i g u e l A n x o M u rado, escribe un artigo o xoves 27 de decembro a propósito da condena a oito anos
de cárcere aos membros da
ONG francesa A Arca de Zoé.
“Co Código Penal na man,
oito anos por un secuestro
múltiple de nenos non é
unha sentenza dura, e a posibilidade de cumprilos en
cárceres franceses suaviza
aínda máis a condena. Ninguén resultou, ao cabo, danado gravemente nesta absurda odisea, mais hai que
eloxiar a clemencia dos xuíces”, escribe. Tamén sinala

’’
O INTERIOR

Sabino Ormazabal.

que “Europa, afortunadamente, e en concreto Francia, demostraron que algo bo
xurdiu dos anos de cooperación internacional en África:
o respecto”, aínda que máis
adiante, tamén indica que “o

MIKEL AGIRREZABAL / Público

lamentábel exemplo de Angelina Jolie ou Madonna e as
súas adopcións caprichosas
en África (nin sequera eran
orfos) pon de relevo até que
punto nin todo Occidente
comparte este principio”.

O membro da Fundación Joxemi Zumalabe, Sabino Or mazabal, é entrevistado por
Público o 27 de decembro,
tras ser condenado a nove
anos de cárcere por colaborar
coa ETA. A entrevista asínaa
Amador Fernández-Sabater.
“Todo é kafkiano porque non
só estou en contra da ETA, senón que teño un camiño antagónico desde hai ben anos,
o da non violencia”, di nunha
resposta. Tamén explica que
acusaron á súa Fundación de
“ter desenvolvido desobediencia civil por ordes da
ETA. Adxudicaron ao documento Piztu –presentado polos seus autores nunhas xornadas apoiadas pola Fundación– a nosa ligazón con ETA
porque din que un exemplar
do mesmo foi atopado nas
mans dun membro desa organización”. Zumalabe asegurou que “se vou ao cárcere,
solicitei ser considerado
preso de conciencia por Amnistía Internacional”, aínda
que antes tratará de recorrer
ao Supremo, o Constitucional e Estrasburgo.

CAMERÚN E O VISADO
Camfoot.com
(xoves 27 de decembro)

N o d i a r i o e n l i ñ a Camfoot.com de Camerún Guy
Nsigué informaba o 27 de decembro que “á fin da mañá
do mércores a delegación
que debía partir do país obtivo o visado de entrada en
España para participar no encontro que enfrontaba os leóns indomábeis coa selección da Galiza”. “Até ese día,
unha seria dúbida planeaba
sobre a participación dos tres
xogadores reservados por
Otto Pfister, a saber, Christian
Bekamenga, Amour Patrick
Tignyemb e Kingué Mpondo.
E finalmente ás 13 h. do mércores Martin Etonge, xefe do
departamento de competicións da Fecafoot chegou da
embaixada de España no Camerún cun amplo sorriso
signo de que a situación quedaba finalmente desbloqueada”. “Outra ausencia a sinalar é a de Jean Fidèle Ombga”.
“Xusto deica o último momento, o ministerio de deportes e educación física non
puido remitirlle o pasaporte
aos responsábeis da Fecafoot
para pedir o visado”.G

Susana López Abella

E

n Galicia, nos últimos
anos, desenvolveuse un
modelo de ordenación do territorio orientado á renovación das nosas infraestruturas interiores, á conexión co
resto da península coas mellores vías de comunicación,
rompendo, por primeira vez
na nosa historia, o tradicional illamento. Pero esta dinámica rompérona aqueles que
non teñen sensibilidade coa
nosa comunidade.
A conexión da Autovía do Cantábrico coa A-6 e o enlace Santiago-Lugo son prioritarios,
como son estratéxicas as autovías Lugo-Ourense e a Chantada-Monforte-Ponferrada.
Os investimentos en infraestruturas estratéxicas repercuten directamente no crecemento económico e na renda,
con efectos altamente positivos no tecido empresarial e na
creación de emprego, algo imprescindíbel para unha comunidade como a nosa.
Lamento que o goberno central socialista, coa complicidade dos seus representantes
locais e autonómicos, tivese
paralizados durante catro
anos os proxectos de execución das autovías de enlace
de Lugo con Ourense e con
Santiago e agardase á disolución das Cortes Xerais para
anunciar a licitación dos
dous primeiros tramos, cun
atraso de tres anos, facendo
imposíbel que entren en servizo nos prazos previstos no
plan que a Ministra denominara “Plan Galicia de mier…”
facéndonos perder aos galegos oportunidades dificilmente recuperábeis.
O anuncio de hai uns días
obedece a un intento dos socialistas por lavar a súa mala
conciencia despois de catro
anos de enganos sucesivos. O
PSOE saíu a pescar votos con
propostas de moi difícil credibilidade, xa que deixou de
investir en Galicia arredor de
2.000
millóns
de euros. G
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Desencontro entre o ministro e
a conselleira de Cultura

COMO
PROBLEMA
Ceferino Díaz

H. Vixande

A ausencia da conselleira de
Cultura, Ánxela Bugallo, na
inauguración da biblioteca
que construíu o Ministerio de
Cultura en Santiago coincide
coa intensificación da precampaña electoral. César Antonio Molina, ministro de Cultura e candidato ás xerais pola
provincia da Coruña, asistiu á
inauguración deste equipamento o dous de xaneiro en
compañía do presidente Emilio Pérez Touriño. Faltou á cita
Bugallo, que se escusou por
estar de vacacións e que lembrou que o edificio aínda non
ten libros. O PSdeG admitiu
que o lugar abrirase ao público
“durante o primeiro trimestre
de 2008”, sen que haxa data
exacta para facelo, á falta da
chegada dos fondos.
A actividade do ministro César
Antonio Molina en Galiza xa
motivou desencontros anteriores. No verán, nunha visita, o
ministro obviou invitar á conselleira. Agora é a conselleira
quen elude a cita para evitar
participar nunha foto preelectoral. O ministro acusou a Bugallo de desairar a Touriño,
aínda que este non se referiu á

A

Emilio P. Touriño, César A. Molina e Xosé Sánchez Bugallo [de esquerda a dereita] na inauguración da biblioteca.

cuestión de forma oficial. O
partido si se posicionou, pois
fontes do PSdeG PSOE indicaron que “tanto César Antonio
Molina como Emilio Pérez
Touriño remitíronlle á conselleira senllas cartas de convite
en días pasados. Na misiva do
presidente autonómico, Touriño dirixíase a Ánxela Bugallo
do seguinte modo: 'considero
conveniente a súa presenza no

acto, tendo en conta que en
breve esa infraestrutura será da
nosa responsabilidade'”, afirmou en referencia ao inminente traspaso da biblioteca á
Xunta. Unha das transferencias
pactadas entre o presidente do
Goberno central, J.L. Rodríguez
Zapatero, e o vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, é a das
bibliotecas. Touriño deulle ao
acto a maior consideración,

AGN

posto que ocupou o primeiro
lugar nas noticias ofrecidas na
páxina electrónica da Xunta.
A visita de César Antonio Molina tamén coincide coa presentación das listas electorais
dos socialistas galegos. Na
noite do 28 de decembro a
Executiva e o Comité Nacional
do PSdeG aprobaron a súa
composición, con Molina de
cabeza de lista na Coruña. G

mellora na esperanza de
vida da poboación é sempre un feito positivo; é a resposta ao progreso social. O
problema aparece cando a
porcentaxe de vellos sobre a
poboación total é moi alta,
algo que lle afecta ao sistema
produtivo e tamén ao de previsión social. Unha porcentaxe alta de poboación maior
pode chegar a cuestionar a
viabilidade mesma dos procesos produtivos e, por outra
parte, o envellecemento fai
que un número cada vez máis
reducido de traballadores
teña que afrontar os custos do
sistema de previsión social.
Que sexa unha realidade nas
sociedades occidentais máis
desenvolvidas non quere dicir que ese envellecemento
sexa un indicador positivo.
No que respecta ao Estado
Español, a forte inmigración
dos últimos anos explícase e
xustifícase por necesidade do
sistema produtivo e tamén
do de previsión social. Isto é,
a Seguridade Social precisa
dunha porcentaxe maior de
cotizantes en relación á poboación asistida para poder
manter, sen problemas, o nivel de prestacións.
O envellecemento da poboación afecta gravemente a
unha parte significativa do rural galego, en especial das provincias de Lugo e Ourense,
onde hai concellos nos que a
poboación realmente produtiva non chega ao 20 por cento
do total. Este dato explica o
abandono destas zonas e
apunta á desertización.
No contexto actual a recuperación deste medio, vai requirir de medidas en certo modo
radicais que lles afecten ás estructuras tradicionais. Se
queremos fixar poboación,
autóctona ou foranea, é necesario afrontar un cambio importante nas condicións actuais de vida.G
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ESQUERDA DESGASTADA
Xosé A. Gaciño

T

iveron un comezo espectacular nas eleccións autonómicas
andaluzas de 1986, como Esquerda Unida-Convocatoria
por Andalucía, cando pasaron dos oito deputados comunistas
na primeira cámara autonómica aos 19 da nova firma electoral,
liderada por Julio Anguita. Despois dun retroceso no 90, alcanzaron a súa marca no 94: chegaron a 20 deputados na lexislatura
autonómica na que os socialistas perderon por primeira vez a
maioría absoluta (que non recuperaron até o 2004). Eran os tempos nos que Julio Anguita, no ámbito estatal, coqueteaba coa dereita e soñaba con adiantar electoralmente o PSOE. En Andalucía negáronse a formar un goberno de coalición cos socialistas,
contra os que practicaron o acoso parlamentario nunha “pinza”
coa dereita (aquela que se negara a tramitar un Estatuto para
Andalucía). Cando bloquearon os presupostos para o 96 provocaron o adianto das eleccións e o comezo da súa caída: baixaron
a 13 deputados e, no 2000, a seis, os que mantiveron no 2004.
Continuamente vacilantes entre achegarse á política socialista,
para fortalecer a esquerda, e criticar as políticas “centristas” do
PSOE, para manter a súa propia identidade, sen que
ningunha das dúas posturas freen a súa decadencia electoral, Esquerda Unida, tanto en Andalucía
como no conxunto do Estado, parece camiñar
por vías sen saída. As liortas internas polo reparto
dos poucos postos posíbeis (o seu candidato á
presidencia andaluza vese obrigado a concorrer
por unha provincia na que posibelmente non sairá
elixido) levan ao desgaste dunha forza política cun
relevante pasado, malgastado en erros tácticos
que frustraron a unidade de esquerda. G

A Conferencia Episcopal
rompe a tregua con Zapatero
César Lorenzo Gil

A celebración o 30 de decembro dunha marcha a favor da
familia cristiá serviu de punto
de partida para o ano electoral. A Conferencia Episcopal
crebou o clima de entendemento pactado co goberno
central e toma posicións na
cúpula do PP.
Cos lemas habituais durante a
lexislatura –non ao laicismo,
non ao aborto, non ao divorcio, non ao matrimonio gai…–,
a Conferencia Episcopal axuntou milleiros de persoas en
Madrid en defensa da familia
tradicional e en ataque á política social e educativa do goberno socialista. Contodo, esta
era a primeira protesta da alta
xerarquía católica des que os
bispos e a Moncloa pactaran

un novo sistema de financiamento para a Igrexa e o mantemento dos privilexios educativos dos centros privados.
Que a pesar daquela tregua
pactada hai meses a curia saíse á rúa molestou especialmente os cargos socialistas,
que consideran a protesta do
30 de decembro un acto claramente electoral consensuado
co PP. Seguindo esta liña, os
populares comezarían con
este acto unha serie de reinvidicacións por vía interposta (a
seguinte podería estar convocada pola Asociación de Vítimas do Terrorismo) co ánimo
de desgastar a José Luis Rodríguez Zapatero evitando o
choque directo.
Outras voces pensan, en troques, que o acto episcopal so-

barda o interese electoral inmediato e busca colocarse
nunha boa posición no reparto de poder que atinxirá o
PP en marzo. Se Mariano Raxoi gaña as eleccións as distintas familias buscarán control
nos ministerios máis interesantes para a Igrexa: Educación e Facenda.
De perderen os conservadores, a Conferencia Episcopal
pretende influír o suficiente
como para que os novos dirixentes que substitúan os actuais os teñan en conta. Encaixando con esta teoría habería
que observar as declaracións
de diferentes altos cargos do
PP, que se queixaron da crecente influencia de distintas
ordes relixiosas sobre o día a
día do partido.G
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Centos de mortos en Kenia tras a autoproclamación de Mwai Kibaki
como presidente do país. A misión internacional de control electoral detectou graves irregularidades no
reconto do 27 de decembro. A UE e os EE UU pedíronlle a Kibaki que demita. Os disturbios entre
partidarios e opositores ao novo goberno considéranse froito da tensión acumulada durante décadas entre
grupos rivais beneficiados ou prexudicados polo reparto do poder político no país africano.G

’’

O anglicanismo valorou
unha diversidade
incompatíbel co
autoritarismo romano.
A Igrexa de Inglaterra é
fundamental no
estabelecemento da
democracia en Gran Bretaña
desde hai tantos séculos.

O papa Bieito XVI amósalle unhas fotografías a Tony Blair durante a visita privada deste ao Vaticano no verán do 2007.

REUTERS

A conversión de Blair ao catolicismo
O ex primeiro ministro británico
avoga por unha relixión mundializada
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
Membro do IGADI (www.igadi.org)

A conversión relixiosa é asunto
de conciencia é, como tal, merece respecto. Semella máis lícito falar das súas consecuencias que das súas orixes e motivos. Pero cando o converso é
unha figura adicada á propaganda de si propia levada a ex-

tremos que van moi alén do
que é case necesario na política, non cabe alegar esas finuras de análise.
Tony Blair podía terse convertido ao catolicismo hai moito
tempo, ou polo menos non
andar decindo e deixando dicir que ía facelo. Non se converteu oficialmente até despois de ter deixado de ser pri-

meiro ministro. Nesa capacidade promoveu medidas
abertamente contrarias á doutrina de Roma, e non precisamente en cuestións políticas
ou xeopolíticas nas que o Vaticano muda e mudou de
rumbo tantas veces na historia, senón naquelas esferas da
moralidade que marcan o límite do político e que supoñen unha idea da persoa e da
familia á que deica agora non
renunciou o maxisterio romano. Neses asuntos non tivo

escrúpulos Blair, é dicir, que
fixo o que lle pareceu e non
arriscou a perda do posto,
como tería ocorrido se se convertese antes de deixalo.
Na forma de proceder de Blair
neste transo, que debería ser
tan delicado, vese o mesmo
desembarazo e falta de escrúpulos que no resto da súa vida
pública. Todos os trazos da súa
concepción da política recoñécense neste paso que costa
ver como espiritual: o oportunismo, a procura da máxima

publicidade, a megalomanía
envolvida en celofán de sorrisos, a lixeireza moral. Blair
quería, evidentemente, converterse “a nivel do Papa”. Xa
que non puido ser así, conseguiu, polo menos, dar esa impresión con moitas fotos que
foron elixidas moitas veces
para ilustrar a noticia. Todo
para dar a impresión de que o
destituído líder británico entraba pola porta grande no Vaticano.
A suposta influencia de Cherie
Blair nesta conversión non é
moi críbel. O catolicismo da ex
primeira dama é o da clase
modesta do norte de Inglaterra, con influencia irlandesa e
ningún prestixio social. O que
lle atrae a Blair é o outro catolicismo, o dos xesuítas de Farm
Street e os frecuentadores do
Oratorio en Brompton Road.
Pode Blair sentir alivio ao virarlle as costas á Igrexa de Inglaterra. Este home, tan pouco
inglés no fondo e tan descoñedor da historia, nunca sintonizóu coas prácticas democráticas británicas. Non se poden
entender esas prácticas sen recoñecer canto contribuíron a
elas as perspectivas da “vía
media” adoptada pola Igrexa
de Inglaterra. Foi unha construción que, no político, desenvolveuse como contrafigura da Igrexia Romana. O anglicanismo valorou unha
diversidade incompatíbel co
autoritarismo romano. É verdade que, por razóns históricas, o anglicanismo tivo que
vivir apoiado na Coroa, pero
só en Inglaterra e non no resto
do mundo, onde aínda ocupa
o terceiro lugar en número de
crentes cristiáns.
Non falta quen vexa relación
entre as devocións mundialistas de Blair e o ecumenismo de
impronta vaticana. E moitos
cavilan xa nese ecumenismo
como fornecedor ideal de relixiosidade para o mercado da
mundialización.G
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OS RETOS INTERNACIONAIS DE 2008

COMPLICACIÓNS
X. L. Franco Grande

O

Unha activista dunha organización ecoloxista atravesa unha bandeira xigante durante a Conferencia de Bali de decembro.

REUTERS

A UE actor secundario
Á guerra, a pobreza, os dereitos
humanos e o terrorismo súmase agora
a preocupación ambiental.
Laudelino Pellitero

Os límites que marcan o comezo do 2008 poden servir
para definir os cambios de
poder no planeta e as mutacións nas prioridades dos
seus moradores.
Non hai moitos días a Fundación Berstelmann daba a coñecer os resultados dunha
pesquisa na que se tentaban
ver cambios rexistrados na
opinión pública mundial no
último bienio.
O curto período de análise,
non permite grandes viraxes
nas respostas dos 9.000 enquisados de nove países : Os
catro BRICs (o Brasil, Rusia, a
India e a China) Francia, o
Xapón, o Reino Unido, EE UU
e Alemaña. Pero apuntan novas tendencias.
Ninguén pon en dúbida o liderado dos EE UU pero perde
porcentaxe significativa, especialmente en países emerxentes como o Brasil, a India

ou Rusia. Precisamente é este
último país o que no intervalo
2005-07 rexistra un aumento
do 13 por cento como potencia mundial, ultrapasando
tradicionais actores mundiais
como o Xapón ou o Reino
Unido.
Poucos dos enquisados –de
orixe non europea– perciben
que a UE estea a xogar ou
deba desempeñar un papel
máis determinante nos procesos de paz, na estabilidade
e progreso da humanidade.
Dato que invita a reflexionar
sobre o grao de eficacia do indulxente e ineficaz embigo
eurocéntrico que intervén
tanxencialmente nas crises
internacionais.
Temas como o combate contra a pobreza, os dereitos do
home ou o terrorismo seguén
a ocupar lugar relevante entre
as preocupacións. Mais
irrompe con forza un novo
tema. A degradación do am-

biente ou o cambio climático
son observados como ameazas reais pola metade da mostra representativa.
Novos actores... novas ameazas... novas prioridades. O
2008 será testemuña dunha
nova realidade, na que a
China vai queimar máis carbón do que combustionan
europeos, norteamericanos e
xaponeses xuntos. Na que os
EE UU só xerarán con fontes
renovábeis o 1 por cento do
millón dos seus megavatios.
Quen é sinalado polo 80 por
cento como país determinante no destino do mundo, é
o responsábel e emisor do 25

’’

A China vai queimar máis
carbón do que consomen
europeos, norteamericanos e
xaponeses xuntos. Os EE UU
só xerarán con enerxías
renovábeis o 1 por cento dos
megavatios que gastan.”

por cento dos gases efectos
invernadoiro, pero non
asume compromisos efectivos na redución dos valores.
O tema non atopou en Bali
compromisos efectivos nos
representantes dos 187 Estados que pretendían, a instancias do panel intergobernamental para o cambio climático, atopar o recambio
revigorizado para o esmorecente Protocolo de Kioto.
Non aparece no estudio da
Fundación Berstelmann, datos que sitúen a fase de crecemento recesivo con inflación,
prevista para o 2008, entre as
preocupacións dos enquisados. Os cinco meses transcorridos dende a crise das hipotecas subprime, non dan para
medir o impacto nas volubles
economìas domésticas.
A progresiva reducción da pobreza mundial, ou os avances
que se rexistren na consolidación dos dereitos do home
servirannos para que cando
remate o 2008, tamén sigamos a ter motivos para a esperanza no planeta e no home,
mesmo nos que nos gobernan. Serán suficientes?G

atentado contra Benazir
Bhutto complícalle a
Bush todos os plans para
Oriente Medio. Era un recambio que non estaba mal pensado, dende a óptica imperial, pero xa non existe. Nin o
home de aquela nin o fillo significan nada dentro da complexa sociedade do Paquistán. Nin se sabe de ninguén,
dentro de PPP, cunha mínima
credibilidade para a sucesión.
É tamén moi claro que se Paquistán se afunde no caos
–nun caos superior ao que xa
hai-, ou volve o exército ao
poder (no caso de que algunha vez estivese fóra del), o
problema non é só local senón con moi grandes repercusións en todo o Oriente Medio, tanto que caben as peores posibilidades, incluída
unha guerra mundial.
Ben coñecido é o que está sucedendo no Iraq, onde a intervención do exército invasor, con todos os cambios de
rumbo que ten levado, non
parece que mellore, senón
que, para o país invadido, vai
a peor. Ningún dos obxectivos de que se falou se cumpriu, porque estes eran outros moi distintos, como é sabido.
Irán é outra espiña na gorxa
do imperio, despois do informe que asegura que ese
país cesou xa no 2003 nas actividades nucleares, pechando a Bush unha mínima
xustificación para invadilo ou
para atacalo. Non lle quedará
outra saída que deixar que Israel só faga o traballo. Ou iso
é o que pensan moitos analistas.
Pero outros coidan que a caótica situación no Paquistán,
non só non prexudica os intereses americanos senón que
máis ben os favorece, e hai
quen pensa que moi ben
puido ser a actual unha situación provocada. Nese mundo
dominado
por intereses tan escuros e
fortes,
todo é posible.G
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Un novo decreto promove a participación
pública nos proxectos eólicos
A oposición cre que consagra
unha inaceptábel intervención estatal
nunha actividade liberalizada
pode supoñer como máximo
As condicións climáticas e oro- unha vantaxe do 30% na valográficas de Galiza fan que sexa ración final dos concursos púun territorio gorentoso para as blicos (só se poden instalar
empresas dedicadas á xera- parques eólicos mediante
ción de electricidade
unha concesión admediante a enerxía
ministrativa conceeólica. De feito, Galiza
dida pola Xunta).
é unha das principais O PP cre que
As empresas que prepotencias mundiais o decreto
tendan desenvolver
no aproveitamento é ilegal
novos proxectos no
deste recurso. O Go- porque
ámbito eólico (o deberno autonómico lles dá
creto non modifica o
vén de presentar no preferencia
réxime xurídico dos xa
Parlamento un de- aos
estabelecidos) podecreto que regula esta promotores
rán aumentar as súas
actividade, poñendo o que ofrezan
posibilidades no conacento
principal- participación curso público de tres
mente en que a socie- á Xunta”
xeitos: ter como socios
dade galega perciba
no proxecto á Admiunha retribución polo
nistración estatal, inemprego dos seus recursos.
corporar capital de particulares
A actualidade do sector enerxé- nos investimentos efectuados
tico vén estando marcada nos ou retribuír aos propietarios
últimos meses pola evolución dos terreos en función da prodas enerxías renovábeis. Espe- dución da instalación eólica (no
radas saídas a bolsa (como a caso de que estes cedan o seu
moi comentada de Iberdrola uso mediante fórmulas como o
Renovables no mes de decem- arrendamento ou similares).
bro), novos plans no ámbito es- Ademais de aumentar os betatal e cambios na lexislación neficios deste tipo de produgalega. O decreto polo que se ción enerxética para o conregula o aproveitamento da xunto da sociedade, a Conseenerxía eólica en Galiza foi pre- llería de Innovación e Industria
sentado no Parlamento o pa- pretende tamén mellorar a
sado día 19 de decembro polo transparencia e limitar a especonselleiro de Innovación e In- culación. Para iso, o departadustria, Fernando Blanco.
mento que dirixe Fernando
O espírito da nova norma resu- Blanco afirma que o texto inmíao o conselleiro nunha en- clúe disposicións que limitan o
trevista concedida a A Nosa tráfico de dereitos derivados
Terra Diario: “os tempos de das admisións a trámite ou das
chegar e espoliar remataron autorizacións antes da posta
porque hai un Goberno galego en funcionamento dos parque considera que o vento é un ques. A primeira consecuencia
recurso de todo o país e dos directa será, segundo a Admiseus cidadáns”. Este principio nistración, a apertura do sector
plásmase no decreto en tres a novos operadores.
modelos de colaboración do Aplicando este novo marco, a
Estado ou dos particulares Consellería prevé desenvolver
coas empresas que queiran os obxectivos de potencia eópoñer en marcha proxectos lica, que están fixados nos 6.500
eólicos. Cumprir cos chama- MW autorizados no ano 2012.
dos compromisos adicionais Actualmente existen 3.960 MW
Xurxo González

’’

PACO VILABARROS

O conselleiro Fernando Blanco.

en planificación, autorizados
ou en fase de autorización.

CRÍTICAS DO PP E DAS EMPRESAS. O
decreto aprobouse co rexeitamento da oposición e das empresas que actualmente operan o sector. O PP pediu a reti-

rada do decreto por consideralo ilegal. Manuel Ruiz, portavoz parlamentario deste
grupo, considera que a norma
da Xunta “atenta contra a libre
competencia e resulta discriminatoria para outros sectores
económicos”. O PP fai súas as
consideracións do Consello
Consultivo de Galiza, que concluíu que "aínda que teña carácter voluntario, na práctica,
situará nunha posición de preferencia aos promotores que
ofrezan participación á Xunta
no seu negocio, o que converte
ao decreto en ilegal". Na proposta orixinal para o decreto
estabelecíase unha participación obrigatoria da Adminis-

tración autonómica, que máis
tarde se trocou polo ofrecemento de carácter voluntario
por parte das empresas.
Algunhas fontes apuntan que a
Asociación Eólica de Galicia,
que agrupa á meirande parte
da patronal do sector, tamén
se oporía ao decreto porque incentiva a entrada do sector público no accionariado das empresas que xestionan este tipo
de instalacións. Non obstante,
os seus responsábeis non quixeron facer declaracións a este
xornal “até que os seus servizos
xurídicos o teñan analizado en
profundidade e se acorde
unha postura común nunha
próxima asemblea”.G

Un mercado concentrado
O panorama da enerxía eólica
no país concéntrase en moi
poucas mans. As empresas
que compoñen a Asociación
Eólica de Galiza (EGA, nas
súas siglas en inglés) controlan o 90% da potencia instalada. Entre eles cóntanse grandes promotores de instalacións eólicas, como Acciona,
Endesa, Unión Fenosa e o

Grupo Elecnor, proxectos con
capital público ou promovidos
polas administracións, como
Sotavento (que conta coa participación do Estado e de empresas como Iberdrola, Unión
Fenosa, Endesa e ENGASA) e
Somersa (promovido polo concello de As Somozas) e multinacionais dedicadas á produción de compoñentes, como a

danesa Vestas e a tamén promotora Gamesa.
Os datos da EGA afirman que o
80% dos compoñentes que
precisan os parques instalados
en Galiza se fabrican no país,
se ben por empresas de fóra da
Comunidade no caso dos compoñentes que requiren un deseño e unha tecnoloxía máis
avanzadas.G
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Manuel Cao

A

falta de pouco máis de dous meses para as eleccións
do 9-M, os partidos fan balance dunha lexislatura
politicamente conflitiva pero estábel e pacífica no eido
parlamentario debido á maioría absoluta implícita que
deriva da dificultade do PP para negociar e chegar a acordos cos nacionalismos periféricos ao permanecer o discurso Aznar-FAES como eixo vertebrador da acción política do grupo de Mariano Raxoi.
No ámbito económico, as melloras foron evidentes con
taxas de medra dun 3,7 por cento de media, diminución
até o 8,03 por cento da taxa de desemprego (co indicador
cualitativo dunha subida do emprego indefinido en relación ao temporal e aumento continuo da taxa de afiliación á Seguridade Social), mantemento do superávit fiscal ao longo dos catro anos xunto cunha diminución de
14 puntos na porcentaxe de débeda pública en relación
ao PIB (34,4 por cento) sendo o lunar principal o repunte
da inflación cun 4,1 por cento no interanual de novembro. O furado na burbulla inmobiliaria a consecuencia da
crise nas hipotecas subprime dos EE UU fixo que a desaceleración da economía empezase a manifestarse nos indicadores do terceiro e cuarto trimestres forzando unha
modificación á baixa nas previsións de evolución das
magnitudes macroeconómicas para o 2008.
A boa situación económica desprazou cara á política as
discrepancias fundamentais: o Estatut, a pacificación en
Euskadi e as leis que recoñecen novos dereitos aos cidadáns (matrimonio homosexual, parellas de feito e divorcio rápido) concitaron unha maior oposición por parte
do sector civil que representa politicamente o PP.
Foron as políticas sociais as que centraron a acción de goberno coas leis da Igualdade e contra a Violencia de Xénero e, sobre todo, coa Lei da Dependencia, que dará lugar a unha rede asistencial para anciáns e discapacitados,
achegando por fin a España dereitos básicos xa existentes
nos sistemas de benestar europeos. A política social e as
prestacións para colectivos determinados producirán o
maior rendemento electoral no curto prazo.
No deseño global das políticas do goberno socialista é de
destacar a marcha atrás no proceso recentralizador aplicado no segundoGoberno Aznar mediante a desactivación das normas en materia educativa e a reforma pactada de varios Estatutos de autonomía. Na elección do
modelo económico as diferenzas co aznarismo foron
menores tanto no deseño radial das infraestruturas, no
mantemento da construción como motor clave da economía e na preferencia pola imposición indirecta. Na segunda parte da lexislatura apostouse máis polo coñecemento que polo cimento.
Finalmente, hai que reseñar a función do nacionalismo
como axente clave na política estatal. Deulle estabilidade
económica e sociopolítica ao goberno ao tempo que
mantén os sinais ideolóxicos de defensa e representación
do seu espazo autonómico. G

’’

A política social e as
prestacións para colectivos
determinados produciráno
maior rendemento electoral
no curto prazo”

TRIBUNA I Xesús Seixo.
Secretario Xeral da CIG.

EN DEFENSA DO PODER
ADQUISITIVO DOS SALARIOS
Un ano máis, e xa son sete
consecutivos, as centrais sindicais estatais – CCOO e UGT
– xunto coa Patronal, veñen
de asinar un Acordo Marco
Estatal de Negociación Colectiva que, entre outras cousas,
fixa para o ano 2008 un incremento dos salarios segundo o
IPC previsto polo Goberno, é
dicir, dun 2%, susceptíbel de
mellora en función da produción, moi por debaixo polo
tanto do IPC real do ano 2007
que vai andar ao redor do 4%.
Seguen a repetir pois o atropelo de anos anteriores, fixando incrementos salariais
por debaixo da perda real de
poder adquisitivo dos salarios
como consecuencia do incremento do custo de vida.
A realidade é que ao longo destes sete anos o IPC real, o que se
encareceu a vida, superou ao final do ano o IPC previsto polo
Goberno de turno, que curiosamente sempre foi, durante este
período, do 2% por ano. Estívose, e séguese estando, con
este tipo de Acordos Marco Estatais, condenando a unha
grande maioría dos traballadores e traballadoras a perder poder adquisitivo do seu salario. A
proba está no cada vez maior
número de familias que teñen
dificultades para chegar a fin de
mes ou na perda de peso dos
salarios no PIB, mentres os beneficios empresariais medran
porcentualmente dez veces
máis do que o fan os salarios.
Estas son as duras consecuencias desta política de moderación salarial e que eles denominan responsábel.
A suposta recuperación do poder adquisitivo a finais de ano, a
través das cláusulas de revisión
salarial, é unha grande mentira
e as centrais sindicais asinantes
destes acordos son sabedoras
diso. Vexamos: en primeiro lugar, hai convenios que non teñen cláusula de revisión, en segundo lugar, naqueles convenios que a teñen existen moitas
veces serias dificultades para
poder cobrar os atrasos, o má-

OIPC real do ano 2007 vai andar ao redor do 4%.

ximo que se consegue é que as
empresas actualicen as táboas
salariais e, en terceiro lugar,
non falemos xa dos miles de
traballadores e traballadoras
con contratos temporais (o
60% ou 70% en determinados
sectores) xa que eses están condenados na súa maioría a non
cobrar os atrasos do convenio
xerados pola desviación do
IPC. Estamos a falar pois de
moitos miles de persoas que teñen que conformarse con incrementos salariais que oscilan
entre 2% e o 3%.
A isto, hai que engadirlle o
pouco rigoroso do IPC oficial
como referente para o cálculo
do incremento dos salarios xa
que, entre os produtos para o
cálculo do mesmo, non figuran
as hipotecas, hoxe cun peso
enorme na economía de moitas familias, nin se teñen en
conta as diferenzas no con-

’’

Estamos ante unha
realidade moipreocupante,
da que se ten feito eco
recentemente
un informe económico
da Comisión Europea”

PACO VILABARROS

sumo dos produtos que forman parte da cesta da compra
das familias segundo o seu poder adquisitivo e, polo tanto, a
distinta incidencia que ten nas
economías familiares segundo
o que se encareza sexa un produto ou outro.
Se CC OO e UGT son sabedoras
disto, da perda real que se está a
dar no poder adquisitivo dos
salarios, os traballadores e traballadoras, e especialmente os
seus afiliados e afiliadas, deberían preguntarse cal é a razón
real pola que seguen asinando
este tipo de Acordos: se obedece exclusivamente a razóns
ideolóxicas e unha práctica sindical de cúpulas, centralista e
burocratizada, ou se o seu entreguismo vai máis alá e ven
motivado, por exemplo, pola
falla de autonomía económica.
En calquera caso, estamos ante
unha realidade moi preocupante, da que se ten feito eco
recentemente un informe económico da Comisión Europea
e que foi obxecto de tratamento nun Consello de Ministros de Economía da UE, “alarmados” pola perda de peso dos
salarios no PIB, co que implica
de desigual reparto da riqueza
e as consecuencias negativas
que isto podería terminar
tendo para o consumo e, polo
tanto, para o actual modelo
económico europeo. G
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Especial Seleccións Galegas

Seareiros na bancada de Balaídos durante o Galiza-Catalunya.

MIGUEL NÚÑEZ

O ano da bancada
O atraso do Galiza-Camerún puxo a proba unha afección entusiasta coas seleccións de fútbol
César Lorenzo Gil

A base dun equipo de fútbol de
calquera tipo é a súa afección.
A influencia social, o poder deportivo, a representación e o
futuro dependen do cheas que
estean as bancadas, do número de bandeiras, de bufandas, de gorxas resecas tras cada
encontro. Seguindo tales parámetros, Galiza xa é un equipo:
xa pode gabarse de ter un público fiel, capaz de aturar unha
hora e media de atraso man
sobre man nunha das noites
máis frías do ano.
Que nun día laborábel Balaídos estivese cheo a medianoite
para ver un partido amigábel
indica dous aspectos que han
ter en conta para o futuro os dirixentes das seleccións de fútbol, tanto dentro da Federación Galega de Fútbol como na

Xunta: a selección está aquí
para quedar. O número de entradas vendidas medrou desde
o 2005, a implicación de xogadores, técnicos e medios de comunicación é tamén maior e o
perfil de seareiro de Galiza xa
non coincide cunha única personalidade. En Vigo había
amas de casa de máis de 60
anos, adolescentes, xentes da
cidade, de todas as comarcas
do país, galegofalantes, emigrantes... Para os que abominaban da selección polo seu
posíbel uso político o recado é
claro: Galiza quere ver as súas
seleccións, cada un polo seu
interese, mais dunha maneira
lúdica e competitiva que supera os cualificativos de pachanga, circo de Nadal e demais tópicos.
A selección fixo algo máis polo

deporte galego: deulles nome e
rostro aos nosos mellores xogadores. Moitos futbolistas espallados por Europa adiante
coñécense agora entre nós e os
máis novos xa soñan con pór a
camiseta da chuvia en próximas convocatorias.
AS MULLERES RECLAMAN APLAUSOS.
Outra boa nova foi o debú, con
grande éxito de público aínda
que non de resultado (1-6)
contra Catalunya do equipo
feminino. A selección de mulleres tivo un recoñecemento
unánime de prensa, técnicos e
afeccionados pola súa capacidade de entrega, pola vontade
de aprender e mellorar.
Se no caso dos homes, a selección é un premio para o seu
traballo diario, a selección feminina precisa de partidos in-

ternacionais para asentarse, podemos estar tranquilos: Gapara medrar en autoestima, liza ten selección para moito
para reclamar día a día unha tempo e, mercé á focalización
atención social que o resto do política e entre os medios de
fútbol xa ten gañada.
comunicación sobre o fútbol
masculino, parece
É polo tanto unha
máis probábel que
gran noticia ver o
altísimo nivel de
Moitos futbolistas as nosas seleccionadas poidan gozar
xogo que teñen as
espallados por
categorías feminas
moito antes dun reEuropa adiante
coñecemento ofisub-16 e sub-18
coñécense agora
que participaron
cial que elas mesentre nós e os máis
mas reivindican
tamén o 27 de denovos xa soñan con para teren oportucembro no Campo
pór a camiseta da nidade de aprende Bouzas en senchuvia en próximas der e enriquecerse
llos encontros conconvocatorias”
tra seleccións da
con novas experiencias entre a
rexión de Braga. O
nivel das rapazas é excelente a elite deportiva mundial.
canto técnica, talento e táctica. O 2007 hano recordar por
Tendo en conta que as infraes- moito tempo os seareiros que
truturas de coidado da can- chegaron roucos a cantar o
teira son moito máis precarias himno á espera dun Camerún
que as dedicadas aos nenos, máis rañetas que indomábel.G

’’

, UN NOME QUE
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Unha canteira
que xoga
ao toque
C. L.

Horas antes de que Galiza xogase contra Catalunya e Camerún en Balaídos, o Campo
de Bouzas en Vigo acolleu catro encontros das seleccións
sub-16 e sub-18 en categoría
masculina e feminina contra
senllos combinados da rexión
de Braga. Galiza gañou os catro encontros con moita solvencia e demostrou que o nivel da canteira galega é alto.
Os mozos da sub-18, malia
non contaren con algunhas
das súas estrelas, como o céltico Gabi Misa, o deportivista
Rochela ou o barcelonista Iago
Falque, amosaron criterio á
hora de mover o balón, aínda
que lles faltou ousadía. O 2-0
reflecte a eficacia dos galegos
en xogadas a balón parado. Os
xogadores máis destacados foron Currás, do Celta, e Alexandre Moya, do As Pontes.
Na categoría sub-16, Galiza
conta cun equipo moi diversificado en canto a clubs onde
xogan os rapaces. A aposta do
seu adestrador é máis táctica
ca técnica, o que impediu que
os rapaces máis talentosos se
deixasen levar. O 1-0 final confirma certos problemas na factura de xogadas de ataque. Hai
que seguir de ollo xogadores
como Álex Pérez e Xoán Carlos
González, do Deportivo e a Pedro Castro, do Val Miñor.
ESTRELAS BRANQUICELESTES. Se nos
rapaces prima a táctica, nas
mozas hai que diferenciar as
maneiras futbolísticas das de
16 e das de 18 anos. As máis
pequenas apostan por un fútbol vistoso, onde as individualidades dan espectáculo
cada vez que tocan o balón.
As maiores teñen unha formulación máis colectiva que
dá excelentes froitos tamén.
Ver xogar a selección feminina sub-16 é un pracer para
calquera amante do fútbol. O
espectador sabe que cada xogadora sabe exactamente qué
facer cunha pelota nos pés e
non deixa escapar nin unha
soa oportunidade para agradar o público cunha aposta
decidida polo espectáculo e o
atrevemento.
Alba Montemuíño, do Olivo

de Vigo e, sobre todo, Andrea
Carid, do Friol, e Ana Buceta,
do Bértola, están chamadas a
faceren algo grande neste deporte. Velaí o 5-0 que colleitaron en Bouzas. Máis ca o resultado, importa comprobar
como cada gol. Cada ocasión
chegou despois de xogadas de
alto valor estético protagonizadas polo cariño á bóla, a velocidade, o dominio da técnica futbolística e unha valentía que deixou cheas de pavura as rivais bracarenses.
A selección sub-18 non ten
tanto talento individual pero
posúe resistencia e disciplina
táctica. Ademais de fortaleza
mental, tal e como demostra
o ben que se recuperaron do
1-0 en contra para acabar gañando 5-1.
As xogadoras que máis darán
que falar son Carla Piñeiro e
Carla González, do Olivo vigués, e Natalia de Francisco,
do Pontevedra.
MALLEIRA PARA APRENDER. A selección feminina absoluta apañou unha malleira ante Catalunya un tanto enganosa. O 16 explícase máis polo grande
acerto das visitantes no
marco galego e por certa ineficacia defensiva nacida da
inexperiencia en citas de alto
nivel nos últimos tempos.
O máis importante do debú
foi ver como o estadio de Balaídos acollía practicamente
15.000 espectadores unha
tarde dun día laborábel para
ver xogar as nosas mulleres e
cal é a vía para o resto das nosas seleccións en relación ao
apoio mutuo entre as nacións
do Estado no plano deportivo.
Non en van se asinou o 29 de
decembro un acordo entre os
gobernos catalán, vasco e galego para promover a colaboración na actividade deportiva e na loita común polo recoñecemento das seleccións
deportivas nacionais.
A propia conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, subliñaba a importancia
de que o debú da selección feminina se producise diante de
Catalunya, polas consecuencias do partido para o futuro
do noso deporte.G

GONZALO

Andrea Carid, a estrela sub-16 de Galiza.

Manuel Eiroa, da selección sub-18

Plantel da selección Sub-18.

MIGUEL NÚÑEZ

PACO VILABARROS

MIGUEL
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GONZALO

MIGUEL NÚÑEZ

PACO VILABARROS

Mari Paz foi a única goleadora do equipo feminino absoluto.

Xoán Carlosmarcou para a sub-16.

Alexandre Currás,da sub-18.

Os convocados con Galiza sub-16.

Foto de familia coas seis seleccións que xogaron en Vigo.

PACO VILABARROS

PACO VILABARROS

Un lance do Galiza-Braga sub-18.

Galiza e Braga sub-16.

MIGUEL NÚÑEZ

PACO VILABARROS

PACO VILABARROS
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De esquerda a dereita e de arriba abaixo: Diego López, Borja, Bouzón, Viqueira, Rubén, Nano, Xulio Álvarez, Pereira, Diego Castro, Lago eAspas.

SONIA DAPONTE / AGN

PACO VILABARROS

OS GALEGOS MELLORAN COMO GRUPO.
Na análise do xogo do equipo
galego hai que destacar o bo
funcionamento como grupo
dos 18 futbolistas que, coas
modificacións do segundo
tempo, xogaron en Balaídos.
Tras tres anos de selección,
nótase que o fútbol galego é
rico en mediocentros e me-

diapuntas. Veteranos como
Viqueira, Trashorras e Xulio
Álvarez teñen relevo en Jonathan Pereira e Jonathan Vila,
por exemplo.
Tamén destaca a calidade dos
gardametas. É incomprensíbel que Diego López non xogue como titular en calquera
equipo da primeira división.
Igual de incomprensíbel é que
a liña defensiva inicial: Aspas,
Rubén, Bouzón, Lago non sexa
a habitual no Celta (dous xogadores si xogan, os outros dous
proceden da súa canteira).
Mención á parte merece
Diego Castro. O pontevedrés
confirmou en Balaídos que
está nun momento moi doce
co Spórting de Xixón e debería ter xa ocasión de maiores
retos deportivos.
No plano negativo, o feito de
que os mellores dianteiros galegos estean en Gran Bretaña
réstalle competitividade á
nosa parcela atacante. Só
houbo un dianteiro convocado, Iago González, que xoga
no Terrassa, na segunda B. Estrañouse a Couñago e Novo.G

PACO VILABARROS

Despois de tres encontros na
época moderna, Galiza segue
invicta. O empate contra o Camerún (1-1) foi un resultado
moi traballado, demasiado
condicionado pola conxuntura dun encontro especial
pero con algúns aspectos deportivos interesantes para o
futuro da nosa selección.
O atraso africano nunca tería
lugar se o partido tivese rango
oficial, igual que nunca se dubidaría da palabra do Goberno
galego sobre as causas reais do
aprazamento do partido. Nin
sequera o Barcelona se negaría
a deixar xogar a Samuel Eto’o,
que si tivo permiso para viaxar
a Costa do Marfil.

PACO VILABARROS

C. L.

SONIA DAPONTE / AGN

Calefacción humana en Balaídos
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Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

DIEGO LÓPEZ. Diego López Rodríguez.

ROBERTO. Roberto Fernández Alvarellos.

QUECO PIÑA. Serxio Piña Cousillas.

ASPAS. Jonathan Aspas Juncal.

Porteiro. Paradela 3-11-81, 1,96 m. 87 Kg.

Porteiro. Chantada 25-1-79, 1,81 m. 75 Kg.

Porteiro. A Coruña 19-7-80, 1,90 m. 82 Kg.

Lat. dereito. Moaña 28-2-82, 1,77 m. 72 Kg.

Vilarreal. Internacional: 3 veces.

Spórting de Xixón. Internacional: 3 veces.

Rácing de Ferrol. Internacional: 1 vez.

Piacenza (ITA). Internacional: 2 veces.

ADRIÁN. Adrián López Rodríguez.

LAGO. Roberto Lago Soto.

RUBÉN. Rubén González Rocha.

BOUZÓN. Iago Bouzón Amoedo.

Central. As Pontes 25-2-87, 1,84 m. 74 Kg.

Lat. esquerdo. Vigo 30-8-85, 1,78 m. 75 Kg.

Central. Santiago 29-1-82, 1,87 m. 75 Kg.

Central. Redondela 16-3-83, 1,82 m. 75 Kg.

Deportivo da Coruña. Internacional: 1 vez.

Celta. Internacional: 2 veces.

Celta. Internacional: 3 veces.

Recreativo de Huelva. Internac.: 2 veces.

VILA. Jonathan Vila Pereira.

BORJA. Borja Fernández Fernández.

VIQUEIRA. Emilio Xosé Viqueira Moure.

BERGANTIÑOS. Alexandre Bergantiños García.

Mediocentro. O Porriño 6-3-86, 1,86 m. 76 Kg.

Mediocentro. Ourense 14-1-81, 1,85 m. 73 Kg.

Mediocentro. Santiago 20-9-74, 1,83 m. 82 Kg.

Mediocentro. A Coruña 7-6-85, 1,76 m. 73 Kg.

Celta. Internacional: 2 veces.

Valladolid. Internacional: 3 veces.

Recreativo de Huelva. Internac.: 3 veces

Deportivo da Coruña. Internacional: 1 vez.
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SELECCIÓN GALE
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DIEGO CASTRO. Diego Castro Jiménez.

NANO. Fernando Macedo da Silva.

TRASHORRAS. Roberto Trashorras Gaioso.

XULIO ÁLVAREZ. Xulio Álvarez Mosquera.

Extr. dereito. Pontevedra 2-7-82, 1,74 m. 67 Kg.

Ext. esquerd. A Coruña 20-4-82, 1,87 m. 77 Kg.

Mediapunta. Labade (Lugo) 28-2-81,1,79m.71Kg.

Mediapunta. Caracas (VEN) 1-5-81,1,80m.74Kg.

Spórting de Xixón. Internacional: 2 veces.

Cádiz. Internacional: 3 veces.

Las Palmas. Internacional: 3 veces.

Numancia. Internacional: 3 veces.

PEREIRA. Jonathan Pereira Rodríguez.

IAGO. Iago Iglesias Castro.

IAGO GONZÁLEZ. Iago González López.

FERNANDO VÁZQUEZ PENA. Seleccionador.

Mediapunta. Vigo 12-5-87, 1,68 m. 67 Kg.

Mediapunta. A Coruña, 23-2-84, 1,76 m. 74 Kg.

Dianteiro. Vigo 6-11-79, 1,80 m. 72 Kg.

Rácing de Ferrol. Internacional: 2 veces.

Elxe. Internacional: 2 veces.

Tarrassa. Internacional: 1 vez.

ARSENIO IGLESIAS. Seleccionador.

CÉSAR COBIÁN. Médico.

XOÁN XOSÉ CRESPO. Médico.

MANUEL POMBO. Preparador físico.
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Morre Julien Gracq, o último clásico
Un narrador con cualidades poéticas
Xesús González Gómez

Louis Poirier ou Julien Gracq
(1910) debe a súa fama a unha
obra narrativa cuxas calidades
poéticas o emparentan, alén
do Surrealismo do que se reclamou, co espírito e a atmosfera dos máis grandes relatos
románticos. Despois de estudar en Nantes, licenciouse en
xeografía e historia en París. En
1934 é nomeado profesor en
Quimper ao tempo que milita
no PCF, organización que
abandona pouco antes do comezo da Segunda guerra mundial. En 1939 publica Au château d’Argol, xa co pseudónimo de Julien Gracq, en cuxo
prefacio sitúa a novela baixo a
dupla influencia do surrealismo e de Hegel. A novela ten
unha intriga –a única novela de
Gracq con esta característica–
que algo lle debe a As afinidades electivas de Goethe. Mais
neste relato, que fai entrar o su-

rrealismo no mundo clásico,
como nas ulteriores, a aventura psicolóxica e o sentimento
queda en segundo plano en
proveito do papel que o autor
concede á paisaxe (neste caso
a Bretaña francesa). A paisaxe,
no canto de un simple decorado, afirmase como unha
forza omnipresente e subxugante, depositaria dun segredo
que os personaxes tentan forzar grazas á mobilización
constante das súas afectividades e dos seus sentidos. A novela foi saudada por Breton (co
que autor entrara en contacto)
como a primeira obra en que o
surrealismo se volve libremente sobre o seu pasado. Pasou sen pena nin gloria. En
1945, despois da guerra, Gracq
foi capturado en 1940 e liberado por problemas de saúde,
aparece Un beau ténébreux.
Nesta segunda novela fai participar ao lector da espera, no

sentido que afirmaba Breton
(o importante non é o que chegue, senón o que acontece). A
espera fornece a Gracq o tema
da súa única obra teatral, Le
Roi pêcheur (representada en
1949), unha visita ao ciclo do
Graal e da súa seguinte novela,
Le rivage des Syrtes, pola que
lle conceden o Premio Goncourt, ao que renuncia en
nome da honestidade intelectual e do descompromiso do
escritor (lembremos, son os
anos do famoso engagement
sartreano), como reivindicara
o ano anterior nun panfleto ao
vitriolo: La littérature à l’estomac. Sete anos despois publica
a súa derradeira novela, Un
balcon en forêt, onde a espera
acaba no lâchez tout bretoniano. E en 1970 publica a súa
derradeira obra narrativa, os
tres relatos de La presqu’île. A
partir de entón só publica libros en que se mesturan lem-

branzas autobiográficas, literatura e, en certa maneira, viaxes:
La forme d’une ville, Autour
des sept collines, Carnets du
grand chemin, que se relacionan con dous anteriores, Lettrines 1 e 2, e En lisant en écrivant, a medio camiño entre o
aforismo, as lembranzas e o
panfleto literario o primeiro, e
unha reflexión sobre a escrita e
as súas lecturas o segundo. En
1948 publicara, talvez até hoxe
o mellor libro sobre Breton escritor, André Breton. Quelques
aspects de l’écrivain, e en 1961
recollera algúns prefacios, conferencias e traballos dispersos
en revistas ou libros colectivos
baixo o nome de Préférences.
Gracq nunca pertenceu ao

A soidade e a paciencia, virtudes contracorrente
Manuel Xestoso

Nos Carnets du grand chemin, unha das súas últimas
obras, Julien Gracq repara no
que el chama os semicultos
(ou semibárbaros) da era audiovisual. Para el resulta impresionante a elevada proporción de acertos nas respostas a
ese concursos radiofónicos e
televisivos que apelan á cultura xeral dos concursantes. A
democratización do saber é
constatábel, observa. Mais
permanece a sensación de
que eses concursantes teñen
unha gran cantidade de información que son incapaces de
estruturar en redes coherentes. Seméllanlle “un cartógrafo do relevo que, dispoñendo dun gran número de
puntos acoutados, non tivese
noción do xeito de unilos mediante curvas de nivel”.
Gracq apunta certeiramente
na diana ao decatarse de que
esa ansiedade contemporánea pola acumulación de información é froito dunha insistente presión dos medios
de comunicación –e das insti-

tucións– que abafan ao público consumidor creando
unha visión restritiva até o ridículo do que debe ser a “cultura”. Unha espuria miraxe
que, no fondo, reflicte só un
groseiro desdén cara á arte e
cara á vida. Unha falsidade
que lles impide ás persoas ser
o que son.
Fronte a esa vicaria concepción da existencia, Gracq
–coma todo verdadeiro artista– optou por construír discretamente o seu particular
santuario literario no encerramento, na soidade. Destilando con paciencia o prezado tesouro da súa escrita
sabia e revolucionaria. Coma
un dos personaxes de Le Rivage des Syrtes, esperando
quizais a chegada dun temíbel inimigo, “unha solución
despois de todo”.
Nunha sociedade saciada de
si mesma, mirrada nos seus
ímpetos polo imperio universal da técnica, achegarse a
prosa suntuosa e sensual de
Gracq constitúe un acto de
resistencia. Quen talvez foi o

último clásico transmitiunos
un legado que nos contaxia
coa sospeita de que, paradoxalmente, só ese gran artificio
que é a literatura nos obriga a
pensar na vida como realmente é. Enfrontándonos coa
vertixe infinita da nosa pouquidade.G

grupo surrealista mais participou en diversas actividades del
e asinou algunhas das súas
proclamas colectivas, defendendo sempre o surrealismo
contra os seus inimigos, e reclamándose sempre da figura
de André Breton. Os libros de
Gracq, narrativos ou non (escribiu un libro de poemas Liberté grande), son xanelas
abertas sobre o ilimitado da
vida, indiferenzada e inclasíficábel.G
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NA MORTE DE XAIME QUESSADA

A frenética actividade do pintor
Manuel Xestoso

X

aime Quessada dicía
que se matriculara na
Sorbona –despois de
rematar os seus estudos en
Madrid– “para poder molestar
os franceses e poder entrar no
comedor universitario”. Case
sempre era así: activo, frenético, singular e irreverente. Coa
morte de Quessada Galiza
perde un deses artistas cuxo
anecdotario encherá innúmeras páxinas nos futuros volumes dedicados a súa memoria.
Dende a súa primeira formación ourensá á sombra de
Otero Pedrayo, Cuevillas e
Risco até os estudos en París,
onde atopaba as doses de liberdade que a España franquista lle negaba. Dende a súa

PAULA BERGANTIÑOS

militancia na UPG até os variados improperios que repartía,
sen favoritismos, entre toda a
clase política. Dende as infinitas viaxes que o levaron alí
onde podía absorber algo de
nova enerxía –de Madrid a
África, pasando por toda Europa, Asia, os Estados Unidos,
o México de Carlos Velo e
Rulfo…– até o seu voluntario
acubillamento en Ourense,

onde fundou aquel célebre
grupo Volter, xunto con Acisclo
Manzano e Xose Luís de Dios.
Mais o que sen dúbida permanecerá será a pegada do seu infatigábel traballo. Alén do seu
perfil de irredutíbel polemista,
Quessada perseverou nesa estraña paixón que é a arte en todas as súas facetas. Partindo
dunha abstracción que daquela
non practicaba case ninguén en
Galiza, soubo atopar a súa medida plástica nun debuxo elegante combinado cun incontrolado impulso que exploraba
–coma o seu venerado e innegábel referente, Picasso– as feraces fontes da mitoloxía ancestral. Primeiro baixo a influencia
de Bacon, conseguiu materializar obras que se converteron en

emblemas: O Ditador ou Xenocidio. Asimilou ensinanzas do
pop e do op-art e probou toda
caste de técnicas. Logo, explotando un gran instinto teatral
para afrontar os grandes formatos, moitos dos seus cadros se
converteron en atinadas escenografías que plasmaban inquietudes máis persoais: a brutalidade da sociedade tecnolóxica, o erotismo, a poética da

’’

Quizais a traxectoria
de Quessada foi a dun
furioso individualista na
busca da súa
singularidade”

música… Coincide esta época,
quizais a máis fecunda da súa
carreira, co estudo da pintura
renacentista en Italia. O clasicismo gañaba a batalla.
Mais sempre sen deixar de remitir a profunda preocupación
política dun pintor que soubo
involucrarse nos problemas da
conflitiva época que viviu e que
mantivo sempre unha firme
actitude ante a inxustiza. Unha
preocupación que o levou a explotar outras facetas máis populares. A súa obra como cartelista, como ilustrador, como
gravador… descóbrennos un
Quessada máis sobrio ao
tempo que máis espectacular.
A súa habilidade para a colaxe
mesturada coa inserción de
punzantes fragmentos de reali-

27-29 cultura apertura.qxd

3/1/08

11:31

Página 3

ANOSATERRA
4-9 DE XANEIRO DE 2008

CULTURA.29.

O compromiso do artista
Xesús A. López Piñeiro

S/T (1960-70) [na páxina anterior]; María Soliña [arriba] e O soño [abaixo].

dade consegue crear un efecto
de espontaneidade, de accidentalidade que non contradí a
sensación de serenidade, de
xogo controlado que soubo
transmitirlle a toda a súa obra.
Se tivésemos a oportunidade
de percorrer todos os seus traballos, quizais puidésemos
constatar que a súa traxectoria
foi a dun furioso individualista
na busca da súa singularidade.
Un anarquista que logrou atopar o seu estilo cando ordenou
a apertada síntese de influencias das que foi bebendo, con
sede frenética, durante toda a
súa vida. Observariamos, daquela, un periplo que non deixará de transmitir un clima de
intensidade digno da figura
que o protagonizou.G

Xaime Quessada (Ourense1937-2007), representará na
arte galega ao artista comprometido. Comprometido social
e politicamente e comprometido coa arte. Artisticamente,
comeza a súa andaina en
plena postguerra, cando a arte
no Estado tiña o século de
ouro español, e sobre todo o
realismo de Velázquez como
referente. Nos anos cincoenta,
algúns artistas introducen a
abstracción, da que non gostaba o franquismo, tildando a
quen comenzaban a utilizala
de esquerdosos ou cando menos de non afectos ao réxime.
Quessada, utilizara o figurativismo como a poética máis
acaída para que a mensaxe
que plasma en cadros, gravados, cartaces… lle chegue de
xeito inmediato ao espectador.
Mais, se a figura estivo case
sempre na súa obra, dende
moi novo non desbota facer
abstracción. No ano 1961, segundo comenta Seoane no
seu libro Comunicacións Mesturadas, tivo lugar en Compostela, organizada pola asociación O Galo, unha exposición
de 20 artistas galegos, entre os
que figuraba o Quessada,

sendo clasificado dentro do
grupo chamado abstracto no
que tamén estaban, Núñez
Lago, Pérez Bellas, Virxilio e
Xohán Ledo.
A súa linguaxe manifestará
sempre o grande autor que foi,
por canto, bebendo dos clásicos, soubo interpretalos en
clave contemporánea, axudado por unha moi coidada
composición e a súa habelencia co debuxo. Pero tamén a
súa obra reflecte influencias de
autores vanguardistas dos que
destacarei a Bacon e sobre de
todo a Picasso.
Utilizou a arte como unha arma
que apuntaba contra calquera
inxustiza. Así no ano 1962 xa
ten un cadro co tema de O Dictador, entre outros que nos falan da Ditadura, pero logo será
A guerra do Vietnam, o Marzo
do 72 de Ferrol, Chile, as eleccións democráticas, logo O
Mural Anti-Otan ou o mural
contra Reganosa dentro da Ría
de Ferrol. Entre medias, composicións que destacan polo
seu colorido e composición.
Compre lembrar que aínda tocando temas social-políticos,
todos están realizados dentro
dunha coherencia artística,
sen caer nunca no panfleto.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ.. Sechu Sende. Galaxia.
 Cardume. Rexina Vega. Xerais.
 María das batallas. Alfredo Conde. Galaxia.
 Mentres a herba medre. Xesús Rábade. Galaxia.
 A vida interior de Martin Frost. PaulAuster. Galaxia.

crítica
CONTA DE LIBROS.

NARRATIVA.

Castrexos miúdos

Escolma de
lecturas do ano
que rematou

Pepe Carreiro e Abraham
Carreiro inicia unha nova
serie para rapaces, Os
pequenos Barbanzóns, con
dous
títulos
para facer
boca: O ladrón de
mel e
Castañas
con porco
bravo, editados
ambos por Toxosoutos e
pensados para os primeiros
lectores.

Primeiras letras
Factoría K de Libros publica
Mifi visita o zoo, de Dick
Bruna (traducido ao galego
por Silvia Pérez Tato), un
libro
pensado
para familiarizar os
máis
pequeniños coas
letras e as
formas ao
tempo
que coñecen a historia dun
coello que visita animais
exóticos.

Collage
O oso e o corvo, de Monika
Klose e André da Loba,
combina as letras coa arte da
collage, nunha historia con
toques de conto tradicional

pero pensado para cativos de
hoxe en día. Formas coloridas
e recursos novidosos para a
arte da ilustración, da man de
Oqo Editora.

De provincia a nación, o monumental estudo de Justo Beramendi editado por Xerais, é
unha desas obras referenciais
que non poden faltar da súa biblioteca, clave para entender a
toma de conciencia nacional
galega no marco da cuestión
nacional de España; partindo
do provincialismo, do Rexurdimento e do rexionalismo do
XIX, Justo Beramendi reconstrúe e explica a historia do nacionalismo galego cunha profundidade realmente loubábel e
sen precedentes.
Despois, propoñémoslle Bretaña, Esmeraldina, a novela que
reedita Xerais con introdución e
notas de Anxo Angueira, sen dúbida o mellor coñecedor da
obra ferriniá. Entendemento e
sentimento na palabra verxel
dunha das mellores novelas da
nosa literatura. Tamén se reedita a Historia dun paraugas
azul, a novela de Xosé Miranda
inserida na ficción político-histótico-mitolóxica –por certo,
adxectivos tamén aplicábeis á
novela de Ferrín. En O cervo na
torre (Darío X. Cabana) a ficción
non mira cara atrás e a acción
da novela transcorre claramente na Galicia. Seguindo con
reedicións que merecen especial atención, Galaxia volveu tirar do prelo A compañía clandestina de contrapublicidade
(Marilar Aleixandre), unha fabulación contemporánea, sen o
ton político das anteriores mais
cun obxectivo, a rebeldía anticapitalista, que tanto Miranda
(non perdan As mans do medo,
por certo, onde atoparán algúns
dos mellores relatos galegos de
terror e misterio) como Ferrín
compartirían.
Mario Regueira novela en L´affiche rouge o que significa/significou o abandono da rebeldía
como identidade. Ora ben, se

NON FICCIÓN ¬
 Consultorio dos nomes... X.L. Méndez Ferrín. Xerais.
 De provincia a nación. Xusto Beramendi. Xerais.
 As escolas de fundación... Luís Obelleiro. A Nosa Terra.
 Madeira de Zapatero. Suso de Toro. Xerais.
 Coa man armada. Lupe Martínez. A Nosa Terra.

Xosé Luís Méndez Ferrín
visto por Roi Cagiao.

precisaren que o relato os leve a chegan ao mercado nestas daoutras xeografías, se lles gusta a tas. E velaí o Xerais (Cardume,
boa literatura de viaxes, velaí O de Rexina Vega); novela histórica tamén, ben difecanto do muecín (Lois
rente da anterior, é As
Diéguez, A Nosa Terra)
palabras da néboa (Gaou Aquel lugar (Antía
Unha
laxia), título que lle deu
Nara, Xerais), o priorientación
o García Barros a Franmeiro na novela de
sobre lecturas
cisco Castro; velaí o
longo percorrido e a
outra en distancia para estes reis Merlín (as preciosas
Minimaladas, de Carmáis convencional. A non pode
los López) e tamén A
mesma Xerais reedita esquecer un
tamén dous títulos clá- título de teatro lúa dos Everglades (Xesús Manuel Marcos),
sicos imprescindíbeis Limpeza de
novela de boa factura
O escaravello de ouro e sangue de
outros contos (Edgar Rubén Ruibal” que axuda a consolidar
o Terra de Melide. Fóra
Allan Poe) e O can dos
Baskerville (A. Conan
desta voráxine de premios, estean moi atenDoyle). En Galaxia poden vostedes atopar o Premio tos a Os ollos de K, dun dos naNovel 2006, Orhan Pamuk, O rradores galegos máis solvencastelo Branco, engaiolante reflexión da relación entre cultu- Lois Diéguez.
AGN
ras. E para quen desexe lectura
amena de tipo detectivesco, velaí un dos comisarios máis singulares que pode atopar, Montalbano, na súa última aventura: A pista de area.
A estacionalización da literatura
galega semella a cada máis evidente; os principais premios

’’

tes: Antón Riveiro Coello.
As Vidas pos-it (Iolanda Zúñiga, Xerais), están especialmente indicadas para quen
precise lecturas de pouca extensión.
Xa no eido poético, comezaremos por Mudanzas, Premio
Caixanova 2006, de Marilar
Aleixandre, un poemario de
diálogo intertextual para tempos de desmemoria. A memoria, precisamente, fai posíbel o
precioso poema-poemario de
Anxo Angueira Fóra do sagrado
(Xerais). Desde a renovada colección, de Sotelo Blanco, Edoy
Leliadoura chégannos Rafa Villar (Memoria de Ahab), Pilar
Beiro (Bingo), Modesto Fraga
(Derrotas con raíces), Marica
Campo (Sextinario: trinta e seis
+ tres), X.Antón L. Dobao
(Onde o ollar comeza a doer) e,
comentámolo hai pouco, Os
poemas de como se rompe
todo, de Daniel Salgado. Finalmente, Os hemisferios (María
do Cebreiro) constitúen un
moi recomendábel título
dunha das nosas poetas máis
interesantes.
Ningunha orientación sobre
lecturas para estes reis vai esquecer un título de teatro,
desde que Rubén Ruibal acadara o Premio Nacional de Literatura Dramática con Limpeza de sangue, título que homenaxea a Roberto Vidal Bolaño. Na Comedia bífida Núñez Singala (Galaxia) trae ao
escenario unha tipoloxía dos
diferentes comportamentos
lingüísticos dos galegos, cun
afán que mestura a denuncia e
a dor en ton de comedia. Volvendo á prosa, Séchu Sende
(Made in Galicia, Galaxia) tamén se ocupa de narrar ese
comportamentos lingüísticos.
Dúas lecturas que non podemos deixar de recomendar intensamente. Unha: O alienista,
de Machado de Assís, un senlleiro texto, axenérico, entre a
novela e o conto. A outra: Fidel
Castro. A miña vida, unha das
personalidades máis relevantes da historia do século XX
confesase ás preguntas de Ignacio Ramonet, en Xerais.
Xosé M. Eyré
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Antonio García Teixeiro faise co Luna del aire, o premio de poesía infantil convocado polo Centro de Estudos de Promoción da Lectura da
Universidade de Castilla la Mancha. A súa obra Estela de versos, asinada
conxuntamente co poeta sevillano Rafael Cruz Contarini, impúxose aos
148 exemplares do Estado e de América presentados. O xurado valorou
da obra que estivese escrita a dúas mans, unha experiencia xurdida tras
o encontro dos escritores en Cuenca. O premio entrégase en maio.

Para auténticos
amantes
da literatura
Galaxia edita os
Tres contos de Flaubert,
unha das obras
que inauguran
a narrativa moderna
Tres Contos.
Autor: Gustave Flaubert.
Tradutora: Emma Lázare Rodríguez.
Editorial: Galaxia.

Este é un libro perfecto. Son
consciente de que perfecto non
é un adxectivo que se poida
–nin que se deba– aplicar frecuentemente, mais tampouco
non é habitual atopar textos
que nos amosen un grao de excelencia tan alto coma este que
nos ocupa. Excelencia na concepción, excelencia na composición e excelencia na relación
entre ambos. E aínda deberiamos citar a fondura acadada
polo autor no resultado: trátase
dun libro onde o máis esencial
dos personaxes que retrata
queda ao descuberto. Sen dúbidas e sen concesións.
Flaubert escribiu estes
tres contos en pleno
apoxeo creativo, cando
xa rematara a meirande
parte das súas obras
maiores, e levan impresos os atributos fundamentais do seu estilo
en cada páxina: por unha
banda, a exactitude e o rigor lingüísticos –consecuencia da súa
obsesión pola mot juste– e, por
outra, unha ironía insinuante e
contida que proporciona distancia crítica e unha certa gravidade melancólica. Mais, ao
mesmo tempo, existe un tratamento singularizado dos protagonistas dos relatos que –ao
contrario que nas súas obras
máis coñecidas– o afasta da
descrición do contorno dos
personaxes para se centrar na
súa cerna moral. En ambos os

Gustave Flaubert.

tres contos, Flaubert concéntrase nas situacións de sufrimento padecidas por eles. Os
motivos son moi variados, mais
sempre de índole moral. En
“Un corazón simple” móstrasenos a traxedia dunha alma realmente desinteresada,
personificada nunha
serventa absolutamente entregada aos
que a rodean. “A lenda
de San Xulián o hospitalario” recrea a clásica
encrucillada entre vontade e destino nunha
historia ambientada na Idade
Media. Finalmente, “Herodías”
redixe o episodio bíblico de Salomé e a decapitación de Xoán
Bautista nunha amósega máis
da fascinación polo erotismo
atormentado do autor de
Rouen.
Por suposto, estes sucintos pretextos argumentais non poden
dar conta da riqueza literaria
que se agocha tras a trama destes relatos. A mestría de Flaubert chega –no momento da redacción destes textos– a un
grao que lle permite prescindir

nación de que é capaz á hora de
estabelecer unha dinámica narrativa propia sen ningunha
concesión á facilidade, Flaubert desenvolve con abraiante
limpidez o seu xogo. O lector
intúe por onde vai ir a historia
porque o autor non agocha
nada, mais cada paso que se
avanza nela é, igualmente,
unha sorpresa que modifica
suave pero decisivamente todo
o relato. Na súa infatigábel
busca da expresión perfecta,
Flaubert acaba por crear unha
complexísima visión da realidade. Partindo da máis diáfana
claridade expositiva, remata
por dar resposta ao misterio
que a observación máis penetrante non é quen de desvelar.
E é deste xeito que se converte
nun dos fundadores –xunto
con Baudelaire– da literatura
moderna.
Por outra banda, este libro podería ser escollido como representante da prosa toda de Flaubert. Sen dúbida, “Un corazón
simple” remite a Madame Bovary, “A lenda de San Xulián o
de ensarillamentos temáticos hospitalario”, a A tentación de
para centrar todos os seus es- San Antonio e “Herodías”, a Saforzos na pureza do seu dis- lambó. De tal xeito que pode
curso. A precisión léxica, a so- ser contemplado coma un prefisticación da escrita –sempre cioso legado da teoría literaria
en aras do rigor–, o refina- do autor. Un exemplo de como
mento das descricións até ex- se constrúe unha narración,
tremos convulsos, o
concretado en tres celafondamento nesa
mosas miniaturas que
substancia moral dos
conteñen toda a sabepersonaxes… crea
doría en canto a como
unha narración auto- O lector
tecer a malla dunha
suficiente que se nutre
historia para que diga
intúe por
de si mesma e que
máis do que conta.
onde vai ir a
abonda para revelar
Proust escribiu a súa
historia
todo o mundo interior
defensa de Flaubert indos personaxes a tra- porque o
quedo pola impresión
vés de sutís movemen- autor non
de que “xa non sabetos íntimos, deixando agocha nada, mos ler”. Talvez se
que a peripecia ocupe mais cada
trate dun alarmismo
un lugar secundario, paso que se
esaxerado ou talvez
útil soamente en canto avanza nela é sexa que a complexa
que permite ese mer- unha
modernidade literaria
gullamento no territo- sorpresa”
de Flaubert esixe unha
rio espiritual das figulectura tan rigorosa
ras que a poboan. De
coma a súa escritura.
certo, non é estraño
Quizais se trate dun lique Henry James se
bro só apto para audeclarase un profundo admira- ténticos amantes da literatura,
dor de Flaubert.
pero imprescindíbel para todos
Unha vez asentado neste te- eles. Unha lección maxistral.
rreo, coa concisión e a determiManuel Xestoso

’’

O CORDEL.
Animal
Nº 17. Outono do 2007. Dirixe:
Francisco Macías. Edita: Edicións
Positivas. Prezo: 5 euros.

A plataforma SOS Courel,
acompañando fotos de Xan
Muras, fai un chamamento ao
coidado da serra. Inclúese un
especial sobre
Pier Paolo
Pasolini, que
contén unha
entrevista co
autor e un
escritor do
propio escritor italiano. Na
sección literaria publícase “O
alienista”, conto do brasileiro
Machado de Assis.

Eco
Nº 199. Decembro do 2007. Dirixe:
Gonzalo Vázquez Pozo. Edita:
Equinoccio. Prezo: 3,50 euros.

A portada adícaselle a Alfredo
Suárez Canal, conselleiro do
Medio Rural. Tamén se entrevistan neste número a
Cándido Rodríguez,
presidente dos
empresarios
galegos en
Venezuela, o
músico Carlos
Núñez, o
presidente do
Clúster do Naval, Tomás Casquero e a
diplomática da embaixada
polaca en España Anna
Gmyrek.

Raigame
Nº 27. Novembro do 2007. Dirixen:
Mariló e Xulio Fernández. Edita:
Deputación de Ourense.

O centenario de Xaquín
Lorenzo centra os traballos
de Elisa Abad,
Arturo
Fernández,
Manuel
Caamaño,
Francisco
Calo, Xosé
Fidalgo, Baldomero Iglesias,
Clodio González, Xosé Cid e
Xosé González. Hai lugar
para que Xabier Limia se
achegue á figura de San
Rosendo.

30-33 critica.qxd

3/1/08

12:11

CULTURA.32.

Página 4

ANOSATERRA
4-9 DE XANEIRO DE 2008

’’
POLA BOCA
MORRE
OPEIXE

Marica Campo

Jaan Kross, o máis coñecido escritor estonio, faleceu á idade de 87
anos o pasado día 27. Kross padeceu o cárcere durante as ocupacións nazi e soviética de Estonia polas súas ideas nacionalistas e o
seu traballo a prol da independencia. Algunhas das súas obras como
O tolo do tsar ou A partida do Dr. Martens foron traducidas a máis
dunha vintena de linguas e foi reiteradamente candidato ao Nobel.G

crítica

E

o peixe chámase, neste
caso, Monseñor Bernardo
Álvarez e é bispo de Tenerife.
As súas declaracións son coñecidas e non vou reproducilas
aquí. Tampouco vou parar nas
súas consideracións sobre a
condición homosexual. Quero,
simplemente, determe no parágrafo que lles dedica aos rapaces que, segundo el, non son
sempre vítimas de abusos sexuais, senón, a miúdo, culpábeis: “Puede haber menores
que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes
de 13 años que son menores y
están perfectamente de
acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te
provocan”. O texto non ten
desperdicio. Ocórrenseme
moitas maldades, por exemplo
facer unha lectura literal dese
“te provocan”. Ao señor bispo
provócano os menores? Moitos rapaces experimentados
debe ter ao seu redor, destros
na arte de recoñecer o posíbel
albo das súas tendencias. Ou
será que, no seu corporativismo, pretende buscar desculpas para os clérigos pederastas? Sexa como for, a cuestión é outra. El, tan familiarizado co sacro, debería saber
que nada o é máis que a infancia, que aí é onde está a estrema das liberdades dos adultos. Os nenos, aínda os inocentes, non deixan de ser nenos e
os adultos temos a obriga de
protexelos. O razoamento é o
mesmo de moitos violadores
cando aseguran que as culpábeis foron as vítimas por iren lixeiras de roupas. Álvarez si que
provoca: noxo, rabia, e a sospeita de que endexamais leu o
Evanxeo. Como, se non, interpreta aquilo de “Ai daquel que
escandalizar un destes pequenos, máis lle valera que pendurase do colo unha
roda de muíño e
se botase ao
mar”. G

o sorriso, espléndida beleza
de muller maior. Logo está o
detalle de que se trata de
cine feito noutros eidos, por
outras xentes, para outros
motivos máis alá de aparecer nas listas de recadación;
cine no que a directora e
guionista é unha muller, actriz (a favorita de Isabel Coixet) experimentada en ambos os dous lados da cáLonxe dela.
mara, que dirixe a xente solDirectora e Guionista: Sarah Polley.
vente, como Gordon PinElenco: Julie Christie, Olympia Dukasent (ao tempo, tamén guiokis, Gordon Pinsent e Kristen Thomson.
nista e director de cine) e a
Nacionalidade: Canadense.
Olympia Dukakis (desaparecida en combate e rescatada de novo), incluso un
Unha muller está na cociña, dos produtores é o director
abre a neveira e garda a ti- de culto Atom Egoyan.
xola dentro; ese é o comezo Como se pode ver, pezas de
dunha nova vida para unha calidade para facer cine de
parella que leva 40 anos ca- calidade.
sada; a primeira aparición A propia historia, baseada
do mal de Alzheimer marca nun conto de Alice Munro,
un cambio brutal para a ten a suficiente sustancia na
vida dun ser humano e a súa aparente simplicidade
xente da súa familia. Pero (xa se sabe o esquema: enLonxe dela non é somente ferma e marido abnegado
unha película sobre
que a coida) para
enfermos de Alzheicontarnos máis do
mer, algo que xa poque se ve na pantadería figurar dentro O guión e a
lla; precisamente a
dun suposto xénero montaxe
enfermidade é o pic i n e m a t o g r á f i c o marcan a
vote ao redor do cal
que poderíamos
comenzan a xirar
diferencia
chamar Cine das
restos e reliquias do
entre as
Novas Enfermidapasado, as pequenas
películas
des (sidas, tolemias
mágoas e erros agadiversas, e síndro- feitas para
chados nos recunmes de nova xera- arrasar en
chos da memoria.
ción), tamén é unha pouco tempo Estamos a falar de
historia de soedades e outras,
cine distinto; o tracompartidas e de como esta,
ballo de guión e
amores, de rela- feitas para
montaxe marca a dicións humanas. A saborear
ferencia entre as pepelícula posúe méri- como unha
lículas feitas para
tos tanxenciais da- peza de
bombardear e arrabondo como para cámara”
sar en pouco tempo
encantar o público
e outras, como esta,
en xeral e moitos
feitas para saborear
máis para encantar os ciné- como unha peza de cámara,
filos en particular. O pri- feita para que lle colguen as
meiro é que reaparece trun- participacións en festivais
fante Julie Christie, que (Sundance, Berlín, Toronto e
pensabamos que desapare- Valladolid) que pronto vai
cera hai anos nunha rúa de ser unha distinción clara: as
Moscova mentras o doutor primeiras nos aparecen en
Zivago morría dun infarto; todas partes, as outras hai
Julie, a musa dos 60, que que ir buscalas.
deslumbraba nun marco de Nun momento desta pelípop-art, retorna sen perder cula, unha psiquiatra >>>

CINEMA.

Unha enferma
de Alzheimer
como desculpa
para facer unha
boa película

Pilar Beiro.

ema./ Quero dicir que saboreo
versos, ciclos vitais que se
abandonan./ Convido a ese
pracer–, o ritmo interior, a
imaxe íntima –Aí veñen as de
Carnota facendo esquí acuático sobre o idioma./ (Son eses
delongados os que sosteñen o
desexo/ os mesmos cos que
arredas da súa cara o cabelo
revolto/ para mellor te ver)–, o
Bingo.
sarcasmo e a derrota –Un
Autora: Pilar Beiro.
pobo é xeneroso/ cando o seu
Editorial: Sotelo Blanco.
ciclo rematou e te deixan ir/ a
que comproben como Itaca
che foi arrebatada/ a prol do
Cáustica e amarga, afastada esteticismo e da usura–, o sido alarido e do enfeite, Pilar lencio e a rotina –Alo polos
Beiro, en Bingo, cultiva o seu anos 70. MACHISMO, ou
persoal xeito de dicir e abro- sexa:/ casascampías, rancholla a miúdo no seu verso o son sescola/ mais claramente,
lúcido e escéptico a
miña casiña-meu lar,
debuxar a orixe da
unha variante dunha/
contradición e da invella catástrofe ou
triga: irreverente e Evitandome
Portal figurativo. Que
profunda, con activo a rotina,
cruz!–, a intuición e a
desprezo e formas Beiro
denuncia.
mordaces e intensas traslada a
Evitando a rotina e a
perfila as fraquezas e angustia a
inercia, Beiro trasos vicios das forzas formas
lada a soidade e a ansociais e denuncia a escépticas e
gustia a formas escerimonia da confu- sons
cépticas e sons rebelsión, o conformismo mordaces”
des e mordaces a
e a retórica.
perfilar, irónicos, a
Así, amosa a frustradesorde e o abuso: a
ción e a desfeita
desacougante intui–Ando por esas corredoiras ción e a tensión das imaxes
anteriores á concentración/ e esbozan o perenne fastío e a
polos vertedoiros –unha debi- derrota e abrolla do sarcasmo
lidade–/ Gústame ver que tira- e da crítica a paixón e a ferida,
mos, o ritmo, a esperanza de a conciencia e a dor.G
Xosé María Costa
vida/ da maquinaria, do po-

POESÍA.

Soidade e
rebeldía
nos versos
de Pilar Beiro
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UN PASADO

Pedro Iturralde achega á Coruña Etnofonías. O saxofonista, pioneiro
da corrente flamenco-jazz, actúa o 4 de xaneiro no Teatro Rosalía de Castro para presentar o seu novo disco adicado ao Camiño de Santiago. O
concerto inscríbese dentro do programa da terceira edición do Iberojazz,
un festival que reunirá até o 31 de xaneiro na cidade herculina algunhas
das bandas máis destacadas da península. Horacio Fumero, Lucía Martínez, Pepe Evangelista, Abuña Jazz, entre outros, tamén figuran no cartel.G

NON TAN
ARREDADO
Marcos Valcárcel

marido e máis eu non imos
ao cine, xa non hai máis que
multisalas que non botan
máis que basura americana?” Unha declaración de
principios de cine políticamente incorrecta, no que a
xente fai o que fai a xente e
non o que din que ten que facer, como esa muller dun enfermo, que fuma e di: “Xa
deixei de deixar de fumar”.
Hai cine feito en microondas
e cine feito na brasa, ambos
son comestíbeis, as diferencias son outras, de olor color
e sabor. E por riba, a música
que soa é de Neil Young, que
ten músicas para todo.G
J.A. Xesteira

PROPOSTA: Buscar unha das

Julie Christie, en primeiro plano, e Gordon Pinsent nun fotograma da fita.

preguntalle á enferma: “Se
vostede estivese nun cine e

houbese un incendio, qué
faría? A muller, que xa non

rexe ben, sae do apuro dicindo: “Hai tempo que meu

vellas películas de Julie Christie
(por exemplo as de Schlesinger) e contemplar o paso do
tempo amábel; e logo interesarse por algún centro de enfermos de alzheimer, onde viven a diario persoas como as
da película.G

H

ai unhas poucas semanas presentamos no Liceo ourensán o último libro
de Xavier Castro, Servir era o
pan do demo. Historia da
vida cotiá en Galicia. Séculos
XIX e XX (Nigra), nun acto
compartido co propio autor e
co tamén historiador Jesús
de Juana. O traballo de Xavier
Castro, que ten un precedente para a etapa anterior
nun excelente estudo de Pegerto Saavedra, é unha esculca polo miúdo das formas
da vida cotiá na Galicia campesiña tradicional e, en menor medida, tamén no
mundo urbano.
No coloquio posterior constatei dúas realidades. Primeiro, que ese pasado non
está tan arredado: os presentes naquel acto, que non somos tan vellos, tiñamos
aínda vivencias en común
coas que se contan no libro.
Segundo, comprobei que o
dirixir a mirada cara o pasado leva a dúas actitudes vitais contrapostas: dende a
condena radical dos tempos
idos ata unha visión idealizada do pasado que subliña a
perda dos valores auténticos
que definían as sociedades
tradicionais e comunitarias:
había outra ledicia nas caras,
díxose alí. A afirmación pode
ser obxectiva, pero non debe
ocultar outras sombras, que
están no libro que comentamos: o maltrato habitual ás
mulleres, as xerarquías autoritarias que dominaban todo,
o absentismo escolar porque
o traballo infantil era necesario, etc. Era, admitamos
cando menos isto, unha sociedade na que o azar determinaba moitas vidas: a filla
maior dunha casa, por exemplo, raramente podía estudar, á marxe da súa valía, e
convertíase
nunha segunda
nai e escrava dos
seus irmáns.G
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unha versión da peza de Luís
Emilio Batallán No niño
novo do vento cunha orquestración especial que a
fai máis cinematográfica.

A rodaxe realizouse do 16 de agosto ao 28 de setembro de 2007, nos concellos de Petín, A Rúa, O Barco, Vilamartín, A Veiga e Carballeda. O filme aproveita, tamén os escenarios espectaculares de Pena Trevinca e a súa lagoa de Ocelo, a máis de 1.800 metros de altitude.

Pradolongo, unha historia de amor
nas canteiras de Valdeorras
A película, que se estrea en maio,
conta con xóvenes actores afeizoados
e unha nova versión
de No niño novo do vento
M. Barros

Durante a pasada semana o
teléfono de Ignacio Vilar
permaneceu practicamente
apagado. O director e fundador da produtora Vía Láctea
Filmes topábase inmerso na
fase final de mestura da que
será a súa segunda longametraxe de ficción, Pradolongo.
Con ela finalizaron dous
anos e medio de traballo, un
intenso labor de guión e de
rodaxe que verá o seu froito
o vindeiro 10 de xaneiro coa
edición da primeira copia cinematográfica da película.
Malia todo, a estrea non
terá lugar até o mes de maio
de 2008. A película percorrerá antes toda a xeografía
de festivais nacionais e estranxeiros coa intención de
que a historia dunha vila do
interior de Galiza e dos conflitos das súas xentes conquiste o aplauso de crítica e
público.

Nesta segunda longa, Ignacio
Vilar abandona a temática de
denuncia social que marcou
Ilegal para recuncar nunha
historia de amizade, amor e
intereses de clase. Raquel
(Tamara Canosa), Martiño
(Rubén Riós) e Armando (Roberto Porto), tres amigos de
infancia, son os protagonistas
dunha trama que os vai conducindo cara a aparición de
novos sentimentos amorosos
e ao deterioro da amizade. O
verán no que cumpren a
maioría de idade presentase
como os demais, con festas e
tardes no río, pero desta vez
xa nada vai ser igual. Como
pano de fondo está o conflito
que xera a posíbel venda de
Pradolongo, un prado de alta
montaña pertencente á familia de Martiño, á louseira do
pai de Armando para a súa
explotación.
O guión, asinado polo propio director e por Carlos Aso-

rey e Xavier Gancedo, sobreviviu dez versións. Con todo,
mantén fresco o espírito inicial de sorprender o especta-

dor e amosar unha Galiza
descoñecida. Para a banda
sonora, Vilar contou con Zeltia Montes. Nela inclúese

Ignacio Vilar, o director
Formado en Barcelona, Ignacio Vilar desenvolveu os seus
labores como director, realizador e guionista en Galiza a partir dos 80. O cine galego non vivía un dos seus mellores momentos por aquel entón. Coa
intención de contribuír na creación dunha industria cultural
fundou a produtora Vía Láctea
Filmes e participou na construción de AGAPI (Asociación Ga-

lega de Produtoras Independentes). É da opinión de que
Galiza reúne todo o necesario
para conseguir unha industria
potente que sexa capaz, ao
tempo, de crear mercado, riqueza e nos sitúe no mundo.
Del son documentais como Un
bosque de música, sobre o
grupo Luar na lubre, Pintores
da vangarda histórica galega e
A aldea: o antigo e o novo. G

FRESCURA NA FALA E NOS ACTORES.
Ademais de estar rodada no
galego que se fala na comarca de Valdeorras, a película presenta a particularidade da idade dos seus actores. Como explica Vilar, a escaseza de actores menores
de 20 anos levouno a realizar
un casting por todos os institutos da zona co fin de seleccionar a todos aqueles rapaces que tiveran entre 16 e 18
anos, falasen en galego e
mostrasen dotes interpretativas. Desas probas saíron 11
mozos, que de decembro de
2006 a maio de 2007 asistiron
ao curso de interpretación
impartido por Damián Contreras.
No reparto, os novos valores
estiveron apoiados pola experiencia de actores como
Mela Casal, Gonzalo Rei
Chao, Carlos Sante, Antonio
Mourelos, Belén Constenla e
Pepo Suevos, coñecidos polos seus traballos en obras de
teatro e en series e programas da TVG.
GALIZA COMO ESCENARIO. Se a rodaxe de Ilegal encheu Vigo,
Oia, A Lanzada e Berducido de
cabos, cámaras e extras, Pradolongo volve aproveitar os
recursos naturais e paisaxísticos galegos para a súa fotografía. Valdeorras foi o escenario
escollido polo equipo, tanto
pola espectacularidade que
ofrecen Pena Trevinca e a súa
lagoa de Ocelo, a máis de
1.800 metros de altitude,
como por ser unha comarca
que alberga boa parte das canteiras de lousa do país, capaces de extraer o 80% da produción mundial. “A historia condiciona todo, dende os actores
ou as localizacións até o
idioma”, sinala o director. “Sería difícil rodar Pradolongo
noutro lugar polo peso que teñen as canteiras de lousa na
historia”, engade.
A rodaxe realizouse do 16 de
agosto ao 28 de setembro de
2007, concretamente nos concellos de Petín, A Rúa, O
Barco, Vilamartín, A Veiga e
Carballeda. O director tamén
quixo sorprender coa recreación da aldea de Robledo, en
Vilamartín, que xa fora inmortalizada en traballos previos
de Vilar, como os documentais Un bosque de música e A
aldea: o antigo e o novo.G
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Xesús Rábade
‘A mal chamada literatura xuvenil
está a destruir os lectores’

ECG

L.R.L.

Case Con Mentres a herba medra, Xesús Rábade Paredes
(Seixas, Cospeito, 1949) gañou
un dos premios máis prestixiosos de narrativa, o Eduardo
Blanco Amor. A novela, editada en Galaxia, estabelece un
diálogo entre tres xeracións:
dende aqueles que viviron os
anos da República, até os seus
netos. Tempos e espazos, momentos da historia, o país ur-

bano e o rural conflúen nesta
narración polifónica, adobiada
con notas de jazz. O seu autor
falounos sobre a reflexión que
o levou a contar o que acontece
Mentres a herba medra.
A idea central da novela víñalle xa de vello. Como artellou
finalmente Mentres a herba
medra?
É produto dunha reflexión
ética e estética. Esa vontade xa
estaba presente na miña poé-

tica, particularmente na miña
obra poética inmediatamente
anterior, Os dedos dos loureiros (accésit de Poesía "Miguel
González Garcés" no 99). A literatura sempre é forma de expresión e atopei a fórmula
máis adecuada a través da voz
deses personaxes, unha forma
moi actual, moi viva e moi áxil
para presentar unha materia
que podería ser soporífera.
Como configurou ese perso -

naxe colectivo protagonista?
O máis interesante é que non
hai un narrador omnisciente,
nin un personaxe preponderante. Por iso os diferentes
puntos de vista resultaron tan
ben plasmados. O punto de
vista, ou mellor, o diálogo entre as diferentes perspectivas,
son os auténticos protagonistas. E aí hai tamén segredos do
oficio: pártese dalgúns personaxes reais, próximos...
Canto hai de si mesmo e dos
seus en Mentres a herba medra?
Un narrador sempre acode ao
autobiográfico, pero desdebuxado. Mirei moito para o
meu círculo íntimo, incluso
hai personaxes que son facilmente identificábeis. Pero
está esluído o bastante como
para que os referentes sexan
universais.
Non se pode evitar pensar no
seu fillo (Abe Rábade) cando
toda a novela soa a jazz...
Está claro que coller persoas
coñecidas axuda a plasmar
unha realidade novelada. Para
ese personaxe, o músico novo,
que vive nunha circunstancia
vivaz, rica... Quen mellor ca o
meu fillo? E hai tamén un personaxe feminino da mesma
xeración. Meterme na pel deles axudoume a plasmar ese
contexto.
A súa actitude como narrador
foi entón a da empatía, a de
pórse na pel dos outros...
Iso é a clave da novela do século XX, a democratización da
narrativa: dármoslles voz a todos os personaxes.
Hai varias tensións na novela:
unhas xeracións e outras máis
novas, o rural e o urbano.
Como acomete esta última?
É algo que temos que tratar en
política e en literatura: o conflito entre o rural e o urbano
non o trata a narrativa actual, e
aí recóllense claves para entender o que somos. Pero é un
reto que temos que asumir os
escritores da miña xeración,
porque para xente de 30 ou 40
anos é moi difícil tratar un
tema que non se viviu do
mesmo xeito, non se conta cos
mesmos referentes.
Falou vostede do empobre cemento da narrativa actual
por mor do descoñecemento
da lingua por parte dos máis
novos. Pensa que existe ta mén neste eido unha falta de
referentes?
O que acontece coa historia
pasa tamén coa lingua. Así
como os creadores máis novos
non tratan certos temas, tampouco empregan certo código.
As palabras crean a historia, e
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A clave da novela do s. XX
é a democratización
da narrativa, o darlle voz
a todos os personaxes”

quen descoñece a historia non
ten as claves para expresala.
A propia lingua é materia novelada. Outro punto clave do
conflito xeracional?
Dende logo, eu son profesor e
critico a miña profesión:
houbo un fracaso total coa
cuestión da lingua, non houbo
aínda unha avaliación seria da
educación nesa materia. Parece que é un tema que non lle
importa a ninguén, cando realmente estamos, de seguirmos así, a perder colectivamente o idioma.
Agora que fala da súa expe riencia docente, até que punto
lle serviu á hora de pórse na pel
da mocidade?
Por min xa pasaron moitas
promocións, teño a posibilidade de falar sobre problemáticas que coñezo. Ademais, a
mal chamada literatura xuvenil está destruíndo o lectorado,
a mocidade ten que estar capacitada para acometer a gran
literatura. Non nos pode estrañar que haxa unha porcentaxe
tan alta de alumnado que
marcha dos estudos antes de
chegar á Universidade, cando
lles estamos negando a posibilidade de ler os clásicos. É necesario promovermos o sentido crítico na mocidade. Contidos xa lles dámos abondo,
pero non como procesalos e
reflexionar sobre eles.
Na novela non se ofrece a vi sión habitual sobre a moci dade, estereotipada e mesmo
apocalíptica, senón que a mira
vostede con esperanza.
É un disparate condenar á xuventude, sería condenar o futuro. Cando se fala do botellón, por exemplo, faise de
forma moi superficial: todos,
quen máis quen menos, tivemos botellóns nas nosas vidas.
Hai pouco saían nun programa uns señores de Toutón
(Mondariz) que facían “botellón” arredor dunha pota de
augardente, así que non é
nada novo. A cuestión é, outro
dos alicerces da novela, o equilibrio. A novela é moi crítica en
moitos sentidos, pero non
senta doutrinas.G
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A VIDA
O xornalista portugués
ANDRÉ CUNHA conta aquí,
para A Nosa Terra,
a súa visión de dúas
cidades do Kósovo,
nas que a convivencia
ten sentidos moi
diferentes, días antes
de que o continente
europeo vexa emerxer
un novo Estado.

Cartel publicitario
en albanés na cidade
kosovar de Mitrovica

REUTERS

A Mitrovica da confrontación
André Cunha

‘O

futuro non é
esta ponte, nin
é Madrid, nin é
Londres, nin é
América. O futuro para min é
que as persoas e as nacións se
poñan de acordo unhas coas
outras”. Así pensa a dona da
Kafana Most (Café da Ponte),
desde esta esquina do mundo
transformada nunha das “fronteiras” mais visíbeis do Kósovo.
Pola ponte que atravesa o rio
Ibar pasan máis automóbiles
das Nacións Unidas que cidadáns de Kosovska Mitrovica. A
cidade está dividida por un
curso de auga, “un muro psicolóxico que non vai cair tan
axiña”, resume un dos líderes
políticos dos serbios do Kósovo, Oliver Ivanovic. É a metáfora máis óbvia para representar as feridas da aínda provincia
serbia administrada pola ONU

desde 1999, onde a maioría albanesa (perto do 90% da poboación dun total de 2 millóns de
persoas) quere proclamar rapidamente a independencia.
Dous mundos de costas viradas: dúas línguas, dous alfabetos, dúas moedas (o dinar serbio e o euro “albanés”), dúas
bandeiras (a serbia e a albanesa, alén de moitas norteamericanas nas zonas de
maioría albanesa) e dous cemiterios abandonados, un ortodoxo no lado albanés, outro
musulmán no lado serbio. En
medio da ponte, só o silencio é
igual para os dous lados. É ese
silencio perturbador o que
proba que a ponte xa non é o
corazón da cidade. Neste ceo
de ninguén, os merlos que lle
dan o nome á terra do Kósovo
voan contra os corvos que se
alimentan do infinito lixo que
inunda as marxes do Ibar.

“Aquí hai máis lixo do que vin
en África ou na Índia”, di un fotógrafo italiano.
O lixo é o símbolo do pasado
recente. Triste. Mas non sempre foi así: “antes da guerra,
Mitrovica era como unha casa.
Aínda teño amigos albaneses
cos que vivín aquí perto. Antes,
todo era bo. Agora, todo é
mao”. Con pouco máis de medio século de vida, a dona da
Kafana Most, serbia, le o seu
propio futuro nas borras do
café turco: “non serei unha

’’

Como muller vella que son,
coido que nunca vou deixar
o Kósovo. Pero, xa lle
aconsellei os meus fillos que
marchen o máis
rapidamente posíbel”

emigrante. Tanto que o Kósovo sexa independente como
que quede como parte de Serbia, como foi sempre, eu e
máis o meu home ficamos
aquí. As raíces están aquí!”. E
repite a palabra “raiz” tres veces. “Como muller vella que
son, coido que nunca vou deixar o Kósovo. Pero, xa lle aconsellei os meus fillos que marchen o máis rapidamente posíbel”. Os fillos do Kósovo deixan as raíces das nais.
Tamén poderá ser así con
Mensur, albanés do lado sul de
Mitrovica. Aos 21 anos, este estudante de economía coñece
ben a estatística negra. O Kosovo aínda non é un país mas
xa é o líder do desemprego en
Europa, con perto do 60% da
poboación oficialmente sen
salario regular. “Pagando ou
coñecendo a alguén no parlamento ou no goberno tes tra-

ballo, se non tes que marchar”,
resígnase perante o muro da
corrupción. “A mellor paz é encontrar traballo. Non fai falta
sentar a xente á mesa e falarlle
de independencia, pero si poñerlle un contrato de traballo
diante. Se houbese traballo,
non habería violencia”. Mensur non quere voltar a ser refuxiado, como na última guerra.
Di que non odia os serbios,
pero que “se houbese guerra,
estou tan canso disto todo que
non fuxiría. Collo unha arma e
vou morrer se fai falta”. As palabras soan fortes, pero logo se
calma, sobre todo cando serven un té na mesa: “soño co día
en que Mitrovica volte a ser o
que sempre foi: aquí casas,
acolá casas, aquí xente, acolá
xente”. E conclúe cun proverbio albanés que di que o veciño
de casa está sempre máis próximo que o propio irmán.G
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DA EN DÚAS CIDADES DO KÓSOVO
A Kamenica da convivencia

‘I

rmáns cos serbios,
nunca máis!”exclama o albanês
Remzi Shilova, de
30 anos, lembrando o lonxe
que quedan os tempos da
“fraternidade e unidade” da
defunta Iugoslavia. Remzi
non é cidadán de Mitrovica,
senón de Kamenica, cidade
menos vista na televisión. “O
problema está nos máis novos que son máis extremistas.
Cos máis vellos, non hai problemas”, responde o serbio
Miodrag Stankovic, de 60
anos, que se prepara para
abrazar o albanés Sedi Berisha, o seu compañeiro de
escola primaria que acaba de
chegar ao café. En Mitrovica,
nunca vin un abrazo destes,
tan libre. Comendo a baklava
(un doce da rexión, habitual
nas festas ortodoxas ou musulmás), Sedi pregúntase:
“que podo dicir sobre a situación aquí? Nós somos a
xente comun…” Os vellos
amigos concordan que a vida
em Kamenica “non é a mellor, pero está máis calmada
que no resto do Kósovo”. Alí
perto, hai polo menos unha
fábrica onde serbios e albaneses aínda traballan xuntos.
As dúas escolas, unha serbia
e outra albanesa, seguen cos
muros pegados e, subliña o
profesor Miodrag, “até organizamos torneos deportivos
xuntos”. Sedi paga outra
copa e alza a voz: “eu odio os
serbios que non comprenden
que temos que vivir xuntos”.
O amigo Miodrag concorda,
mais tenta lembrar que “o
Kósovo é a alma de Serbia”, o
berce da nación. Por riba das
nosas cabezas, un cadro
evoca a batalla de Kósovo
Polje, en 1389, cando os turcos derrotaron os serbios.
“Pec, Gracanica e Decani (as
tres pérolas arquitectónicas
da cultura ortodoxa serbia no
Kosovo) xa existían antes
desa batalla”, lembra Miodrag. Este lugar é como “un

pulmón” para a identidade
serbia, conclúe este home,
nostálxico dos tempos da Iugoslavia.
Kamenica non será a metáfora perfecta dun Kosovo
multi-étnico (tamén aquí
houbo algúns problemas en
marzo de 2004, xa despois da
guerra), mais é a proba de
que, mesmo que albaneses e
serbios non poidan vivir xuntos, talvez poidan vivir ao
lado. A xeografia de Kamenica
non minte. A igrexa ortodoxa
está rodeada de varias casas
albanesas. A pouco máis de
cen metros, a nova mezquita
ten de un lado o horizonte de
Meca e, do outro, as primeiras
casas dun barrio serbio. “Todos os veciños da mezquita
son serbios e nunca recibimos
ningunha queixa polo barullo
que hai aquí ao remate ou
polo volume do chamamento
para as varias oracións do
día”, di o imán Eshref Tsakoli,
por entre o mar de zapatos da
entrada. Na babel aínda viva
de Kamenica, xa se ouve o
sino da igrexa ortodoxa.
“Como líderes relixiosos, o
noso empeño é tornar a vida
máis soportábel, menos difícil”, afirma o padre Srdja Jerenic, “non podemos apagar o
pasado. Cada un está no seu
lado. Polo menos, procuramos non incomodar o outro”.
O triángulo central da pequena
cidade complétase, unha vez
por semana, co mercado onde
conflúen as dúas rúas principais (a “Czar Lazar” e a “Sken-

’’

Kamenica non será
a metáfora perfecta dun
Kosovo multi-étnico, pero é
a proba de que, aínda que
albaneses e serbios non
poidan vivir xuntos, talvez
poidan vivir ao lado. ”

Soldados das Nacións Unidas protexen a estudantes albaneses en Kamenica (Kósovo).

derbeu”, os heroes históricos
serbio e albanés, respectivamente). “O mercado existe,
polo menos, desde hai tantos
anos como teño eu”, di o vendedor Selami Hoda, 47 anos.
“Aqui non hai diferencias, toda
o mundo compra e vende”.
Realista, o padre Jerenic conclúe que “Kamenica non é o
único exemplo de que serbios
e albaneses conversan e conviven, pero o comercio é
sempre o primeiro que derruba alguns muros. As persoas son sempre, dalgunha
maneira, materialistas”.
Tanto se paga en dinares,
como en euros. Custa un
euro o quilo de plátanos que
a serbia Zaga Prasevic compra para as netas no posto do
albanés Selami. “A vida aquí
non podía ser mellor. Vivimos como irmáns e desa maneira non temos problemas”,
di ela. A septuaxenaria Zaga
afirma que iso queda para
sempre. Foi a única serbia a
quen lle oín a frase: “gústame
máis o Kósovo que Serbia”.
Un dos directores da radio

Kamenica, o mozo albanés
Ardian ou a serbia Gordana,
tería gustado de entrevistar a
sorrinte Zaga para un dos
programas desta emisora que
se autotitula “a primeira radio multi-étnica do Kósovo”,
e na que traballan 12 persoas,
7 albaneses, 4 serbios e 1 rom.
Emite nas tres linguas pero
estes días, a emisión está
semi-calada. As constantes
faltas de electricidade no Kósovo (hai días con menos de 4
horas de luz eléctrica) danaron 3 dos 4 computadores da
redacción. En piloto automático, case só con música, a radio espera por un milagre informático para voltar a contarlle as historias do Kósovo
ao pobo de Kamenica. Talvez
esta radio poidese retransmitir aquel texto de Edgar Morin
que Europa non escoitou con
atención. En “SOS Iugoslavia”, emitido simultaneamente por unha radio serbia
e unha croata, en Outubro de
91, o pensador francés dicía
que “Europa non pode ser
Europa se non é a través de

REUTERS

asociacións múltiples e diversas entre nacións e etnias
(…); o destino de Europa será
decidido na loita entre as forzas de ruptura, de exasperación dos odios nacionais, étnicos, relixiosos e as forzas de
asociación, de solidariedade
(…). Talvez será no perigo extremo onde poderemos encontrar a salvación. Como dicía Hölderlin: Canto máis
crece o perigo, máis crece tamén aquelo que salva”.
Dezaseis anos despois, no
Kósovo, onde se costuma dicir que é onde todo comezou e onde todo vai acabar
(nunha referencia ao desmembramento da Iugoslavia), o eco do SOS de Morin
aínda ten sentido. Porque
Europa só será Europa se
Kamenica continúa a ser Kamenica e se Mitrovica volta
ser Mitrovica. Lugares que a
dona da Kafana Most, Oliver, Mensur, Remzi, Miodrag, Sedi, Eshref, Srdja, Selami, Zaga, Ardian, Gordana
e Edgar poidan chamar “a
nosa terra”.G
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Dous aspectos do acampamento. Á dereita, Antonio R. Colmenero, arqueólogo, historiador e director do Grupo Arqueolóxico Larouco. Abaixo, unha das catro pozas de baño.

Aquis Querquennis
Un acampamento romano por descubrir
O río Limia esconde nas súas augas o xacemento romano máis
importante de Galicia despois da Muralla de Lugo. Case tres
hectáreas que albergan un acampamento militar, unha
Mansión Viaria, zona de augas termais e unha cidade que só
se deixan ver cando descende o nivel do pantano.

Lorena Otero

P

edra e auga loitan
cada ano para imporse no encoro
das Conchas, en
Ourense, mais as
chuvias sempre acaban por
vencer e os restos do antigo
acampamento militar Aquis
Querquennis quedan asolagados até o regreso do estío.
A seca destes meses permitiu
que A Cidá, como se coñece no
lugar, permaneza a flote, para
satisfacción dos arqueólogos e
visitantes que aproveitan esta
tempada para proseguir nas
escavacións e descubrir os restos arqueolóxicos que deixaron os romanos hai máis de 20
séculos nesta marxe do Limia.
O acampamento sitúase entre
as vilas de Baños e Porto Quintela a dez quilómetros de
Bande pola estrada OU-540.
Foi construído ao carón da vía
XVIII do Itinerario de Antonino, coñecida como Vía
Nova, que comunicaba Braga
e Astorga. 318 quilómetros que
tiñan por obxecto explotar os
recursos minerais da comarca
e crear un camiño máis curto
que os dous existentes, que pasaban por Chaves e Lugo.
Para a construción e control
desta vía, os romanos crearon

o acampamento militar, que
ocupa dúas hectáreas e media,
no que se aloxaba unha gornición mixta, de infantaría e cabalaría. Os militares permaneceron en Bande até o ano 138,
momento en que conseguiron
pacificar os querquenos, tribo
que poboaba a zona.
O TESOURO DO RÍO LIMIA. Cando o
caudal do pantano descende, A
Cidá emerxe das profundidades do río, retomándose os labores arqueolóxicos e as visitas
dos turistas. O xacemento está
formado polo campamento

’’

O acampamento quedou
baixo as augas cando
se construíu o encoro,
no ano 1947”

’’

A seca destes meses permitiu
que A Cidá, como se coñece
no lugar, permaneza
na superficie,
para satisfacción dos
arqueólogos e visitantes”

militar, cercado por unha muralla con torres de defensa e
parte dun foxo en forma de “v”
de cinco metros de profundidade. O recinto ten dúas portas
escavadas e restauradas, o que
permite contemplar a súa estrutura orixinaria. Dentro da
fortificación atópanse os restos
de tres barracóns, de forma rectangular, onde se aliñan enfrontados os cuartos dos soldados, separados por un patio
central. A estas tres edificacións
hai que sumarlles o almacén
para os víveres e o hospital, organizado en estancias rectangulares que desembocan nun
patio central con un estanque.
Fóra do recinto amurallado,
atópase a Mansión Viaria,
onde os soldados e camiñantes descansaban e repoñían
forzas. A Mansión adquiriu
gran relevancia no contorno
da Vía Nova grazas á estación
balnearia sita ao seu carón,
que atraía numerosos camiñantes. En torno ás termas foi
xurdindo unha cidade que sobreviviu até a época medieval.
Dende o 1947, ano en que se
construíu o pantano, propie-

dade de Unión Fenosa, os restos permanecen no seu interior, ao igual que as pontes que
unían ambas as marxes do río
e parte da vila de baños.
O grupo de arqueólogos que
traballan na zona estima que
tamén podería existir unha cabana onde gardaban os apeiros e os froitos da colleita. O xacemento dispón dun Centro
de Interpretación, que recolle
información sobre a Vía Nova
e o complexo militar, ademais
dos restos que son atopados
nas escavacións.
Malia ser o xacemento arqueolóxico máis importante da
época romana, despois da Muralla de Lugo, e o acampamento militar máis grande de
Galicia, apenas é coñecido fóra
da comarca. Segundo afirma
Antonio Rodríguez Colmenero, arqueólogo, historiador e
director do Grupo Arqueolóxico Larouco, que dende o 1975
traballan na recuperación do
acampamento, sería preciso
pór en marcha unha campaña
de promoción para dar a coñecer a riqueza do xacemento.
Nestas tarefas de recuperación

e comunicación tamén traballa
a Fundación Aquae Querquennae-Vía Nova, creada no 1999
por institucións oficiais, a universidade compostelá e o
Grupo Larouco.
A reconstrución das edificacións xunto ao bo estado dos
restos, conservados grazas a
que permanecen mergullados
parte do ano evitando a erosión do vento e os cambios de
temperatura, son os principais
atractivos do campamento.
Malia que os labores de reconstrución están suscitando
as críticas de veciños e colectivos que acusan os responsábeis dos traballos de “empregar materias que defiren moito
dos orixinarios provocando un
notábel contraste estético que
rompe o estilo do conxunto”.
Non embargante, Colmenero
afirma que “este contraste foi
buscado polos propios arqueólogos para que o visitante puidese distinguir perfectamente
a parte orixinaria e a parte reconstruída”. As escavacións,
iniciadas polo Grupo Larouco,
teñen unha dupla finalidade:
científica e educativa. “Inicialmente, procedeuse á recollida
de datos, clasificación e catalogación e despois tentamos trasladar todos eses descubrimentos á xente a través da reconstrucións das edificacións, pero
respectando a estrutura orixinaria e empregando primeiro
as pedras que van aparecendo”, engade o director do
grupo arqueolóxico.G
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Augas quentes para o turismo actual?
Mentres o sol quenta é o momento dos rapaces, das familias, dos turistas e dos maiores,
pero en canto desaparece e o
frío aumenta só os máis aguerridos son quen de despoxarse
das súas roupas e mergullarse
nunha das catro pozas que se
atopan ao carón do acampamento militar de Bande. Os
turistas, adubiados con bufandas e abrigos contemplan os
corpos nus dos bañistas e manifestan a súa admiración e
envexa. Os pouco máis de
cinco graos que se acadan na
comarca cando cae o sol contrastan cos 48°aos que chegan
as pozas máis quentes.
Co resío no cabelo, o bafo na
pel e como única iluminación
a lúa, os principiantes pechan
os ollos e imaxinan ser soldados do exercito romano, outros xogan a ser expertos astrónomos tentando identificar as constelacións, mentres

os máis experimentados, que
acoden diariamente aos baños para relaxarse despois do
traballo, charlan da vida cotiá.
As termas están compostas
por catro pozas e catro bañeiras de pedra con temperaturas variadas que lles permiten
aos visitantes acadar un maior
proveito terapéutico. As augas
caracterízanse por ser bicarbonatado-sódicas, fluoradas e
litínicas. Son beneficiosas
para a reuma, a pel, as vías
respiratorias e o aparato dixestivo, xa que tamén se poden beber. Ademais de conteren lodo que elimina as impurezas, rexenerar a pel e calma
as dores musculares.
Sen aparcamento, nin baños,
nin vestiarios, nin luz, nin camiños de acceso, as charcas
seguen igual que cando os romanos facían uso delas, e aí
radica, segundo os visitantes,
a maxia do lugar. “Só a natu-

reza e o home. Unha vivencia
que non ten nada a ver co modelo de termalismo que se
está fomentando en Galicia,
de albornoz e tumbona”. Os
venres e sábados chegan autocaravanas que se instalan á
beira das pozas para pasar a
fin de semana. Entre baño e
baño percorren as ruínas romanas, pescan no encoro e visitan os pobos dos arredores.

’’

As augas caracterízanse
por ser bicarbonatadosódicas, fluoradas e
litínicas. Son beneficiosas
para a reuma, a pel,
as vías respiratorias e o
aparato dixestivo, xa que
tamén se poden beber”

O FEITIZO EN PERIGO? Pero a situación pode mudar, xa que o
concello de Bande está traballando nun proxecto turístico
global, que pretende aumentar o fluxo de visitantes e o valor turístico da zona, centrándose nos tres
puntos de
maior interese: o campamento militar, as termas X.A. Armada,
e a igrexa de alcalde de Bande.
Santa Comba
do s. VII, o templo visigótico
máis antigo e importante da
Península Ibérica.
As conversas xa comezaron.
Xosé Antonio Armada Pérez,
alcalde de Bande, afirma que
xa falou con algúns dos propietarios dos terreos limítrofes e
coa Confederación Hidrográfica do Norte e Unión Fenosa,
que deron a súa aprobación e
están dispostos a ceder os te-

rreos. “A idea e recuperar o
contorno conservando a estrutura orixinaria e o estilo, seguindo as directrices dos arqueólogos que traballan na
zona e dos especialistas da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural.”
A primeira fase do proxecto
centraríase na adecuación
das pozas para un acceso e
uso máis sinxelo, a limpeza do
contorno, a creación de canles de auga estábeis e a instalación de servizos e vestiarios
para aumentar a comodidade
do usuario. O alcalde engade
que nesta primeira fase do
proxecto “non se contempla o
pago polo uso das termas xa
que consideramos que é un
ben público”. Máis algúns veciños ven con receo este proxecto xa que pensan que conducirá a unha masificación
das termas que rematarán
perdendo todo o seu feitizo.G
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Feira de Capónsen Vilalba.

COMIDAESAUDE.

Tradicións e
comercio de
aves na feira do
nadal
O veterinario Xoan Rof Codina, no seu libro “La avicultura en Galicia” (1952), manifestaba que en Galicia celebrábanse
periodicamente
mercados e feiras, xeralmente
quincenais, ás que acudían as
labregas a vender as aves e os
ovos dos seus galiñeiros. Na
entrada das feiras situábanse
as “recoveras” que ían adquirindo os produtos do curral
que as campesiñas poñían á
venda para logo ceder as partidas, por unha pequena comisión, a exportadores que polo
xeral enviaban aves vivas e
ovos aos mercados de Barcelona, Madrid e Bilbao. Este comercio xa o indicaba o avicultor e investigador español
máis importante do século
XIX, Salvador Castelló e Carreiras, (“La avicultura práctica”, 1899), no referente á galiña galega. Baseaba a súa definición
naquelas
que
procedentes de Galicia chegaban ao mercado de Barcelona,
polo que podemos concluír
que o mercado de aves vivas e
ovos dende as feiras de Galiza
era unha práctica cotiá dende
sempre.
O enxeñeiro agrónomo Ricardo de Escauriaza, director
da Granxa Agrícola da Coruña

OTTO/AGN

nos anos corenta, no seu libro
“Cartilla avícola” (1947), manifestaba que en toda a zona de
Vilalba, na provincia de Lugo,
e nas comarcas limítrofes da
Coruña, efectuábase o cebo de
aves, que tiñan unha fama
merecida e que abastecían os
grandes mercados que nos
días próximos ao Nadal celebrábanse en Lugo e na Coruña, concretamente, neste
último caso, o día 23 de decembro na praza de María
Pita.
Os polos elixidos castrábanse
ou non, e criábanse nun local,
alimentándose exclusivamente con maínzo moido e
verduras. Así permanecían ata
cinco ou seis semanas antes
do Nadal, en que se colocaban
en gaiolas de cebo que consistían en caixas de madeira feitas con táboas, salvo por un
lado, no que tiñan listóns para
que o capón puidera sacar a
cabeza, e colocábanse nun lugar con pouca luz, principalmente nun recuncho da cociña. Estas gaiolas podían
abrirse por riba permitindo sacar ao animal para realizar de
dúas a tres veces ao día un
cebo forzado que consistía en
subministrarlles unhas boliñas ou pílulas feitas a base fariña de maínzo ou cebada, ou
ambas, mesturadas con leite.
Cando chegaba o día da feira
do Nadal, os animais eran sacrificados, baleirándose polo
ano, desplumándoos completamente e cravando as graxas
obtidas a ambos lados da canal mediante plumas.
Dende o Fundación Acivega e

a Agrupación de Produtores
de Galiña Piñeira Agalpi, coa
axuda de institucións como a
Deputación da Coruña e o
concello de Abegondo, pretendemos, sen esquecer a normativa sanitaria e de benestar
animal, a recuperación deste
tipo de prácticas tradicionais,
e que deste xeito os días ao Nadal reaparezan estas feiras,
que non só achegan á mesa
dos consumidores, directamente por parte do produtor/a, un alimento de extrema
calidade, senón que recuperan un anaco da nosa cultura,
cuxas raíces xorden do mundo
rural. G
Xoán Ramón Díaz Saavedra.
Secretario dá Fundación ACIVEGA.

MUNDOVIÑO.

Variedades
para recuperar
A sucesión de nomes de variedades coas súas respectivas localizacións xeográficas, deno-

minacións de orixe e indicacións de viños da terra, que a
continuación irán aparecendo
fala dunha riqueza varietal que
o mercado global, inculto e
paifoco, e os seus adláteres nos
sectores que determinan o
mundoviño (adegueiros, críticos, técnicos e funcionarios
agrarios) non descoñecían
mais si desprezaban.
Neste momento a mensaxe é:
se vostede posúe unha variedade descoñecida alén do seu
contorno máis próximo, unha
variedade minoritaria para o
resto do mundoviño, pois mellor, non a replante con outra e
probe elaborar un viño atractivo e orixinal, irreproducibel
para outros elaboradores.
Esta mensaxe conta co beneplácito da maioría dos prescritores e dunha parte dos consumidores anglosaxóns, estes
que piden un viño ABC –anything but cabernet ou chardonnay–, ou sexa “póñame calquera cousa menos unha destas variedades”.
Así asistimos ao rexurdimento
de variedades tradicionais e
autóctonas agora acompañadas dunha enoloxía e viticultura non preocupadas polo
rendimento industrial, evidente este nas antigas zonas
granelísticas, senón pola expresión da súa identidade e da
terriña.
En Galiza fomos pioneiros
nesta recuperación pola
enorme riqueza varietal que
posuímos, e sobre todo porque, comercialmente, se descubriu un filón co albariño e
logo coa treixadura e co godello, polo de agora. Pero aí están
o sousón, a dona branca, os
caíños, brancellao, loureira
tinta, branca lexítimo e outras.
Nun repaso rápido polo panorama peninsular Portugal
como Galiza destacan por
unha viticultura baseada nas
castes tradicionais. Destacan

as novas expresións da baga
en bairrada, das máis minoritarias no Douro como as tintas
barroca e francisca e o sousão,
cunha escasa introdución das
variedades francesas, reducida
á Estremadura e ao Alentejo,
onde pontifican a trincadeira e
o alacante bouschet, híbrido
francés perfectamente adaptado ao pedazo de chan alentejano, incluso indispensábel
nos seus viños máis grandes.
En Asturias, nos viños da terra
de Cangas, hai moitas posibilidades co albarín branco e co
verdejo tinto, incluso co carrasquín; en León están co
prieto picudo en plena fase de
expansión; en Arribes del
Duero podería ser coa juan
garcia; a Rioja tenta comer
unha parte do pastel dos viños
brancos recuperando a maturana e o turruntés incluso a
malvasía; a bobal é maioritaria
en requena; nas DO do centro
de Aragón están de moda os
viños elaborados coa antigamente maioritaria garnacha,
agora dos seus redutos de viñas máis vellas, mentres no
Somontano se recupera a parraleta e a moristel; en Cataluña buscan a identidade perdida da garró, a samsó, o sumoll ou a picapoll, etc.; nas Baleares xa hai magníficos viños
de callet con mantonegro,
moll e fogoneu. Canarias e
Madeira teñen un elenco de
variedades, minoritarias na
península desde onde se introduciron ao longo dos séculos,
pero que alí se teñen adaptado, dando orixe aos seus viños singulares: malvasías, listan branco e negro, marmajuelo, vijariego, bical, negramol, verdello, etc.
O novo mundo vitivinícola,
como carece de variedades
non importadas, co tempo foi
adoptando algunha das importadas, todas francesas, explotando a súa magnífica
adaptación aos seus pedazos
de chan ou terriñas, nalgúns
casos co pedigrí de seren cepas
prefiloxéricas. Estas adopcións
aconteceron coa cepa bordelesa malbec en Arxentina, co
tannat, orixinaria do Bearn, do
Madiran e de Iparralde, en
Uruguai, co Carmenere, bordelesa casi desaparecida en
Bordeos, en Chile, co Shiraz do
Ródano en Australia, e en proceso de adopción co Sauvignon Blanc en Nova Celandia.G
Antonio Portela
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MÚSICA.

Pelogato 24
Un disco para cantar,
brincar e aprender
Brincar coa música tradicional e coñecer as melodías que
fixeron bailar e cantar os nosos avós son os obxectivos que
perseguen a Asociación de

Gaiteiros Galegos coa edición
de Pelogato 24, un traballo
multimedia en formato digipack, que inclúe música, videoclips, un documental, fotografías, letras e playbacks.
Coordinado por Paulo Nogueira e Magoia Bodega, o
novo disco vén engrosar a colección iniciada pola asociación o ano pasado con O Quiquiriquí, dirixida ao público
infantil e centrada na música
tradicional. Se a primeira en-

A señora Carmen
unha das interpretes do disco.

trega xiraba ao redor do Nadal
e tan só recollía panxoliñas,
Pelogato 24 abre o abano a outras temáticas ofrecendo un
interesante percorrido pola lírica tradicional para rapaces.
Así, no novo disco poden escoitarse dende cantigas de oficios ou de roda a outras denominadas de repetición ou de
adición, que, sen perder o
punto lúdico, teñen unha
clara intención didáctica.
A asociación quere cubrir así
o baleiro que existe ao redor
do material para a aprendizaxe nas aulas da música popular. Este tipo de contidos
teñen especial importancia
ao ver de Nogueira que defende que “para normalizar a
música tradicional e popular
é necesario comezar polos cativos”.
Ademais do compacto coas
músicas, o proxecto inclúe un
documental explicativo con
xogos tradicionais, un “como
se fixo” da gravación do disco

MAGAZINE.41.

Dúo Migallas

e videoclips así como un libro
de 64 páxinas con texto e fotos
que documentan os brinquedos e as cantigas.
As tarefas de escolma, arranxos e procura de textos iniciáronse o pasado mes de abril. O
estudio Casa de Tolos acolleu
a gravación dos 14 temas que
compoñen o traballo, a cargo
dalgúns dos grupos e intérpretes máis destacados da escena
tradicional galega. Entre eles

figuran Sonia Lebedynski voz
de Fía na roca, Mercedes
Arribe, a Señora Carmen, Xabier Díaz, Xurxo Souto, o
grupo Migallas, Leilía, Fuxan
os ventos, Begoña Riobó, Pancho Álvarez e César Longa.
“Quixemos así ofrecer unha
representación do que é hoxe
a música tradicional e dos xeitos que hai de interpretala”, sinala Paulo Nogueira.G

AGASALLOS

A familia máis numerosa.
Miles de nenos e nenas forman xa parte dela.

M.B.
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Os ósos de Fisac.
Na exposición “Ósos
varios” faise referencia ás experiencias do
arquitecto con estructuras de formigón
que imitaban as dos
ósos.
Superposición de estruturas de trabes.

Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬EXPO. Bordes de mar... 1.720
kilómetros de litoral. Mostra
con fotografías de grande formato,
obra de Juan Rodrígueze José Caruncho, que ofrece, co patrocinio
de Caixanova, imaxes dos recunchos máis sensibeis da costa galega.
Até o 6 de xaneiro na Fábrica.
ARTEIXO
¬EXPO. Mnemosyne, a voz da
imaxe. Obras de Óscar Souto e
Ana Novo. Até o 5 de xaneiro, no
Centro Cívico Cultural.

25 ANOS
DO
CARRABOUXO
Xosé Lois González, o criador do
“Carrabouxo”, colaborador deste
semanario, e que recentemente
foi galardoado co premio Galicia
Comunicación na categoría de
mellor labor de comunicación de
xornalismo gráfico en medios impresos, expón as cen mellores viñetas desta personaxe nunha exposición ao longo deste mes de
xaneiro no Ateneo ourensán, con
ocasión dos 25 anos da aparición
da xenial figura de sempiterna
boina calada e cigarro na boca.
De seguro que non lle resultaría
doada a escolla destas viñetas orixinais, dada a regularidade na brillantez dos chistes de Xose Lois.
Os admiradores da súa obra poderán facerse con estes orixinais,
ao tratarse dunha mostra-venda.
Desexarlle, neste aniversario, moitos
anos máis de
“Carrabouxos”
e do mellor humor gráfico.
Exposición :
“25 anos do
Carrabouxo”
Ateneo de Ourense
Exposición-venda
de 100 orixinais
escollidos polo autor.
Até o 2 de febreiro de
2008.

BUEU
¬EXPO. O mar nos carteis. Colección de carteis no Museo Massó.
Conta con obras de Abelenda, Díaz
Pardo ou Peteiro, entre outros autores.Aberta até o 2 de abril do
2008.
CAMBRE
¬EXPO. 24 Certame de Pintura
Concello de Cambre. Até o 12
de xaneiro, na Sala Exposicións Biblioteca Central.
CARBALLO
¬MÚSICA.Marky Ramone. Actuación o xoves 3, ás22:30 na Sala
Dublín.
CEE
¬EXPO.Olladas nostálxicas.
Mostra fotográfica de imaxes antigas da vila até outubro. Museo da
Fundación Fernando Blanco.
CELANOVA
¬ACTOS. Homenaxe a Elixio
Rodríguez. Este venres 4 , a Fundación Galiza Sempre, entre outras entidades, homenaxea en Celanova ao histórico nacionalista Elixio
Rodríguez, finado recentemente.
No acto falarán, entre outros, Anxo
Quintana, Xosé Manuel Beiras, Ana
Miranda e o xornalista Xosé Manuel Pereiro. Actuacións musicais:
Daniel Romero e Kérkennai. No
Multiusos e noIES.
¬EXPO. Ríos de Galicia. Tesouros de vida. Fotografías
de José Luis González. Até o 15 de
febreiro no Claustro Barroco do Mosteiro.
¬EXPO.Madeira e pintura.
Obras de Xulio Fontes. Até finais de
xaneiro na Casa dos Poetas.
A CORUÑA
¬CINE. Ciclo Woody Allen no
CGAI. No Centro Galego de Artes
da Imaxe, e días despóis da presencia na cidade do director na súa
faceta de músico, os seguintes fil-

¬ ACTOS
Homenaxe a Elixio
Rodríguez
A Fundación Galiza Sempre e a
Asociación Arraianos organizan
unha homenaxe a Elixio Rodríguez, o histórico galeguista recentemente falecido aos 96
anos de idade.Coincidindo co
aniversario do seu nacemento
en Grou-Lobios o 4 de xaneiro
de 1910, a súa propia familia,
Xosé Manuel Beiras e o Vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, están entre os participantes
previstos nun programa de actos que se desenvolverá nos
Concellos de Lobios e Celanova
e que conta coa colaboración
do BNG e Galiza Nova e os
apoios da Vicepresidencia e a
Consellería de Cultura.
A traxectoria de Elixio Rodríguez
faino sobradamente merecedor
deste recoñecemento: a súa defensa das libertades democráticas e dos dereitos nacionais costoulle un doloroso exilio desde
o que seguiu desenvolvendo
unha intensa actividade sociopolítica e cultural, coherente co
mes do novaiorquino:
Luns, 7 : Lembranzas(Stardust Memories , 1980).
Martes, 8: Zelig(1983).
Mércores, 9: A Rosa púrpura d’O
Cairo (The Purple Rose of Cairo,
1985).
Xoves, 10: Un final feito en Hollywood(A Hollywood ending, 2002).
Os filmes son en V.O. subtitulados
en castelán, e a entrada gratuita, na
rúa Durán Loriga, 10 baixo.
¬EXPO. Ana Soler, cicatrices
invisibles. 21 obras de Ana Soler
entre esculturas, fotografías e
instalacións, realizadas e inspiradas

Últimos días para a exposición de Man Ray.

cheo de “enerxía e vitalidade”, e
como “galeguista apaixoado,
retranqueiro e agarimoso, correlixionario e amigo de Castelao, Carlos Velo, Luís Soto, Celso
Emilio e Pepe Velo”. A súa figura
era xa habitual no palco da
Quintana nas celebracións do
Dia da Patria nos últimos anos.
Programa:
12h. Inauguración da Praza Elixio Rodríguez en Grou / Lobios

Elixio Rodríguez

seu pasado de fundador das
mocedades galeguistas.
Os organizadores recordan que
“foi condenado a morte dúas
veces durante a guerra, estivo
preso no mosteiro de Celanova
e a súa familia foi perseguida, fugouse cun avión do exército
franquista até Xibraltar e chegou a ser coronel da República,
cruzou os Pirineos a pé, estivo
refuxiado en Francia e chegou a
México como exiliado a bordo
do Ipanema en 1939. Lembrano
no Xapón, durante o disfrute da
beca instituida por Unión Fenosa
para artistas no extranxeiro. A obra
pretende dar a coñecer a fenda ou
cicatriz observada pola artista na
vida cotián nipona, coas súas
potentes contradicións. Até o 1 de
abril (entrada gratuíta) no Museo de
Arte Contemporáneo Unión Fenosa
(MACUF).
¬EXPO.Wildlife Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Até o 30 de xuño.
No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. Picasso. Laboratorio
de estilos. Escolma de pinturas e
debuxos, con 57 retratos femininos.
Na Fundación Barrié de la Maza,Cantón Grande, 9. Durará até o 3 de febreiro do 2008. Entrada gratuita.
¬EXPO. Algoritmi dixit. Instalación de Darío Álvarez Basso. Até o
8 de marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Man Ray. Exposición fotográfica do mítico artista americano na Sede Fundación Caixa Galicia, de Luns a venres: 12:00 h. a
14:00 h. e 16:00 h. a 21:00 h.Os Sábados, domingos e festivos: 12:00 h. a
21:00 h. Até o 6 de xaneiro do 2008.
¬EXPO. Miguel Fisac. Huesos
Varios. Un exhaustivo percorrido
pola obra deste destacado membro

12,30h Multiusos de Lobios
Presentación da reedición libro
“Matádeo mañá” editado por
Xerais
17:30h. Acto público no Instituto IES de Celanova
Intervencións:
Xosé Manuel Pereiro. Xornalista
Ana Miranda. Responsable comision emigracion do BNG
e voceira do BNG-Galeuscat no
parlamento europeo
Xosé Manuel Beiras. Presidente
da Fundación Galiza Sempre
Amigos/as e familiares
Anxo Quintana. Vicepresidente
da Xunta de Galicia
da historia da arquitectura española
do século XX, iniciativa dun grupo
de Colexios de Arquitectos. Até o 18
de febreiro, na sala Luis Seoane.
¬EXPO. Ana Mercedes Hoyos.
Exposición antolóxica desta pintora
Até o 30 de xaneiro, no Museo de Arte ContemporáneoUnión Fenosa.
¬EXPO. Pintores galegos séculos XIX e XX. Dende o 13 de decembro. Na Galería de Arte Xerión.
¬MÚSICA.Woody Allen and his
New Orleans Jazz Band.
Concerto de Reis polo grupo no que
toca o mestre do cine, e bon
clarinetista Allen. Entrada gratuíta ,
este xoves 3 ás 20:30 no Pazo da
Ópera.
¬MÚSICA.Iberojazz. O mítico
precursor do jazz español Pedro
Iturrialde presenta Etnofonías. O
venres 4 ás 20:30 no Teatro Rosalía
de Castro. Entradas de 8 a 17 €.
E o xoves 10, ás 21.00 no Fórum
Metropolitano, o Lucía Martínez
Cuarteto presenta Soños e
delirios. Entradas: 7.00 € (carné
xove e + 65 anos, 5.00 €).
FERROL
¬CINE. Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase Kids, de Larry
Clark (1995), unha visión crúa da vida dos adolescentes, sen omitir os
contidos máis controvertidos. O
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Audrey Hepburn, a inxenua
sofisticada en “Breakfast at Tiffany’s”, un dos filmes do ciclo
adicado a Nova Iorque, que segue o seu itinerario polas principais cidades.

Pedro Iturralde presenta
este venres, 4, en A Coruña, o
seu disco Etnofonías, último dos
que ten editado.

martes 8 ás 18 e 20:30 na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Luís Seoane. O itinerario do trazo. Na Sede Fundación
Caixa Galicia Ferrol até o 6 de xaneiro do 2008. O horario: Luns a sábados: 12:00 h. a 14:00 h. e 16:00 h. a
21:00 h. Domingos e festivos: 12:00
h. a 14:00 h. A maior exposición sobre o artista galego Luís Seoane,
preto de setecentas obras catalogadas do autor, figura fundamental da
arte galega do século XX.
¬TEATRO. Tristán cara de can.
Teatro infantil de monicreques, o
venres 4 ás 18:30 no Centro Cultural
Torrente Ballester.

¬ MÚSICAS

The Mississippi Gospel Choir

Comenza o Iberojazz
Para esta terceira edición, o Iberojazz de A Coruña quere facer un
balanze histórico do que foi e é o
jazz en España desde súas orixes,
polo que a organización e a dirección artística deste festival, acordou dedicar a presente convocatoria aos 60 anos de historia do jazz
no estado. Para iso, e servindo de
preludio deste, contarase coa presenza dunha lenda viva do jazz na
península, o singular e polifacético
saxofonista Pedro Iturralde, pioneiro da famosa corrente flamenco-jazz, e que co seu cuarteto habitual, presentará o traballo discográfico Etnofonías, título que lle dá
a obra dedicada ao Camiño de
Santiago, que poderemos gozar
no Teatro Rosalía de Castro o día 4
de xaneiro.
Como cada ano, o festival situarase en diferentes espazos da cidade
e contará como principal centro
para o desenvolvemento dos concertos co Auditorio do Fórum Metropolitano, en que se realizarán
catro dos nove acadados para esta
convocatoria.

O festival estenderase durante tres
semanas, até o 31 de xaneiro.
The Mississippi
Gospel Choir
O Teatro Colón Caixa Galicia acolle
a actuación de "The Mississippi
Gospel Choir" que exhibirá toda a
súa enorme riqueza de melodías,
mensaxes e sentimentos. Cantarán temas tan soados como "God is
moving", "I am the Lord, your God"
ou "Thank you"; cancións que conxugan textos bíblicos coa experiencia do desterro africano e a loita pola liberdade da poboación
negra no Novo Mundo, "The Mississippi Gospel Choir" leva, coas súas voces, unha mensaxe de paz e
solidariedade por todo o mundo.
Esta agrupación fundada no ano
1968 co nome de African-American Cultural Society, por unha
minoría de estudantes que lle
deu impulso procurando, nunha
época de especial convulsión, ter
unha voz e unha presenza social
activa para facer escoitar as súas
ideas e reivindicacións. Durante
os anos 70 adquiriron a denominación actual e, co correr dos
anos, o pequeno grupo inicial
foise incrementando, ata superar
actualmente os 300 membros.
The Mississippi Gospel Choir converteuse nunha das partes máis
visibles da institución e nun referente, dentro deste estilo musical,
nos Estados Unidos. A súa permanente actividade de concertos
permitiulle dar a coñecer os seus
talentos artísticos, así como difundir o seu ideario, en multitude
de actuacións en universidades,
igrexas, festivais de música e salas
de concertos en diversos estados
do seu país, en xiras polo estranxeiro e a través das súas producións discográficas.

O Iberojazz da comenzo n’A Coruña.

A GUARDA
¬MÚSICA. Heissel.O grupo ofrece
este concerto co que comezará a
súa xira "Comunicados: 2 años en
El Lugar Más Feliz". As entradas
custarán 6 euros comprándoas no

Woody Allen está por partida doble na
Coruña esta semana como clarinetista o día
3, e nun ciclo de 4 filmes no CGAI.

GUIEIRO.43.

despacho de billetes da sala e 4 euros de forma anticipada (Verssus,
Tomiño; Art Café, A Guarda; Amadeus,Tui). O sábado 5 ás 1:30, na
Discoteca Space.
LUGO
¬CINE. Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase A lei do silencio
(On the waterfront), de Elia Kazan
(1951), unha visión do sindicalismo
e as mafias no Nova Iorque dos
anos 50, con Marlon Brando de
protagonista nos seus anos de
esplendor. O martes 8 ás 20:00 , na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. De esguello. Fotografía
de Sylvia Plachy(Budapest, 1943) ,
dentro do ciclo PhotoGalicia
2007.Na Sala de Exposicions Centro
Sociocultural Caixa Galicia. Até o 6
de xaneiro do 2008. Luns a venres:
18:00 h. a 21:00 h.Sábados: 12:00 h. a
14:00 h. e 18:00 h. a 21:00 h.
¬EXPO. Pontes á abstracción.
50 anos do grupo El Paso.
Mostra que comemora aquel
grupo artístico de xente como
Antonio Saura ou Chirino que co
seu manifesto abriron algunha
fenda no panorama gris da época.
Até o 6 de xaneiro, no Museo
provincial.
¬MÚSICA. Cantos de Reis. A
cargo do Grupo Cultural María
Castaña, o sábado 5, ás 13:00, no
fondo da Praza Maior.
¬MÚSICA. Panxoliñas. Cantadas
pola Coral da Asociación Provincial
de Amigos do Camiño de
Santiago, o domingo 6, ás 13:00, na
Igrexa de San Pedro.
¬MÚSICA.Concerto de Aninovo
da Orquestra Sinfónica de

Ucraína. Concerto gratuito, o xoves
3, ás 20:30, no Círculo das Artes.
NARÓN
¬TEATRO.Monicreques de Kukas. Este xoves, 3, ás 20:00 noAuditorio Municipal
OURENSE
¬ACTOS. Pazolandia. O Pazo de
deportes Paco Paz acolle até este
venres 4 unha nova edición de Pazolandia, o maior parque de atraccións de Galicia dirixido ao goce dos
máis cativos durante a época de Nadal.
¬ACTOS. Megaxove. Conxunto de
actividades para a xente nova, centradas no deporte e diversos xogos,
estará aberto até o 8 de xaneiro no
recinto feiral de Expourense.
¬CINE. Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase o filme Almorzo
en Tiffany’s, (Breakfast at Tiffany's,
1961) de Blake Edwards, cunha esplendorosa Audrie Hepburn e unha inesquecíbel banda sonora de
Henry Mancini. O martes 8 ás
20:00 , na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.Tránsitos. Exposición do
artista arousán Carlos Maño desde
este mes de decembro. Nela móstranse as últimas creacións do pontevedrés, que poderemos ver até o
7 de xaneiro, no Centro Cultural Deputación de Ourense.
¬EXPO. Pintores no Liceo.
Obras de Castelao, X. Quesada e
Díaz Pardo. Até febreiro de 2008,
noLiceo.
¬EXPO. 25 anos de Carrabouxo. Xosé Lois González, pai do Carrabouxo, expón 100 orixinais da

¬ EN ESCENA
Peter Pan, O Musical
Durante dous días (consultar
axenda), nenos e maiores poden
disfrutar en Vigo desta produción que verque ao xénero musical a clásica obra do escocés J. M
Barrie.
Theatre Properties é a compañía productora, experimentada
na posta en escena de musicais
de grande formato. Nos últimos
anos ten representado con éxito
obras como “O Home da Mancha”, “Jekyll & Hyde” ou “Aladdin”.
Os escenarios móviles, que representan lugares tan dispares como
Londres, o mato do País do Nunca
Máis, un barco pirata ou as covas
fogar dos nenos perdidos, danlle
á representación espectacularidade e dinamismo.
Os efectos especiais, coma a viaxe

aérea de Peter e doutras personaxes, consegue meter ao espectador no mundo de fantasía proposto pola obra. Tamén se emprega o raio laser para representar
a Campaniña, cun grande impacto visual.
As composicións musicais

interpretadas pola longa galería
de personaxes, completan esta
proposta teatral e musical, sen
máis arelas que as de entreter
cunha historia clásica, dotada coa
profesionalidade e medios
técnicos requeridos pola obra,
para facela unha atractiva opción.
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Caixanova presentou a súa programación cultural para o primeiro trimestre deste
ano, no que destaca un ciclo de música con
raíces, con coñecidos intérpretes internacionais e galegos. Tamén anuncia a renovación
de abonos para distintos eventos musicais e
de danza programados pola institución.

Cicatrices invisibles, 21
obras de Ana Soler entre esculturas, fotografías e instalacións, inspiradas no Xapón, expostas no
MACUF (A Coruña).

¬ CONVOCATORIAS
XIII Concurso literario Anxel Casal
O Concello de Santiago de Compostela pon en
marcha a XIII edición do Concurso Literario Ánxel Casal, nas modalidades de poesía, conto e
teatro. A denominación de Ánxel Casal para
este certame literario provén do recoñecemento a este insigne galeguista, que foi tamén
alcalde da cidade de Santiago.
Poderán concorrer a este concurso literario
alumnos e alumnas de ensino non universitario de Galicia a partir dos 14 anos. Para cada unha das tres categorías de poesía, conto e teatro
establécese un primeiro premio de 1.000 euros e un segundo premio de 700 euros.
Data de remate do prazo de entrega:
25/03/2008
IX Concurso Galego de caricaturistas noveis
Convocado pola Casa da Xuventude de
Ourense, como achega á IX Bienal da Caricatura, que organiza conxuntamente coa
Concellaría de Cultura de Ourense.
Bases:
Para galegos/as residentes en Galiza entre
14 e 30 anos.
Cada autor poderá presentar o número de
caricaturas que estime oportuno, sexa como retrato ou como viñeta de humor gráfico. Deberán ser orixinais, inéditas e non ter
levado premio noutros concursos.
Tamaños: mínimo DIN A4 (210 ˘ 297 mm),
máximo DIN A3 (297 ˘ 420 mm). Técnica libre. Calquera personaxe pode ser obxecto
das caricaturas, aínda que se valorarán especialmente os do mundo cultural, político
ou social de Galicia.
Data: antes do 15 de Xaneiro de 2008 na Casa da Xuventude, rúa Celso Emilio Ferreiro
27, 32004 Ourense.
Premio á mellor colección (6 caricaturas):
800 euros.

personaxe desde os seus inicios até
agora, escolmando catro por ano.
Os orixinais están á venda, a 250 €
cada un. Até o 2 de febreiro no Ateneo de Ourense.
¬EXPO. Vivir no espazo. Mostra
con pezas auténticas da indumentaria e utensilios dos astronautas da
aventura espacial dos 60 e 70.
Amosa as dificuldades cotiáns da
vida nas naves espaciais. Até o 6 de
febreiro na Sala de Caixanova.
¬MÚSICA. Concerto de Aninovo. Valses e polcas integran o repertorio para este concerto da Orquestra Sinfónica de Ucraína. É o
venres 4 ás 20:30 no Auditorio Municipal.
PONTEVEDRA
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase Era unha vez

O premio establecido é de 6.000 euros.
Data de remate do prazo de entrega:
29/02/2008
Premio de ensaio Pablo de Olavide, o
espíritu da ilustración, 2007
A Fundación de Municipios Pablo de Olavide
convoca o premio de ensaio sobre "Pablo de
Olavide: el Espíritu de la Ilustración".
Concederase un premio único de 6.000 euros á
obra gañadora.
Máis información na web:
http://www.fundaciones.upo.es/.
Data de remate do prazo de entrega:
30/03/2008.

Catro Premios ás mellores caricaturas, de
250 euros cada un. Un deles, como mínimo,
será destinado a viñeta de humor gráfico.
Máis información:
http://www.xuventude.net/web/xuventude/expresate
VIII Premio de Traducción Giovanni
Pontiero
O Centro de Lingua Portuguesa /Instituto Camoes de Barcelona e a Facultat de Traducció
da Universitat Autònoma de Barcelona, coa intención de honrar a figura do traductor Giovanni Pontiero, convocan o VIII Premio de Tradución Giovanni Pontiero. O premio está destinado a traducións realizadas ó castelán de
obras literarias en prosa, escritas orixinariamente en lingua portuguesa e publicadas nos
dous anos anteriores ao da entrega do mesmo.
Poderán concorrer ao premio tódalas traduccións ó español de obras literarias escritas orixinariamente en lingua portuguesa publicadas
entre o 1 de xaneiro de 2006 e o 31 de decembro de 2007.

América, ( Once Upon a Time in
America, 1984) de Sergio Leone,
unha visión da emigración italiana
na “terra prometida” americana O
martes 8 ás 20:00 , na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Cristino Mallo. Mostra
de 80 esculturas e debuxos do escultor tudense. Na Sala de Exposicións de Caixanova , até o 6 de xaneiro.
¬EXPO. Facer e deixar facer.
Organiza a facultade de Belas Artes e a Fundación Laxeiro. Dez artistas da propia Universidade de
Vigo amosan a súa obra, feita para
esta mostra, até 0 13 de xaneiro, na
Fundación Laxeiro.
¬EXPO. Pontevedra, arquitectura emerxente. Organizado
polo Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia, permanece aberta até o

XVII Certame de Narracións Breves
Manuel Murguía
Convoca: Concello de Arteixo.Prazo de presentación: até o 1 de marzo de 2008.
Información: www.arteixo.org

Tamén convoca a mesma editorial estes premios:
XXIII Premio Merlín de Literatura Infantil
en lingua galega.
Dotado con 10.000 euros.
XXV Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil
Dotado con 10.000 euros.
Rematan igualmente o 7 de abril.
Información completa sobre os Premios Xerais en:
Edicións Xerais, Doutor Marañón, 12. 36211
Vigo / Apartado Postal 1446. 36200 Vigo / Teléfonos 986 214 888 - 214 880 / Correo electrónico:xerais@xerais.es/http://www.xerais.es

XXVII premio Esquío de poesía
Un dos máis reputados concursos da poética
nacional.
Prazo: até o 15 de febreiro de 2008.
Contía: dous premios indivisibles de 10.000 euros e accésit de 2.500 para as modalidades de
galego e castelán
Convoca: Sociedade de Cultura Valle Inclán
Madalena, 234-2/ Ferrol 15402
Tel. 981 354 821/ Fax 981 351 639

Premios Narrativas Quentes de literatura erótica.
Convocado por Editoriais Positivas, na súa IV
edición, poderá concorrer a este premio calquera obra narrativa inédita, sexa novela ou
relatos, cunha extensión mínima de 60 folios
mecanografados a dobre espazo e máxima de
250, que estea escrita en lingua galega. O
prazo remata o 1 de marzo de 2008. Enviaránse os orixinais á editorial convocante, na
rúa Xeneral Pardiñas, 15-17, local 10-15701, en
Santiago de Compostela. O premio é a edición
da obra.

XXV Premio Xerais de Novela
Edicións Xerais de Galicia convoca a vixésimo
quinta edición do Premio Xerais de Novela en
lingua galega, dotado con 25.000 euros..
Poderán concorrer ao premio todos aqueles
autores/as de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa vixente. Os textos presentados han ser inéditos e totalmente orixinais.

Premio de Xornalismo Compostela
Monumental
Convocan: Compostela Monumental e La
Caixa.
Prazo de presentación: até o 14 de agosto de
2008.
Información: tel. 981 575 919 ou na web:
www.compostelamonumental.com

31 de xaneiro na Casa das Campás.
¬EXPO. Wildlife 2007, fotográfos da Natureza. Organizado
polo Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia, permanece aberta até o
31 de xaneiro na Casa das Campás.

Dentro do ciclo Nova Iorque no cine, promovido por Caixa Galicia, proxéctanse varios filmes nas cidades galegas, como Un día en
Nova Iorque de Stanley Donen e Gene Kelly.

SANTIAGO
¬CINE. Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase Un día en Nova
Iorque (On the town, 1949), musical
dirixido por Stanley Donen e Gene
Kelly. O luns 7 ás 20:30 no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. O soño de Platón. Pinturas do pintor barcelonés Gabriel
Martínez Navarro “Rigo”, na galería
Galería Sol & Bartolomé, San Francisco, 30.
¬EXPO. Os rostros da Memoria. Retratos fotográficos a cargo
deXurxo Lobatode 45 persoas que

sufriron en sí mesmas ou nas súas
familias a represión franquista na
guerra ou na posguerra. As fotos en
branco e negro, de grande formato,
acompáñanse das biografías de cada quen. Entre os fotografados hai
persoeiros históricos, coma Díaz
Pardo ou Pousa Antelo, e outros
máis anónimos. Até o 30 de xaneiro
naCasa da Parra.
¬EXPO. A Traslación do corpo
do Apóstolo Santiago. Organizada pola Asociación Amigos del
Camino de Santiago da Comunidade Valenciá e patrocinada pola
Dirección Xeral de Turismo e a S. A.
de Xestión do Plan Xacobeo, a mostra agrupa trinta representacións
iconográficas que van dos séculos
XII ao XIX e reproducen orixinais depositados en diferentes museos de
España e Europa. Inclúe tamén sete
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A Real Filharmonía de Galicia interpreta a Joaquín Rodrigo
e Chueca no seu Concerto de
Reis, en Santiago.
Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado 1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223
101, ou por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com.Pódese incluir
unha foto relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e
dimensións moderadas.Publicaránse segundo a disponibilidade de espazo.

paneis explicativos. Até o 13 de xaneiro, na Fundación Torrente Ballester.
¬EXPO. Outono fotográfico:
25 Outonos. Exposición colectiva
dentro desta iniciativa fotográfica.
Até o 6 de xaneiro na Galería Sargadelos.
¬EXPO. Fundación Granell.
Están abertas as seguintes exposicións:
- Eugenio Granell, militante do
Poum. Até o 27 de xaneiro.
- Memoria dun encontro vital. Até
o 13 de xaneiro.
¬EXPO. Sri Pada. Fotografías de
Jessica Agulló.Até o 27 de xaneiro.
Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. Grandes mestres galegos. Percorrido pola plástica galega
máis recente, comezando coa obra
de Villamil, pasando por outros moitos autores como Arturo Souto, Villafinez, Gonzalez del Blanco ou
Llorens, Seoane ou Eugenio Granell. Até o 15 de xaneiro, na Galería
José Lorenzo,Travesa do Franco, 3,1º.
¬EXPO. O espello cotián. Novas incorporacións na Colección Caixa Galicia.A Sede
da Fundación Caixa Galicia acolle
esta mostra, unha escolma de
obras centradas na representación
da figura humana, propoñendo unha serie de temas que se relacionan
co retrato ou a propia identidade.
Poderemos visitala até o 13 de xaneiro.
Horario:Luns a venres: 12:00 h. a
14:00 h. e 16:00 h. a 21:00 h;Sábados, domingos e festivos: 12:00 a
21:00 h.
¬EXPO. Reflexo. Exposición de debuxo e pintura de Marina Núñez,
até o 26 de xaneiro. Na Galería de
arte C5 Colección - Travesa da Universidade, 1.
¬EXPO.Sebastião Salgado,
África. Photogalicia 2007.Prolóngase esta impresionante mostra de
fotos do mestre brasileiro até o 6 de
xaneiro.
¬EXPO. Esculturas de Manolo
Paz.Até o 11 de xaneiro estarán na
Sede Fundación Caixa Galicia tres
esculturas de gran formato, co título de “Escalinata”, “Campo de arroz”
e “Nube”, pezas realizadas este ano,
en pedra de granito, para o espazo
da galería scq.
¬EXPO. Francisco Leiro. Sete
esculturas do artista Francisco Leiro pertencentes á Colección de Arte Caixa Galicia, expostas na Sede
da Fundación Caixa Galicia.Até o 13
de xaneiro.
¬MÚSICA. Concerto de Aninovo. Actúa a Filharmónica K&K . O
director de orquestra Matthias
Kendlinger conduce aos 57 músi-

cos desta orquestra e á soprano
Monika Rebholz, e Gerlinde Dill realiza a coreografía dos bailaríns deste espectáculo que conta xa con
dez anos de vida. O venres 4 ás
20:00, no Pazo de Congresos.
¬MÚSICA. VII Festival de Zarzuela de Santiago. Remata este
festival coa actuación de Isabel
Monar (soprano), José Antonio
López (barítono),Vicente David
Martín (piano) e Lucho Aguilar
(contrabaixo), o venres 4 ás 21:00
no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Real Filharmonía
de Galicia.No concerto de Reis
poderemos gozar do Concerto de
Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, co
prestixioso guitarrista Ernesto Bitetti. Máis música de compositores
españoles da man de Chueca, e tamén unha overtura de Von Suppé
e outra de Dvorak, completan o
programa. Prezo: 10 € (50% de desconto para persoas xubiladas ou
con carné xove / de estudante). O
sábado 5, ás 22:00, no Auditorio de
Galicia.
VIGO
¬EXPO. Xohán Ledo. As caras
do libro.As portadas e ilustracións deste nome clave nas edicións de Galaxia. Até o 20 de xaneiro no Museo Quiñones de León.
Dentro dos actos complementarios á exposición, hai unha conferencia : As caras do libro. Ilustración e deseño, donde interveñen: Xosé Díaz, Uqui Permuy,
Manuel Janeiro, Pepe Barro e Xosé Soutullo.
O mércores, 9 ás 19:30 no Auditorio
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.A Noiva Cadavre. Do
debuxo á marioneta.Exposición sobre o proceso de criación e
animación da película de Tim Burton, autor dos deseños. Até o 13 de
xaneiro, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. Laboratorio de estilos.
Bodegóns e na-

Remata o VII Festival de
Zarzuela, en Santiago.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Véndese contrabaixoseminovo con funda e arcos francés
e alemán. Chamar ao 619
218966.

 Alúgase piso en Gondomar: dous dormitorios, salón,
cociña, baño e aseo.
617936257.
 Véndese proxector LG
D.L.P. RD-JT90 con todos os
accesorios de conexión, dúas
lámpadas e pantalla, mercado
hai 6 meses por 1.000 euros,
con 10 horas de uso, por 800
euros. Interesados contactar
no telf. 688 111 039.

 Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.
 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.
 Véndese aparador de casturezas mortas de Pablo Picasso.
Até o 3 de febreiro, na Fundación Pedro Barrié de la Maza, Policarpo Sanz
31 ,neste horario: De Martes a Domingo (luns pechado) 12 - 14 horas;18 a 21 horas.Entrada libre .
¬EXPO. Tempo ao tempo. Exposición comemorativa dos cinco anos
do Marco, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Martes a Sábado:
de 11 a 21 horas; Domingo: de 11 a
15 horas.Pechado os luns. Até o 17
de febreiro de 2008.
¬EXPO. Ríos de Galicia. Tesouros de vida. Exposición de 50 fotos tomadas polo fotógrafo José
Luís González sobre o interior e a
contorna dos ríos galegos. Na Sala III
do Centro Social Caixanova,Policarpo Sanz, 26. De 18.00 horas a 21.30
horas todos os días da semana, de
11:00 a 14:00 fins de semana, até o 6
de xaneiro.
¬EXPO. Exposición colectiva de
obra en bronce. Até primeiros
de Xaneiro de 2008 presentase unha colectiva de obra en bronce de
pequeno formato nas instalacións
do Clube Financieiro de Vigo. Esta se-

tiñeiro con espello, de 60 anos
de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x 1,85 x
0,56), restaurado, por 120
euros negociábeis, en Vigo.
Telf. 696 509 362.
 Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro. Telf.
676 727 518.

das na Serra do Suído (Covelo). Chamar aos telf. 986 373
099 ou 645 663 142.
 Arréndase unha casa no
Porto do Cabo (Cedeira) todo
o ano non sendo nos meses
de xullo e agosto. Telf. 676
727 518.

 Busco piso Cangas e Vigo.
Funcionario, busco piso en
aluguer, mínimo 2 dormitorios e calefacción.
Cangas e Vigo. Urxe. Telf:
658194022
 Compro libros, revistas,
fotos, postais, documentos...
relativos á Galiza, e tamén
selos. Telf. 678 911 804.
 Alúgase casa de campo
completa en Meira (Lugo), á
beira do nacemento do río
Miño, con 3 cuartos duplos
con baño incorporado, cociña, calefacción e 10.000 m2
de finca, fins de semana, temporadas... Chamar ao 686 753
105.
 Alúgase casa restaurada
por fins de semana ou tempalección conta con artistas como Xoán Piñeiro, Acisclo Manzano, Guillermo Steinbrüggen e outros.
¬EXPO. Nelson Villalobos.Pinturas. Unha ollada á cidade a través dos seus coloristas pinceis, deste artista cubano afincado en Vigo.Horario: Luns a venres: 12 h. a 14
h. e 18 h. a 00 h.; Sábados, domingos e feirados: 12 h. a 00 h. Até o 6
de xaneiro na Casa das Artes.
¬EXPO. VI Premios Grandearea de achega á arquitectura. Mostra que poderemos visitar
ata o día 13 de xaneiro.Nela preséntanse en maquetas os traballos premiados na última edición do certame. Até o 13 de xaneiro do 2008, na
Casa das Artes.
Represéntase os días 3, xoves, (en
funcións de 5 e 8 do serán) e 4, venres, (en funcións de 12 da mañán e
5 do serán), no Teatro-Sala de Concertos do Centro Cultural Caixanova
de Vigo.
¬MÚSICA. Yomelo Montosolo
e Los Guapos.Os madrileños power-pop Los Guapos actúan en Vigo, abre o espectáculo o cantautor

 Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).Contacto
xan_sen_lar@terra.es

 Alúgase baixo –sobre 130
m2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo.
Chamar ao mediodía ou á
noite ao Tlf. 986 372 263.
Yomelo Montosolo. A entrada custa 5 euros.O venres 4 ás 22:30, na
Sala La Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Concerto de Aninovo. Valses e polcas integran o repertorio para este concerto da Orquestra Sinfónica de Ucraína. É o
domingo 6 ás 20:30 no Teatro Centro
Cultural Caixanova.
¬TEATRO.Peter Pan, o Musical.
Musical baseado na clásica obra do
escocés J. M. Barrie, posto en escena pola compañía Theatre Properties, que xa ten levado ás tablas
obras coma “O Home da Mancha”
ou “Aladdin”. Espectaculares posta
en escena e decorados.
Os prezos son : Butaca: 30 euros;
Anfiteatro 1º: 24 euros; Anfiteatros
2º y 3º: 15 euros.
XINZO DE LIMIA
¬EXPO.Diego Giráldez. Exposición deste pintor pontevedrés, até o
9 de xaneiro, na Casa da Cultura.
Tamén na Casa de Cultura, e até o
luns 7, exposición de postais de Nadal realizadas por alumnos de bacharelato e a ESO da localidade.
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Xosé Valiñas

Trainspotting revolucionara o
subxénero zombi hai uns
anos. O segundo acto encargado ao canario Juan Carlos
Fresnadillo conserva todo o
que tiña de bo a orixinal e,
vantaxes do que visita terreo
coñecido, mellora as carencias que tiña a outra fita na súa
segunda parte. Un exemplo
de libro de como co ritmo
axeitado se poden facer marabillas até cun guión máis poroso ca unha esponxa. Na liña
da excelente edición especial
do fime de Danny Boyle inclúe abundante material extra
con documentais e escenas
eliminadas.

EN CARTEL.
Entrevista
Dirixe: Steve Buscemi .
Intérpretes: Steve Buscemi,
Sienna Miller.
Drama. EE UU, 2007
Primeira entrega da anunciada
triloxía made in Hollywood de
remakes da obra do holandés
Theo Van Gogh. Buscemi en
clave autor total dirixe e protagoniza esta ácida traxicomedia
sobre un autodestrutivo e cínico xornalista en horas baixas
que ten que entrevistar unha
provocadora e, aparentemente, superficial estrela de
culebróns televisivos. Tensión
sexual, xogos de enxeño que
lembran unha versión Reader
Digest do Sleuth de Mankiewicz e moita habilidade diante
e detrás da cámara para evitar
caer no remedo teatral cunha
historia que é pura dramaturxia. Unha das máis gratas sorpresas do pasado Cineuropa.

This is England
Dirixe: Shane Meadows.
Intérpretes: Thomas Turgoose,
Stephen Graham.
Drama. Gran Bretaña, 2006
Premio Enfant Terrible no pasado Festival de Xixón para
esta descarnada crónica xeracional da Gran Bretaña dos
primeiros 80, Thatcher, os estertores do punk, os skinheads, a Guerra das Malvinas,
paro, conflito racial e moito
ska. A perda da inocencia dun
neno de 13 anos nunha gris vilacha costeira de Inglaterra
golpeada pola
crise económica e
desestruturación
social.
T e n
moi-

Historia dun crime
Dirixe: Douglas McGrath.
Intérpretes: Toby Jones, Sandra
Bullock.
Drama. EE UU, 2006

This is England está dirixida por Shane Meadows.

tos boletos para aspirar a
filme de culto menor.

Viaxe a Darjeeling
Dirixe: Wes Anderson.
Intérpretes: Owen Wilson,
Adrien Brody.
Drama. EE UU, 2007
Tres irmáns reunidos tras a
morte do pai que deciden
atravesar a India en tren
para solventar desavinzas.
A nova do responsábel de
pequenas xoias da heterodoxia bizarra como Life
Aquatic, Os Tenebaums ou
Academia Rushmore promete un novo relato agridoce
de relacións
familiares
disfuncionais. A
destacar
a presenza to-

témica de Bill Murray e a
participación de Roman
Coppola no guión, que por
fin parece decidido a entrar
con forza no mundo da longametraxe logo de colaborar nas sombras coa súa
irmá Sofía e cos seus colegas Michel Gondry e Spike
Jonze.

DVD.VENDA.
28 semanas despois
Dirixe: Juan Carlos Fresnadillo.
Intérpretes: Robert Carlyle,
Rose Byrne.
Terror. Gran Bretaña, 2007
Secuela daquel 28 días despois co que o director de

Eclipsada polo éxito do Capote de Bennet Miller e, sobre
todo, Philip Seymour Hoffman, esta historia criminal é o
outro biopic sobre o autor de
A sangue frío nos días en que
se documentaba para ese libro froito da capotemanía de
hai uns anos. Chegou con
atraso á carteleira galega pola
que pasou fugazmente. A interpretación de Toby Jones
non lle ten nada que envexar á
de Hoffman e a construción
do relato cinematográfico non
o ten moi complicado para
superar o vaivén narrativo da
súa curmá rica. Mesmo Bullock lle acae ao rol de Harper
Lee. Por desgraza a industria
apostou pola outra.

Unha árida
estación branca
Dirixe: Euzhan Palcy.
Intérpretes: Donald Sutherland,
Susan Sarandon.
Drama. EE UU, 1989
28 semanas despois.

Sienna Miller na
fita Entrevista,
dirixida por Steve
Buscemi

Viaxe a Darjeeling.

Grazas ao formato dixital regresa do limbo este filme prematuramente esquencido e
que no seu día supuxo un dos
puntais do espertar da conciencia internacional con respecto ao réxime do Apartheid
en Sudáfrica. Adapta a novela
homónima de André Brink e
conta cun excelente reparto no
que destaca Marlon Brando
nun rol secundario que, de seguro, é a súa derradeira grande
actuación. Con todo, non conseguiu callar no imaxinario colectivo como o Berra liberdade
de Richard Attemborough. G
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Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA
1

2

3 4

AUTODEFINIDO
5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Horizontais:
1- Logotipo actual da TVG. 2- Na casa de, á casa de. 3- Algo
que deitamos ao chorar. 4- Organización clandestina propiciada desde o poder, na España dos anos 80 e 90. Contracción. 5- Insecto ortóptero tamén chamado cadela de frade,
ou nome dun escritor galego actual, de primeiro Manuel. 6Preposición que denota carencia ou falta. Muller que coidaba
dos nenos, nas familias “ben”. Nome de muller. 7- Tomar vinganza. Concello ourensán, donde aos habitantes non lles falta
o pelo, ainda que o poidera parecer. 8- Persoa. Lagoa asturiana, ligada ao ciclismo. 9- As esponxas mariñas ou poríferos
divídense, segundo a organización, en ascons, leucons ou
“.......”. Líquido apto para o consumo. 10- Unidade monetaria
búlgara. Espazo libre entre dúas ou máis cousas. Fala en
público. 11- Tratante de ranchos ou porcos. 12- Algo que se
lle ten a alguén cando se lle é fiel. Algo tolo. 13- Un dos femininos de ladrón. 14- Liorta, enredo. 15- Sinuosa letra.
Verticais:
1- Unha exitosa animadora televisiva chámase así. 2- Pronome persoal, plural. 3- Algo que se pon para comparar. 4Morrer, de xeito algo literario e á antiga usanza. 5- Instrumento onomatopeico. Con forma de certo elemento natural,
común na nosa dieta. 6- Establecemento público, donde se
sirven bebidas. Un dos ácidos aos que estamos intimamente
ligados, o de nome máis curto. Contracción, indica posición.
7- Premer forte, co pé ou outra cousa. Relativo á sociedade. 8Breve peza ou situación cómica. Nese lugar. Letra doble.
Forma apocopada de desde. 9- Unir fortemente dúas pezas.
Ranqueiro, especie de forcado que se pon na dianteira da
cheda do carro. 10- A típica cervexa dos crucigramas. Saúdo
romano.Tan trastornada como o do 12 horizontal. 11- Dunha
raza de cans cruce de dogo e lebrel. B, elemento químico. 12San Martiño de “.......”, parroquia de Cambre. 13- Adverbio,
que indica que algo continúa. 14- Nome de muller. 15- Levábana os conductores novatos.

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de xogadores do
Deportivo nos anos 90.

Encher os cadriños cos números do 1 ao 9,
sen que se repitan nin en cada cadro, nin
liña, nin ringleira.
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CRUCIGRAMA I
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Suso de Toro

O

s curas sabían unha
cousa que nós non sabiamos, eran os portadores dese coñecemento e comunicábannolo: “o inferno
existe”. Agora lemos e ouvimos
ao bispo de Tenerife dicir que

O INFERNO
EXISTE
hai menores que procuran o
seu propio abuso e que mesmo
“te provocan”: El experimentou a provocación. Conclúe a

01292
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dicir que o sexo é unha cousa
máis complexa do que parez.
Sábeo ben ese bispo. O sexo é
unha enerxía salvaxe, perturbadora e hai xente que fica perturbada por el, os abusadores e
os abusados viven de distinta
maneira no mesmo inferno.

Roma é a desgraza do cristianismo, unha igrexa doente. A
súa visión da vida, das per soas, dos corpos, do sexo é
enfermiza. Uns homes que
viven nun mundo estraño,
vestidos con roupas de mu ller, bordados e encaixes.G

A súa curtametraxe de animación 1977 foi seleccionada para participar na sección oficial do certame de
cinema e televisión independente de Sundance. Chámase Peque Varela, é de Ferrol, mais desenvolveu a súa
vida profesional en Londres. ‘A curta é autobiográfica, falo da asunción da identidade’, explica.

‘Non me importaría ir montar a cabalo con Robert Redford’
Na nenez chega por casa papá
cunha cámara de vídeo e o
acabouse, a filmar a toda a familia... Rematarían cansos!
Un pouco si, mais tampouco é
para tanto...
E aos dezanove anos, a Lon dres por tres meses, que logo
foron dez anos.
Cheguei un pouco perdida e
descubrín o sistema universitario inglés de poder estudar
sen o selectivo, que non tiña.
Solicitei praza, concedéronma,
estudei tres anos, licencieime,
coñecín xente, botei raíces...
Tras a universidade, estudos
complementarios de animación. 1977 é o traballo de graduación.
Licencieime en medios, é dicir,
estudos de fotografía, cinema,
vídeo e acabei no 2001. Varios
anos despois fixen un máster

de dous anos, o segundo dediqueino todo o tempo a esta
curtametraxe.
Unha curtametraxe que é
como a vida mesma.
Conta a historia dunha nena e
o espertar da súa sexualidade
e a asunción da identidade.
Baseeime nas miñas memorias, é algo autobiográfica.
Debe dar moito choio facer
unha animación así. O equipo
sería enorme!
Os profesionais gastan 100.000
libras, eu só 4.000 (6.000 euros).
O 80% da animación fíxena eu,
co resto axudáronme dúas persoas, entre elas o meu irmán.
Ademais, tiña un produtor,
unha rapaza encargada da fotografía, outra do son, outra da
música, que é orixinal, e outra
da montaxe. Case todo mulleres. Durante meses traballei de

once até as tantas, cheguei a vivir na escola, aproveitando a
oportunidade que me daban,
tiña unha bolsa de estudos, estiven un ano sen ter que preocuparme polo aluguer. Traballei moito, pero con gusto.
A curta foi seleccionada para o
festival de cinema indepen dente de Sundance, ese que
organiza Robert Redford. Non
dará os premios el en persoa?
Non o sei, por min, que me
dean o premio e que mo dea el.
Tampouco me importaría ir
montar a cabalo con el.
En todo caso, se gaña, non se
esqueza de saudar.
Se gaño non vou perder a
oportunidade de falar en público. En principio pensara en
levar unha camisola contra Reganosa, non sei...
A selección xa é un mérito, pero

tamén fixo cousas para a MTV.
A selección é un premio. Levo
moitos anos a contar historias:
no vídeo, a televisión. O da animación é máis recente...
Quer traballar por conta propia. Tan difícil está o traballo?
Agora son autónoma, fago vídeos para corporacións privadas, anuncios, traballei nos títulos da última peli de Tim
Burton...
Cal é o seu obxectivo?
A miña meta? Seguir a contar
historias.
Aquí empeza a haber unha industria da animación. Non se
anima?
Anímome. Levo dous ou tres
anos pendente do que pasa
aquí. A ver que pasa, o que me
interesan son os proxectos que
me fagan poñer o corazón.G

Novidades Edicións A NOSA TERRA
As escolas
de fundación en Galiza.

A privatización
da empresa pública española.

Unha necesidade social de
alfabetización

Repercusións
na economía galega

Luís Obelleiro Piñón
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REBAIXAS
Teresa Moure
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Peque Varela
H. Vixande
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Mª del Carmen Sánchez Carreira

áis unha vez, volven as
rebaixas. Na nosa vida
de plástico rexémonos por estacións de mentira: segundas
rebaixas, derradeiros días, día
dos namorados, do pai, da nai,
avance de tempada... Como se
a realidade fose un luxo, deixamos de nos reunir, de nos afiliar, de nos xuntar, de ler, de
partillar experiencias, mais
non de mercar. Aspiramos ao
barato: queremos dous ao
prezo dun. Devecemos por tarecos que non precisamos,
agora tres céntimos por baixo
do que fixaban as etiquetas,
para soñarmos que abusamos
do capital. Acumulamos material de ganga, como especuladores. Volve a estación das rebaixas e paseamos de novo polas catedrais do consumo en
que se converteron as nosas
rúas, os nosos espazos públicos. Consumimos en safari de
rebaixas ou todos os días,
mesmo os festivos. Talvez nos
anestesiemos así da dor da
existencia. Porén hoxe ninguén ignora que as rebaixas,
feitas para nos adestrar a posuírmos máis, esixen o peche
das factorías con presenza sindical e a subcontrata (aquí ou
aló) de traballadoras submisas,
crianzas se for preciso, para
produciren eses artigos de deseño que adoitan venderse caros no mundo do paro e a insatisfacción. Por iso hoxe o noso
pracer podería consistir en tirar cos carteis de rebaixas e colocar no seu lugar pancartas
que poñan “insubmisión”. Insubmisión aos intereses do capital, ao consumo compulsivo,
ao secuestro do noso lecer. Insubmisión a que asolaguen a
nosa vida cos seus
logos. Porque,
aínda que
pareza
mentira, é
posíbel
boicotear a
estación
das rebaixas. G

