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Os ollos de Ramiro Fonte

O poeta Ramiro Fonte vén de rematar
a triloxía Vidas de infancia,
composta polas obras Os meus ollos,
Os ollos da ponte e As pontes no ceo.
Coa culminación deste proxecto,
en certo modo comparábel coa triloxía
tamén recente de Xavier Alcalá sobre
o mundo evanxélico, ponse de manifesto a
madurez e estabilidade acadada pola
literatura galega na actualidade.

2-3 aldea vera.qxd

16/1/08

12:12

Página 2

AALDEAGLOBAL.

ANOSATERRA
17-23 DE XANEIRO DE 2008

www. anosaterra.com

2.

CUBA
NO CORAZÓN
Un morto e catro desaparecidos no mar. O arrastreiro Cordero, con base
en Ribeira, naufragou a primeiras horas da madrugada do martes a 20 millas
de Cabo Prior. Tres tripulantes, dous galegos e un indonesio, foron rescatados por Salvamento Marítimo logo de permaneceren cerca de dúas horas
na auga. Polo de agora, o equipo de salvamento atopou o corpo sen vida de
Francisco Alboreda Rei. O mal tempo está a dificultar os labores de rescate
dos catro desaparecidos, dous de orixe galega e outros dous indonesia.

Xosé Ramón Pousa
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Políticas volve ás aulas
M. Obelleiro

Piquetes nos accesos á facultade
e aos despachos durante máis
dun mes, recursos de alzada,
concentracións perante a reitoría, solicitude de audiencia coa
Conselleira de Educación... As
mobilizacións dos alumnos da
Facultade de Ciencias Políticas
de Santiago non lograron frear o
proceso de inclusión da carreira
no Espazo Europeo de Educación Superior. Os estudantes interromperon o paro logo de que
na última Comisión de Titulacións, celebrada o día 15, non se
tratase o asunto. Todo apunta a
que Ciencias Políticas e da Administración será a primeira en
adaptarse de forma experimental ao Plano Boloña no próximo
curso 2008-2009.
Daniel Vaz, voceiro dos estudantes, recoñece que as protestas teñen como orixe “a falta de
transparencia na comisión que
votou a prol do novo plano, xa
que foi nomeada a dedo pola
decana na Xunta da Facultade”.
Segundo denuncia Vaz, o día da
votación a Xunta de Facultade
estaba integrada, entre outros,
“por alumnos do sindicato favorábel ao plano que nese momento estaban en funcións”.
QUENSEOPÓN?.O voceiro dos estudantes asegura que están en
contra do plano, “porque está

mal feito”. Vaz sinala que artellaron o plano “en tres ou catro
días para adiantarse a outras carreiras, xa que non se vai permitir a duplicidade de títulos”. O
profesor Xosé Luís Barreiro Rivas, que formou parte da comisión que votou o plano, considera que a meirande parte dos
alumnos protesta “porque se
opón a Boloña”. O politólogo

’’

Atopámonos na parte final
do proceso de Boloña,
só nos limitamos a acabar
o camiño”
[X.L. Barreiro Rivas]
Profesor de CC Políticas.

tamén fai referencia á actitude
contraria dos afectados pola supresión de materias dos departamentos externos. Barreiro Rivas desmentiu que o plano se fixese nun curto período de
tempo, “atopámonos na parte
final do proceso de Boloña, só
nos limitamos a acabar o camiño”. O profesor desmente a
improvisación, “o único que fixemos rápido foi a redacción do
último papel xa que levamos
traballando anos nas directrices
que marca o libro branco”.
Aínda que recoñece o dereito á
folga, Barreiro Rivas posiciónase en contra da “obstrución”
dos alumnos, que impedían o
paso á facultade e mesmo aos
despachos dos profesores.

Máis xestión e menos ideoloxía?
Co nome de Ciencias Políticas e
Xestión Pública, a licenciatura
pasará a ser un grao de catro
anos. “Hai unha gran carga lectiva de todo o relacionado coa
Administración en detrimento
da cultura política”, asegura
Daniel Vaz. Pola contra, Barreiro Rivas subliña a importancia da orientación cara á profesionalización, “só se suprimen
as materias de adorno”. O profesor, que non ve razón para
que se dea un conflito, consi-

dera que todos os que queiran
encamiñarse á política poderán facelo nun posgrao.
Unha vez que finalice o proceso,
os alumnos que estudan co
plano vello poderán adaptarse
ao novo proxecto ou poderán
continuar co anterior un ano
máis con dereito a docencia e
dous anos máis con dereito a
exame. Non obstante, a “Plataforma polo Non” prevé que non
haberá profesores suficientes
para cubrir os dous planos.

cabo de deixar Cuba hai
uns días mentres os cubanos meditan o seu voto
para a creación da que pode
ser a derradeira Asemblea
Nacional do Poder Popular
que nomeará un novo presidente da República. Fálase e
agárdase que despois do día
20 se produza unha gran renovación xeracional que materialice as palabras de Fidel
Castro no discurso do 49º
aniversario da Revolución,
lidas por un anónimo locutor. Entre a crise terminal que
ven uns, especialmente os
mozos, e o inicio dunha nova
etapa cara a modelos económicos como o chinés ou o
vietnamita –que adiviñan outros–, ábrese unha grande expectativa que non deixa a
ninguén indiferente.
Coa perspectiva de varias visitas anteriores ao país caribeño, séntese na sociedade
real o peso da fonda crise
económica, analizada cruamente polo propio Raúl
Castro na sesión de aprobación dos Presupostos do
Estado, provocada pola peor
zafra da historia do país, o
descenso do turismo e as
baixas nos ingresos polo níquel e o tabaco. Tamén é
certo que as contribucións
solidarias en materia enerxética de Venezuela suavizan o
problema de fondo.
Fai cen anos, Cuba era o gran
referente de modernidade e
liberdade que calquera galego podería soñar. E dende
Cuba imaxinaron os precursores unha Galiza liberada
con símbolos propios. Moitos galegos materializaron na
illa os seus soños de progreso
e outros afogaron en ron os
fracasos. Os seus descendentes loitan por un país mellor
que non perda os logros innegábeis dunha revolución
exemplar pero esgotada. As
dificultades son moitas pero
tamén as esperanzas
para este
país que
levamos no
corazón.
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A Nosa Terra recibiu o pasado día 11 nunha cea celebrada na Toxa o
premio Galicia Comunicación á mellor iniciativa. O conselleiro-delegado,
Afonso Eiré recolleu a "Deusa da Comunicación" deseñada por Acisclo
Manzano, por unha traxectoria na que o xurado recoñeceu "a ampliación
e apertura da empresa a novas actividades, e os novos produtos e personaxes dirixidos aos rapaces mediante a edición de Os Bolechas, ademais
da renovación do semanario e a posta en marcha do diario dixital". O xornal La Voz de Galicia foi recoñecida como mellor empresa ou institución
no seu 125 aniversario.G

A Televisión de Galiza vese nas zonas da fronteira e conta con moita audiencia alén do Miño.

Dificultades para recibir a Tv portuguesa
H. Vixande

A aprobación por parte do
Congreso dos Deputados
dunha iniciativa do BNG para
estudar a emisión da televisión
portuguesa na Galiza e a da
TVG en Portugal podería chocar con dificultades. Os dereitos de emisión das películas e
as series son territoriais e non
admiten que traspasen as
fronteiras do ámbito para o
que están negociados. A publicidade é outro dos atrancos,
pois implicaría a difusión de
anuncios noutros mercados
sen contar con autorización.
Cómpre ter en conta que a
emisión de radio e televisión
faise a través de ondas que circulan polo aire, e o espazo radioeléctrico e de titularidade
pública.
Cando unha cadea de televisión compra unha serie, unha
película ou mesmo un encontro deportivo, a adquisición
leva aparellados dereitos de
emisión que se limitan ao seu
ámbito oficial de actuación.
Iso acontece coas canles esta-

tais, autonómicas e locais. As
mesmas leis que regulan a
emisión de televisión non permiten que estas traspasen as
fronteiras da zona que teñen
asignada. Neste sentido, televisión autónoma de Valencia,
Canal 9, vén de gañarlle un
preito a unha asociación que
tiña un repetidor da TV3 nesa
comunidade. O reemisor terá
que pechar. Mesmo a TVG ten
conflitos con Asturias porque
o sinal dalgúns repetidores galegos chega a localidades do
occidente desa Comunidade.
Desde o nacemento da televisión asturiana os problemas

’’

Os dereitos de emisión
das películas e as series son
territoriais e non admiten
que traspasen as fronteiras
do ámbito para o que están
negociados

acentuáronse porque a TVG
cómelle parte da audiencia.
Respecto á publicidade, a emisión de anuncios a través de
canles de televisión que non
están radicadas nun territorio
implica unha distorsión do
mercado e o risco de concorrencia desleal.
CANAL INTERNACIONAL. Outra cuestión é a emisión da televisión
internacional. As cadeas adoitan ter unha canle internacional na que emiten programas
de produción propia. O sinal
chega a través de satélites ou
do cabo. A TVG difúndese en
Portugal a través da Telecabo,
que conta con tres millóns de
abonados. Na Galiza R no pasado emitiu de forma promocional a canle internacional da
Radio Televisión Portuguesa, a
cadea pública, mais hoxe non
acontece así e o sinal das emisións lusas só chega a algunhas zonas do sur de Galiza. A
TVG, pola súa banda, tamén se
ve nalgunhas áreas do norte de
Portugal. O éxito das canles ga-

legas e portuguesas non é análogo. Ten moita máis audiencia en Portugal a TVG que as
cadeas portuguesas na Galiza
debido á súa calidade. A crítica
televisiva considera que se a

televisión privada en España
recorre ao chamado telelixo,
en Portugal as privadas inclúen telenovelas brasileiras
no horario de máxima audiencia. G

Colaboración da TVG e a RTP
A partir da emisión en Portugal
dun documental galego sobre o
cantante José Afonso, as relacións entre as canles públicas galegas e portuguesas consolidáronse e o ano pasado a TVG e a
Radio Televisión Portuguesa realizaron unha gala conxunta con
ocasión do 25 de abril que probabelmente se repetirá nos vindeiros anos con puntualidade.
Ademais, as direccións das dúas
canles tiñan moi avanzadas as
negociacións para realizar unha
serie de ficción e a emisión en
Portugal dunha serie documental sobre a lusofonía realizada en
Galiza. Estas negociacións detivéronse cando se renovou completamente a dirección da RTP,

mais está prevista a súa reanudación proximamente.
A serie documental chámase Terras de Acolá e consiste en trece
episodios de media hora de duración dirixida por Luís Menéndez que aborda a realidade dos
países da lusofonía, incluídos entre eles a Galiza. A TVG comezará
en febreiro a súa emisión, para
difundirse despois en Portugal.
Respecto á colaboración de ficción, trátase dunha minserie dirixida polo portugués Leonel
Vieira. É unha historia de suspense sobre mafias na fronteira.
Xa hai unha partida orzamentaria para realizala. Na serie participa a produtora galega Continental.G
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Os hospitais apúntanse ao parto natural
Eva Estévez

Prácticas xeralizadas como a
aplicación do enema e oxiticina
(fármaco que acelera o parto), o
rasurado vaxinal e a episiotomía (incisión quirúrxica sobre a
vulva e a vaxina) desaparecerán
do protocolo do parto natural
que o Sergas instaurará previsibelmente no primerio trimestre
deste ano en catro hospitais de
Galicia. A nova fórmula, non
exenta de polémica, inclúe a
posibilidade de que a parturenta conte cun acompañante
no momento do parto, así
como a liberdade á hora de elexir a postura para botar o feto.
Os cambios complétanse con

habitacións máis grandes e
acolledoras, que permiten
dilatar e parir sen cambiar de
habitáculo, inclúen bañeiras
de auga para aliviar a dor na
dilatación, e camas especiais
que facilitan distintas posturas
á hora da expulsión.
En principio este sistema de
parto humanizado vai ser
imprantado como experiencia piloto en catro centros
hospitalarios galegos, un por
provincia. Os que están máis
avanzados nos cambios e
reformas son o Hospital
Comarcal do Salnés, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
e o o Complexo Hospitalario

de Ourense, que compartirán
innovacións co Hospital Virxe
da Xunqueira de Cee na
Coruña, e o Hospital da Costa
de Burela, en Lugo.
As previsións da Consellaría
de Sanidade falan da posta en
práctica desta actuación, que
a medio prazo vai a ofertarse
en toda a rede pública de hospitais do Sergas, no primeiro
trimestre deste ano.
“Para poder levar á práctica
todo isto temos que adoptar e
adaptar o noso persoal e instalacións. Nestes momentos
temos a varias matronas e
xinecólogos formándose en
centros hospitalarios doutras

comunidades autónomas que,
unha vez en Galicia, formarán
o noso persoal”, explica Iñigo
Montesinos, director médico
do Virxe da Xunqueira de Cee e
coordinador do Plan de Atención ao Parto. “Ademais temos
que informar ás mulleres das
características desta modalidade para que decidan a qué
tipo de parto se queren acoller”, engade o coordinador da
Guía sobre o Parto Natural que
insiste en que a atención natural no parto non desterra o
control e seguridade da nai e o
feto que ofrece o parto convencional. “A diferenza é que se
intervén minimamente, res-

pectando ao máximo os ritmos
fisiolóxicos da nai e o fillo,
mellorando deste xeito, a calidade asistencial. E, a maiores,
servirá para mellorar as prácticas nos partos clásicos, nos que
as parturentas tamén disfrutarán de ambientes máis confortábeis”, sinala.
Iñigo Montesinos adiantou
que as primeiras melloras nos
paritorios xa se están a facer.
“Estanse introducindo pouco
a pouco parte destes protocolos nos partos convencionais
para mellorar a asistencia das
parturentas, evitando cesáreas, rasurados e episotomías
innecesarias”.G
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A primeira doula
Dentro dos novos xeitos de
afrontar a maternidade está
a figura das doulas (antigas
esclavas que asistían ás nais
na antiga Grecia), que son
mulleres que acompañan á
futura nai ao longo da xestación, parto e postparto,
complementando o papel
de matronas e xinecólogos.
“Ofrecemos apoio emocional e información sobre todo
o que vai demandando e
necesitando a nai ao longo
de todo o proceso”, explica
Nuria Otero, a primeira
doula galega que actualmente exerce coma tal na
Coruña e que conta con tres
compañeiras máis localizadas en Vigo, Santiago e Vilagarcía de Arousa.
“Non sustituímos o control
necesario da
matrona
durante o
embarazo
e parto norm a l .
Acompañam o s
emocionalmente
á futura nai,
tranquilizámola cando
é necesario e
reforzamos a
súa toma de
decisións. O noso
traballo é compatíbel co das matronas
porque é outro: estar
coa nai e darlle a

enerxía e forza necesaria para
continuar o traballo de parto
e, sobre todo, no postparto
extenso, cando a muller
queda soa cun bebé e a súa
vida en suspenso, sen saber
qué son todos eses sentimentos que lle veñen, nin de onde
saen”, engade Nuria Otero.
A pesares de estar asentadas
socialmente en Europa, no
noso Estado as doulas non
están recoñecidas legalmente e non teñen unha
titulación e formación específicas. “Cada quen fórmase
como pode en función dos
seus coñecementos buscando cursos e obradoiros,
case todos fóra de Galicia”,
suliña a portavoz das doulas
galegas.G
Nuria Otero, a primeira
doula galega

Fografías cedidas pola asociación O PARTO É NOSO

atural
Demasiadas
cesáreas
Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS) a taxa
máxima aceptábel de cesáreas
é do 15% dos partos. No Estado
Español a media está nun 25%.
En canto ás episotomías a OMS
recoméndaas nun 15% dos partos. En Galicia practícanse no
95% dos alumeamentos, un 5%
máis que a media estatal.
Nos centros privados as porcentaxes de cesáreas e episotomías
poden crecer un 10% máis.G

O parto é noso
Estas prácticas que vai adoptar o Sergas forman parte das
reivindicacións da asociación
O Parto é Noso, constituida
por unha trintena de mulleres
sensibilizadas coa maternidade e os xeitos naturais de
vivir o embarazo. “Reivindicamos cambios e somos conscientes de que é difícil porque
é necesario unha mudanza na
mentalidade das mulleres,
das matronas e persoal sanitario e dos propios políticos”,
comenta Cristina Galdo, portavoz deste colectivo en Galicia que aplaude a nova política do Sergas. “Gustaríanos
que este sistema se instaurase

en todos os hospitais públicos”, engade.
O Parto é Noso, colectivo fundado en 2005 por mulleres
con experiencias “non sempre positivas” de cesáreas e
partos, sempre pidiu que os
hospitais inclúan as recomendacións da OMS nos protocolos obscétricos que datan de
1985 e que no Estado non
sempre se levan á práctica.
Estas recomendacións aconsellan, entre outras cousas, o
acceso dun familiar ao parto;
que o bebé permaneza xunto
á nai sempre que sexa posíbel,
e incide en aspectos como evitar a motorización fetal elec-

trónica, as cesáreas e episotomías. Ademais desaconsellan
a administración de analxésicos e anestésicos durante a
expulsión, e a rotura precoz e
artificial de membranas como
parte de procedementos de
rutina, prácticas que forman
parte do protocolo obscétrico
da maioría dos centros hospitalarios galegos e estatais.
“Mentres que a OMS fala dun
máximo de espisotomías no
10 ou 15% , en Galicia practícase no 95% dos casos, e pasa
algo parecido coas cesáreas,
que se fan na maioría dos
casos cando non son necesarias”, revela Cristina Galdo.G
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’’
CAMBIOS
NO GOBERNO
Xosé Manuel Sarille

D

eclarou Emilio Pérez Touriño que para dar exemplo de estabilidade non fará
cambio ningún no executivo. É
unha declaración de manual,
tendo en conta que estamos a
dous meses dunhas eleccións,
e que os partidos que gobernan Galiza queren centrarse
nos asuntos da campaña.
Pero nas cociñas dos partidos
dáse por sentado que á volta
de marzo haberá unha reestruturación e non fai falla ser
unha aguia para percibir que
na Consellaría de Cultura
están todos limpando os caixóns. As tendencias do Bloque, ou os partidos que o forman, como queiran, apresúranse con declaracións públicas e circulan quinielas sobre
quen ocupará o lugar da conselleira.
As razóns para o cambio
sobran. É difícil lembrar unha
xestión tan improvisada,
carente de contidos, desordenada e con tan pésimos resultados como a de Cultura. E
non só polo Monte Gaiás, que
tamén. O espolio do patrimonio artístico non cesou; cun
encargado por provincia, a
catalogación segue paralizada; aprobaron unha Lei do
Libro que nin menta o
mundo portugués; pénsase
só no deporte espectáculo e
así até o infinito.
É dubidoso que a declaración
de manual de Touriño sexa a
acertada. Se eu fose militante,
ou tivese intereses no Bloque,
estaría agora mesmo, antes
dos comicios, clamando polo
cambio nalgunhas consellarías. Porque unha ampla
franxa de votantes sofre unha
gran decepción coa política
do Bloque; mesmo moitos
afastáronse definitivamente,
non pensan votalos e ademais son líderes de opinión,
con ascendencia social. Pero
agardarán a
marzo.G
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Orgullo de redeiras
No tempo da rede de redes as tecedoras
das máis primitivas artes de pesca veñen
de estrear o seu propio tecido e estrutura
profesional a través da Federación Galega
de Redeiras O Peirao

Ana Curra conicio– residente

ME GONZÁLEZ

Eva Estévez / Raquel López

N

PACO VILABARROS

AXI PARA IR AO

inguén se lembra das arañas e
das súas teas até
que se topa con
elas. E iso é o
que lles pasa ás redeiras, que se
senten invisíbeis como traballadoras e profesionais artesás
do mar. Vinculadas intimamente ao sector pesqueiro,
non ven recoñecido un traballo do que depende a dinámica
de decenas de armadoras galegas e que nestes intres está en
perigo de extinción a pesares
de que a orixe do seu labor se
remonta séculos atrás e a que
forma parte da cultura etnográfica de Galiza. “Non hai
relevo xeracional. Tendo en
conta as condicións de traballo
que temos é lóxico que a xente
nova opte por outras saídas”,
confesa Evanxelina Martínez,
Geli, actual presidenta da
Federación Galega de Redeiras
“O Peirao”.
Esta canguesa é a cabeza visíbel dun sector que aspira a saír
do agocho no que estivo até hai
pouco segundo di, “por tradición”: “Somos un sector produtivo invisíbel. E estamos
convencidas de que isto é así
porque somos maioritariamente mulleres”.
A Federación Galega de Redeiras, que naceu como asociación en abril de 2003 e se constituíu como federación en
novembro de 2004, reivindica
dende a súa creación a organización e unión das profesionais dadas de alta como autónomas en asociacións. O intrusismo é unha das problemáti-

cas ás que se enfronta este
colectivo que agrupa a 222 profesionais en toda a comunidade á hora de acadar a dignificación do seu traballo.
Segundo Evanxelina Martínez,
nestes momentos están dadas
de alta na Seguridade Social un
total de 724 redeiras en Galiza,
pero son moitas as persoas que
traballan de xeito ilegal dende
as súas casas: “No enmalle,
arte no que hai máis ilegais,
pode haber máis de 2.000 persoas traballando sen seguros e
cobrando a uns prezos irrisorios por peza entregada e non
por hora traballada”. Segundo
a federación de redeiras esta
cifra representa o 65% dos
especialistas galegos nesta arte
e é unha seria competencia
para as profesionais legais que
loitan por dignificar e valorar a
súa man de obra.
DOENZAS PROFESIONAIS. Na actualidade as reivindicacións das
redeiras galegas, unidas ás vascas, cántabras e asturianas
recóllense na Declaración de
Ondarroa, presentada en
novembro do ano pasado.
Neste documento, que se
remitiu ao Congreso dos
Deputados, as redeiras de todo
o norte piden o recoñecemento como doenzas profesionais entre outras a hernia
discal ou o túnel carpiano,
derivadas do traballo coas
redes e que rexistran unha alta
incidencia entre as redeiras.
Demandan que o Goberno
aplique os coeficientes redutores no Réxime Especial do Mar
ao colectivo de redeiras co
obxectivo de rebaixar a idade

mínima de xubilación. E
tamén reivindican o recoñecemento e cualificación da profesión de redeira, e o dereito a
axudas e compensacións económicas polo cese da actividade derivado dos paros biolóxicos que as obriga a parar.
No ámbito galego “O Peirao”
ven de acadar un importante
acordo con Vicepresidencia. O
departamento que lidera Anxo

’’

Somos un sector produtivo
invisíbel. E estamos
convencidas de que isto é así
porque somos
maioritariamente mulleres”
[Evanxelina Martínez]
Presidenta da Federación
Galega de Redeiras.

Quintana presentou a mediados de decembro de 2007 o
“Proxecto Redeiras 2008”. Cun
orzamento de 600.000 euros e
co fin de manter viva esta profesión e tradición maioritariamente feminina, este departamento e a Federación Galega
de Redeiras desenrolarán distintas dinámicas para acadar
un perfil empresarial e mellorar as habilidades profesionais
das redeiras federadas e afiliadas á Seguridade Social ao
longo deste ano.
?Con este proxecto de Vicepresidencia pretendemos facer
realidade algúns obxectivos da
federación como cursiños
para a especialización de todas
as asociacións federadas en
todas as artes de pesca a través

da diversificación; a creación
dunha organización comercial
que permita a distribución do
traballo para todas a asociacións de redeiras de Galiza;
fomentar o asociacionismo e
promocionar o cooperativismo”, adianta Evanxelina
Martínez.
Con estas actuacións a portavoz das redeiras aspira á estabilidade laboral ao longo de
todo o ano, a apertura cara a
sectores como o da construción e acuicultura e a supervivencia dunha tradición a
punto de seren recoñecida
como profesión. G
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Da man do PNV
O 28 de novembro de 2008, o
deputado do PNV Emilio Olabarria, presentoulle no Congreso ao ministro de Traballo,
Jesús Caldera, unha petición
para que se realice un estudo
da situación e reivindicacións
das redeiras galegas, vascas,
asturianas e cántabras recollidas na Declaración de
Ondarroa . Aprobada por
unanimidade, esta petición
atópase en fase de estudo e as
redeiras aspiran a que se
recoñezan as súas reivindicacións antes das eleccións

xerais. “Déronse pasos moi
importantes”, admite Evanxelina Martínez que cualifica
de “simpática” a situación
desta tramitación parlamentaria: “As compañeiras vascas, que son unicamente 83,
teñen moitos apoios e axudas. De feito é o PNV o que
está a mover en Madrid as
peticións de todas. O simpático da situación é que somos
as redeiras galegas as que lle
facilitamos a información e
eles, os vascos, os nosos portavoces”.G

Evanxelina Martínez, redeira de Cangas.

PACO VILABARROS

‘Desde os 16 anos
nos peiraos’
Evanxelina Martínez (Cangas,
1967), coñecida no gremio
como Geli Martínez, herdou
da súa nai as dotes para tecer
redes. Solteira, traballa dende
os 16 anos a pé de peirao.
Orgullosa de ser redeira, viu
como na última década diminuíu vertixinosamente o
colectivo que pasou de 40
redeiras a 10. “Todas pensamos algunha vez en marchar e
deixar as redes. Pero a min
gústame este traballo que está
tan unido á nosa cultura”,
comenta ao mesmo tempo
que recoñece estar preocu-

pada polo futuro do sector, de
momento sen relevo xeracional. Ademais da paciencia,
esta redeira explica que a
práctica e moitos metros de
corda anuados fan cos anos as
boas profesionais.
En xuño rematarán os seus dos
anos como presidenta da
Federación de Redeiras Galegas “O Peirao” e daquela
espera que o recoñecemento
da súa profesión sexa unha
realidade. “O que estamos
pedindo é xusto. Trátase de
que o de redeira sexa un oficio
recoñecido”.G

Unha redeira de Foz ensina a profesión en Costa Rica
O bo facer das redeiras está a
ser recoñecido fóra das nosas
fronteiras. O programa de
formación de pesca artesanal
en Centroamérica, financiado pola Dirección Xeral de
Cooperación Exterior, e executado polo Centro Tecnoló-

xico do Mar de Vigo (Cetmar), levou á presidenta da
Asociación de Redeiras da
Mariña, a focense Guadalupe Neira, até Costa Rica o
pasado mes de decembro.
Alí transmitiu a súa experiencia e virtuosidade coas artes

de pesca a unha trintena de
persoas, formadores e persoal técnico, das administracións pesqueiras de Honduras, Nicaragua, Panamá,
Belice, O Salvador, Guatemala e Costa Rica. Un grupo
de alumnos “moi interesados

e participativos” aos que
Guadalupe Neira lles ensinou, entre outras cousas, a
cortar redes, facer nós ou
preparar unións de cordas. A
redeira galega comprobou
que alí había un gran descoñecemento da tecnoloxía e

explica que os salvadoreños
“van empezar a pescar con
outras artes que usamos en
Galiza e que eles non coñecían”. É o caso do miño, unha
das artes que traballan na
Mariña, xunto coa volantilla,
cerco, volanta e palangre.G
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Feixóo añora no Brasil o ‘voto en urna’ dos emigrantes
X.C.

O presidente do PPdeG, Alberte Núñez Feijóo, prometeu
na súa viaxe preelectoral a Brasil, "aumentar as pensións
asistenciais e non contributivas" dos emigrantes para "incrementar o seu poder adquisitivo", xa que o Partido Popular "non cree en territorios nin
en cidadáns de segunda".
Núñez Feixóo aseverou que o
PP "sempre loitou polos dereitos dos cidadáns de Galicia e de
España, estean onde estean, e
seguirao facendo neste momento de incerteza económica". Así mesmo, o líder da

CARTAS
ACCIDENTE EN VIGO
Na madrugada do pasado domingo dous rapaces que competían a cal era máis machito

oposición apostou porque os
emigrantes "reciban unha prestación sanitaria de calidade, unhas pensións dignas e as mesmas garantías para o voto que
os que o exercen en España".
Neste sentido, expresou o seu
desexo de que as próximas
eleccións autonómicas sexan
"as primeiras nas que poidan
votar en urna". Non en van, recordou que "unha grande
parte dos países do mundo
asegúranlle aos seus residentes
no exterior a garantía de que o
seu voto sexa emitido coa
mesma seguridade, transparencia e segredo que o voto dos

residentes dentro do Estado".
PP e PSOE están a facer un esforzo por conseguir aumentar
o número de votantes do
CERA. A pesar de todos os intentos chégase a este proceso
electoral sen ter culminado a
vontade do parlamento galego
de que se modificase o sistema
de votación na emigración, suxeito desde hai moitos anos a
sospeita de manipulación de
votos. A implantación do sistema de voto en urna, do que
agora se fai eco o líder do PP, é
unha asignatura pendente, ao
igual que o de viabilizar o voto
dos mariñeiros embarcados G

Núñéz Feixóo visitando un fogar de vellos no Brasil.

bateron contra un pobre matrimonio que viña en dirección
contraria e que resultou morto.
Os rapaces ían nun Audi e nun
BMW. Un deles polo menos,
segundo di a prensa, non o

acabara de pagar. Teñen 20 e
21 anos. O matrimonio falecido deixa dúas fillas de 25 e 26.
Ían nun modesto AX que quedou desfeitiño.
Eu, como non, comparto a

pena e a rabia de ver ese home
e esa muller perder a vida dun
golpe e sen xeito por culpa de
dous irresponsábeis. Causa
moita dor e consternación ver
iso. Penso, polo tanto en como

A.G.N.

o estarán a pasar familiares,
parentes e amigos das vítimas.
Mais, sentindo todo iso, tamén
penso que un deses rapaces,
chamados hoxe “asasinos” por
moitas persoas, quizais pola
maioría, cando menos iso é o
que escoito, podía ser meu fillo. Hai que comprender tamén ao culpábel e á familia
dese culpábel que tamén existe
e tamén está a sufrir neste momento. Que o castigo sexa o
que teña que ser, para iso están
as leis e os xuíces, mais eu
aínda creo na xustiza e non se
pode pedir o ollo polo ollo. Iso
nunca arranxou nada, nin lles
vai devolver a vida aos pobres
mortos. Fai falta unha condena
que sirva de exemplo para outros mozos, niso estamos todos
de acordo, pero non é lícita a
vinganza, nin o aumento de
penas é a solución. Repito que
os rapaces que corren moito
tamén son fillos nosos. Falta
educación e sentido e pidamos
responsabilidade, tanto nos cidadáns como nos xuíces. Dicir,
por último, que non sei para
que se fabrican coches tan
grandes cando hai uns límites
de velocidade. Quizais tamén
debiamos empezar por aí.G
Lourdes González
(Vigo)

8-9 politica 1293.qxd

16/1/08

00:44

Página 3

POLÍTICA.9.

ANOSATERRA

’’

17-23 DE XANEIRO DE 2008

PEPE CARREIRO

A QUE VEU
MAGDALENA
ÁLVAREZ?
Susana López Abella

A

visita da Ministra de Fomento a Lugo era un bo
momento para que o presidente da Xunta e Magdalena
Álvarez lles desen explicacións aos galegos a respecto
de que Cataluña vaia ter un
Plan de infraestruturas cun
investimento de 5.000 millóns de euros anuais durante sete anos, o triplo que
o noso Plan Galicia, absolutamente paralizado. Pero
non o fixeron. A ministra negouse a contestar as preguntas dos periodistas aínda que
si respondeu unha sobre Cataluña!
Os galegos xa sabemos ónde
vai o diñeiro que non se inviste en Galicia: pagará a
factura dun Estatut prexudicial para a nosa Comunidade
impulsado polo presidente
José Luis Rodríguez Zapatero.
Álvarez debería explicar por
qué o 70 por cento dos tramos do AVE galego non se
iniciaron nesta lexislatura?;
¿por que Touriño fala de que
o AVE chegará en 2012, mentres o Ministerio prevé, nos
seus documentos, que será
no 2020?; ¿por que non se
iniciaron as obras en ningunha das autovías interiores? A ministra de Fomento
tería que explicar por que
non se cumpriu nin un só
dos prazos do Plan Galicia
aprobados polas Cortes en
xuño do 2004; ¿por que en
catro anos o seu único logro
foi diminuír o tempo de
viaxe Vigo-Madrid en 15 minutos?; ¿por que se nos nega
o que en xustiza nos corresponde e por que a actitude
de desprezo a Galicia? Quizais sexa porque para os socialistas hai cidadáns de primeira e de segunda. Por desgraza, para o PSOE, os galegos somos de segunda e quizais por iso Xosé Blanco pide
unha homenaxe para a ministra que peor
tratou
a
Lugo e a
Galicia! G

Espadas en alto ante
a convocatoria do 9 de marzo
X.C.

A disolución das Cortes e a
convocatoria de eleccións
para o 9 de marzo xa son un
feito. As coordenadas nas que
se xoga o proceso electoral en
Galiza son case dunhas primarias das autonómicas na
visión de PP e PSOE e de decidir na gobernabilidade en
Madrid no caso do BNG.
José Luís Rodríguez Zapaterocompareceu para disolver
Congreso e Senado e gabarse
de cumprir con escrúpulo o
prazo de catro anos para o que
foi elexido. Arríscase a que cale
a idea de que a economía vai
ccosta abaixo, unha ferida que
o Partido Popular quere explotar desde Madrid e para a que
colocou de lugartenente de Raxoi ao ex presidente de Endesa,
Manuel Pizarro. Mentres tanto
aspira a deter a hemorrraxia
causada pola indecisión de pechar as listas, non xa pola inclusión polémica do alcalde de
Madrid, que ameaza con desatar unha treboada en caso de
ser derrotados, tamén porque
non se acaba de decidir por cabezas de lista importantes. No
caso galego, á hora de pechar
esta edición, aínda non se sabe
se será Corina Porro ou Ana
Pastor a que vaia por Pontevedra, e aínda se considera a situación na mesma circunscripción de Lupe Murillo ou do
secretario xeral do PPdeG
Afonso Rueda. Decidido xa
que sexa Celso Delgado por
Ourense e o ex alcalde Xoaquín
García Díez por Lugo, parece
fóra de opcións na Coruña,
Xoán Juncal, o ex alcalde ferrolán, que aínda que o desexa parece que será relegado á candidatura do Senado. Antonio
Erias mantén posibilidades ao
igual que Carlos Negreira.
Ourense e Pontevedra serán
os principais puntos de aten-

Ourense e Pontevedra serán os principais puntos de atención do PP.

P. VILABA-

RROS

ción da candidatura popular
e de atención da campaña. A
pegada de carteis inicial podería concentrarse na capital
ourensá onde o PP tentará
manter o terceiro deputado.
Pola súa banda o PSOE desprega toda a súa artillería de
ministros e conta coa presenza
na cabeza de cartel de Lugo do
seu secretario de organización
Xosé Blanco. O político lugués,
que manexa a cociña electoral
dos socialistas, négase a admitir que a situación a menos de
dous meses vista, sexa de empate técnico. Os estudos de-

’’

Os nacionalistas
aspiran a grupo propio e
PP e PSOE concentran as
principais batallas en
Ourense e A Coruña, onde
se perde un escano”

moscópicos do PSOE indicarían que manteñen unha
maioría suficiente, pero fontes
do partido recoñecen que para
que iso se produza precisan
mobilizar ao electorado e superar, cando menos, o 68% de
participación nas urnas.
César Antonio Molina, ministro de Cultura, e Elena Espinosa, ministra de Agricultura e Pesca, son as bazas
fortes por Coruña e Ourense.
En ambas circunscripcións o
xogo está equilibrado co PP,
co agravante de que A Coruña perde un escano. A pesar de aumentar o censo de
electores –pola emigración–
desce o de censados. En
Pontevedra, onde parece
máis estábel a situación, os
socialistas levan na cabeza a
Antón Louro.
A presenza de Zapatero en
Galiza estará máis acotada
que noutras ocasións e centrarase nas provincias onde
se pode decidir un escano,
con seguridade en Ourense.

CONSEGUIRGRUPOPROPIO. Os nacionalistas preparan a campaña
cos ollos postos nos resultados
acadados nas municipais. De
achegarse a aqueles resultados
obterían dous deputados pola
Coruña, outros dous por Pontevedra e Ourense, e estarían a
2.000 votos dun máis en Lugo.
Estas contas optimistas, chocan coa dinámica que seguiu o
electorado en anteriores xerais,
onde se polariza o voto nas opcións estatais, pero en todo
caso o BNG anuncia que o seu
obxectivo é acadar grupo propio no Congreso, unha aspiración que, até o momento, non
foron quen de cumprir. Por iso,
non prevén atención singular
para ningunha circunscrición.
“No BNG imos traballar as catro provincias por igual. Para
nós é tan importante acadar un
escano en Lugo coma manter
o de Pontevedra”, asegurou un
membro da dirección consultado por A Nosa Terra Diario.
Deste xeito, a formación frontista realizará actos electorais
en, practicamente, todas as comarcas galegas.
Durante a precampaña e na
campaña haberá unha mobilización das asembleas comarcais, pero tamén das locais. Ademais dos grandes
actos de campaña, realizaranse mitins locais nos que
intervirán os cabezas de lista,
deputados ou alcaldes e concelleiros. En todo caso, o
BNG ten deseñado unha
campaña ao estilo dos últimos comicios locais e autonómicos. Anxo Quintana, realizará actos sectoriais polas
mañás en diferentes localidades galegas e cos distintos
colectivos. A campaña comezará en Santiago e rematará
con grandes mitins o 7 de
marzo en Ourense, de mañá,
e en Vigo á tarde. G
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Víctor Moro

‘A UE non quería, nin quere, que pesquemos’
Xan Carballa

D

urante moitos
anos falouse de
Víctor Moro
(Ribadeo,
1926), como a
esperanza branca do galeguismo que se nucleou politicamente arredor de Coalición
Galega. Deputado pola UCD
nas Cortes Constituíntes e candidato a alcaldía de Vigo, lembra a súa participación na
Xunta Democrática e no proceso de mobilización a prol da
autonomía. Moro foi Director
Xeral de Pesca no primeiro goberno da monarquía, con Leopoldo Calvo Sotelo no ministerio, e aínda se indigna co trato
que Europa lle dá á pesca galega, que coñeceu tamén profesionalmente desde os altos cargos que tivo nos anos de fundación e internacionalización de
Pescanova. A semana pasada
Caixa Galicia organizou en Vigo
un acto en recoñecemento á
súa traxectoria.

Vostede participou na xénese
do Estatuto, aínda que non estivo nas negociacións?
Estiven na lexislatura das Cortes constituíntes pero o proceso formal estatutario foi o da
lexislatura 1979-1982. No meu
período de deputado (19771979) durante a discusión en
1978 do Acordo Pesqueiro con
Marrocos, produciuse un intenso debate de máis de seis
horas, e na miña intervención
aproveitei para facerlle unha
demanda ao goberno de atención a Galiza e reclamando o
réxime preautonómico, en
atención á nosa situación de
atraso e falta de desenvolvemento. Entre os que me felicitaron despois desa intervención estivo Jordi Pujol co que
despois habería ter moito trato
en Barcelona.
Ceferino Díaz dicía a semana
pasada nestas páxinas que
non había un especial entu siasmo pola autonomía, que
houbo que crealo, máis alá da
potencia das manifestación
do 4 de nadal.
Na de 1977 en Vigo, a máis numerosa, estou en primeira liña

xunto a Valentín Paz Andrade, e
ademais participei intensamente na organización desde o
meu despacho de director do
Banco de España. Conseguimos levar a moita xente importante da cidade e en definitiva
estaba todo o espectro social de
Vigo. Naquelas datas estaba na
cidade Ramón Piñeiro que viña
todas as mañás ao meu despacho; el era un home máis ben
temeroso e sorprendíao como
chamábamos a uns e a outros
para que acudisen. Estaba feliz
e convencido de que a manifestación ía ser un éxito. Daquela a
sociedade estaba concienciada
de que precisabamos un instrumento que desexabamos
que fose útil para conquerir o
progreso e empezar a lanzar a
Galicia economicamente.
A súa experiencia política comeza neses anos?
Nunca tiven adscripción política, pero desde que cheguei a
Vigo con 21 anos, os meus grupos de contacto eran os galeguistas: Valentín [Paz Andrade],
os Álvarez Blázquez... toda a
xente que pulaba arredor daquelas ideas. Até o ponto de
que, cando se crea, nos finais
do franquismo, formo parte da
Xunta Democrática de Galicia,
presidida por Fernando Alonso
Amat, con Valentín, Darío Álvarez Blázquez, Carlos Barros ou
Waldino Varela. Reuniámonos
con certa cautela e discreción
en Canido na casa de Don Darío. A composición dese organismo era plural e tiña o obxectivo de que cando desaparecese Franco se producise un
cambio sen enfrontamentos
nin revanchas; acadar un pase
democrático consensuado.
Parte da súa carreira profesional faise en Pescanova, onde
acada postos de grande res ponsabilidade.
Desde o ano 1961 até finais de
1975. Cando chega o Lemos, o
primeiro buque conxelador, de
pescar nas costas arxentinas xa
estou aquí. Na xénese desta
empresa hai dúas persoas fundamentais, D. Xosé Fernández
que fai a grande contribución
económica, e Valentín Paz Andrade cos seus coñecementos
sobre a pesca e con relacións

co sector en todo o mundo. Valentín está en Mozambique
cando Cordo Boullosa inaugura unha refinería; regresa
por Suráfrica e queda asustado
do peixe que ve espallado nos
peiraos de Cidade do Cabo, da
riqueza explosiva daqueles
mares. Lémbroo falándonos
de todo iso ao grupo que nos
xuntábamos no café Alameda
e por iso sei que el foi o home
da idea e Don Xosé Fernández
o da realización. Cando fundan a empresa chámanme
porque eu xa estaba no Banco
de España en Murcia.

’’

As negociacións con Europa
en pesca foron máis duras
que en ningún outro sector
da economía española”

Todo o que andaba arredor de
Xosé Fernández e as súas iniciativas é o intento de xerar
empresa e economía desde o
propio país?
Sen dúbida algunha. Ao seu
lado estaba un home que non
comprendo como é esquecido, Don Álvaro Gil Varela. Era
unha persoa cunha profunda
vocación e emoción galeguista, e tamén cunha xenerosidade económica a favor desa
idea pouco valorada. En momentos como o nacemento de
Galaxia é o gran financiador a
fondo perdido da editorial. En
todo o que fose para Galicia era
unha persoa entregada. No verán íamos xuntos á misa de Rosalía o 25 de xullo en Santiago,
e nalgunha ocasión saímos a
paus cos grises [cor do uniforme policial da época], que
mesmo unha vez detiveron a
Xaime Isla. Álvaro Gil era o alter
ego de Don Xosé Fernández e
estaba en Pescanova como o
seu home de confianza. O
tronco familiar dos Fernández
en Lugo foi exemplar.
A pesca é o grande eixo da súa
vida pública e segue sostendo
que o trato de Europa é cando

menos degradante. No con xunto do Estado, a pesca galega
ronda o 60% do total.
En 1976 estaba na dirección xeral de pesca, baixo o ministerio
de comercio de Leopoldo
Calvo Sotelo. Protagonicei a
primeira negociación coa Comunidade Económica Europea cando a CEE estendeu límites xurisdicionais. Penso que
as sucesivas negociacións de
pesca con Europa foron máis
difíciles e duras que en ningún
outro sector da economía española. A actitude de Francia foi
de enfrontamento total, e o seu
obxectivo era evitar a presenza
da nosa flota. Daquela comezaron a espallar a idea de que eramos uns depredadores do mar,
comezou o calvario dos apresamentos e outras moitas presións. Nós defendiamos unha
serie de tratados históricos que
nos permitían seguir a pescar
nos mares célticos, pero non
nos deixaban razonar. Acórdame que chegamos a impoñer uns aranceis que gravaban
a pesca importada de Francia e
o Reino Unido. En 1978 propoñen a creación dun convenio
marco e conseguimos a presenza de 300 buques españois,
na maioría galegos, no mar céltico. Asinouse pero como se
podían reconsiderar trimestralmente foron cortando a cada
período. Hoxe desde a Unión
Europea están poñendo unha
mancha de limitacións que
non lles esixen a outros estados
comunitarios. Até o punto de
que digo que España non ingresou cos plenos dereitos na
UE en canto ao que se chamaba a Europa Azul, que é a da
pesca. A realidade é que a situación das pesquerías galegas é
crítica. Lembro un artigo de
Fernando Morán aos dez anos
da adesión no que por primeira
vez unha persoa protagonista
di que, estando a piques de asinarse, Francia formulou un
diktat sobre a pesca, que iugularía todas as nosas posibilidades e impúxoo como condición
sine qua non. Así foi sacrificada
a pesca española, da que Galicia tiña case o 70% do potencial. Se hoxe calculamos as importacións de peixe e produtos

pesqueiros que se traen de
Francia e Irlanda son a práctica
totalidade das súas cuotas, ou
sexa que nos afastaron dos mares e apropiáronse do noso
mercado.
Caladoiros nos que foramos
pioneiros na súa exploración.
E tiñamos dereitos asinados en
diferentes tratados. En Irlanda
había algúns que nos permitían
achegarnos até as tres millas da
costa. Non esquezamos que o
acordo para crear empresas
mixtas fíxose practicamente
durante o meu período no Ministerio –xa as iniciara Pescanova–, e permitiunos fundar
empresas con maioría de capital español. Cando fumos negociar, a CEE pretendeu que
nun prazo de sete anos as
abandonáramos. En suma do
que se trataba era de que non
pescásemos de ningunha das
maneiras. E así seguen.G
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PACO VILABARROS

‘Para os grandes partidos españois Galiza non conta’
Vostede aparece nos anos 80
como un dos elementos nucleares de Coalición Galega (CG),
coa idea de fundar unha forza
política moderada de obediencia exclusivamente galega.
Foi unha participación efémera. CG foi unha creación de
Euloxio Gómez Franqueira, un
galego de raza que se daba
conta de que a UCD non colmaba as necesidade de Galiza,
e chamoume cando estaba
destinado en Barcelona. Tiven
algunhas reunións con el e con
Quiroga Suárez, a derradeira
delas na Caniza. Euloxio axiña
enferma a consecuencia dun
derrame cerebral, pero aínda
así veño de Barcelona e participo na presentación de CG en
Compostela. Logo comezaron

os problemas de protagonismo
individual e eu distancieime
porque tiña que deixar unha situación profesional privilexiada
e vía un avispeiro onde non tiña
acollida. Aínda me reunín en
Madrid con Díaz Fuentes, Indalecio Tizón, González Mariñas e un alto empregado de
Franqueira. Tizón case me pediu que expuxese as miñas
“credenciais de galeguidade”...
Volvinme para Barcelona e aí
renunciei porque non estaba
para caralladas.
Pero sostén igualmente o argumento central de contarmos
con forzas políticas propias?
Desde Coalición Galega pretendíase, dentro da Constitución, unha forza co centro de
decisión en Galiza. Se non se

produce aquela crise en pouco
tempo chegaba aos 25 deputados. O clima era moi favorábel.
A idea despois veuse abaixo,
tivo que ver a presión do PP e do
PSOE desde Madrid?
En contra da creación dunha
forza galega de centro desta
caste actuou Fraga e o PP aber-

’’

Que Galiza progresou nestes
anos é evidente, pero se
falamos en termos de PIB
(Produto Interior Bruto) hai
vinte anos estaba no posto
14/15 e hoxe segue igual”

tamente pero tamén os socialistas non souberon estar á altura das circunstancias.
Era o momento de consolidación da autonomía, e vostede
seguiu desde o seu posto do
Banco de España en Barcelona,
como se forxou a situación en
Catalunya. Cal é o seu balance
da autonomía galega?
Non é tan brillante como desexaría. Que Galiza progresou
nestes anos é evidente, pero se
falamos en termos de PIB (Produto Interior Bruto) hai vinte
anos estaba no posto 14/15 e
hoxe segue igual. Detrás de nós
seguen Extremadura ou Andalucía e pouco máis. Esa é realidade. Se calculamos a renda familiar tampouco estamos
nunha situación comparativa-

mente mellor. Se outro termómetro son as comunicacións
podemos chegar á conclusión
DE que a Alta Velocidade vai
chegar a Galiza con máis retraso
relativo que o ferrocarril tradicional no século XIX. Por que
sucede isto? Porque non temos
poder político, non representamos en número de votos e porque o noso poder está en mans
dos grandes partidos españois,
para os que Galiza non conta.
Dame igual que sexan dunha
cór ca outra. E temos o BNG que
ten unha vocación galega pero
que debe ser capaz de convertirse nun instrumento de representación política acorde co
que é social, económica e
mesmo familiarmente un pobo
e aínda non o logrou.G
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’’
POTENCIAL

ENPOLEIROALLEO

FRUSTRADO

A LINGUA MATERNA

lingua estean onde estean, e os
españois doutras linguas maternas, cuxo igual dereito non
se contempla”.

El País
(sábado 5 de xaneiro)

O profesor universitario Albert
Branchadell aborda en El País a
reclamación da supremacía do
castelán por parte de varios
partidos, entre os que cita a
UPD, a forza da ex socialista
Rosa Díez. “No seu manifesto
UPD propón ‘o escrupuloso
cumprimento do dereito de escolarización na lingua materna, atacado e negado en varias comunidades autónomas’”. Máis adiante indica que
“o problema desta proposta é
que, aínda que mencione a
‘lingua materna’, en realidade
refírese exclusivamente ao castelán. (Se o dereito se aplicase
realmente á lingua materna de
cada cal e se os dereitos indivi-

CONTUSIÓNS E
COSTELAS ROTAS
Le Monde
(xoves 10 de xaneiro)

O pai e o tío de Portudespois de presentar denuncia ante o Defensor do Pobo. EL PAíS

duais ‘deben ser estritamente
iguais para todos os cidadás’,
deberíamos atopar a Rosa Díez
defendendo o dereito a escolarizarse en catalán, galego ou
vasco aos españois desas linguas maternas residentes en

Madrid)”. O profesor tamén sinala que “UPD formula unha
dupla tipoloxía de cidadáns no
seu marco de estrita igualdade: os españois de lingua
materna castelán, que terán
dereito a escolarizarse na súa

O xornal parisiense Le Monde
dá conta da última detención
de membros de ETA nun artigo
que sinala que “unha polémica
xurdiu nas últimas horas, despois de que Igor Portu fose hospitalizado na unidade de coidados intensivos quince horas
despois do arresto, con múltiples contusións e unha costela
rota. A familia de Igor Portu denunciou actos de tortura. O goberno vasco puxo en dúbida a
versión das forzas da orde, que
atribuíron o seu estado a unha
detención tumultuosa tras un
intento de fuga”. Tamén sinala
que o “ministro Rubalcaba
amosou a súa disposición a
aclarar este asunto. O mércores,
nunha conferencia de prensa,
puxo en dúbida a tese dos malos tratos. Segundo el, Martín
Sarasola declarou diante dun
médico asegurando que non tivera malos tratos e o forense
que examinou a Igor Portu concluíu que as lesións son compatíbeis cun arresto violento”.

DETENCIÓNS
GRAVADAS
Público
(venres 11 de xaneiro)

Público contén un artigo do vocal do Consello Xeral do Poder
Xudicial Alfóns López Tena que
sinala, en alusión ás últimas detencións de membros de ETA,
que “de novo asistimos a sucesivas versións oficiais contraditorias, que bordean a negación
da evidencia e infunden a sospeita. Bastaría gravar os detidos
para impedir tanto a tortura
como a denuncia falsa, que desprazan a lexitimidade da policía
á vítima, e son obstáculo para a
eficacia da policía, que corre o
risco de ser vista máis como
banda rival que como garantía
dos dereitos de todos, tamén
dos detidos. Non todo vale nin
serve contra a delincuencia terrorista, só os dereitos humanos
e a lei que os defenda, pois a tortura é sobre todo un crime execrábel, pero tamén inútil e contraproducente, aínda para a cínica razón de Estado: é peor
que un crime, é un erro”.G

Ceferino Díaz

M

oito se escribiu e falou
no século XX do potencial do noso agro. Podíase
producir de case todo en
condicións vantaxosas. Tiñamos unhas condicións naturais privilexiadas e unha man
de obra versátil, curtida no
policultivo, que a facía apta
para maiores empresas.
Mais as potencialidades non
impediron que o ritmo de
abandono do campo por
moitos dos seus traballadores máis cualificados fose
brutal. Hoxe máis dun terzo
das terras potencialmente
produtivas atópanse infrautilizadas ou abandonadas.
Á marxe das causas externas
parte da explicación pode
estar en que nos últimos 50
anos a estrutura minifundista da propiedade apenas
se alterou e a diversificación
con produtos de mercado,
que parecía doada, non se
desenvolveu por falla de iniciativas de base e pola ausencia dun sector que tirase
de novas producións. Agás,
ultimamente, no sector vitivinícola poucas son as novidades significativas neste
campo.
Tampouco se produciu un
desenvolvemento industrial
nas ramas máis potentes
como o leite e a carne; o sector transformador non evolucionou ao ritmo que marcaba a produción nin un
mercado cada día máis esixente. Na cuestión concreta
do leite as cifras son decepcionantes: o valor xerado
polas industrias lácteas
equivale só a unha sexta
parte do valor da produción
en orixe. O resultado é que,
coa excepción de Coren,
ningunha empresa galega é
líder no mercado alimentario español.
Con este panorama, e valorando as políticas que se
queren implementar no medio rural, vai ser difícil recuperar o tempo perdido. Con
todo, ánimo e
forza.G
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PEPE FERRÍN / AGN

Zapatero convoca as eleccións xerais, segundo estaba previsto. O presidente do Goberno central tamén disolveu as Cortes Xerais e fixou a data
dos comicios para o próximo 9 de marzo. A súa decisión de esgotar a lexislatura xustificouna como “normalidade democrática”. As enquisas prevén
unha vitoria socialista por maioría relativa, a moi pouca distancia do PP.G

TRIBUNA I Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

RUÍDO E FRACASO DOS BISPOS MÁIS INTEGRISTAS
Téñome queixado moitas veces, e non poucas con desgusto, de que para moita xente,
sobre todo políticos e xornalistas, falar da Igrexa consiste
en falar dos bispos ou do Vaticano, de maneira case exclusiva. Mais, aínda que isto é
certamente errado, pois eles
conforman tan só unha ínfima parte da Igrexa, a verdade
é que os señores prelados dan
moito xogo, como se viu nas
últimas semanas. Mesmo parecería que, como ultimamente estaban menos no presente, agora desexan que se
saiba que están aí.
Os últimos acontecementos
fálannos de que na católica
Iberia, na que hoxe non hai
“bispos de esquerda”, temos,
por unha banda, os bispos de
extrema dereita, e, pola outra
un grupo máis aberto, ou polo
menos máis tolerante.
Os primeiros están representados por figuras tan rechamantes coma os cardeais Rouco e
Cañizares, arcebispos de Madrid e Toledo respectivamente; o arcebispo García Gasco,
de Valencia, o arcebispo de
Granada, Javier Martínez, que
chamou á desobediencia civil
contra o Goberno e acabou
sendo o primeiro bispo procesado da Igrexa española... e outros moitos. Os tres primeiros
destacáronse estes días pola
súas arroutadas integristas, sobre todo nun acto no último
domingo do pasado ano, que
eles chamaron “celebración
da familia” e do que Paco Vázquez, o noso pío embaixador
no Vaticano, dixo con razón días despois que foi máis ben un
mitin político, aliñado claramente co PP e contra o goberno e o PSOE, partido do que
chegaron a afirmar que: ¡atenta contra os dereitos humanos
e disolve a democracia! O mesmo ex rexedor coruñés manifestou que hai dúas liñas na
mesma xerarquía episcopal
española; apuntando que algúns bispos están radicalizados de máis, cun integrismo

Frei Xosé Gómez, bispo de Lugo recentemente falecido.

’’

Os últimos acontecementos
fálannos de que temos,
por unha banda, os bispos
de extrema dereita, e,
pola outra un grupo
máis aberto, ou polo menos
máis tolerante.”

próximo ao vello nacional-catolicismo; ao tempo que o abade de Monserrat, Hilari Rager
sinalou claramente que eran
“neofranquistas”.
Os segundos, máis abertos e
tolerantes, está representados
tamén por cardeais como Carlos Amigo, arcebispo de Sevilla, Sistach, arcebispo de Barcelona e outros bispos moderados como Ricardo Blázquez,
presidente da Conferencia
Episcopal. Mais, tamén por un
dos poucos bispos libres que
quedan, Uriarte, sucesor dese
outro bispo libre que foi Setién
na diocese de Donostia; estes
últimos foron e son estigmati-

zados polas forzas máis integristas e por algúns xornalistas
liberais, que non entenden
que se pode condenar sen paliativos a violencia da ETA e
defender ao tempo os dereitos
humanos dos vascos e mesmo
dos presos etarras, porque todos os seres humanos teñen
dereitos, tamén os que están
no cárcere.
Un columnista dun xornal galego falou da presunta “demagoxia de púlpito” e do “oportunismo relixioso” de Uriarte,
por unhas palabras súas no día
de Nadal. Na homilía na catedral, o bispo donostiarra recordou que o Nadal cristián non é
sentimental ou consumista,
senón solidario. Máis aínda,
dixo que cómpre “facer todo
canto estea nas nosas mans”
polas familias que “foron vítimas de terríbeis asasinatos que
avergoñan a todos”, e tamén
polas que “botan de menos a
un membro en prisión” e “sofren por unha separación traumática”, ás que “un nó na gorxa lles impediu cantar” a tradicional panxoliña vasca “Vén,

vén rapaz a casa”. En fin, falou
da tenrura de Deus que leva a
ver nos demais “unha parte de
nós mesmos”. A ese columnista, estas verbas parecéronlle
“demagóxicas”, porque non
terían en conta o mal que fixeron eses rapaces. Pero un pensa que, ou non leu ben o discurso do bispo, ou o que quería facer demagoxia era el, aliñado neste caso cun partido
que non para de repetirnos
que o máis grave problema español é o “problema vasco” e o
mal que o están a facer nisto
todos menos eles.
Alén destes, hai algúns bispos,
que nin merece a pena nomear, como o que chegou a falar
nas semanas pasadas con tan
pouco sentido común, que metendo a pederastas e homosexuais no mesmo sacosemella querer xustificar as accións deplorábeis dos primeiros, porque os cativos de hoxe
no canto de vítimas serían uns
perdidos e desafían os pobriños que pasan unha fame de
sexo doente.
OS BISPOS GALEGOS. En Galiza temos poucos bispos. Dous bispos bos veñen de morrer recentemente. O máis comprometido con Galiza, MiguelAnxo Araúxo, bispo emérito
de Ferrol, a mediados do ano
pasado; e Frei Xosé, tamén
desde había pouco tempo
bispo emérito de Lugo, a comezos deste ano. Logo temos
a Diéguez en Vigo, que, na liña
dos anteriores, manifestouse
moderadamente galeguista.
Quédannos o arcebispo de
Santiago, Xulián Barrio, boa

’’

Esta agresividade é,
contrariamente
ao que algúns puideran
pensar, síntoma do seu
fracaso e impotencia”

persoa, mais pouco decidido;
o bispo de Ourense, Quinteiro, “la voz de su amo” –que
non é outro que Rouco- e que
ten moi descontentos os seus
diocesanos, e o novo bispo de
Ferrol, Monge, que non precisa facer moito para mellorar a
imaxe do seu predecesor, o
integrista Gea Escolano, de
nefasta memoria.
Tense dito con razón que o integrismo católico está particularmente agresivo nos últimos
tempos. Non só por causa dos
bispos máis integristas, senón,
máis aínda, polos seu medios
de comunicación, de maneira
especialmente escandalosa a
través da COPE. Pero esta
agresividade é, contrariamente ao que algúns puideran
pensar, síntoma do seu fracaso e da súa impotencia. Suso
de Toro expresouno dicindo
que o integrismo católico hoxe
é “un tigre de papel, ou máis
ben unha pantasma”; porque
“a sociedade non quere vivir
pechada na súa utopía reaccionaria… só unha facción,
esta dereita no seu búnker,
acepta o seu liderado moral”.
Os bispos integristas e os católicos máis ultras reclaman un
poder e un peso social que tiveron con Franco e foron perdendo progresivamente fronte a unha sociedade lexitimamente laica e un Estado que
reivindica a súa aconfesionalidade e laicidade como expresión de liberdade. O Goberno,
cinguíndose á Constitución
que reclaman uns e outros,
non pode menos que proclamar a separación Igrexa-Estado, separación que non acaba
de ser real como poñen de
manifesto actos como a celebración de funerais ou vodas
de Estado.
Afortunadamente, a Igrexa é
moito máis que os purpurados
e a clerecía. Os leigos son a inmensa maioría, bastantes están xa moi fartos de tanto clericalismo e buscan outros xeitos
de ser Igrexa e vivir a mensaxe
liberadora de Xesús Cristo.G
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A ilegalización de ANV xa está en marcha.A Audiencia Nacional estuda o
procedemento a seguir para suspensión das actividades ta nto de Acción Nacionalista Vasca como do Partido Comunista das Terras Vascas pola súa relación co terrorismo. O xuíz e os fiscais están á espera dos correspondentes informes policiais que demostren a vinculación entre as dúas forzas e a ETA.G

’’

EXISTE
A TORTURA?
Dani Álvarez

Raxoi, temos un problema!
A tardanza en elaborar as listas fai que a crise de Gallardón
lle estoure en plena pre-campaña
Xan Carballa

O alcalde de Madrid, Alberto
Ruíz Gallardón, presentará a
súa renuncia pasadas as eleccións e abandoará a política.
Iso aseguran todas as fontes
próximas ao primeira edil madrileño, vítima do sector de
Esperanza Aguirre e tras o que
se encontraría o ex-presidente
Aznar. A crise ábrelle a Raxoi
un grave problema a menos
de dous meses das eleccións.
Raxoi foi postergando a elaboración das listas. Tanto que
nin siquera foi capaz de presentar con antelación aos
seus números un. A importancia dos segundos é relevante sobre todo se se perden
as eleccións, porque a posibilidade de buscar un líder alternativo esixe case imperativamente que sexa un deputado que poda aparecer como
xefe da oposición no Congreso dos Deputados. Sabedor
de que ese era o escenario,
desde maio pasado Ruíz Gallardón, auténtico favorito do
presidente de honor do partido Manuel Fraga, foi anunciando publicamente o seu
desexo de acompañar na lista
a Raxoi. Aínda que o posto
desexado fose o segundo, o
importante era estar na Carrera de San Jerónimo como
fose. Raxoi empezou a sentir
que a presión era grande cando decontado se reavivaron
as pelexas entre a presidenta
da comunidade, Esperanza
Aguirre e outros prohomes
do partido como Ángel Acebes e Zaplana, inimigos acérrimos de Gallardón.
Ante esa situación Raxoi decidiu postergar a resolución
do problema e non pronunciarse até verse obrigado a
pechar as listas. A situación
foi apodrecendo porque
ninguén baixou as súas espadas, por máis que o debate só tivese esporádicos episodios de ironías e sarcasmos mutuos. Mais, como

Alberto Ruíz Gallardón, Mariano Raxoi e Esperanza Aguirre aparecen sempre en público con boas maneiras. Na foto durante o recente Masters de Tenis en Madrid.
SERGIO PEREZ /REUTERS

todo problema, ao final ten
que ser abordado.
Raxoi viu na economía unha
posibilidade de maquillar os
catro anos de oposición centrándose “nos problemas da
xente”, e considerou que poñendo ao ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, de escudeiro gañaba suficiente tranquilidade para que a pelexa
amolecese. Daquela, se Gallardón ía na lista podería levalo a un posto secundario. Aínda que os detalles da pelexa

’’

A crise non afecta tanto ao
partido, onde Ruíz
Gallardón ten pouco
predicamento, como ao
electorado”

interna son debuxados por cada quen, segundo lle vai na
feira, todo parece indicar que
Esperanza Aguirre non quería
de ningunha das maneiras
que Gallardón fose nas listas.
No seu favor apareceu o ex-secretario xeral Álvarez Cascos,
que tirou dos Estatutos do
partido que el mesmo elaborou, e dixo que había que
manter a incompatibilidade
de cargos por enriba de calquera circunstancia. Acaso o
ex ministro de Fomento pensaba en Asturias e na posíbel
candidatura do alcalde de
Uvieu, Gabino de Miguel, pero en todo caso aumentou a
presión na caldeira do presidenciábel do PP. Finalmente
Gallardón non aturou, e aínda
que posterga a súa saída da
política para despois do 9 de
marzo, os efectos electorais
prodúcense igualmente.
Raxoi vese obrigado a arrincar a campaña co partido escindido. Por máis que Gallar-

dón teña menos predicamento na base militante, o
certo é que acadou un apoio
social incontestábel en todas
as eleccións ás que se presentou, e vén sendo presentado
desde os afastados anos 80,
cando desarmou a chamada
“trama Naseiro”, como un
dos capitais políticos de máis
futuro. O sector máis extremo
do PP non o soporta e procurou presentalo sempre como
un submarino do PSOE. Se a
súa curmá Cecilia, ex muller
de Sarkozy, abandonou os
fastos do Eliseo, Gallardón
quizais renuncie agora, pensando no día despois. Malas
noticias para o PP que se poden ver reflexadas nas importantes enquisas previas ás
eleccións e sobre todo nas
propias urnas. Como se interrogaba unha comentarista,
“a xente vaise preguntar, como vai arranxar un país se
non é quen de poñer paz na
súa casa”.G

I

gor Portu, presunto membro da ETA, denunciou
ante o xuíz Marlaska que sufriu torturas a mans da Garda
Civil. O seu compañeiro de
comando, Martin Sarasola,
denunciou o mesmo tres días despois, cando se lle levantou a incomunicación. O
segundo ten feridas por todo
o corpo que indican que puido ser obxecto de golpes repetidos. O primeiro tivo unha costela rota que lle furou o
pulmón. A versión oficial que
Rubalcaba fixo súa sinala que
se resistiron no momento da
detención, pero unha testemuña ocular dixo no xulgado
que a detención foi “limpa”.
Portu e Sarasola poderían ser
os autores materiais do atentado de Barajas, pero iso non
os invalida como cidadáns
con dereitos. A democracia
que eles combaten coas armas dálles integridade. A versión da Garda Civil di que a
costela se lle rompeu ao caerlle enriba un axente que o
perseguía sobre as 11 da mañá do domingo 6. Mais non o
viu un forense até as 3 da mañá do día 7, e ás 4 ingresou no
Hospital. Non é verosímil
que unha persoa cun pulmón danado estea 15 horas
sen queixarse, como dixo Rubalcaba.
Hai un xuíz investigando o
caso, pero en Euskadi poucos
dubidan de que os axentes se
propasaron. Amnistía Internacional sinala que as policías españolas non torturan de
xeito sistemático pero si é
una práctica máis común do
que se pensa. O problema é
probalas. Desta vez, as evidencias son tales que o Estado non puido frear o caso.
Non é lóxico que o PSOE e o
PP digan que pedir que se investiguen as denuncias “debilita o Estado de
Dereito”.
O que o fai
máis feble é
erguer
un
muro de impunidade ante o
maltrato.G
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LATEXOS

Morre o ex axente de espionaxe estadounidense Philip Agee, que
abandonou a CIA na década do 1970 tras participar en varias misións
encubertas, sobre todo en América Latina. No 1979, os EE UU anularon o
seu pasaporte e tivo que viaxar por varios países. A axencia perseguiuno,
detívoo, ameazouno e até chegou a procesalo. Finalmente conseguiu
estabilizarse vivindo a medias entre La Habana e Alemaña. G

SARKOZY:
SEGUE O
DEVALO
X. L. Franco Grande

O

Duelos finais para
Obama e Clinton
Tanto para os candidatos
como para os votantes, a semana percorrida entre as pasadas primarias de New Hampshire e as primarias de Michigan, así como os caucus de Nevada que se celebrarán o 15 e o
19 deste mes respectivamente,
foron unha boa experiencia e
unha oportunidade para a reflexión antes da recta final. Á
súa vez, este descanso resulta
moi tenso, posto que as decisións anteriores de Iowa e New
Hampshire non ofreceron
moitas pistas sobre quen gañarán o nomeamento dos seus
respectivos partidos.
Ademais, e quizais grazas a
esta incerteza dentro de ambos
os bandos, o actual alcalde de
Nova York, Michael Bloomberg, está contemplando a súa
candidatura como independente, despois de meses de negar esa posibilidade –unha curiosidade, porque Bloomberg,
demócrata até o 2001 cando se
presentou ás eleccións do concello neoiorquino como republicano, abandonou o partido
en xullo do ano pasado. A pesar
das numerosas incógnitas, e en
vésperas das eleccións restantes deste mes, pódense inferir e
prever algúns feitos concretos.
Polos republicanos, a campaña preséntase con mais dúbidas que no partido rival e os
próximos comicios non nos
axudarán, a pesar de poderen
producir resultados claros. O
problema é que, até o “Supermartes” do 5 de febreiro, é
mais que probábel que cada
Estado vote candidatos distintos. En Michigan, o mormón e
ex-gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, saboreará
a súa primeira vitoria, despois
de quedar segundo dúas veces.
Isto débese a que o seu pai foi
gobernador dese Estado, con

BRIAN SNYDER/REUTERS

Jared D. Larson
investigador asociado do IGADI
(www.igadi.org) e asistente de investigación na Universidade de Delaware

Os candidatos demócratas Hilary Clinton e Barack Obama fotografados durante un debate en New Hampshire o 5 de xaneiro.

ampla aprobación, durante
seis anos na década do 1960.
O ex alcalde de Nova York,
Rudy Giuliani encabeza as enquisas de Nevada e, no caso de
gañar, será tamén a súa primeira vitoria. Carolina do Sur

’’

O alcalde de Nova York,
Michael Bloomberg, pensa
en presentar unha
candidatura independente
logo de estar no pasado
tanto no Partido
Demócrata como no
Republicano.”

fora unha cita importante para
o resultado final porque tradicionalmente era o terceiro Estado en votar. Nevada e Michigan adiantaron os seus comicios este ano así que será difícil
coñecer cales serán os efectos
do voto nese Estado. Sexa quen
gañe en Carolina –segundo as
derradeiras sondaxes sería
Mike Huckabee– probabelmente será o mellor situado
para a votación de Florida (29
de xaneiro) e o famoso “Supermartes”.
Entre os demócratas, a pesar do
esforzo do ex-senador por Carolina do Norte John Edwards,
quedan dous candidatos: Barack Obama e Hilary Clinton. A
diferenza dos republicanos, a

carreira entre estas dúas candidaturas demócratas refléctese
ao nivel nacional en cada Estado. Despois de Iowa e New
Hampshire, a carreira entre
Obama e Clinton está empatada, pero tanto en varios Estados clave como a nivel nacional,
Clinton gáñalle ao seu rival en
moitas enquisas, salvo en Carolina do Sur. Ambos son nomes
moi coñecidos entre os votantes afroamericanos, así que
Obama non pode contar co
pleno apoio desta minoría. Se
Clinton resulta vencedora en
Michigan e Nevada, Carolina
do Sur quizais será a derradeira
oportunidade para Obama.
Desfrutemos da calma. A campaña complicarase en breve.G

francés parece non decatarse destas tres cousas, moi importantes nunha
democracia: non confundir o
público co privado, garantir a
laicidade da República e
manterse nunha discreta estética.
A sociedade pode pensar que
a parella está confundindo o
público co privado ao viaxar
por conta dun coñecido
magnate, polo que ten serias
dúbidas, moi salientadas na
prensa francesa, de que quen
paga poida acadar algún proveito pouco ortodoxo do presidente da República.
No tocante á laicidade do Estado, despois do discurso de
Letrán, sospeitan os franceses se, polo menos, non é
confusa a posición de Nicolas Sarkozy. Porque, no dicir
dun analista, a laicidade
debe garantir a liberdade absoluta de non ter ningunha
relixión –algo que o discurso
de Letrán facía moi dubidoso.
Está claro que a sociedade
francesa aceptou con naturalidade, como feito propio dos
tempos, non só o cambio de
parella, senón tamén a actitude mediatica que a nova
adoptou, moi calculada
dende a inicial aparición en
Eurodisney ata a lúa de mel
en Exipto e Petra. Unha estética banal, pero o mundo é
pura banalidade.
Menos estética resulta a
teima de vivir nun luxo que
outros pagan, ou non pagan,
dende poñer os pes enriba da
mesa de George Bush ás viaxes en iate e en avión, exhibindo con teima un ar moi
satisfeito de novo rico.
Moito prometer e moi pouco
dar é algo que os franceses
empezan a descubrir. Por iso
baixa nas enquisas a estima
de Sarkozy. Ronald Reagan,
Margaret Thacher, Blair e
Sarkozy son un
pasado sen
ningún prestixio. Segue o
devalo.G
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Compradores dun supermercado da cidade de Changzhi (ao norte da China) nun mostrador que serve polo conxelado, o 19 de outubro do 2007

REUTERS

O sur come máis carne, leite e ovos
A demanda dos países
emerxentes fixo medrar
os prezos dos alimentos un 75 %
Laudelino Pellitero

O desconcerto polo repunte
inesperado da inflación vai presidir a lista de preocupacións
nas axendas políticas do 2008.
Incremento de prezos na enerxía, materias primas e alimentos, que impacta directamente
nas economías domesticas,
que obedece a factores múltiplos.
Á voraz demanda de materias
primas por parte das grandes
economías emerxentes..., á
substitución de terras con fins
alimentarios por cultivos susceptíbeis de seren transformados en biocombustíbeis, hai
que engadir unha nova realidade pouco coñecida: O cambio de hábitos alimenticios
nas poboacións que están a
saír da pobreza.
Só no caso da India, calcúlase
que no último cuarto de século, uns 250 millóns de per-

soas deixaron de morar na pobreza. Cifras comparábeis ás
do milagre chinés que dende a
entrada do novo século rescata anualmente da miseria
1.750.000 persoas.
No informe 2007 da Comisión
Económica para América Latina e o Caribe das Nacións
Unidas, presentado polo seu
director, o ex-ministro arxentino José Luís Machinea, asegúrase que nun só ano a pobreza
de América Latina baixou cinco
puntos. Caeu do 40 ao 35 por
cento. Redución acontecida,
tamén, na área xeográfica da
antiga URSS, que medrou no
2007 nun 8,1por cento ou,
mesmo, en África que globalmente tivo un incremento do
PIB a carón do 6 por cento.
Nesta esperanzadora e descoñecida paisaxe planetaria,
mora unha nova estirpe de
persoas que, amais de estreá-

rense na demanda de bens de
consumo, de debutar na
queima de carburantes.., iníciase en novos hábitos alimenticios que incrementan progresivamente a demanda de
carne, ovos e lácteos.
No 1985, a media do consumo
de carne na China era duns 20
quilos anuais. En só 22 anos
máis que duplicou esa cifra

’’

Nos últimos 25 anos 250
millóns de indios deixaron
de ser pobres. 1,75 millóns
de chineses saen da miseria
cada ano”

’’

Os países da antiga URSS
medraron un 8,1 por cento
no 2007. África tivo un
incremento global do PIB
ao 6 por cento.”

para situarse nos 50. Dende
hai 17 anos a industria alimentaria chinesa medra a cotas do
18 por cento, mais non da satisfeito a demanda interna de
alimentos. O xigante chinés
non é unha excepción. Os países considerados en fase de
desenvolvemento, duplicaron
o consumo de carne no último
cuarto de século.

Novos hábitos alimenticios
responsábeis da súa alícuota
de culpabilidade no incremento de prezos, en plena desaceleración económica do
primeiro mundo. De que, en
valores constantes, os prezos
dos alimentos medrasen un 75
por cento dende o ano 2005,
en anos de bonanza nas colleitas.G

Vender até o lixo
En pleno crack económico
uruguaio, no 2002, tiven a
ocasión de entrevistar o vello dirixente tupamaro e actual ministro de agricultura
Pepe Mujica. Transpiraba
saudade polos “tempos beneméritos” ( así os cualificou
o entrevistado) de Entreguerras, nos que o Uruguai
lle vendía ao vello mundo
de todo, “até o lixo”.
A gran diferenza con aquel
período é que os países
emerxentes (sobre todo o

Brasil, Sudáfrica, a China e a
India) substituíron a Europa
na devastadora demanda
de minerais, enerxía ou alimentos.
A nova fase representa unha
oportunidade, pero non estaría de máis facer políticas
locais que teñan en conta as
proxeccións de materias primas, enerxía, alimentos...
adaptadas a esta nova era
de recursos escasos ou limitados. A leis do mercado así
o din.G
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Abre o Casino de Chaves o 19 de xaneiro. O novo espazo de lecer custou
40 millóns de euros e daralles traballo a 200 persoas. O complexo está situado
a 20 quilómetros da fronteira galega e pretende servir de motor de dinamización económica tanto á rexión do nordeste portugués como á comarca de
Verín. O casino terá máquinas comecartos, mesas de ruleta e outros xogos.
Ademais, terá un salón-teatro con capacidade para 600 persoas . G
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BREVES
BANCO DE TERRAS

3.500 NOVAS HECTÁREAS
PRODUTIVAS
Nos seus dous primeiros
meses de vida, o Banco de
Terras de Galiza conseguiu
que 4.500 terreos (en total
suman 3.500 hectáreas),
que estaban abandonados,
sexan produtivos de novo.
As expectativas son recuperar en catro anos a metade
das 200.000 hectáreas a
monte que existen actualmente no país. As cinco bisbarras que, polas súas características agrarias, teñen
un especial interese para a
Consellería son Deza, Limia,
Ordes, Terra Cha e Xallas.
ABUSO DE POSICIÓN
DOMINANTE

INVESTIGACIÓN
DA U.E. CONTRA MICROSOFT
A Comisión Europea abriu o
pasado luns dúas investigacións contra a multinacional estadounidense. A primeira comezouna o Comité
Europeo de Sistemas Interoperábeis pola falta de
compatibilidade do sistema
Office. A segunda, iniciada a
petición da empresa norueguesa Opera analizará se é
legal incluír o navegador Explorer como parte do sistema operativo Windows.
En 2004 a U.E. xa lle impuxo
unha multa a Microsoft por
abuso de posición dominante.
EXPORTACIÓNS
AGROALIMENTARIAS

VIÑO GALEGO NA PRIMEIRA
CLASE DE AMERICAN
AIRLINES
Bodegas As Laxas e American Airlines chegaron a un
acordo para que o viño Val
do Sosego se sirva na primeira clase desta compañías aérea. A empresa galega competirá con recoñecidas marcas francesas,
italianas, californianas, australianas ou chilenas. En febreiro de 2007 esta carta foi
designada a mellor adega de
primeira clase nos premios
organizados por dúas publicacións de referencia neste
ámbito, Business Traveller e
Wine & Spirit Magazine.

Dende 2000 vense rexistrando unha tendencia decrecente na porcentaxe que representan os salarios.

PACO VILABARROS

Os salarios perden peso
Os últimos datos confirman que o
traballo é cada vez máis precario e
representa menos na distribución
da renda nacional bruta
Xurxo González

A distribución da renda nacional bruta é un indicador económico elaborado polo Instituto Nacional de Estatística
que sintetiza que sectores sociais dispoñen, ano a ano, dos
recursos. Dende 2000 vénse rexistrando unha tendencia decrecente na porcentaxe que representan os salarios, e un aumento dos recursos dos que
dispoñen as empresas e das
rendas que proveñen de operacións financeiras.
Como afirma Heladio Romero,
secretario de Acción Sindical
de UGT-Galicia, “a participación dos salarios na renda nacional pasou do 48,5% ao
46,2%. Polo contrario, as rendas empresariais e derivadas
do capital estanse incrementando pola falta de redistribu-

ción dos beneficios das compañías”.
Antolín Alcántara, secretario
confederal de Negociación Colectiva da CIG, incide en que
“os niveis máis baixos de participación dos salarios na distribución da renda estanse
dando cando máis traballadores por conta allea existen en
Galiza, en torno a un 80% da
poboación activa”.
Maica Bouza, membro do gabinete económico de CCOO,
indica que esta situación vén
provocada por un cambio na
estrutura do emprego, cun
peso da contratación temporal
moi por riba doutros Estados
europeos do noso ámbito. Segundo Bouza, o principal problema reside en que os excedentes empresariais se veñen
investindo en sectores con

pouca produtividade e polo
tanto baixos salarios, como a
construción e os servizos. Segundo esta argumentación,
antes de que cambie o actual
contexto de bonanza económica deberían dirixirse os recursos cara sectores máis produtivos como o industrial.
Os sindicatos coinciden en que
entran no mercado laboral traballadores con soldos inferiores a dúas veces o salario mínimo interprofesional e saen
del os que máis cobran. Créase
moito emprego, pero de mala
calidade.

SEN PERSPECTIVA DE MELLORA. A
Confederación de Empresa-

’’

Os sindicatos coinciden
en que se crea moito
emprego, pero de mala
calidade”

rios de Galicia extrae consecuencias diferentes da evolución da renda nacional. A patronal considera que o descenso da proporción dos
salarios depende directamente
do aumento das rendas da
propiedade, consecuencia lóxica dos bos momentos que viviu o mercado inmobiliario, e
do incremento no número de
traballadores autónomos. Os
empresarios opinan ademais
que o aumento do excedente
de explotación empresarial é
un feito positivo, xa que “boa
parte do emprego xerado en
Galiza nos últimos tempos ten
a súa orixe nos investimentos
realizados polo empresariado,
a partir dos beneficios acadados nos seus negocios”.
O Acordo para a Negociación
Colectiva que asinaron os principais sindicatos estatais e a
patronal a finais do pasado
mes de decembro limita os incrementos dos soldos co obxectivo declarado de manter a
inflación, o cal provocará, de
xeito previsíbel, que os salarios
sigan perdendo peso na distribución da riqueza. G
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Manuel Pizarro presentarase ás eleccións xerais na lista do PP en Madrid. O expresidente de Endesa pertence ao círculo de José María Aznar
logo de que o seu partido se opuxera á OPA de Gas Natural. Mariano Raxoi
comparouno co actual ministro de Economía dicindo que “ten máis ganas
e vontade reformista”, aínda que descartou polo momento confirmalo
como candidato a suceder a Solbes.G

O ouro branco do agro galego
O leite atópase entre os produtos que máis subiron
nos últimos doce meses, algo máis do 18,3%.
A razón está na súa escaseza, sobre todo en España.
Aldara Domínguez

S

egundo os datos
achegados polas
asociacións de consumidores, o leite
atópase entre os
productos que máis subiron
nos últimos doce meses, algo
máis do 18,3% do custe que
tiña en 2006. Para os analistas
do mercado, a razón deste incremento atópase en que o
leite español se paga máis en
orixe, até 16 céntimos máis que
en Francia e 10 máis que en
Alemaña, motivado pola súa
escaseza, que nas granxas españolas supera o 30%. Galicia
concentra o 38% da producción española, converténdose
no escenario principal desta
realidade con dúas caras.
“A xente para protestar polo
prezo do leite, debera primeiro
vir coñecer unha explotación e
comprobar como funciona.
Aquí non hai fins de semana,

’’

Ademais de gandeiro tes que
ser un home de negocios.
Cada marca ofrece
unha cantidade e se
te dormes, perdes cartos.
Así é todo penso
que este sector ten futuro”
[Alonso Iglesias]
Gandeiro, 33 anos.

’’

Para 2008/2009 a Unión
Europea apunta
un incremento
do 2% da cota láctea”

todos os días son iguais porque
as vacas non agardan para ser
muxidas”, afirma Alonso Iglesias: “Eu non diría que é un tra-

ballo duro, pero si que é escravo e atado. Supoño que estou aquí porque non sei facer
outra cousa e porque me
gusta. Penso de verdade que
este sector ten futuro”. Con 33
anos, Iglesias leva a gandería
no sangue. Tras cursar estudos
no centro de Formación Profesional Agraria A Graxa, de Ponteareas, regresou a Cabanas,
no Concello de A Baña, para
traballar no negocio familiar,
SAT. Iglesias, unha Sociedade
Agraria de Transformación
con máis de 125 vacas frisonas,
produtoras de leite. Este concello, xunto co de Santa
Comba, na comarca veciña do
Xallas, aglutina as principais
explotacións lácteas galegas.
En novembro, o custe medio
en orixe do litro de leite situouse nos 46 céntimos. SAT
Iglesias véndea a 51: “Ademais
de gandeiro, tes que ser un
home de negocios. Cada
marca ofrece unha cantidade
e se te dormes, perdes cartos.

Sen ir máis lonxe, hai dous meses estaban pagando case
dous céntimos menos en Arteixo, está é unha marxe moi
grande para unha pequena
empresa”, declara Iglesias, que
se mostra satisfeito co prezo
que lle pagan: “Para poder defender ben os nosos intereses,
asociámonos con dúas granxas do lugar. Ofrecemos 6.000
litros ao día de alta calidade, e
as marcas págano”. Para este
gandeiro, a diferenza márcaa,
ademais da alimentación, o
manexo dos cubículos: “Deben ser cómodos e estar moi
limpos para evitar infeccións,
que logo se transmiten ao leite.
Estas vacas pasan a vida dentro da corte, a veterana ten
nove anos e nunca saíu da
granxa, por iso son importantes as condicións nas que se
atopen”. SAT Iglesias é a produtora máis valorada da bisbarra, tanto pola cantidade li-

tros que obtén ao día (2.200),
como polos parámetros biosanitarios do seu leite.
Os gastos aos que se enfronta
cada día esta sociedade aumentan coa mesma velocidade que os seus posíbeis gaños: “O alimento das vacas é a
base de concentrado e de forraxe, tanto o penso como o
cereal teñen subido uns 6 céntimos e cada animal consume
ao día 13 quilos de comida.
Ademáis están as medicinas,
que este ano son o 2% máis caras”.
En Galicia, o leite sempre se
considerou un dos piares da
economía. Existía un grande
número de pequenas granxas
de produción leiteira, que
compaxinaban a venda co autoconsumo. A partir dos anos
80, coa entrada na CEE, apareceron as cotas europeas e o
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REBAIXAS
NO IMPOSTO
DE SUCESIÓNS
Manuel Cao

sector iniciou a súa modernización. Moitas casas desapareceron, as que quedaron dotáronse dos últimos medios en
maquinaria e das instalacións
esixidas (salas de muxida, leitería co seu tanque homologado,
paridoiro, sala de lavado e naves de descanso con cubículos
de oito metros cadrados), incrementando o número de reses para ser competitivos nun
mercado cada día máis duro.
“A solución do sector leiteiro
pasa por aumentar a cota e
proporcionar cereal a bo
prezo, para iso terían que adicarse grandes superficies aos
seu cultivo”, sostén Iglesias,
quen acaba de regresar dunha
viaxe de traballo a Canada: “Alí
teñen outro nivel. Para o
mesmo número de vacas que
os que temos aquí, dispoñen
de hectáreas de terreo para forraxe e gran. Hai que ser valentes: se queren asentar a xente
no rural, teñen que cambiar
moitas cousas”. Alonso Iglesias
fai unha chamada de atención
cara os vindeiros anos: “Ampliamos o investimento, tendo
que comprar máis cota cada
pouco para apostar por esta

empresa, pero a meirande
parte dos gandeiros teñen ao
redor dos 50 anos, e non están
dispostos a asumir riscos, nin
hipotecarse por 15 anos, que
suporía o resto da súa vida laboral”.
Outra materia pendente é acadar unha distribución máis
xusta das cotas dentro do Estado español. En moitas granxas galegas, a cota resulta insuficiente para darlle saída á produción, mentres no resto das
Comunidades Autónomas sobra. De abril a outubro desta
campaña, Galicia incrementou as entregas de leite nun
2,62%, en contraste co resto de

España, onde se reduciron nun
3,8%. O saldo final é dun descenso do 1,49% en todo o Estado, que dana os gandeiros
galegos, que sofren as retencións. Para 2008/2009 a Unión
Europea apunta un incremento do 2% da cota láctea. A
Consellería de Medio Rural reclama un reparto seguindo criterios sociais, e non de xeito liñal que non teña en conta as
necesidades dos gandeiros e
das súas explotacións. Da decisión que tomen en Bruxelas,
dependerá a viabilidade dun
grande número de explotacións lácteas galegas. G

Alonso Iglesias,
gandeiro.

A

s críticas do PP ás diferenzas entre os sistemas fiscais
das comunidades autónomas teñen máis que ver co
oportunismo electoral e coa defensa dos grupos de intereses da burocracia central e menos coa eficiencia económica. De feito na dereita española coexiste unha tendencia liberal e outras intervencionistas que observan de
xeito diferente o exercicio da autonomía fiscal das autonomías. Entre o discurso homoxeneizador que vencella a
parte importante do electorado do PP –e tamén dunha
parte do PSOE- e a práctica político-económica de líderes
como José María Aznar ou Esperanza Aguirre hai unha
diferenza abismal materializada á hora de negociar un
sistema de financiamento ou de realizar accións que
aceptan de facto a competencia fiscal e priorizan os intereses dos colectivos electoralmente próximos ante a defensa teórica dun sistema fiscal único para todo o Estado.
Neste contexto é no que cabe inscribir a dinámica de rebaixas nos impostos directos que se deseñaron no paquete de reformas dos Pactos da Moncloa de 1977. Alí figuraba o imposto do patrimonio xa próximo a desaparecer e o de sucesións e doazóns que vai esmorecendo. Entre os dous a capacidade recadatoria sempre foi escasa
debido á tendencia á fraude xeneralizada en España e aos
sistemas de enxeñaría fiscal artellados por aqueles colectivos máis afectados favorecido todo esto pola ineficacia
dos servizos de inspección. Para acabala de rematar estes
impostos foron cedidos ás autonomías que se vían cun
imposto que require moito control e inspección e dá escaso rendemento. A reforma do 2001 cede parte da recadación do IVE e IRPF ás autonomías polo que perden interese nuns impostos que reducen a popularidade electoral e ven magnificados os seus efectos polo grao de organización dos colectivos afectados polo que se entra
nunha dinámica de rebaixas que inician o País Vasco e
Navarra en 2003, segue polas autonomías limítrofes e
despois por aquelas gobernadas polo PP tanto porque
beneficia máis o seu electorado potencial como por levar
a iniciativa politica sen apenas custo fiscal debido á posibilidade de obter fondos por outras vías. É así como debemos entender a reforma proposta pola Xunta de Galicia,
que neste caso pretende compatibilizar un certo carácter
redistributivo mantendo os impostos para os patrimonios máis elevados mentres, doutra banda, ofrece exencións e rebaixas segundo as relacións de parentesco e a
contía da herdanza. Preténdese que entre en vigor en setembro e a redución prevista nos ingresos propios da
Xunta será só de 70 millóns de euros.
A tendencia a simplificar o sistema impositivo proseguirá
tratando de potenciar os impostos indirectos que incorporan ilusión fiscal, aumentan a recadación e teñen menos custos electorais mentras se reducen os impostos directos que teñen maiores custos de xestión e que son percibidos como inxustos pola maioría da poboación incluso por aqueles que non pagan ou son beneficiados polos recursos públicos.G

’’

A tendencia a simplificar
o sistema impositivo
proseguirá tratando
de potenciar os impostos
indirectos que incorporan
ilusión fiscal, aumentan a
recadación e teñen menos
custos electorais”

DE TODO.
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A Uefa e a Fifa pagaranlles aos clubs polos xogadores que utilicen
as seleccións nacionais en partidos oficiais e amigábeis. Así o aprobaron o
15 de xaneiro en Zurich representantes destes dous organismos reunidos
coa dirixencia do denominado G-14, lobby que reúne os clubs máis ricos
de Europa. A cambio deste acordo de compensación, os equipos renuncian a demandar diante da xustiza ordinario sobre este e outros temas
futbolísticos. Na imaxe, o presidente da Fifa, Joseph Blatter.

Xeración Abegondo
Once xogadores do Fabril, que lidera
a 2ª B, debutaron co Dépor nos
últimos tres anos
Rodri Suárez

Poucas cousas cambiaron a
mellor no Deportivo nos últimos cinco anos. Pero foi exactamente hai un lustro cando o
máximo mandatario do club
coruñés, Augusto César Lendoiro, se rodeou dalgunhas
das caras máis populares entre as que por entón tiñan o
poder (Mariano Raxoi, Arsenio Fernández de Mesa...) e
inaugurou o proxecto menos
mediático pero máis útil de
todos os erguidos pola directiva branquiazul nos tempos
recentes: a cidade deportiva
de Abegondo. Precedida por
unha longa disputa entre os
reitores do club e o Concello
de Francisco Vázquez, os
campos da instalación deportivista naceron coa intención
de recuperar o fútbol base do
club, cuxa desaparición impedía a Lendoiro recorrer constantemente a un dos seus tópicos predilectos: “Sempre
fun un defensor da base. Fundei o Ural con só quince anos
e todo o meu Consello de Administración provén do fútbol
modesto”. Pero o seu club vivía de costas a esa realidade.
Até que Abegondo lle permitiu ao presidente do Dépor
responder ás críticas e ao
mesmo tempo darlle un impulso á esquecida canteira coruñesa, condenada daquela a
traballar con escasos medios.
Polo tanto, tratábase dunha
operación de imaxe pero tamén a resposta a unha necesidade. A cidade deportiva
(bautizada co desafortunado
nome de ‘O Mundo do Fútbol’) miraba de esguello a Lezama (Athletic de Bilbao) ou
Mareo (Sporting de Xixón) e
reclamaba un par de anos

para ofrecer froitos colectivos.
Pasado o tempo, Abegondo xa
ten a súa propia xeración. Cos
xogadores do Fabril que debutaron oficialmente co primeiro equipo nos últimos tres
anos poderíase facer un 11. O
propio Fabril é líder en Segunda B, como o equipo xuvenil en División de Honra. De
súpeto, o Dépor recordou que
a canteira é un valor.
A ninguén se lle escapa que a
grave crise económica converteu en obrigada a aposta
polos rapaces de Abegondo.
Tamén resulta obvio que sen
unhas boas instalacións, as
opcións para apoiarse na
base serían moito menores.
Mais o rexurdimento da canteira branquiazul non é só
cuestión de política senón tamén de persoas. Entre elas, os
adestradores. Miguel Ángel
Lotina mantén a aposta que
avanzou Joaquín Caparrós,
dun xeito irregular respecto
ao primeiro equipo pero
firme nos alicerces. Foi o técnico andaluz o que impuxo
unha certa profesionalización
nas categorías inferiores, especialmente no Fabril. Á
fronte do filial branquiazul
segue Tito Ramallo, un home
da casa, de club a todos os niveis. “O noso obxectivo ten
que ser a formación, por riba
dos resultados puntuais, que
están moi ben pero as nosas
vitorias están en cada froito
que lle damos ao primeiro
equipo”, afirma o adestrador
coruñés. Ás súas ordes estiveron eses once xogadores (oito
galegos) que alcanzaron o
chanzo superior. Eles son o
porteiro canario Fabricio; os
defensas Laure, madrileño,
Chapi e Adrián López; os cen-

O Celta B, venceu o fabril (3-1) o 13 de xaneiro. Na imaxe , o céltico Noel frea a carreira de Borja

trocampistas Pita, Iván Pérez,
Iván Carril e Iago e os dianteiros Rubén Rivera, Senel e
Xisco (balear). Actualmente
son os catro primeiros os que
contan para Lotina. Todos
eles, de corte defensivo.

’’

Once xogadores (oito galegos)
alcanzaron o chazo superior:
Fabricio, Laure, Chapi,
Adrián López, Pita, Iván
Pérez, Iván Carril, Iago,
Rubén Rivera, Senel e Xisco.

MÁQUINA DE DEFENDER. O Fabril
presume de ser un referente de
contención a nivel estatal. Os
rapaces branquiazuis só encaixaron sete goles en toda a primeira volta, o mellor rexistro
das categorías profesionais.
Pero nesta quinta de Abegondo que xa loce cos maiores
unicamente aparecen catro
xogadores. Como pasaba nos
inicios da quinta do Buitre do
Madrid dos 80, falta un, quizais
o de maior peso. Nos merengues foi Míchel o que deu o
salto con demora, unha tempada despois dos seus compañeiros. No caso fabrilista, ese
lugar semella destinado a Álex
Bergantiños, pivote de personalidade que xa até foi convo-

PACO VILABARROS

cado pola selección galega,
pero que segue sen minutos no
Dépor a pesar do evidente burato que presenta nesa posición o equipo de Lotina; de Lotina por agora. O creto do técnico vasco vaise esgotando e xa
son varias as voces que apuntan a Tito Ramallo como o seu
substituto perfecto. O adestrador do Fabril parece preparado
para o reto, mais tamén podería verse obrigado a asumir un
marrón de última hora onde
merecería un premio dende o
principio. No fondo, ese é o
eterno debate arredor de todas
as canteiras. A de Abegondo
medra, pero algúns seguen a
vela como un recurso, non
como un proxecto.
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Primeiras fichaxes de inverno nos equipos galegos profesionais. O
sevillano Fernando Sales (na imaxe xunto co director deportivo do club,
Ramón Martínez) fichou polo Celta logou de estar sen equipo desde outubro, cando marchou do Sevilla. O Rácing de Ferrol xa incorporou como cedidos o búlgaro Zanev (do Celta), Álvaro Antón (Valladolid), Cristian Portilla (Rácing de Santander) e fichou en propiedade o serbio Stevan Stosic,
que procede do Málaga. O Deportivo está buscando un porteiro e un goleador para as próximas semanas.

O Celta que si dá espectáculo
César Lorenzo Gil

Cando chegou Fernando Vázquez ao Celta, o club celeste
estaba obrigado a reestruturarse radicalmente. O descenso da tempada 2003-2004
deixou o equipo en cadro e a
directiva que presidía Horacio
Gómez deixou que Vázquez
tomase algo do que había no
filial. Non tomou moito. Contentouse con facer internacional a Borja Oubiña e profesionalizar a Jonathan Aspas (que
hoxe en día xoga en moitas
posicións grazas ao labor do
adestrador).
Mais aquel lixeiro aceno actuou coma un efecto bolboreta sobre a canteira celeste.
Esquecida durante as vacas
gordas, a Madroa (área de
adestramento do Celta) volveu
sentirse útil e a habitual desidia deixoulle paso á ilusión.
Nesa transformación tivo
moito a ver o ex adestrador do
filial, Rafa Sáez (agora no Logroñés), un técnico de gran capacidade que soubo resistir na
segunda B cun equipo pragado de xuvenís durante dúas
campañas moi duras. El foi
quen descubriu os maiores talentos que ten a Casa Celta
neste momento e puxo os alicerces para que o actual
equipo técnico conseguise
(polo menos na primeira fase
do campionato) unha tranquilidade que non se recordaba
en Barreiro (o campo onde
xoga o Celta B).
A ERA MENÉNDEZ. A chegada do
asturiano Alejandro Menéndez ao banco céltico e a fichaxe
de José Luis Molina como coordinador das categorías inferiores supuxo unha aposta
pola consolidación do proxecto atendendo menos ao
cultivo dos máis novos en beneficio das fichaxes máis veteranas (unha esixencia obvia
tendo en conta os altos orzamentos que manexan os equipos desa liga).

A crise do primeiro equipo
estimula o filial, que non conta
para a segunda división
Contodo, agás casos excepcionais como o asturiano Michu (que foi estrela do
Oviedo) e o catalán Ferran
Tacón (que debutou en segunda fronte ao Salamanca),
os mellores xogadores célticos estaban xa na casa. En
Barreiro despuntan as consideradas grandes promesas
galegas (que tiveron minutos
na Era Stoichkov).
Dani Abalo é un fino extremo
dereito, dotado dun enorme
talento para o pase e o caneo.
O arousán está chamado a ser
unha referencia para o celtismo e xa lidera con autori-

’’

Caso excepcionais como
o asturiano Michu e o
catalán Ferran Tacón, os
mellores xogadores célticos,
xa estaban na cas.

dade o xogo do seu equipo. O
traballo dos preparadores co
vilagarcián é pensando no
longo prazo para impedir que
un ascenso á profesionalidade
prematuro prexudique a súa
progresión. “Un xogador está
listo para dar o seguinte paso
cando se nota que unha división xa lle queda pequena”,
afirmaba Sáez. Abalo está a piques de cruzar a fronteira.
Richi mellorou moito neste
ano. Pode xogar como defensa central ou medio centro. Lanza ben as faltas e xa é
a referencia en canto a sacrificio e entrega para afeccionados e compañeiros. Maduro e centrado, pode seguir
os pasos do seu grande amigo
Roberto Lago, titular habitual
no Celta.
Os pasos de Lago guían o
máis veterano do Celta: Goran Maric. O galego-serbio é
o máximo goleador do grupo
I da segunda B e no mercado
de inverno podería acabar
nun equipo de segunda. Ten
todo para triunfar na catego-

ría pero quizais ten algunhas
carencias para dar o salto
máis arriba.
Na segunda liña están xogadores como o arbense Ioel,
porteiro suplente arestora
pero cualificado por técnicos
e expertos como un dos xogadores con máis potencial do
país; Adrián Mouriño, un medio centro serio pero quizais
algo baixiño e Álex, lateral dereito que xa foi internacional
nas categorías inferiores españolas.
PLAN DE FUTURO. A canteira, malia todo, é a materia pendente
do Celta. Como ben apunta
Óscar Lorenzo en www.anosaterra.com, Carlos Mouriño

prometera un investimento e
un compromiso completo
para facilitar que no futuro un
bo número de futbolistas propios poida estar no primeiro
equipo. Hai datos que desmenten esa liña, tanto nas fichaxes como na planificación
a medio prazo.
O Celta padece unha débeda
xigantesca pero só a venda de
Oubiña axudaría a cadrar o
orzamento deste ano. Ese
dato é tan radical que investir
na canteira sempre é rendíbel.
Os atrancos do primeiro
equipo permítenlles aos afeccionados celtistas ollar para
abaixo e desfrutar do bo xogo
do filial. Partidos como o do
domingo, 13 de xaneiro (vitoria por 3-1 diante do Dépor B)
mostran que hai unha canteira capaz de xogar con risco,
valentía e esforzo.

PACO VILABARROS

Goran Maric encara a Álex Bergantiños.
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Ramiro Fon

Trátase dunha tr
Manuel Xestoso

R

amiro Fonte é quen
asina o que sen dúbida
é un dos proxectos
máis ambiciosos e conmovedores da narrativa galega contemporánea. Con As pontes no
ceo pon punto final á triloxía
que recrea a súa nenez na vila
dos Andrade, Vidas de
infancia. Unha obra que abraia
pola súa magnitude, pola súa
envergadura, mais sobre todo
pola súa capacidade de emocionarnos até o máis fondo
mercé á verdade que se desprende das súas páxinas. Unha
verdade como a que só pode
emanar da gran literatura.
Ao longo das mil trescentas páxinas desta triloxía, Ramiro
Fonte vai tecendo un relato
que discorre poderosamente

‘É unha obra am
En Lisboa, Ramiro Fonte, na
súa permanente busca da palabra aquilatada, pasa o tempo lendo a Castelo Branco,
seguindo os pasos de Pessoa
polas rúas luminosas da cidade dos conquistadores. Cando lle menciono a posibilidade de que esta estancia no
país veciño influíse na súa
prosa, concorda inmediatamente. “Nesta novela hai unha aposta decisiva por un
modelo de prosa, desenvolvido ao longo dun proceso longuísimo de elaboración. E iso
esixía tamén definir un modelo de lingua que se foi perfeccionando, que se foi depurando co paso do tempo. A
estancia en Lisboa, por suposto, foi decisiva para o acabamento definitivo dese modelo de lingua”.
Cal era ese modelo de prosa?
O que eu chamo a prosa invisíbel. Unha prosa que fuxa
tanto do exceso de grandilocuencia, chea de frases que se
perden e que carecen de sentido, coma da ausencia total
de estilo que vemos en moitos narradores actuais. Unha
prosa que se lea ben e na que
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iro Fonte culmina Vidas de infancia
dunha triloxía sobre os anos sesenta
entre o xénero das memorias e
o da novela. E aínda que a materia da que parte é tan real coma a biografía daquel Ramiro
neno que ollaba para o mundo
cun abraio permanentemente
renovado, a verdade que nos
transmite esta obra encárnase
nunha realidade literaria, mítica, nun relato que institúe o
sentido do verdadeiro.
Porque neste libro revélansenos dous Ramiros. Dunha
banda, a mirada limpa do Ramiro neno, que asiste admirado aos rituais e aos segredos da
vida. Doutra, a voz reflexiva e
ponderada do Ramiro narrador, que contempla, non menos asombrado, o fabuloso friso que se desenvolve no escenario da súa memoria. Na fenda que se abre entre esas dúas
olladas é onde se produce o

milagre dunha prosa límpida,
fresca, tinxida de lirismo, que
nos devolve o sentido último
das pequenas existencias que
ateigan o decorrer da Pontedeume dos anos 60. Uns anos
nos que, contra o pano de fondo dunha ditadura inmisericorde, a bulideira actividade
dos habitantes da vila levanta
unha amábel e dolorosa traxicomedia de angueiras e ocios,
de dramas e contentos que
describen a cerna mesma da
existencia.
Esta sucesión de imaxes, de luminosas estampas vertebradas
arredor da saída ao mundo
dun infante, remata por se
converter nunha reflexión sobre a propia memoria. A palabra reveladora de Fonte transfórmase no núcleo da identidade colectiva, no discurso

que amalgama sentimento e
estética, lembranza e desexo.
Unha interrogación sobre as
orixes e a vontade de ser que
senta, dende xa, xurisprudencia literaria. Cunha prosa poética e demorada, cun exacto
sentido do ritmo, cun ton marcadamente elexíaco, Vidas de
infancia vai creando o seu propio espazo de resistencia, desvelándonos o carácter moral e
civil do recordo, a súa natureza
de ferramenta vitalista.

Vidas de infancia(Xerais)
esta formada polas novelas :
Os meus ollos
Os ollos da ponte
As pontes no ceo

Ramiro Fonte parte da ambición totalizadora da novela do
século XIX –aqueles textos que
reflectían todo un mundo até
nos seus máis nimios detalles–
para construír unha elaboradísima estrutura que contén toda
a narrativa moderna, dende
Joyce ao nouveau roman, dende a imaxinación de Cunqueiro
até os soños cinematográficos.
E resposta así, audazmente, ao
reto que se lle apón a novelista
do século XXI:reinventar os modos en que son contadas as historias, redescubrir a novela.
Inmersos no presentismo da
sociedade de consumo, vivimos coa memoria en estado de
asedio permanente. Por iso Vidas de infancia se nos revela
coma unha obra esencial ao reformular a relación entre literatura e lembranza. No transco-

rrer destas memorias, a mirada
do neno vai deixando paso ás
miradas do colectivo, as que reconstrúen o relato da historia
dende a perspectiva dos humildes. E esa visión popular que se
sabe absolutamente moderna
–Rimbaud dixit– procede na
novela de Ramiro Fonte, cos
mecanismos da ironía, do distanciamento. Quizais para liberarse desa proustiana sensación de estar atrapado polo
tempo e recuperar, verdadeiramente, a esencia do existir.
Con esta novela, Ramiro Fonte léganos unha das máis
transcendentais obras da literatura galega dos últimos
tempos. Pero ademais, ofrécenos aos lectores un fermoso agasallo: unha novela imprescindíbel e unha inesquecíbel lección de vida.G

a obra ambiciosa que pasará desapercibida’
o sentido corra con naturalidade.
E como se articula esa dobre
tendencia de recuperación da
memoria persoal e da memoria colectiva?
Quixen facer unha obra que
non é exactamente unha obra
de ficción xa que está baseada
na vida real de personaxes que
existiron, que teñen nome e
apelidos que constan na súa
partida de nacemento. E iso
esixe un tremendo respecto
cara a esas persoas. Ti non es
responsábel desas vidas nin te
podes erixir en xuíz cando os
fas falar. Estás aproveitando a
súa existencia para enriquecer
unha autobiografía, e aí é onde
aparecen os recursos da ficción, os elementos que propician que a obra estea dacabalo
da ficción e do documental. En
certo sentido, iso me obrigou a
explotar os límites da ficción literaria, a explorar as liñas que
separan a literatura da vida.
Nese sentido hai un audaz xogo literario, cando inclúe no segundo e terceiro volumes as
reaccións desas persoas aos tomos precedentes.
Ese elemento fai que o libro se

converta nunha obra indulxente e ao mesmo tempo moi
irónica. Penso que, por exemplo, a imaxe que se dá de Franco neste terceiro volume –cando o converto nun personaxe
máis da historia que estou contando– é moi novidosa. Non
coñezo outras obras da literatura galega nin da española
que o transformen nun monicreque patético do xeito en
que aparece aquí. Tiña que fuxir do maniqueísmo para que
unha obra destas proporcións
funcionase.
Unhas proporcións que emparentan a obra –aínda que sexa
esencialmente moderna– coas
grandes novelas do século XIX,
as que querían reflectir toda
unha sociedade en detalle.
Estou moi decimonónico ultimamente (risas). Quería volver a amplitude de miras da
novela do XIX, e mais tiña que
lograr que a obra estivese inscrita na modernidade, no século XXI. Por iso hai enormes
licencias que un narrador do
XIX non podería ter tomado.
Hai moita influencia do cine, e
sobre todo –algo que non se
destaca o suficiente– hai unha
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homenaxe á mirada dos fotógrafos das vilas, que conseguiron transmitirnos toda unha
vida cotiá. Tito Ríos, por
exemplo, o fotógrafo que tan-

’’

Quixen explotar os límites
da ficción literaria,
explorar as liñas que separan
a literatura da vida””

to aparece nestas páxinas, era
un artista extraordinario. Hai
personaxes e acontecementos
que aparecen neste libro que
habería que estudar dende
outros puntos de vista. Eu
procuro animar os meus amigos historiadores a que retomen estas figuras e afonden
un pouco nelas porque son
memoria viva do país.
Pola parte da modernidade,
penso que hai que destacar,
non sei se como influencia ou
como punto de partida, a
Henry Roth.
Henry Roth é unha referencia
inescusábel, foi unha das lanzadeiras que eu empreguei para acometer esta obra. É o autor máis joyceano do século XX,
pero prescinde do cinismo da
experimentación. Joyce quizais sexa máis poderoso no
Ulises, ou máis intelixente, ou
máis profundo. Pero penso
que é moito máis autentico en
textos coma Os mortos. E eu
quixen aplicarlle a substancia
poética e sentimental de Joyce
en Os mortos a unha vila tradicional galega, tratar esta vilas
do mesmo xeito que outros autores trataron formas sociais

teoricamente máis complexas.
Tiña o proxecto inicial esta
envergadura ou foi medrando
a medida que se ía desenvol vendo?
Ao principio tiña un proxecto
moito máis humilde. No momento en que acadou as trescentas páxinas foi cando comezou a se converter no que agora
é. Aí me decatei de que o material daba para tres libros e, daquela, si que me propuxen tratalo con ambición. Como literato, xa dende rapaz, o meu
máximo anceio foi sempre ampliar e mellorar a paisaxe literaria galega. E vin que aquí había
unha oportunidade. De todos
os xeitos, dígoo con melancolía, coa absoluta certeza de que
pasará desapercibida, de que
certos sectores a ningunearán.
Tan pesimista é a súa visión dos
círculos literarios de Galiza?
Si mais, para compensar, teño
a inmensa ledicia que me dá
saber que hai máis de trescentos lectores nunha vila como
Pontedeume –xente que nunca se achegara ao libro galego–
que van comprar e van ler esta
obra. Esa é a maior satisfacción
que pode ter un autor.G
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TRIBUNA I Xosé Gómez Alén.
Historiador. Comisario da derradeira exposición de Quessada en Estrasburgo.

XAIME QUESSADA, GALICIA E A UNIVERSALIDADE
No último século Galicia foi
unha terra pródiga en excelentes artistas; pintores e escultores foron degraendo a
súa obra ao longo do tempo e
non sempre recibiron o recoñecemento artístico que o
seu traballo merecía, sobre
todo fóra. A pesar dos atrancos institucionais e políticos
emerxeu unha illa artística
sobre a que se cimentou o actual panorama da plástica
galega, e que ten moito que
ver coa actitude dinamizadora e a calidade pictórica de
Xaime Quessada.
Foi en Ourense, cando despois dunha viaxe por Europa
co seu irmán Heriberto,
Quessada quixo facerlle unha
homenaxe a Vicente Risco.
Daquela iniciativa naceu o
grupo “O Volter”, con Quessada, Acisclo Manzano e
Xosé Luís de Dios como principais compoñentes. A verdadeira dimensión deste
grupo está aínda por estudar
coa profundidade estética
que a súa achega á renovación da arte galega merece.
As modas artísticas dominantes, os intereses comerciais ou as miserias de todo
tipo esquecen hoxe a súa importancia ou minimizan o
seu valor histórico.
Quessada era, xa daquela,
malia a súa mocidade, un
pintor recoñecido cos premios máis importantes en
España, que tiña unha importante bagaxe expositiva
nalgunhas cidades europeas.
A súa pintura presentaba,
nos primeiros anos da década do 1960, aires modernizadores. Rompía conscientemente co costumismo que
dominaba a arte galega, que
el respectaba pero rexeitaba
mentres pugnaba por conferirlle á súa obra trazos estéticos que o emparentasen coas
tendencias dominantes na
arte europea do momento.
A partir dese momento e durante case 50 anos Quessada
dinamizou a arte galega, non
só a través das diversas propostas estéticas que se perciben nos seus cadros senon
tamén coa capacidade para
emprender todo tipo de
aventuras artísticas. Ese dinamismo procedía en gran
parte dun sentido moi espe-

Xaime Quessada, o seu fillo e a súa dona.

plexidade do seu concepto
compositivo.

’’

A súa pintura presentaba,
nos primeiros anos da
década do 1960, aires
modernizadores. Rompía
conscientemente co
costumismo que dominaba
a arte galega, que el
respectaba pero rexeitaba”

cial do compromiso. Primeiro un compromiso estético coas súas ideas e os
mestres nos que raspaba sen
negalos, pois como lle gustaba decir “todo o que non é
tradición é plaxio”, sen pregarse ás modas impostas
polo mercado ou aos límites
estreitos dunha única corrente estilística; actitude
esta que o levou a romper un
contrato cunha importante
galería neoiorquina nos primeiros anos da década do
1970. Os seus conceptos pictóricos non podían encadrarse nunha única tendencia e transitaba polo informalismo e a abstracción coa
mesma facilidade co que o
facía por todos os camiños
da figuración, grazas á súa
capacidade técnica, o dominio do debuxo, da cor e da
materia pictórica ou a com-

A OLLADA GALEGA. Outro tipo
de compromiso era o que
mantiña con Galicia, que estaba sempre presente na súa
mente e no seu traballo.
Compaxinaba a súa galeguidade coa dimensión universal e atemporal que transmitía a través da linguaxe estética da súa pintura e do seu
contido. Con máis frecuencia
do que se pensa Galicia aparece dunha ou doutra maneira na súa pintura e sexa
cal sexa o estilo no que se
mova percibe a súa presenza
no seu persoal universo iconográfico, nos elementos
culturais, nas veladas referencias á paisaxe ou na utilización da cor. Estes trazos
son perceptíbeis en series
como a dos “Carnavais”; nas
obras dedicadas a nación galega; naquelas que reflecten
acontecementos ou simbolizan a loita polas liberdades e
os dereitos democráticos durante o franquismo ou na súa
particular ollada sobre a Historia de Galicia en carpetas
de gravados como Imaxe surreal de Galicia.
Quessada non foi insensíbel
aos acontecementos do seu
convulso tempo histórico. A
súa casa foi sempre un espazo
de liberdade e de refuxio para
os perseguidos pola ditadura.
Tamén ese compromiso ético

Arquivo XAIME QUESSADA

impregnaría unha parte da
súa pintura. Non é estraño
pois que a última exposición
tivese o seu motor na idea de
compromiso. Foi no Parlamento Europeo, en Estrasburgo, sede tamén do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos onde se celebrou, ai só
seis meses, a mostra “Quessada. Dereitos humanos. Testemuños”. Alí mostrou a serie
negra, un conxunto de cadros
sobre o terror do nazismo e a
represión franquista. Son pinturas que formalmente nos
remiten ao Francisco de Goya
dos Desastres da Guerra o ao
Gernika de Pablo Picasso. Por
eses lenzos desfilan seres desamparados, rostros e mans
posuidores soamente do aterrador grito da inxustiza. Naquel marco tampouco esqueceu a imaxe de Galicia, presente coa obra María Soliña.

A CAVERNA DOS PRODIXIOS. A serie ía acompañada de catro
das últimas obras nas que se

’’

Xaime era en realidade
un louco entrañábel, un
neno grande e marabilloso,
que cando quería facíanos
vibrar cos seus cadros”

compendia unha parte do
seu legado estético, A caverna dos prodixios e tres cadros da serie do Labirinto español. Aquela é unha das derradeiras grandes creacións
de Quessada e debe ser entendida desde a súa mirada
expresionista. Trátase dunha
obra de gran formato caracterizada pola complexidade
do concepto compositivo
desde o que organiza unha
pintura que contén múltiplos
cadros. A caverna preséntasenos como o mundo e a súa
historia dentro dunha especie de taboleiro de xadrez, no
que o rinoceronte é a besta
que simboliza o horror da
guerra e da intolerancia dos
fascismos, que provocan
morte e destrución. O ritmo
cromático e a explosión de
cor tipicamente quessadiana
fúndense coa herdanza formal de Goya e Picasso, sen
esquecer as chiscadelas a
Rembrandt ou á pintura de
Altamira, en definitiva ás referencias pictóricas que
amaba Quessada. É unha testemuña da desorde do noso
tempo, pero tamén nos deixa
un espazo para a esperanza e
a confianza na humanidade
nas esferas, os peixes e o
mundo vexetal, trazos iconográficos que para Quessada
representaban a orixe da
vida, e que aparecen como
unha metáfora dos valores
universais que o ser humano
promove e cuxo camiño guía
a fermosa luz que rodea o
misterioso illote ibicenco de
Es Vedra.
Tras a súa morte, coido que ao
reflexionar sobre esa exposición, da que fun comisario,
teño diante dos meus ollos o
seu testamento artístico e
ético, a síntese do legado dun
pintor esteticamente multiforme, universal e atemporal.
A desaparición física de Quessada é unha perda irreparábel
para a súa familia, para os
seus amigos e para a arte galega. Xaime era en realidade
un louco entrañábel, un neno
grande e marabilloso, que
cando quería facíanos vibrar
cos seus cadros, un axitador
de conciencias e un provocador incontíbel movido pola
súa paixón pola arte e pola
humanidade.G
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Atopa as seis diferenzas entre os dous debuxos.
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SABERES
E SABORES
An Alfaya

P

áxinas onde pousamos
flores secas que humedecen a nosa retina, que nos
fan lembrar intres de gozo,
que nos iluminan a ollada,
que inundan de morriña o
noso corazón de buguina.
Manchas de tinta que evocan o aroma da goma de borrar, do lapis, dos bolígrafos.
Cadernos esborranchados
de esperanza. Xices brancas
ou de cores no encerado. Libros de texto. Pretexto para
fuxir. Ciencias e humanidades. Contas e contos. O Sistema Solar fervendo no ventre. Artes plásticas. Blocs de
debuxo perfilando bosquexos. Ceras. Rotuladores.
Tinta chinesa. Escuadra e
cartabón. Artes musicais.
Harmonías, ritmos, acordes. Creatividade alentada
ou mutilada. Deporte, enerxía en ebulición. Respiracións arquexantes no ximnasio. Tufo a suor. Na merenda, sabor a queixo con
marmelo, a zume de laranxa
e a nocilla. Lambonadas.
Cuspe azucrado. Bicos ricos
ás agachadas. Bágoas salgadas no primeiro día de clase.
Risos cantareiros no patio
do recreo. Exames de avaliacións. Boletín de notas. Acidez de estómago. Nais e pais
comprometidos ou despreocupados. Mestres e mestras de bata branca ou sen
bata, con lentes ou sen lentes, energúmenos ou amables, distantes ou cordiais,
presentes ou impresentables, duros ou maleables.
Festivais familiares. Novembro con recendo a castañas.
Nadal, a turrón. Entroido, a
orellas. Semana Santa. Excursións. Pontes. Vacacións.
Saberes e sabores escolares
agromando nas páxinas da nosa vida,
nese libro aínda
por
escribir,
aínda por ler,
sementados na terra abonada da infancia. G

Por raro que pareza (e sí que o parece),
este ano foi declarado como Ano Internacional da Pataca polas Nacións Unidas, segundo informa a nosa corresponsal na ONU.
Con esta medida queren promocionar
e recoñecer o valor alimenticio deste
produto, un dos máis consumidos e
importantes para a alimentación do
mundo. Ademais, xa que agora se están adicando as plantacións de cereais
para producir combustible bio-diesel,
pode que se queira promover este tubérculo como substituto dalgúns cereais.

2008, Ano
Internacional
da Pataca.

UNHA HISTORIA CURIOSA
A pataca era usada e cultivada polos
pobos indíxenas americanos, en especial na zona dos Andes. Alí chamábana e chaman aínda “papa”. Os españois trouxeron a planta a Europa a finais do século XVI. Ao principio, e por
máis de 150 anos, só se
cultivaba como planta
ornamental, polas súas
flores, e como moito
dábaselle a comer aos
animais. A xente comíaa cando non había
outra cousa, era comida de pobres e de irlandeses (que daquela

Unha pataca, emocionada ao coñecer a nova.

eran moi pobres). Ademais, pensábase
que traía enfermedades e outras cousas raras.
ANTOINE PARMENIER
Este francés estivera encarcerado
nunha desas guerras interminábeis do
século XVII, e tivo que comer patacas
no cárcere. Debéronlle gustar, pois
despois adicouse a promocionalas en
Francia, facendo que a “xente fina”
empezara a valoralas. Para que o pobo
lle dera mérito e a cultivara, fixo un

Unha familia na guerra
O carteiro de Bagdad
Autor: Marcos S.Calveiro
Editorial: Edelvives-Tambre.Co-

lección Ala Delta ( a partir dos
dez anos ).
O carteiro de Bagdad, gañador do
XVIII premio Ala Delta, está cheo
de imaxes léxicas e sonoras a través das que o autor, Marcos Calveiro, reflicte a vida cotiá dunha
familia musulmá sunnita de tres
membros que se resiste a abandonar a súa casa de Bagdad a pesar
do conflito bélico. Todos eles
adáptanse, na medida das súas posibilidades,ás novas situacións que
este provoca: “Os nenos xa non
van á escola, non poden xogar na
rúa…” . Cada día é igual (“Nada

muda en Bagdad”) pero ao
mesmo tempo, diferente pois os
perigos, a inseguridade e os riscos
son cada vez maiores, mentres que
a súa capacidade de supervivencia
mingua a medida que pasan os
días, os meses, as lúas.
A presenza dunha carta, o seu contido misterioso e a súa chegada ao
destinatario van facer dela o símbolo da esperanza, do triunfo da
amizade e do amor sobre a irracionalidade da intolerancia.
O feito de contar cunhas ilustracións nas que Miguel Ángel Díez
soubo captar o ton do texto, fai
que estas sexan un complemento
perfecto a esta historia.
Alba Piñeiro

truco moi enxeñoso: plantou unha
leira de patacas, e poñía gardas armados polo día, para darlle valor á cousa,
e quitábaos pola noite para que a
xente fora roubar os tubérculos, e así
foi espallando este produto.
Pouco tardou en ser importante para
os exércitos e os mariñeiros, pola súa
grande produción e facilidade de conservación. Foi fundamental para que
Napoleón formara os seus grandes
exércitos, que aparte de balas sempre
necesitan moita comida.
Polo século XIX xa era un alimento básico en Europa, e fora levado a todo o
mundo. En 1846-48, unha plaga que
levou a produción toda en Irlanda,
provocou unha gran fame no país, morrendo un millón de persoas, e tendo
que emigrar a Estados Unidos outros
tantos. Esta traxedia valeu para investigar con outras variedades que foran
máis resistentes a fungos e bacterias.
Hoxe en día existen moitas variedades, de todos os tipos e sabores. Só na
súa zona de orixe, Os Andes, aínda
existen uns 5.000 tipos distintos de pataca. O seu nome científico é Solanum
Tuberosum. En galego, ademáis de pataca, tamén se lle di baloca, batata,
batateira, pataqueira, castaña da terra ( pois viu substituir á castaña como
alimento básico dos galegos ) ou castaña mariña.
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Anxos Sumai
‘Tiña medo que a xente pensase que a novela
era autobiográfica’
Lara Rozados

Anxos Sumai vén de vivir un
ano ben intenso: a súa primeira
novela, Así nacen as baleas, foi a
gañadora do Premio de Narrativa Breve Repsol YPF, a Asociación Galega de Editores escolleuna autora do ano, e gañou o
Roberto Blanco Torres de xornalismo de opinión pola súa columna no Diario Cultural da Radio Galega. Agora está nunha
fase de reflexión, buscando novos camiños narrativos, mentres continúa co seu traballo
como documentalista e bibliotecaria no Consello da Cultura.
Confésase tímida para as entrevistas: "gozo moito coa parte
privada da literatura, a verdade,
a parte pública non a levo tan
ben", pero a hospitalidade e o
sorriso co que recibe na súa
casa e a súa facilidade para falar
demostran o contrario. Diante
dun té, e cos seus dous gatos a
agardar polo remate para reclamaren a súa dose de mecos, Anxos Sumai falounos sobre Así
nacen as baleas, sobre o vizoso
ano que rematou, e sobre os
proxectos para máis adiante.
Como viviu este auxe de pre -

mios?
Foi un ano acumulativo, o premio dos editores e o Blanco Torres foron unha sorpresa
enorme. Desconcertáronme
bastante, pero resultoume moi
gratificante. Ora ben, cando
me presentei ao de Narrativa
Breve fíxeno con todas as consecuencias: gañeino, veume
estupendamente, porque a
miña primeira novela fíxose visíbel grazas ao premio, e, non o
vou negar, gañei uns cartos
que non cobraría en dereitos
de autor, que non gañaría vendendo libros. O que eu fago
non é precisamente literatura
de consumo masivo...
Agora mesmo a que anda? Prepara máis narrativa ou ten
pensado volver ás columnas?
Logo de seis ou sete anos entregando os textos nun prazo
determinado, quería escribir
con tranquilidade, sen présa,
sen o condicionante dos temas
de actualidade. Eu escribo
moito, pero o meu proceso de
limpeza até chegar ao texto
que quero é moi lento. Estaba
investindo nas colaboracións
semanais tempo que quería in-

vestir na narrativa. Tampouco
planifico o que vou facer, vou
por onde me leven as ideas. Algunha vez púxenme a escribir
algo pensando nun relato e
saíu unha obra de teatro para
Emigrados, de Teatro de Ningures. O que si me apetece é seguir investigando no tema da
violencia privada, doméstica.
A violencia dentro do fogar, que
non de xénero, está moi estereotipada por certos discursos
mediáticos e culturais. Consegue alteralos e amosar a violencia estrutural sen moralizar...
Si, de feito cambia o suxeito
que exerce a violencia, que
neste caso é unha muller, a figura da nai. Na relación da protagonista con Ángela, hai unha
relación de poder. Nunha relación sentimental, heterosexual, homosexual ou das cores
que queiras, pódese dar unha
situación de dominio. A min
preocupoume moito como se
exerce a violencia non só contra o ou a cónxuxe, senón contra os nenos ou contra as persoas maiores. Non ten porque
ser violencia física, pero hai
unha situación de dependen-

cia (un neno non se pode defender, un ancián necesita
quen o coide), que pode carrexar esas relacións de dominio.
Como elaborou a complexi dade dos personaxes de Así nacen as baleas?
O primeiro en nacer foi o neno,
Ramón, logo apareceu a nai, e
despois o bebé, e a seguir os
obxectos, que quixen coa
mesma entidade que calquera
protagonista humano. Logo a
aia Felisa, a tía... Finalmente fixen unha selección deses anacos. Por exemplo, tiña a vida do
pai totalmente escrita (a persoa coa que vive en Xapón, a
súa filla Akiko), e é un personaxe totalmente ausente. Teño

’’

Cústame un pouco
abandonar o xeito de
escribir que tiña na rede, e
non fun quen de escribir a
historia dun tirón”

unha novela paralela escrita,
era case un crebacabezas.
Precisamente, a estrutura da
novela é moi fragmentaria.
Unha tradición que xa lle vén
de Anxos de garda?
Si, afíxenme a escribir marcada
polo espazo da pantalla. Cústame un pouco abandonar o
xeito de escribir que tiña na
rede, e non fun quen de escribir a historia dun tirón. Gustábame facelo desa maneira.
Non escribín nada novidoso,
está en todas as literaturas: a
cuestión da infancia, o retorno
ao pasado, a pescuda para saber quen somos e de onde vimos... A maneira máis doada
era crear tres relatos independentes que tivesen unha unidade despois, que puidesen
crear unha lectura conxunta.
A que se debe a mantenza do
anonimato da protagonista?
Ao escribir Anxos de garda,
moita xente pensaba que todo o
que contaba era certo, e a maioría das cousas que aparecen alí
ou en Melodía de días usados é
ficción. O medo que tiña era
que a xente puidese chegar a
pensar, como está escrita en
primeira persoa, que era algo
autobiográfico. O feito de que a
nai, o pai, a Nena protagonista e
mesmo a cidade non teñan
nome está buscado, quería reflectir que esa situación pode
acontecer en calquera familia,
pero normalmente non as vemos das paredes para fóra.
A creación dos espazos e dos
ambientes é determinante?
É, as luces e as sombras están
moi estudados, non están aí
para facer o libro máis bonito.
O cheiro a augardente, a creación de espazos lentos, moi intimistas, que me vén do gusto
pola literatura xaponesa, en
parte. E tamén implico os
cinco sentidos escribindo, fago
unha escrita moi emocional.
Quérolle transmitir ao lector os
cinco sentidos.
Como foi o paso de escribir
diarios onde tiña unha voz
construída até un libro tan coral como este, onde afonda
tanto en tantos personaxes?
Tomei un tempo de descanso,
de desintoxicación, e aínda estou aprendendo a cederlles a
voz a personaxes alleos. Pero
cando empecei a traballar sobre eles tíveno claro, eu quedaba á marxe. Tardei un ano
enteiro en pórme a escribir
algo diferente, foron catro anos
escribindo Anxos de garda todas as semanas, tendo perfectamente controlados os personaxes. Tes que saber canto ceder de ti, canto expoñerte, e
onde meter a ficción. G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ.. Sechu Sende. Galaxia.
 María das batallas. Alfredo Conde. Galaxia.
 Cardume. Rexina Vega. Xerais.
 Os ollos de K. Antón Riveiro Coello. Galaxia.
 As pontes no ceo. Ramiro Fonte. Xerais.

Rexina Vega

E

ste novembro os alumnos
e profesores do instituto de
Nigrán sentímonos examinados como insectos baixo as
lentes dos medios.
Chantaron os seus trípodes nas
portas do recinto e comezaron
a observarnos sen ningún decoro, buscando, non información, senón deformidade.
O motivo fora tan banal que
non dabamos creto a semellante disparate. Un xogo de cachorros, un golpe que dá na cicatriz
do amigo e déitao no chan, apenas máis. Porén, esta escena
inocente apreixárase nun móbil. A pantalla, fóra de contexto.
Abondou que esta imaxe equívoca chegase nunha altura na
que a actualidade, marcada
polo acoso adolescente filmado en Boiro, precisaba máis
carnaza. O debate, tan necesario, sobre o uso das novas tecnoloxías, sobre o novo discurso
sobre o real que estamos elaborando entre todos, arrombábase a prol da necesidade de
demonizar, de fomentar a fascinación morbosa, neste caso
ante o espectáculo da crueldade adolescente.
Esa mañá achegueime a falar
cos xornalistas. Estaban alí, tensos, incómodos. Escoiteinos
chamar ás redaccións madrileñas, explicar que todo era un
malentendido, que non había
noticia. E vinos tamén enrugar
o entrecello e acatar as ordes
dos superiores. Trazaran unha
liña argumental e precisaban
actores, pouco importaba que a
realidade invalidase a trama,
cumpría inventala se for preciso. Así que agardaron sentíndose, no íntimo, prostituídos. Soou o timbre e abordaron a
aqueles que quixeron falar, figurantes atrapados polo brillo,
que colaboraban inconscientemente no guión.
Os medios reclaman
o seu propio discurso, fragmentario, falto de xerarquías, aberto
pois a facer caer
baixo a sospeita
do falso á imperfecta realidade. 

crítica
NARRATIVA.

directriz vital. Eis, logo, o carácter transgresor de libros como este Nos dominios da incerteza. Os impostos son o
prezo da civilización, na selva
non existen; dicía o político
norteamericano Robert Wagner. Cristalina imaxe que provén da meca e berce da civilización capitalista, inclusive
pola banalización non agachada nos conceptos de civiliNos dominios da incerteza.
zación, impostos e selva.
Autor: Manuel Blanco Desar.
As historias que nos conta MaEditorial: Sotelo Blanco.
nuel Blanco Desar teñen como
obxectivo que o lector se fixe
en (reflexione sobre) determiExisten comunidades, ou lu- nadas prácticas económicas,
gares de encontro, nos cales que todos coñecemos ou imaos obxectos
xinamos bastante doadamense trocan uns
te, mais que a xente non só non
por outros,
condena claramente senón
sen recorrer
que tacitamente mesmo comaos cartos.
prende e inclusive pode chegar
Falamos da
a ter como modelo. Tal, por
Economía,
exemplo, os homes que se fan a
un tema pousi mesmos, os que, partindo da
co transitado
penuria, chegan a amasar inno eido literario de ficción, xentes cantidades de diñeiro e
polo menos de xeito directo e se cren por riba de calquera
explícito. Pobre non é o que atadura ética ou moral. Ou
pouco ten, senón o que moito aqueles que saben beirear o ledesexa; dicía Séneca. Máis gal (ou o ético ou o moral) para
contraria é a fortuna do home tirar proveito. Ou aquel pintor
que non pode gozar do que que remata suicidándose porten, que a do que lle nega o que non sabe facer rendíbel o
que pide; palabras de Platón. seu traballo, e procúralles así
Ao pobre fáltanlle moitas cou- valor engadido aos seus cadros.
sas, ao avaro todas;
Tamén hai historias
opinaba Publio Sirio.
cuxos protagonistas e
Eran outros tempos,
desenvolvemento sorhoxe dise: Un parvo Nestas
prenden o lector. Vesempre será un par- historias
laí, por exemplo, a hisvo; un parvo rico o fundamental toria do herdeiro de
sempre será rico son as
Karl Marx, que conse(Paul Lafitte). Os car- reflexións das gue que lle recoñezan
tos non son nada, pe- personaxes
os seus dereitos como
ro moitos cartos... iso e/ou do
tal, e que llos recoñexa é outra cousa (Ge- narrador,
zan nada menos que
orge Bernard Shaw).
en estados como o chimoito máis
O diñeiro non o é tonés, pouco dados a esque acción
do, segundo din os
tes recoñecementos e
en si”
que o teñen (Malonde se fixeron tantas
colm Forbes). O die tantas edicións da
ñeiro é mellor que a
obra de Marx.
pobreza, aínda que só
Alén da verosemellansexa por razóns financeiras za da historia, cómpre recoñe(Woody Allen).
cer o valor do autor á hora de
O contraste entre as sentenzas reflexionar sobre algúns deses
de antes e as de agora indica a temas convencionalmente
tendencia na relaxación da loi- cualificados de espiñentos e
ta contra a cobiza, na súa final polémicos, non ficando naaceptación e asunción como quelas actitudes e protagonis-

Once historias
arredor
da economía e
as súas
aplicacións

’’

NON FICCIÓN ¬
 De provincia a nación. Xusto Beramendi. Xerais.
 Consultorio dos nomes... X.L. Méndez Ferrín. Xerais.
 Madeira de Zapatero. Suso de Toro. Xerais.
 No pazo de Laiovento. Xosé Luna. Espiral Maior.
 Coa man armada. Lupe Martínez. A Nosa Terra.

tas que diciamos do dominio
público, evidentemente máis
doadas. E, se na historia do
herdeiro de Marx reflexiona, e
convida a reflexionar, sobre a
propiedade intelectual, outra
hai na que a Igrexa é tratada
como unha empresa, ou velaí
as dúas que pechan o libro e
nas cales o centro é o comercio
carnal. Destas dúas, a primeira
formula as diferezas entre
prostitutas e esposas e a segunda trata a prestación de servizos sexuais fóra de tabús, é dicir, como se fose outra actividade económica máis; sorprenderán ao lector as conclusións ás que se chega.
A de Manuel Blanco é unha
aposta pola Economía ao servizo do ser humano, concibida como instrumento de ad-

ministración das pertenzas,
lonxe da salvaxe práctica habitual de hoxe, na cal é o home
o que está en función da Economía, na que o fin sempre
xustifica os medios. Nestas
historias o fundamental son
as reflexións das personaxes
e/ou do narrador, moito máis
que acción en si, por riba mesmo da construción das propias personaxes, o cal penaliza as historias narrativamente
falando, exactamente como o
tan frecuente uso do resumo.
Porén, como indicamos, a historia está concibida como formato para a reflexión, o topos
no que teñen lugar; e os protagonistas como aqueles que as
enuncian, o mesmo que o narrador.
Xosé M. Eyré

Manuel Blanco Desar.
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Avilés de Taramancos e Uxío Novoneyra
retratados por Gustavo Luca.

Apoio virtual á candidatura de Uxío Novoneyra.Vén de poñerse en marcha en Catalunya a web HYPERLINK "http://www.uxionovoneyra.com
/"www.uxionovoneyra.com co obxectivo de reivindicar a candidatura de
Uxío Novoneyra como escritor homenaxeado no Días das Letras Galegas de
2010 e de xerar debate cidadá sobre a súa figura e a súa obra. A iniciativa xa
conta co apoio de Juan Gelman, José Viale Moutinho, Federico García Cabezón, Mero Iglesias Dobarrio, Miro Casabella, Óscar Fernández Refoxo e de diversos colectivos sociais e culturais.

De boas
intencións…
Unha obra tramposa
de Eric-Emmanuel
Schmitt
O señor Ibrahim e as flores
do Corán.
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt.
Tradutora: Emma Lázare Rodríguez.
Editorial: Factoría K.

Cómpre advertir, antes de falar
deste libro, que Eric-Emmanuel Schmitt é un autor teatral
que está arrasando nos escenarios franceses
dende
hai
anos. Obras
como Pequenos crimes
conxugais,
Variacións
enigmáticas
ou O libertino
son fenómenos que traspasaron as fronteiras galas para se
converter en éxitos de crítica e
público nos teatros de toda Europa. Trátase, sen dúbida, dun
dramaturgo brillante que sabe
tirarlle proveito aos temas que
manexa… e que se atreve tamén coa novela, un campo no
que xa colectou algúns éxitos
de vendas como O evanxeo se-

’’

a unha soa carta, a sabedoría
entre máxica e ancestral que
posúe o vello comerciante e
que procede da lectura do seu
Corán. Pero mesmo esta podería ser confundida coa pseudoespiritualidade falsamente
orientalizante dos afeccionados á música new age.
Como fábula, pois, fáltalle orixinalidade. E como novela, é
só un esbozo: carece de carne,
de sangue, de substancia… e
sóbralle lirismo de segunda
man. Só para os incondicionais da lectura light.
Manuel Xestoso

POESÍA.

Salgado,
singular e
suxerente

CONTADELIBROS.
Narrativa xaponesa
Yasunari Kawabata
convértese no primeiro autor
xaponés publicado en
galego. A
casa das
belas
adormentadas, traducida por
Mona Imai
e publicada por
Rinoceronte,
conta a historia dun bordel
cheo de misterios.

Historias mariñeiras

Os poemas de como se
rompe todo.
Autor: Daniel Salgado.
Editorial: Sotelo Blanco.

Afastado do lamento elemental e da rutina, persoal e
lúcido, Daniel Salgado, en
Os poemas de como se rompe todo, entrega versos concentrados e íntimos a esbozar, máis alá da tona, a intuición e a soidade, a conciencia e a denuncia: agás algunha forma borrosa e fugaz, o
son, vital e fértil, a miú- >>>

ANDRÉS FRAGA

Eric-Emmanuel Schmitt.

Oriente Medio, ao país de onde é orixinario o ancián.
O problema con esta novela é
que nin a concreción literaria
consegue o que procura nin as
teses acaban de estar claramente definidas. Por unha banda, o
autor crea unha voz vaporosamente etérea e sentimental que
en ningún momento logra definir as emocións que persegue.
Por outra, o que algúns definirían como “un estilo sinxelo e accesíbel” tradúcese aquí, en realidade, por unha absoluta e roma falta de estilo, cuxo propósito, sospeitamos, é chegar a toda
caste de lectores –esixentes ou
non– apoiándose no presunto
interese universal –léase politicamente correcta– da historia
gundo Pilatos. O señor Ibrahim que se nos narra. O que se chae as flores do Corán é outro de- ma facer trampa.
ses éxitos comerciais –con Mais incluso os contos de fadas
adaptación cinematodeben observar unha
gráfica incluída–, que
certa elaboración litenos chega agora da Paga a pena
raria para suscitar alman de Factoría K.
gunha sedución no
celebrar que
Desta breve noveliña esta novela
lector –lembremos os
adóitase dicir que é
de Oscar Wilde ou os
non caia no
unha chamada ao diáde James Thurber. E O
sentimentalisseñor Ibrahim e as flologo entre culturas.
mo afectado
res do Corán só nos
Non estou moi seguro
propón unha fantasía
de se isto é así mais o que abeira
moralista sementada
que si é certo é que es- constantede tópicos: para sitá guiada polas nobres mente e que
tuarnos no París dos
intencións e polos bos non sempre
anos sesenta, introdúsentimentos e que, se consegue
cese na rodaxe dunha
temos isto en conta, moderar”
escena cinematográfipaga a pena celebrar
ca con Brigitte Bardot
que non caia no sentie para darnos a entenmentalismo afectado
que abeira constantemente e der que estamos no misteriosíque non sempre consegue mo- simo Oriente, aparecen uns arcanos dervixes. Todas as súas
derar.
A obra xira arredor da amiza- pretensións ecuménicas xogan
de que xorde entre Ibrahim,
un vello árabe propietario Daniel Salgado.
dun bazar nun barrio xudeu
de París, e Momo, un mozo
hebreo con graves problemas
familiares. A medida que o fogar de Momo se desmantela,
o ancián vai ocupando o lugar
de mentor e figura paterna
que o rapaz tanto necesita.
Paulatinamente, Momo recibe asisadas leccións de bondade e tolerancia –flores do
Corán do señor Ibrahim– e a
relación remata por se estreitar até o punto de que emprenden unha viaxe cara ao

A noite d’O Risón, de
Gonzalo Moure, é un
conxunto de relatos de
tema
mariñeiro
que
combinan
o misterio
coa intriga
ea
aventura.
Nun porto
do Golfo
de Biscaia levántase unha
treboada inmensa que
lles pon medo aos
mariñeiros aínda que non
lles quita a gana de
contar historias Ilustracións
de Pere Ginard. Edita Xerais.

Viñetas de humor
Biblos publica na súa
colección ‘Mandaio’ O humor
non
engorda...!!!,
de Kiko
da Silva.
O humorista
publica a
colección
de viñetas humorísticas
que xa apa-receran en La Voz
de Galicia desde o 2004.
Unha Galiza diferente.
O humorista Siro escribe
a introdución.
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Agustín Fernández Paz
xa ten gañado o premio
Barco de Vapor.

crítica
O CORDEL.
Nazón
Nº 9. Inverno do 2007. Dirixe: Eloi Caldeiro. Edita: Atlantia Entertainment.
Prezo: 2 euros.

Miguel Mato atende á Torre de
Hércules, monumento candidato a ser Patrimonio da
Humanidade. Inclúese unha
entrevista coa
secretaria xeral
de Política Lingüística, Marisol López. Xosé Lueiro conversa co actor
Ernesto Chao.
Ademais, todas as novidades
de teatro, cinema e libros.

Esculca
Nº 19. Ano 2007.

A prostitución, os dereitos humanos nas cadeas e os
subsidios públicos son temas
tratados por Fernando Lousada, Guillerme
Presa e
Ramom López
Suevos
respectivamente en
senllas
tribunas. Ademais dáse conta dos
resultados da Asemblea Xeral
de Esculca e dos avances lexislativos sobre dereitos civís.

Turgalicia
Nº 9. Decembro do 2007-Marzo do
2008.

Alberto Alonso subliña o perfil comercial de Vigo. Xabier
Cereixo explica que é o
geocaching, un deporte mestura de
orientación,
sendeirismo
e internet:
unha caza
de tesouros
moderna.
Edurne Baines proponnos
unha visita a Cambados.
Belén Porteiro destaca a interesante arte que se pode ver
nos concellos de Portomarín,
Lugo, A Peroxa e Ourense á
beira do Miño. Concha
Gómez lévanos á Costa do
Dexo, en Oleiros.

Deserto o Barco de Vapor. O XXIII Premio O Barco de Vapor, convocado
pola Fundación SM e dotado con 10.000 euros, quedou deserto. A organización xa ten en marcha a nova edición do certame, correspondente ao 2008.
O prazo de recepción pecharase o 15 de abril. O galardón, un dos máis destacados da literatura galega infantil e xuvenil, xa foi recibido por autores como Agustín Fernández Paz, Carlos Mosteiro e Xosé Antón Neira Cruz.

>>> do perfila a pegada do
instante, a distancia que separa a ilusión da esperanza,
o ton ilustra
a tensión e a
tenrura e a
imaxe revela
a vertixe e a
desorde, o
contorno cotiá da figura
e da voz.
Amosa a melancolía e a derrota, a rutina
–Esfiañáronse cordas e do que
unha vez fomos vén sobrando/ todo este deporte ao escribir, as afirmacións excesivas,/
unha rúa, é de noite, mirar pasar as horas/ e os estanques.
Tampouco serven froitas nin
olores/ nin as vellas cancións
de resistencia que aínda respiran–, o sentimento e a ferida, a
distancia –somos o que cargamos nas costas e o que nos doen/ os dedos cando o frío, os
discursos imbatíbeis/ das flores nos estanques, somos e somos e entre
outras/ cousas a anato- Salgado
mía da area,
esboza o
os documendesacougo e
to e aquí/
a soidade,
non hai mortos para o a tristeza
vindeiro día do instante e
o que haxa/ a derrota”
tratará de comezar de novo completamente en serio–, a forma íntima, o ritmo
–Describe as formigas no peito, pero dentro, describe/ o
que sobrevive da cabeza cando marchas,/ cóntame os dedos na caluga, repíteme/ detrás das orellas detrás das pálpebras detrás dos dedos/ dos
pes (...)–, o tremor e a ironía.
Singular e suxerente, Salgado
esboza o desacougo e a soidade, a tristeza do instante e a
derrota, revela a inercia do
tempo e a orixe do abuso: afiado e irónico, perfila a imaxe
arriscada e o rumor soterrado,
a frustración e a tenrura a rozar a figura e a forma e o son a
fixar a conciencia e a dor.

’’

Xosé María Costa

ENSAIO.

Sobre o
nacionalismo
español,
falsamente
liberal
Publícase en catalán
unha nova escolma
de artigos de Joan Fuster

Contra Unamuno i els altres.
Autor: Joan Fuster.
Editorial: Bromera.
Joan Fuster.

Un dos máis importantes escritores cataláns do século XX
é o valenciano Joan Fuster
(1922-1992). Fuster gañou o
pan de cada
día colaborando en xornais e revistas, mormente, claro, en
español. Moitos dos seus
libros son unha recolla temática dos seus
artigos, previamente traducidos ao catalán. Despois da súa
morte, a Editorial Bromera recolleu o testemuño deixado
por Edicións 62, que publicara
6 volumes das súas obras
completas, engadindo outros
títulos, correspondencia e inéditos –inéditos case sempre
por causa da censura.
Recentemente apareceu Contra Unamuno i tots els altres,
que vira lume en 1976, en español (Contra Unamuno y los
demás). A tradución non é de
Fuster, senón de Ferran García-Oliver, que pon un prólogo
informativo e fai unhas disquisicións de como traducir Fuster ao catalán. Malia todos os
esforzos, o lector, por dicilo
dunha vez, non está a ler o catalán de Fuster (é como cando
se «normaliza» a Otero ou se
traduce o Cunqueiro castelán
ao galego: un pálido reflexo do

orixinal).
layo (papilla, chámalle á súa
O libro dividido en tres partes: ideoloxía), Menéndez Pidal,
O ruedo ibérico, O escépticis- Ortega, Américo Castro, Sánmo do verán e vida, Vida, cul- chez Albornoz, Salvador de
tura e esperanza nosa, recolle Madariaga..., dos que denun24 artigos aparecidos en La cia o seu liberalismo de pacotiVanguardia, Tele/expres (Bar- lla no momento de se enfroncelona) e Informaciones (Ma- tar ao tema dos «nacionalisdrid), entre 1970 e 1974.
mos» periféricos, ao «probleNon falaremos do estilo de ma» militar ou, simplemente,
Fuster, claro, irónico, sarcásti- ao pobo baixo.
co. Nin da composición máis Da polémica historiográfica
ou menos revirada mais
entre Sánchez de
sinxela dos artigos, que
Albornoz e Amériseguen a pauta, en «mico Castro, Fuster,
niatura» dos seus en- Fóra de España, simplemente, essaios. Nin dos seus mes- di Fuster,
mendréllase e pretres: Voltaire, Diderot, o que gusta de gúntase que ten
Gramsci, Pla e no fondo, Unamuno é, que ver coa historia
e omnipresente, Mon- precisamente, o que escriben estaigne. Só queremos re- a súa
tes dous represencomendarlle, ao lector
«españolada», tantes do nacionaque non coñeza o valenlismo español, que
como gustan
ciano, este libro como
disenten, simpleas cantantes
introdución a Joan Fusmente, en «tiquister. Sobre todo a primei- folclóricas”
miquis», coa histora parte, O ruedo ibérico,
ria escrita por un
en que vai denunciando
Braudel ou un Piea construción dun narre Vilar. A Unamucionalismo español de
no, descífrao e avisa
base académica e preda súa nimia imsuntamente liberal e deportancia. Fóra de
mócrata, cun ton sarcásEspaña, o que gusta
tico e elegante ao tempo
de Unamuno é,
–pois aquí a fina ironía
precisamente, a súa
de Fuster estás nos outros dous «españolada», como gustan as
apartados. Nacionalismo cu- cantantes folclóricas, polos
xos representantes máis cons- seus arranques e o seu «tropicuos son analizados por Fus- nío», non porque saiban canter: Unamuno, Menéndez Pe- tar. Madariaga, «un su- >>>
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Isaac Díaz Pardo.

Sargadelos Ben de Interese Cultural. Un manifesto difundido na rede (
HYPERLINK "http://www.arredemo.info/"www.arredemo.info) reclámalle ao
presidente da Xunta a declaración de Ben de Interese Cultural para o complexo empresarial O Castro-Sargadelos “para garantir a supervivencia, a cuberto
de calquera peripecia empresarial”. A proposta xorde ao fío do consello de
administración que o 23 de xaneiro pode decidir a posíbel expulsión de Díaz
Pardo do Instituto Galego da Información, organización que dirixe.

>>> pervivente do “moderantismo” de Narváez, con todas
as agravantes. Incluída a idea
do “garrotazo y tente tieso”
frente ao “pobo díscolo”», e de
pasada denuncia as parvadas
dos Laínes, dos Tovares (de
quen di que continúa a ser nazi, en 1973), dos Maravall, dos
Calvos Sereres e outras herbas
que discuten sobre o ser ou os
«seres» de España.
Nos outros dous apartados
continúa a brillar o Fuster de
sempre, malia que pode chocar que escriba cousas como
que Proust é unha lata, que poña a Brecht ao nivel dun Shakespeare, que Manuel de Pedrolo é un novelista importante ou que loube ese libro terribelmente confuso de Lukács,
escrito desde a «razón» staliniana, O asedio á razón.
Para acabar, só nos agradaría
ver os artigos que conforman o
apartado O ruedo ibérico como
lectura obrigada nos institutos
de todo o estado español.
X.G.G.

ARTE.

O sexo
explícito
Varias mostras eróticas
coinciden en Europa

Un cos sense límits e Ocultos.
Lugares: Fundació Joan Miró de Barcelona e Fundación Canal de Madrid.
Datas: Até o 27 de xaneiro e concluída.

Mater, 1982 de Jean-Michel Basquiat na mostra Un cos sense límits.

Que pasou para poñerse todos de acordo? A Barbican
de Londres programa “Seduced: Art and Sex from Antiquity to Now” até o 27 de
xaneiro, onde o sexo explícito e a súa representación artística é o leivmotiv; en Italia, despois de seren clausurada abruptamente no Palazzo della Regione de Milán
polos motivos que imaxinan
amosouse
na Palazzina
Reale de Florencia “Arte Ocultos,
e Omoses- ao menos,
sualità, da tiña certa
von Gloeden
mordente
a Pierre et
intelectual,
Gilles. L’afixábase nas
m i c i z i a
a m o r o s a ” ; fotografías
en Granada, feitas aos cus
no Centro por un bo
José Guerre- mangado de
ro, está até artistas”
finais de mes
“Los colores
de la carne”
unha exposición sobre o comercio sexual e, en fin, primeiro en
Suíza na Fondation Beyeler
e logo en Viena estivo até o
pasado 22 de xullo de 2007
“Eros, In der Kunst der Moderne” que botaba man, sobre todo da arte moderna e
con pezas illadas da actualidade. Non visitei ningunha
delas, mais ollei os seus catálogos e a da Barbican semella unha grande e exquisita exposición con >>>
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Fotograma de Condenados a vivir.

Cine dixital nas vilas. Cun balance positivo péchanse os primeiros meses
de Cinemas dixitais, unha rede de exhibición alternativa posta en marcha
pola Consellaría de Cultura a través da Axencia Audiovisual Galega que pretende achegar ás vilas galegas o cine dixital, tamén durante o 2008. O programa está integrado por 13 películas, entre elas A biblioteca da iguana,
Autopsia, Condenado a vivir, Entre bateas e Secuestrados en Xeorxia. Ao
programa están adscritos preto de 120 concellos.

crítica
MÚSICA CLÁSICA.
Haydn. Septem Verba Christi
in Cruze. Le Concert des Nation
Director: Jordi Savall.
Edita: Alia Vox.

Segue sendo un misterio que
As sete derradeiras palabras de
Cristo na Cruz non se asentase
plenamente no repertorio, malia ser unha das obras máis fermosas e conmovedoras do catálogo sinfónico de Haydn.
Trátase de sete
adagios que se
encadean cos
versículos do
Evanxeo, de
sorte que compoñen unha especie de oratorio sen verbas.
Concatenar sete movementos
lentos –aos que Haydn lles engadiu un último movemento
presto con tutta la forza, un
“Terremoto” verdadeiramente
arrepiante– sen resultar monótono nin ampuloso, suscitoulle
ao compositor toda unha serie
de problemas que resolveu
cun sabio e habelencioso tratamento das tonalidades e dos
modos propios dos movementos lentos.
Mais hai que saber executar con
acerto esta partitura, atopar o
ton xusto, para que o traballo do
compositor non se vexa escurecido. E, nesta gravación, o
impecábel traballo de Jordi Savall á fronte do seu Concert des
Nations indica cales son as claves para que a obra brille
recorrendo á sobriedade e á
contención. A claridade das
liñas nos contrastes, a inflexión
rítmica e o esmero nos detalles
de color –coa vantaxe que dan,
neste caso, as posibilidades expresivas de instrumentos de
época– ofrecen unha versión
que expresa con belísima
perfección o sosego, o
intimismo expresivo e a alta
temperatura espiritual da obra.
Unha versión irreprochábel
que vén presentada, ademais,
nunha coidadísima edición, en
sete idiomas, con textos de Ramón Panikkar e José
Saramago. Unha magnífica
xoia para comezar o ano.
M.X.

>>> obras cheas de sexuali- posición sen substancia aldade de todas as latitudes; a gunha porque reunir a granitaliana que percorre o sécu- des nomes como Balthus,
lo XX resulta mediocre e Tàpies, Rodin, Henry Moopouco exhaustiva (agás na re, Magritte, Lucien Freud,
escolla de artistas italianos) Giacometti, Miró... baixo a
e de certa medianía concep- éxida dos corpos nus resulta
tual; a de Granada, toda ela ben feble como concepto e
de fotografía intúese ben su- como reflexión se iso, sobre
xestiva na ollada das artistas o que por certo insisten tomulleres a esas outras mu- das as representacións da
lleres e conta co aliciente historia da arte, non se
dunha española descoñeci- acompaña de conceptualida: Alicia Lamarca. Pero en zacións orixinais e fondas.
calquera caso, son só as im- Daquela eses corpos sen lípresións xurdidas de follear mites que se nos prometen
nos volumes editados, e iso resultan en realidade ben
endexamais é suficiente en cercados e clausurados.
arte. Iso si, hai un erotóma- Obras de interese? Moitas, o
no de honra en vaproblema é o cocirias delas: Picasso.
ñado en conxunto
Claro! Vexamos as
dese breve proxecto
dúas visitadas en Un cos sense
expositivo que resulBarcelona e Madrid. límits
ta completamente
Un cos sense límits é resulta
insubstancial.
unha exposición descaradaOcultos ao menos tiña certa mordente
non moi ampla que mente
ten moito que ver co heterosexista intelectual, fixábase
visto no catálogo ci- e mesmo
nas fotografías feitas
tado da Fundación homófoba
aos cus por un bo
Beyeler. Sen ter nin (nin o Bacon mangado de artistas
e, sobre todo, a monde lonxe a grande presente
amplitude, riqueza, os redime”
taxe expositiva feita
significación e variede mirillas, portas
dade de nomes desa
brancas e paredes
última, ao menos as
enteadas de seda
dúas coinciden na
vermella creaban un
súa opción polos arclima acaído ao
voieurismo. Logo a
tistas consagrados
selección era algo
do século XX, pescudando nas representación caótica, con nomes de refeque estes fixeron do corpo e rencia no medio fotográfico
da sexualidade. Tamén case con outros descoñecidos e
que coinciden na pertinaz sen interese e, á vez, con
querenza por unha sexuali- grandes ausencias, o que fadade depositada en gran cía absolutamente escasa de
parte na muller, que evita os rigor á pescuda. Trataba,
homes. Pero isto vese con ademais, de amosar todas as
moita máis nitidez na mos- sexualidades, aínda que, clatra da Miró, porque ao me- ro está, todo semelloume
nos a Beyeler non obvia o enormemente temperado e
homoerotismo de Hockney, alixeirado por mor dunha
Mapplethorpe ou Warhol. política autonómica madriUn cos sense límits resulta leña belixerantemente condescaradamente heterose- servadora. Porque dos ollos
xista e mesmo homófoba do cu cósmicos ou anos so(nin o Bacon presente os re- lares de Bataille, abertosdime). Tampouco sei se al- desvelados e retratados por
gún crítico fixo notar isto, algúns coñecidos artistas:
mais se non foi así, algo vai Ren. Todo ficaba así nunha
mal tamén entre os nosos graciosa chiscadela das nácríticos de arte. O comisario degas. Máis nada.
Jean-Louis Prat fai unha exXosé M. Buxán Bran

’’

José en La Barceloneta, 2004 de Jesús Micó na mostra Ocultos da Fundación
Canal, Madrid.
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Dorian.

1990's e Dorian en Vilagarcía. Ambas as dúas bandas encabezan o
cartel da nova edición do Festival do Norte, que se celebrará no recinto
de concertos do Fexdega do 16 ao 17 de maio. Están confirmadas ademais as actuacións dos valencianos La habitación roja, Facto delafé y las
flores azules, Standard, Humbert humbert, DJ Rojiblanco e DJ Ordovás. Como en edicións anteriores, a organización habilitará no Parque O Castriño camping para os asistentes.

Xabier López López

U

Viaxe a Darjeeling.

CINEMA.

Un frío paseo
pola India
Viaxe a Darjeeling.
Director: Wes Anderson.
Guión: Wes Anderson, Roman Coppola e Jason Schwartzman.
Elenco: Owen Wilson, Adrien Brody e
Jason Schwartzman.

Darjeeling é unha cidade de
Bengala, aos pes do Himalaya
e preto de Pakistán; nos tempos coloniais británicos era o
sitio onde o Imperio pasaba as
vacacións, porque estaba
máis fresco que nas terras do
Ganges de abaixo ou nas cidades quentes e húmidas da India central; pero a fama de
Darjeeling venlle polo seu té,
unha variedade de té negro
que se pode atopar en calquera andel dos hiper de calquera
sitio, véndeno en lata; chámanlle o “champán dos tés”.
Digo todo isto por intentar
buscarlle unha explicación ás
intencións do director Wes
Anderson para esta película.
Dá a impresión de que lle gus-

tan os trens, e aquí hai un mundo de deseño, unha mocomboio que ten protagonis- dernidade non ben explicamo, aínda que nos parece da. Pero o resultado é, cando
máis preto dos vellos expresos menos, soso, sen pulso, sen
de Galicia a Madrid que dos nervio; as frases parecen
clásicos trens indios ateigados apropiadas para ser pronunde pasaxeiros que verten polas ciadas nunha performance
portas. Anderson, que foi cele- de centro de arte contempobrado autor daquela “Life ránea, pero non nun mercaAquatic” e outras pezas polo do típico para turistas.
estilo, comparte autoría de Non se mostra unha India cuguión co fillo de Coppola e un tre, miserenta, senón unha Indos actores, como para que dia máis real, e iso vai no escatodo quede en peña de ami- so mérito do director, pero degos en ruta polo Raxastán. baixo do que se nos está a
Non habería nada que
mostrar na pantaobxectar se non fose porlla hai todo un proque iso se eleva á catego- A sucesión
ceso artístico de
ría de cine, e, en opinión
moda moderna:
de diálogos
de moitos, cine de culto.
vestuarios de Mie silencios
Segundo as gacetiñas dos
lena Canonero e
dos tres
press books, esta é unha
maletas (artefaccomedia ou, en outros ca- protagonistas tos que teñen gran
sos, comedia dramática. non dá
importancia na
E teño que confesar as sorpresas
película) de Louis
miñas carencias: nin me nin altera o
Vuitton. Mais, torin nin me emocionei, e noso ritmo
do o que podería
ademáis hai tempo que vital”
haber de talento
deixei de pertencer a culen director, guiotos e relixións, divinas ou
nistas e actores decinematográficas.
semboca nunha
A “Viaxe a Darjeeling” móve- película de electrocardiograse entre a película de viaxe ma lineal; hai máis vida, máis
(espiritual, como se encargan humor e máis historia que
de dicir cada catro frases os contar en calquera reportaxe
protagonistas) e a narración de viaxes das guías Pilot que
distante, máis próxima dun botan nas sestas da 2 de TVE

’’

que nesta viaxe india.
O humor pretendido ou suposto, non fai rir, nin sorrir
nin pensar, polo menos o que
me compete a min, pero seguramente debe ser porque
non son dese culto; e debo facer constar que o resto dos espectadores permaneceron
tan impasíbeis coma min (seguramente fun a unha sesión
de xente vulgar, pouco moderna).
O caso é que a sucesión de
diálogos e silencios dos tres
protagonistas non dá sorpresas nin altera o noso ritmo vital, non nos emociona nin para ben nin para mal. Dá a impresión de que todo o que se
escribe sobre esta película está feito co medo de que non se
nos note que vamos en contra
da corrente xeral, porque, ao
mellor, dentro dun ano, é unha película de culto, e nós non
soubemos vela así. Unha nota
máis: o té de Darjeeling, agás
de ser un bo té, estrinxe.
J.A. Xesteira

PROPOSTA: tomar o té darjeeling, ás cinco, con melindres, e
invitar a dous amigos (ou amigas) para falar de modernidades de culto (ou de calquera
cousa, o caso e falar).

n, que ás veces xa non
sabe en que día vive,
adoita saltar coma un resorte
cando atina a distinguir no
negro sobre branco algunha
referencia a esa dimensión
que non é tal, que é arrepío,
vertixe, que é todo e non é
nada, ese lóstrego capaz de
virar en faragullas as máis
elaboradas e resistentes das
nosas ontoloxías. Falo do
Tempo, do reino de Kronos, e
en particular daquelas brincadeiras xornalísticas que
tanto poden versar sobre a
teoría da relatividade e as
máquinas do tempo coma
das fontes da eterna mocidade, das esperanzas de vida
dunha poboación ou das
máis curiosas ucronías. Cronómetros, cronoloxías, crónicas, natalicios, obituarios,
anacronismos... Anacronismos! Saben vostedes cando
foi a última vez que vin escrita a palabra “anacronismo”?
Pois nunhas declaracións de
Alberto Núñez Feixóo verbo
do documento asinado polos
gobernos de Galiza, Euskadi
e Catalunya sobre a participación en competicións oficiais das súas seleccións deportivas. Fóra da perplexidade terminolóxica na que me
veñen sumindo estes “afinados” oradores, dóciles discípulos –cando menos no
campo idiomático– daquel
que tanto teimou co do “dardo na palabra” (a participación pode considerarse procedente, improcedente,
mesmo se se quere intranscendente, pero en serio que
son incapaz de dexergar que
se quere dicir con “anacrónica”) fóra diso, ía dicindo, non
atoparon vostedes sucesos
suficientes nestes últimos días que lles poidan arrincar –e
de xeito moito máis pertinente– tal cualificativo? Porque digo eu que algunha
cousa anacrónica, algunha,
aínda quedará
nesa, a moi
moderna e
avanzada
República
Laica Española.
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III ENCONTRO
DE PROFESORES DE
LITERATURAS AFRICANAS

Ramonet discrepa e cuestiona
moitos dos aspectos do discurso e a acción de Fidel Castro. Con todo, o propio autor
afirma que se trata dun libro de
combate.

Xosé Lois Garcia

O PENSAMENTO DO CHE. Abrente
Editora ten outro xeito ben diferente de acometer a divulgación: aborda directamente o
pensamento marxista do Che.
Abre unha liña pouco percorrida polos discursos que arrodean a efeméride, no cuadraxésimo cabodano do comandante. A editora traduce por
primeira vez o libro de Michael
Löwy O pensamento político
do Che ao galego, na colección
Biblioteca Galega de Marxismo-Leninismo, que inclúe
tamén o Diário da Bolivia, tradución desta obra da autoría
de Ernesto Guevara. Löwy, teórico marxista brasileiro, publicou a obra nos 90, para o ámbito latinoamericano.
O libro recolle o estudo que o
Che fixo do marxismo dende
diferentes perspectivas (económica, política...), e, sobre
todo, a súa conceptualización
e problematización da construción do socialismo, como
cuestiona progresivamente o
socialismo “realmente existente”, e aposta por un socialismo liberador fronte á ortodoxia soviética. En 144 páxinas,
cunha exposición clara e didáctica, O pensamento político do Che estrutúrase en catro partes: “A filosofía de Che”,
“Pensamento económico de
Che”, “A Guerra revolucionária” e “O guevarismo dos nossos dias”.
Löwy comezara a abordar o
pensamento do Che a finais
dos 60, pouco despois da súa
morte, sempre alén do líder
guerrilleiro. A lectura que o Comandante fai d’O capital rescata o humanismo de Marx,
distinguíndoo do filantrópico,
o burgués ou o cristián tradicional. Para Löwy, tanto o Che
como Marx insiren o humanismo na perspectiva da clase
obreira, contra todo o humanismo abstracto “máis alá das
clases, en última instancia,
burgués”. A liberación do ser
humano pasa pola loita proletaria.
Trátase, polo tanto, de dúas
olladas complementarias sobre a revolución cubana: entre
o traballo biográfico de Ramonet, semiólogo, altermundista,
e o didactismo de Löwy, sociólogo e antropólogo, situado no
ecosocialismo, temos unha
achega directa á historia contemporánea da illa.G

É

innegábel que as relacións culturais entre o Brasil e Angola pasan por momentos de colaboración e complicidade en varios ámbitos, nos que se estabiliza e coordinan
actos tan dinámicos como os que se celebraron no Rio de
Janeiro, do 21 ao 24 de novembro, no III Encontro de Profesores de Literaturas Africanas. Alén do profesorado estaban persoas dedicadas ás literaturas africanas. Alí estaban
os escudriñadores que máis saben do universo lusófono.
Investigadores de longas traxectorias; especialistas en pormenorizadas materias forneceron os debates, os contactos
e, sobre todo, os coñecementos de saber sacar das entreteas infinitas cuestións que
amplían necesarias descubertas das diversas xeografías lusófonas.
Este encontro, cun programa no que se contabilizaron 348 relatores e con
mais de 60 mesas de debate, proclámase todo un
inventario temático nos
que se clasifican diversas e
amplas particularidades de
investigación. Non é fácil
coordinar un numeroso
encontro ou congreso multitudinario como este. Digamos que o pulmón deses
respiros organizativos correron a cargo de Carmen
Lucia Tindó Ribeiro Secco,
Carmen Lucia Tindó Ribeiro
supervisora do Sector de LiSecco, supervisora do Sector de Literaturas Africanas da Uniteraturas Africanas da Universidade
versidade Federal do Rio de
Federal do Rio de Janeiro.
Janeiro e con ela Maria Teresa Salgado, Nathalia
Mascarenhas, da mesma universidade e disciplinas docentes. Contamos, tamén, coa presenza activa neste evento de
Laura Padilha, da Universidade Federal Fluminense. Digamos que á fronte de varias disciplinas de ensino universitario de temas africanos son as mulleres, numericamente, as
que máis se preocupan por investigar cuestións de cultura e
literatura do continente negro. Sen o rotundo apoio das diversas persoas especializadas en literaturas africanas das
universidades brasileiras o panorama de investigación sería
efémero ao que respecta á África de expresión portuguesa.
Este tipo de eventos, múltiplos e de vastos e heteroxéneos
temas, fornecen vías de investigación e participación. Hai
que salientar esa participación de alumnos brasileiros de
literaturas africanas de expresión portuguesa, como se implican en estar puntualmente nos actos e asesorarse con
especialistas que andamos no amoado lusófono. Esta implicación conforma todo ese rigor de seriedade nos debates e fases de aprendizaxe dunha das culturas mais complexas e mais profundas como é a africana.
É importante que o Brasil, país multicultural e cunha presenza africana moi forte e acentuada na vida do país, fomente ese intenso labor con respecto aos estudos da África
lusófona. Digamos que o presidente brasileiro, Inácio Lula
da Silva, promulgou un decreto no que é obrigatorio, en todas as fases de ensino público, dar aulas sobre a historia e
outros compoñentes de África e, sobre todo da presenza
africana no Brasil. Isto posibilita retomar o continente africano e a súa cultura como referencia emanada da súa propia universalidade.G

Fidel e o Che
Traducidas ao galego
dúas obras que abordan as figuras
da revolución cubana
Lara Rozados

Fidel Castro. A miña vida. Conversas con Ignacio Ramonet,
traducido por Xosé García
Crego para Xerais, repasa con
vagar a vida, a obra e o pensamento do líder cubano. En galego temos a edición completa,
logo da revisión do propio Fidel, aínda convalecente da
operación pola que pasou no
verán do 2006. Dende os aspectos puramente biográficos
até as achegas do comandante
sobre a segunda metade do século XX: dende a “crise dos mísiles” até a actual globalización

neoliberal, as relacións co Che,
Chávez ou Morales, o pasado,
presente e futuro do socialismo enchen máis de 600 páxinas. O libro do redondelán
Ignacio Ramonet será presentado a comezos de febreiro,
con motivo da Feira do Libro
da Habana 2008.
Ramonet foi acusado de inventar o material biográfico, mais
o propio Fidel Castro xa sinalou que mantiveron diversos
encontros entre o 2003 e o 2005
e que el mesmo revisou os orixinais e achegounos. Tampouco se trata dunha laudatio:
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Ataque Escampe, rock de serie B
A banda vén de gañar o Premio GZ Crea 2007
no apartado musical e publica en febreiro
o seu segundo disco Galicia es una mierda
M. Barros

Lino Braxe
‘A nosa música
está ao servizo
da poesía’
M.B.

A caricia da serpe é un grupo difícil de clasificar. No seu novo
disco, O sorriso do diaño, tira a
poesía do papel para enlatala
con música propia. Podería dicirse que se trata de literatura
sonora ou de radio poética. Perseguen novos ámbitos de expresión da poesía?
Nesta nova entrega empregamos menos efectos para mostrarnos tal como somos. Algúns dos temas están cantados
pero outros moitos recitámolos. Seguimos a intentar que a
poesía teña un espazo máis
amplo e que chegue o público.
É un xeito de protesta e de
amosar que a poesía pode ser
pracenteira.
Resulta complicado etiquetalos. Como se definen?
Prefiro non facelo. Temos o
problema de que non encaixamos en ningún estilo. Este disco
leva reggae, new age, flamenco,
rock, pop... A música está ao
servizo da poesía. Quero que sexa o tempo quen o faga.
É autor das letras, en que se
inspira?
Necesítanse cancións máis inmediatas porque o mundo camiña para peor. Sempre quixen renderlle homenaxe a Pasolini e neste disco conseguino
nun dos temas que fala da perda de grandes talentos. Cantamos ademais as decepcións, os
problemas ecolóxicos, a violencia, o maltrato. É un disco totalmente desesperanzado sobre o
xénero humano pero cun envoltorio amábel e moi divertido, ao igual que o directo. De aí
o sorriso do diaño, a caricia da
serpe.
Cumpren ademais dez anos en
setembro.
Sacaremos un disco especial
para a ocasión, cos mellores temas e os mellores momentos.G

Con máis instrumentación pero igual de ecléctico que o seu
debut, o grupo Ataque Escampe, gañador na pasada edición
dos Premios GZ Crea, ultima
Galicia es una mierda, unha
ollada sarcástica sobre a realidade. Estará na rúa a finais de
febreiro.
Ataque Escampe gosta de definirse como rock serie B, porque,
como eles mesmos indican,
partindo dunha instrumentación sinxela ofrece unha proposta sólida e autónoma. Despois de gañar a pasada edición
dos Premios GZ Crea 2007, convocados por Vicepresidencia,
na modalidade de música polos
temas Tango do Sintasol e Ana e
o caracol, do seu primeiro Ep Ed
Wood e os paraugas asasinos
(descargábel en A Regueifa plataforma), os membros da banda ultiman o que será o seu novo disco, Galicia es una mierda.
Un título irreverente, que recorda o grupo Astrud e o seu Todo
nos parece unha mierda, para
un disco que mira con ironía o
mundo que o rodea.
?O importante é provocar debate no mundo da música”,
comenta Miguel Mosquera,
membro do grupo, “que só se
queda no aspecto musical”.
Como el mesmo sinala a filosofía do disco “bebe do punk das
orixes. Cando Iggy
Pop ou Sex Pistol
facían un álbum
tiñan un afán
provocador

sempre subversivo”. Ao seu ver
en Galiza hai grupos destas características pero están estandarizados. “Nós temos unha
vontade política de mellorar o
panorama cultural galego ademais de facer cancións bonitas”, sinala.
INICIOS UNIVERSITARIOS. Coñecéronse en 2001 en Compostela.
Comezaron a ensaiar nas residencias e deron un par de concertos até o 2007, o verdadeiro
ano de inflexión da banda, no
que se suceden recoñecementos e momentos cos que encher o seu currículo. Por unha
banda editan o seu primeiro
Ep Ed Wood e os paraugas asasinos, cunha parte dos temas
gravados en estudio e outra en
directo. Son seleccionados para participar na Rede Galega de
Música ao Vivo e realizan a Xira
Bela Lugosi 2007. Colaboran
cun tema no disco tributo a
Andrés do Barro, Manifesto
Dobarrista e gañan o GZ Crea.
MÁIS INSTRUMENTOS, IGUAL ECLECTICISMO. A nova entrega da banda, ademais de supoñer a consolidación dun estilo personalísimo, preséntase con mudanzas en canto a súa composición e, sobre todo, en canto a
instrumentación. Sen perder
os xeitos eclécticos cos que
medraron, o grupo despréndese do minimalismo e enriquece con
novos instrumentos e
colaboracións
Galicia es una

mierda.
Xunto a voz grave de Alex, as letras son o máis característico
de Ataque Escampe, versos
que se arredan dos convencionalismos do pop-rock tradicional, no que poucas veces se trataron temas como a sexualidade dende o punto de vista feminino, o fracaso do matrimonio ou se fan chamadas de socorro tan mordaces ante o
mundo que nos rodea. Así o fixeron con temas como Ana e o
caracol e O tango do Sintasol.
Así fan doutra vez no novo disco, a través de pezas como Serafín (da que teñen gravado un
videoclip), Canción para pechar o ruta ou Galicia es una
mierda, constatación en clave
irónica do auto-odio que aínda
vive un sector do país.G

Consulta
internauta
para o título
Para poñer título ao disco,
Ataque Escampe abriu na
súa web ataqueescampe.blogspot.com unha
consulta na que os internautas puideron escoller
de entre varias propostas
a que máis acaía.G

En directo
22 de febreiro, Baranda, O Barco
de Valdeorras
8 de marzo, pub Leblon, Pontecaldelas
19 de abril, Clavicémbalo, Lugo
23 de maio, Auriense café cultural, Ourense.G

A Regueifa
estrea
discográfica
A plataforma dixital A Regueifa,
que dende hai máis dun ano
permite a descarga gratuíta de
discos, fotografías, videocreación e banda deseñada baixo a
licenza Creative Commons, porá en marcha a súa propia discográfica a partir de febreiro.
Ataque escampe, co seu disco
Galicia es unha mierda, inaugura o catálogo. Está previsto que
neste 2008 vexan ademais a luz
en formato físico o segundo disco de Projecto Mourente, Karaoke, o primeiro longa duración
de Noise Project e segundo traballo do Colectivo Oruga.
A iniciativa responde, en certo
sentido, ás limitacións que aínda sofre internet en Galiza e á
necesidade de publicar o disco
para difundilo en sectores concretos.
O selo editará música de estilos
variados coa única limitación
de que as letras deben estar en
galego. Detrás da posta en
marcha da discográfica remoe
a idea crear un selo indie potente galego como podería ser
Subterfuge no Estado, e un catálogo de grupos e músicos
que sirva de escaparate da escena musical galega e que a represente e lle sirva de etiqueta.
A discográfica editará álbums
en paralelo á plataforma, sen
que supoña un cambio na dinámica de traballo e na filosofía
coa que naceu A Regueifa. De
feito, todos os discos publicados penduraranse ademais na
rede para a súa descarga gratuíta.G
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Cando Chaplin falou
en galego da Costa da Mo
Olaia Sendón rescata no documental Os fabulosos irmáns
da luz a chegada do cine itinerante ás aldeas e a aparición
dos primeiros cines de vila na Costa da Morte.

M. Barros

O

laia Sendón vén de
rematar Os fabulosos irmáns da luz,
un documental
que retrata en clave moi persoal os primeiros anos de cine
itinerante na Costa da Morte
até o seu posterior esvaecemento coa creación dos primeiros cines de vila. A autora
válese dos testemuños
das persoas que acudiron por aquel entón as
proxeccións para presentar unha película humana ateigada de anécdotas enfiadas a través
da andaina vital de profesionais como Ramón
Caamaño, o fotógrafo
ao que está dedicado o
documental. Galiza daquela tiña unha densidade de cines maior
que Madrid e mesmo
as distribuidoras de
película mexicanas
destinaban unha partida específica para aquí.
Ramón Caamaño, falecido hai
uns meses, foi, en palabras da
autora, un deses mestres da
luz, “unha persoa nacida para o
espectáculo”. Cargaba a súa
mula coa pathe baby e a best
pocket e abandonaba Muxía
pola mañá moi cedo para
montar onde lle deixaran escenarios improvisados, como ten
contado en numerosas ocasións. Pola mañá sacaba fotos e
pola tarde proxectaba películas. Ao igual que fixeron Pepito

Distintos fotogramas de Os fabulosos irmáns da luz.

de Germán, panadeiro en Fisterra, e Chucho de Ramón en
Corcubión, Caamaño instalaba os seus trebellos e comezaba o espectáculo. “Calquera
sitio é bo: unha casa, un baile,
unha fragua... alí onde me deixen. Coloco as cadeiras. Agardo
a que a xente chegue, sitúo a
máquina e doulle a manivela.
De agora en diante teño que
contar unha película”. Con estas palabras, tiradas de diversas
conversas mantidas pola directora co propio Caamaño, Sendón explica como era a rutina
diaria destes profesionais.

O ROMPESABAS. “Señoras, señores, benvidos ao espectáculo
do cinematógrafo”. O saúdo
daba comezo a función das 8
da tarde, unha hora que se podía alongar no tempo até encher o aforo. Despois tanto tiña
que foran mexicanadas, que os
vaqueros mataran os indios ou
que Charles Chaplin xogase co
seu bastón ou coa bola do
mundo. Os homes que proxectaban de xeito itinerante puxéronlle voz a Janet Gaynere,
Paulette Goddard, Stan Laurel
e Oliver Hardy, Will Rogers ou
Barbara Lamarr e fixeron a ambientación das películas coas
súas grandes dotes dramáticas. Era tal a emoción que o
público chegaba a sentir, que
en máis dunha ocasión producíronse pequenos altercados.
No documental preséntese a
anécdota da escena na que
Charlot era golpeado cunha
trabe por un home. “O Suso”,

recolle a película “que ría a esgalla coas cousas do Charlot levantouse do banco, volveuse e
lanzoulle unha botella ao
home groso da pantalla. O impacto rachou a saba. Dende o
incidente coñecen a Suso co
alcume de Rompesabas.
“O cine de antes era un lugar
máxico”, explica Sendón, “un
acto social onde o espectador
interactuaba coa imaxe”. “Estaban tan impactados pola
imaxe que esquecían que era
ficción”, engade. Ao seu ver “o
cine servía tamén de punto de
reunión e de encontro tamén
das parellas”. “En canto a emoción que lles producía, recordo
as palabras dunha veciña” comenta a directora, “dicía que
cando vía as imaxes de mortes
ía para cama co dor de sentir”.

ASUBÍOS PARA SARA MONTIEL. “O
cine era un espectáculo colectivo” sinala Olaia Sendón, “a
metade sucedía nas pantallas e
a outra nas butacas”. Así, se a
actriz Sara Montiel levaba escote a sala estouraba en asubíos e de saír Jorge Negrete enchíase cos suspiros femininos.
Cando nas películas de vaqueiros chegaba o momento das
persecucións o público pateaba con forza emulando o cabalgar dos cabalos.
Coa aparición dos cines de vila
primeiro e das televisións e as
salas comercias moito despois,
non só se esvaeceu un espectáculo circense senón tamén un
xeito de relacionarse e de entender a gran pantalla.G
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lou
a da Morte

Making off
Durante meses o equipo de
rodaxe percorreu os espazos
nos que se pasou cine itinerante así como os cines de
vila que estiveron activos durante a primeira metade do

século XX. Para a gravación
das imaxes proxectouse sobre as paredes de todos eles
unha película feita con fotogramas, obxectos de fotografías e imaxes vellas, moitas
delas procedentes dos fon-

dos persoais de Ramón Caamaño. En paralelo á gravación, Olaia Sendón foi investigando sobre as anécdotas
que explicaban o sentir do
cine dos comezos, sobre as
que se construíu o guión.
O documental preséntase
como a segunda entrega do
proxecto Costa Defunta, iniciado coa película A casa de
Lola de Andrés, que traspasaba as fronteiras do cine rural para denunciar a presión
urbanística á que se ve sometida a Costa da Morte.G

John Wayne
entre
paraugas
A climatoloxía tamén deixou
as súas anécdotas naqueles cines rudimentarios. Non era
raro, especialmente no inverno, que as salas de proxección tivesen pingueiras. Os espectadores xa sabían o procedemento a seguir nestes casos:
abrir os paraugas. Algúns veciños aínda recordan ver avanzar a John Wayne (pronunciado literalmente) avanzar
entre as sombras dos paraugas
e pedir “un whisky solo”.G
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Olaia Sendón,
directora do documental
Os fabulosos irmáns da luz.
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olaiasendon.wordpress.com

Estrea
na Punta
da Barca
Muxía vestirase de longo o 19
de xaneiro a partir das 20 horas
para a estrea do documental
Os fabulosos irmáns da luz,
nun acto que rende ademais
homenaxe á figura de Ramón
Caamaño, “unha persoa fascinante”, en palabras da súa directora, pioneiro en levar o
cine á Costa da Morte.
Caamaño pasou boa parte dos
seus días vendendo fotos e falando coa xente en Punta da
Barca. Como recolle Olaia Sendón, Camaño dicía que ese lugar era o que lle daba a vida,
polo que asegura que a escolla
do lugar para a celebración do
acto foi doada.
A estrea quere reflectir o espírito que enchoupa a fita: a
imaxe como espectáculo. Se o
cine era antes todo un acontecemento espectacular, a posta
en escena da premiere non podía deixar de selo tamén. Ademais de malabaristas que farán
xogos con lume e con luces, estará presente Gustavo Pernas,
o encargado de poñer a voz en
off da película. En Muxía narrará en directo o guión.
Facendo chiscadela a unha
anécdota coñecida de Caamaño, os organizadores cobrarán un alfinete pola entrada. De cativo, Ramón organizaba pequenas proxeccións
de cine para rapaces de Muxía
cobrándolles alfinetes (é de supoñer que llos roubaban as
súas nais) que despois lle vendía as panilleiras.G
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Instrumental ontomolóxico.

A primeira xeración de científicos gal
María Obelleiro

P

lanos do arsenal e
do porto de Ferrol, unha gran
maqueta dun buque, espectroscopios, microscopios, densímetros, exemplares de rochas recollidas nos Alpes Suízos e de
herbarios, reproducións de
despachos da época... Visitar a
exposición “Redes de coñecemento” significa atravesar as
distintas etapas dunha ciencia
moderna que nos devolve á
Ilustración para chegar aos últimos anos do século pasado. O
instrumental entomolóxico
que o bolseiro Luís Iglesias empregara nas súas estadías en
Nápoles, Roma, Florencia ou
Boloña, imaxes dos principais
promotores da ciencia en Galiza, solicitude de bolsas no estranxeiro e mesmo unha das

primeiras radiografías, de 1896,
transfírenlle ao visitante o
clima de traballo científico que
se respiraba por aquelas datas.
A mostra “Redes de coñecemento” responde á conmemoración do centenario da Junta
para Ampliación de Estudios,
JAE, organismo que, segundo o
comisario da mostra, Xosé A.
Fraga, “creou no Estado toda
unha comunidade científica a
través de institucións, relacións
entre especialistas e a formación de investigadores”. A idea
de crear a exposición xurdiu do
Consello Superior de Investigacións Científicas, que a organizou en colaboración coa Fundación Caixa Galicia. Fraga explica que foi o biólogo Uxío Labarta, delegado do CSIC na comunidade, “quen pensou que
Galiza debía ter o protagonismo que merece”.
Malia que o proceso de selec-

ción de materiais, contactos, localización e recollida das pezas
documentais foi arduo e longo,
o labor da organización está a
Imaxe da exposición en Vigo.

conseguir que a mostra chegue
ao público xeral. “Foi complicado escoller os materiais que
máis impactan todos os públi-

cos, xa que a exposición non se
dirixe aos expertos da ciencia”.
As pezas, de gran valor documental, artéllanse en dez móREPORTAXE GRÁFICA: PACO
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Os 130 científicos
galegos

dulos que explican a evolución
da ciencia en Galiza a través dos
principais personaxes e das institucións que alimentaron o
eido científico galego.
FERROL, CAPITAL CIENTÍFICA. Xosé
A. Fraga define a ciencia moderna como “un produto de
curta vida, xa que arrinca no
século XVII”. Non obstante, foi
durante a Ilustración cando
Galiza viviu unha mobilización
científica sen precedentes no
país. Segundo o investigador
coruñés, o complexo naval de
Ferrol foi o proxecto que mellor conxugou ciencia e innovación. “O arsenal e o peirao fixeron que Ferrol se convertese
na capital científica de Galiza”,
engade o comisario da mostra.
O século XIX permitiu a conexión entre a ciencia e a sociedade grazas á aceptación xeral e
o respecto cara ao feito científico fronte a outros saberes
tradicionais –Galiza vivía polémicos debates ao redor da ciencia–. Por aquel entón, un sector
significativo do pobo supeditaba a ciencia ao catolicismo.
Os expertos adoitan salientar a
excelencia dos labores que desenvolveu a primeira xeración
de científicos decimonónico.
Un novo pulo no campo institucional a mediados de século

Densímetro de grao,
instrumento utilizado
na Granxa Agricola
da Coruña

investigador Fraga sinala que a
descentralización do organismo favoreceu a Galiza. Durante os anos que funcionou a
JAE, renováronse todas as institucións obsoletas e creáronse
outras que dinamizaron a ciencia galega. Entre as entidades
creadas destaca a Misión Pedagóxica de Galiza, que se creou
no 1921 e que desenvolve o seu
labor hoxendía, a Comisión de
Estudos de Galiza, do 1927, ou

? UERE SABER MÁIS?

VIGO. Estación Marítima. Do 7 de
xaneiro ao 7 de febreiro. De 12 a
14h e 18 a 21h. Domingos e festivos: de 11 a 14h.
SANTIAGO. Museo do Pobo Galego.
Do 14 de febreiro ao 25 de
marzo.De 10 a 14h e 16 a 20h. Domingos e festivos: de 11 a 14h.

a Estación Biolóxica Mariña de
Marín, de 1932. O impulsor
desta última foi Ramón Sobrino, catedrático de Historia
Natural, que foi o primeiro en
publicar un traballo sobre a
orixe da marea vermella. A Facultade de Ciencias e o Seminario de Estudos Galegos tamén agrelaron grazas ao espírito innovador da época.
Xosé A. Fraga revela que, en xeral, os distintos terreos da ciencia experimentaron un desenvolvemento notábel. Como
feito significativo, Fraga salienta que “o primeiro laboratorio de xeoquímica do Estado
español foi constituído en Galiza nos anos trinta”. O investigador engade que foi Isidro
Parga Pondal quen o dirixiu.G

cos galegos
favoreceu, sobre todo, unha
Universidade que permanecía
eivada por mor da escasa dotación científica experimental.
Malia ese panorama esperanzador, coa Restauración chegou a decadencia debido á supresión dos estudos de Ciencias, á deriva filosófica de Medicina, á falta de apoios e ao
modelo centralista dos anos
que pecharon o século XIX.
Isto provocou que Galiza chegase con atraso ao século XX.
FITOS CIENTÍFICOS AUSPICIADOS POLA
J.A.E. Boa parte da exposición
está adicada aos momentos
decisivos da creación da Junta
para Ampliación de Estudios, a
súa consolidación e desaparición. Investigadores galegos teñen definido a etapa da JAE,
que se creou no 1907 e desapareceu na Guerra Civil, como a
“idade de ouro da ciencia”. O
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A guerra
atrasou todo 20 anos
Ao igual que aconteceu noutros ámbitos da vida intelectual galega, a ciencia non foi
quen de evadirse do golpe
de 1936. Incidiu de tal xeito
no tecido científico que a
meirande parte das institucións desapareceron e as
restantes víronse abocadas a
trocar os seus planos de actuación. Coa irrupción do
franquismo, moitos científicos galegos tiveron que exiliarse e outros foron priva-

dos das súas cátedras ou pasaron a un segundo plano.
Este foi o caso de Isidro
Parga Pondal, que foi marxinado por “galeguista e esquerdista”. Pasados os anos,
o xeólogo foi quen de encamiñar a súa traxectoria en
diversas empresas privadas.
Segundo Xosé A. Fraga, até
os cincuenta non se logrou
acadar a intensa produción
científica que se deu nos
anos trinta.G

Ao contrario que en eidos
como o literario, a ciencia galega careceu de nomes de persoeiros científicos que marcasen un vieiro a seguir. Non obstante, a actividade científica
galega non pode ser abordada
sen facer referencia aos científicos que, malia non ser recoñecidos pola meirande parte
da sociedade, lograron situar
Galiza no mapa científico
mundial.
Xosé A. Fraga subliña o labor
dos máis de cen bolseiros que
a JAE enviou ao longo do planeta para traballar xunto cos
científicos de máis prestixio
daquel entón. “Chámolle a
viaxe da excelencia porque supuxo unha auténtica revolución para a ciencia galega”, sinala o comisario da exposición. Manuel Martínez-Risco y
Macías, Luis Crespí Jaume, Tomás Batuecas Muragán, Ricardo Montequi, Xosé Rodríguez Sanz... até 130 galegos ou
foráneos que tiveron como
destino posterior Galiza axudaron a consolidar unha estrutura científica moderna durante os inicios do século XX.
Segundo Fraga, o contacto
coas vangardas estranxeiras favoreceu que un importante capital humano fose quen de
acabar cun panorama cientí-

Isidro Parga Pondal
no Laboratorio
Xeolóxico de Laxe
no Castro-Sada
en 1979.
[Á esquerda]
exemplar
do Herbario
Miranda.

Xosé A. Fraga, comisario da mostra.

fico que ficaba obsoleto cando
retornaron ao país.
Hoxendía, a ciencia galega segue afrontando retos semellantes aos da súa época dourada.
Fraga afirma que a formación
do persoal cualificado “segue a
ser un tema base, ao igual que a
reincorporación dese persoal
nas institucións científicas”. O
coordinador da mostra tamén
subliña a importancia da instigación dos nosos recursos naturais e da transferencia de coñecemento do eido científico
ao produtivo.G
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Mar Barros

Xogar ao rol nunha Galiza
castrexa
fantástica
Xa está a venda o primeiro xogo de rol en
galego. Titúlase As Crónicas de Gáidil e os
seus autores, Paulo Fernández e Nacho
Rodríguez, ambientaron a aventura nunha
Galiza castrexa fantástica poboada por
druídas que cren en Lugh, xigantes, trolls,
fadas, fomorianos e polas forzas da
escuridade que serven á Dana.

‘O

trono de
Breogantia
está en perigo. As terras dos lugóns ameazadas. As costas de
Artabria en chamas. A beiramar tamarca arrasada e as ruelas de Libredón inzadas de inimigos”. Con estas premisas dá
comezo As Crónicas de Gáidil,
o primeiro xogo de rol en galego. Os seus autores, Paulo
Fernández e Nacho Rodríguez,
crearon como pano de fondo
da aventura un mundo chamado Gáidil, unha Galiza castrexa que tira da fantasía e das
lendas das denominadas culturas celtas para dotala de deuses,
feitizos, poderes e de personaxes extraordinarios. O manual
acaba de saír do prelo da man
da editora ourensá Difusora de
Letras, Artes e Ideas, que con
este proxecto inaugura unha
nova liña de traballo.
Como calquera xogo de rol, As
Crónicas de Gáidil propón un
mundo, unhas regras e uns
personaxes, pero o desenvolvemento da historia depende
da imaxinación dos xogadores.
Baixo a ollada atenta do narrador, cada un dos participantes
dotará os seu personaxe de características propias, como o
xeito de vestir, a fala, as teimas
e mesmo os poderes. Comeza
entón o xogo.
O único que se precisa é papel,
lapis goma e uns cantos dados
de seis caras. A pesar de que
moitos xogadores gostan dos
de catro, oito, dez e vinte caras,
os creadores optaron polo de
seis pola súa accesibilidade e
para que resulte máis familiar a
aqueles que nunca participaron nunha partida.
DEZ ANOS DE TRABALLO. Paulo Fernández Otero e Nacho Rodríguez Domínguez coñecéronse
cursando estudos de Maxisterio
na Universidade de Santiago de
Compostela. Afeccionados ambos os dous ao mundo dos xogos de rol, foi nese momento
cando as súas inquietudes comezan a converxer na creación
dunha aventura integramente
en galego, mesturando lendas
propias coas de culturas como a
irlandesa.
A idea inicial que barallaron foi
a de elaborar un xogo con rigor
histórico, cunha temática de
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aquí e cos ecos do imaxinario
creado por autores como Álvaro Cunqueiro ou Anxel Fole.
Mais no proceso de documentación toparon o primeiro escollo, as fontes eran reducidas,
por veces contraditorias, e case
sempre consistían en interpretacións e teorías. Despois de
moitas revisións, optaron pola
fantasía como motor da aventura.
AMBIENTE NOVIDOSO. As Crónicas
de Gáidil inscríbese inicialmente dentro dos xogos épicos
comúns, como o D&D ou Runequest, no que un grupo de
aventureiros anda polo mundo
levando a cabo feitos venerábeis. Malia todo, un dos atractivos que se lle ten atribuído a
este xogo de rol é precisamente
a ambientación castrexa fantástica, que o fai distinto ao
resto. “Un dos problemas cos
que nos topamos cando empezamos a xogar foi o descoñecemento que os xogadores tiñan
dos castros. Era necesario facerlles ver que nesas construcións circulares, habitaba xente
que desenvolvía a súa vida diaria dun xeito determinado”, explica Paulo. “Documentámonos moito”, comenta, “pero
maquillamos toda esa información dun xeito moi especial
até obter este resultado final no
que inventamos case todo”,
engade.
Coas súas rías e os seus montes, o Gáidil que se presenta no
xogo é unha Galiza recoñecíbel. Os seus habitantes viven
nos castros, existen druídas e
cren en Lugh e noutras deidades celtas. A maxia é unha

arma poderosa e os guerreiros
loitan contra as forzas da escuridade que serven á Dana. Gáidil está poboada ademais de
razas como a dos xigantes,
trolls e os fomorianos. É un
mundo violento no que as forzas do mal asexan por todas
partes, pero no que o máis importante é a lealdade e desenvolver unha vida heroica ao
servizo da comunidade.
O xogo reinterpreta ademais
lugares ben coñecidos polo
lector. Así é doado topar semellanzas entre Libredón, unha
cidade ateigada de druídas na
que se adora ao Deus sen Cabeza, patrullada por un exército de guerreiros chamado A
Choiva, con Compostela. A capital deste mundo, onde reina
o rei Breogán, chámase Breogantia (Malpica). Vigo convértese en Atlantia e Lug, cidade
bañada polo río Pai, recorda
moito a Lugo.

APTO PARA TODOS OS PÚBLICOS.
Aínda que algunhas das críticas dos xogadores apuntan
cara a concepción dun xogo
para principiantes, o certo é
que a variedade de personaxes,
o detalle nas descricións e as
numerosas posibilidades que
ofrece cada un deles sitúan ao
lector ante un xogo de gran
complexidade. Como indica o
manual, é “un sistema óptimo
para principiantes que non se
queiran enlear con táboas”
pero tamén para veteranos
“que fartos de tanta tirada de
dados queren dar un paso
máis nesta afección”.
Como explica Paulo Fernández “a xente non demandaba
xogos de rol en galego porque non existían”. Ao seu ver
“a sección de produtos de lecer en galego está moi limitada. Penso nos xogos de ordenador, por exemplo, e non
entendo por que só se traducen ao castelán. Habería que
analizar de onde provén esa
desidia”.
ILUSTRACIÓN DE LUXO. O debuxante vigués Vitor Rivas foi o
encargado de ilustrar o
mundo de Gáidil. Vinculado
ao campo da banda
deseñada e da ilustración, con colaboración en publicacións como Golfiño,
Atlántico diario, El País
de las Tentaciones, BD
Banda e Mister K, Rivas xa ten
realizado traballos en aventuras gráficas e no eido da animación. Tanto Pablo Fernández como Nacho Rodríguez
coinciden en destacar que
unha das mellores bazas do
xogo débenlla a Vitor Rivas.G
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Máis rol en Difusora
A editorial ourensá Difusora
vén de abrir con As crónicas
de Gáidil unha liña de traballo que recunca nos
produtos de lecer.
Para dar este paso a
editorial contou coa
colaboración
da
Xunta de Galicia a
través da Dirección
Xeral de Xuventude.
A intención do
proxecto é, en
palabras de
Xabier Paz,
responsábel
da editora,
“achegar o li bro galego a
outros ámbi tos” ao tempo

que experimentar por novos
camiños. Nesta senso, está
prevista a edición para a primavera das pantallas
(trípticos coas regras
básicas da aventura) de
As Crónicas de Gáidil, así
como a publicación dou tros xogos de temática histórica, un de les dirixido
ao pú blico escolar.G
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Desequilibrios
nutricionais
no McDonald's
Con arelas de transmitir unha
transparencia que algúns levan cuestionando dende hai
anos, a empresa de comida
rápida norteamericana vén
de poñer ao servizo dos usuarios unha calculadora nutricional en rede para coñecer
os compoñentes dos seus
produtos. En www.macdonaldsmenu.info, os interesados poderán calcular a cantidade de nutrientes que van
inxerir. Segundo McDonald's,
“estamos fachendosos de ser
os primeiros no noso sector
en facelo posíbel”.
A compañía subliña na súa
páxina web que “este é un
chanzo máis no noso compromiso para reforzar e promover estilos de vida equilibrados”. Non obstante, este
“equilibro” non sempre se
traduce nunha harmonía nutricional. Consultando na
calculadora algúns dos produtos, faise patente que os
menús dos McDonald's subministran boa parte dos valores de referencia diarios
marcados pola Organización
Mundial da Saúde. Un menú
para un neno de dez anos
composto por unha hamburguesa normal con queixo,

unha ración pequena de patacas, un refresco de 250 ml.,
unha bolsa de ketchup, outra
de mostaza e un xeado con
chocolate quente fornecen o
78 por cento de calorías recomendadas por día, o 70 por
cento de proteínas, o 75 por
cento de graxas, o 157 por
cento de hidratos de carbono
e o 170 por cento de sal.
Un menú para adultos pode
consistir nunha Beef Supreme Salsa Clásica, que é
unha hamburguesa con
queixo e panceta cunha salsa
típica americana en pan de
cereais, unha ración mediana de patacas, un refresco
de 500 ml., e un McFlurry Kit
Kat, que é un xeado con anacos de chocolate. Esta comida supón o 86 por cento
das calorías diarias recomendadas, o 76 por cento de proteínas, o 110 por cento de
graxas, o 75 por cento de hidratos de carbono e o 88 por
cento de sal.G
M.O.

MUNDOVIÑO.

Pazo Casanova
Máxima 2006
Caste: Treixadura / Albariño.
Adega: Pazo Casanova.
D. Orixe: Ribeiro.

En Santa Cruz de Arrabaldo
está o Pazo Casanova e no
pazo a adega do mesmo

nome coas 12 hectáreas de
viñedo o seu redor, ao estilo
galego dos chateaux franceses, coas cepas de treixadura, godello, loureira e albariño das que xorden dous
viños brancos: o Pazo Casanova e o Pazo Casanova Máxima, este nun 80 por cento
treixadura e un 20 por cento
de albariño, que degustamos
esta semana. E dos bagazos
obtidos na elaboración destes viños o que xorden son
dúas augardentes, unha
branca e outra de herbas,
como manda a tradición, e

un impresionante licor café.
Non recordo ter probado outro deste nivel. Se os franceses fixesen un licor café tería
a mesma elegancia do licor
café de Pazo Casanova, con
esta saturación de equilibrios, no que todo o que ten
que aparecer aparece na súa
xusta medida, con elegancia.
É como comparar un cava
cun champaña ou un brandy
cun coñac.
Pero do que ía a falar esta semana era do Pazo Casanova
Máxima que, seguindo coa
teima francesa non seria un
Ribeiro a la modé, senón
máis ben o que ten é un corte
“novo mundo” grazas a un
nariz extremadamente xeneroso que vai ofrecendo con
intensidade: primeiro os aromas frutais, repartidos entre
a froita madura e a escarchada, máis logo os aromas
nítidos de flores brancas e xa
no fondo un sutil toque, este
si máis francés, de pastelaría
fina. En boca entra suave, incluso delicado; aos poucos
vai enchendo a boca deixando unha sensación frutal
moi saborosa.G
Antonio Portela

LECER.

Un Trivial.GZ
A Asociación Pedagóxica Galega saíuse coa súa: demostrar que é posíbel aprender
xogando e, a maiores, contribuír á galeguización dun espazo tan importante como o
do lecer, até o de agora sen
moitas alternativas no noso
idioma.
A fórmula máxica está na versión galega que este colectivo
de docentes galegos fixo do

coñecido xogo de mesa na
rede na primavera de 2006.
Na actualidade Trivial.GZ
conta con 3.000 usuarios rexistrados e preto de 6.000
preguntas agrupadas en cultura e espectáculos, xeografía, historia, lingua e literatura, ciencia e mundo coa
peculiaridade de que o 60%
das tarxetas abordan temáticas da cultura e realidade galega e o 40% a temática universal.
“Quixemos simular, na medida do posíbel, o contexto
do xogo que se dá no Trivial
de mesa. O xogador ou xogadora pode, mentres xoga, comunicarse cos demais a través do chat incorporado”, explica Xoán Costa, presidente
da AS-PG e promotor deste
proxecto, que engade que as
regras e dinámica do xogo
son similares ás do Trivial
tradicional.
Esta versión permítelle aos
xogadores interactuar en
rede e tamén propor novas
preguntas a engadir no listado de cuestións nos distintos temas.
Á espera de que saia ao longo
dos próximos meses a ver-

sión do Trivial.GZ de mesa, a
Asociación Socio-Pedagóxica
Galega traballa agora na modificación desta versión para
poder realizar campionatos,
ofertar máis servizos e incrementar o número de temas
cos que se xoga. A seguinte
proposta deste colectivo é a
galeguización do Scrabble en
primavera.
Polo momento o Trivial.GZ
amósase como unha boa opción para matar o tempo de
xeito produtivo e educativo
moi recomendábel sobre
todo no inverno.G
E.E.
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nal en papel en pouco tempo”.
A carta de presentación tanto
do Kindle como do Rocket ebook é basicamente a mesma;
a saber: un aparello con capacidade de almacenaxe na súa
memoria de centos de títulos e
a posibilidade de descargar,
previo pagamento, milleiros de
volumes. O Kindle incorpora
ademais a equipaxe tecnolóxiVolve a febre dos
ca do momento, como mapas,
noventa que agoiraba dicionarios ou conexión a ino fin da era Gutenberg ternet.
Tan pronto como saíu, o Kindle esgotouse. Milleiros de perAmazon.com vén de poñer á soas desembolsaron os 278 euvenda un aparello de 18 centí- ros que custa mercar un insmetros de alto por 13 de ancho, trumento que só se adquire na
300 gramos de peso e
páxina web de Amazon. Segundo os inunha pantalla semellante ao papel que se
ventores, trátase dun
chama Kindle. Sóalle? Con 18 cm.
fenómeno social pareTrátase dun libro elec- de alto, 13 de cido ao que está a
trónico do estilo do ancho e 300
acontecer co iPhone
Rocket e-book, que
de Apple, só que este
gramos,
fracasou despois de
teléfono non promete
permite
presentalo no ano
substituír o máis senalmacenar
2000 o grupo Bertelslleiro obxecto cultural
mann como o sucesor 200 títulos”
que existe. Algunhas
do libro que ía poñer
voces sinalaron que
fin á era Gutenberg.
“tal vez sería mellor
Como relata Sergio Vichamalo Fahrenheit
la-Sanjuán no seu libro El sín- 451”, en alusión á temperatura
drome de Frankfurt (RBA, Bar- de ignición do papel, como a
celona 2007), “a obsesión polas novela de Ray Bradbury.G
tecnoloxías foi dominante nos
H. Vixande
anos noventa. Nalgún momento deu a impresión de que
ARA SABER MÁIS
a publicación en formato elecwww.amazon.com
trónico ía desbancar a tradicio-

MAGAZINE.47.

TECNOLOXÍA.

Kindle,
outro libro
electrónico
máis?

’’

?

O Kindle incorpora
a equipaxe tecnolóxica
do momento, como
mapas, dicionarios
ou conexión a internet.

PACO VILABARROS

COMPRAS.

A Ikea
en furgoneta
A apertura dun centro
da multinacional
sueca en Matosinhos
dispara o aluguer de
vehículos industriais
na fin de semana
De seguro que moitos dos
asiduos ás compras nas feiras de Portugal pensaron
máis dunha vez en alugar
unha furgoneta para atravesar o Miño de volta a casa.
Dende o pasado 31 de xullo
moitos dos habituais do
shopping luso viron como a
apertura do Ikea en Matosinhos, preto de Porto, os obrigou a acudir ás casas de aluguer de coches para rendibilizar as súas compras.
As tarifas do servizo de transporte ofrecido pola multinacional sueca do moble e decoración, que cobra segundo
o valor da compra e a zona
xeográfica, non se corresponden cos axustados prezos
do seu catálogo. No caso dos
clientes galegos o custo dos
portes de Ikea varía dende un
mínimo de 70 euros por
compras de 0 a 70 euros, até
370 si o ticket chega aos
11.000 euros.

Pola contra alugar neste lado da fronteira unha furgoneta cuberta de entre 2 e 3
metros de lonxitude cunha
capacidade de entre 5 e 15
m 3 pode suporlle aos clientes galegos de Ikea un gasto
de entre 75 e 140 euros ao
día, dependendo do modelo, seguros, gastos de franquiciado, quilometraxe e
condicións que marque cada firma de aluguer. A
maiores esta posibilidade
de autoservizo no transporte ofrécelles aos consumidores inmediatez xa que o
que mercan vai directamente da súa man ao seu
destino no mesmo día da
adquisición.
Dende as firmas de aluguer

Ikea recibiu
90.000 galegos
dende xullo
Dende a súa apertura o 31 de
xullo de 2007, o centro Ikea de
Matosinhos recibiu un millón de
visitantes. As cifras que manexa
a multinacional sitúan os clientes galegos en 90.000, representando o 90% dos españois
que visitaron esta superficie situada a pouco máis dunha hora
da fronteira galega.
Os consumidores galegos procuran sobre todo téxtiles para o
fogar, mobiliario para cociñas e
accesorios e obxectos de decoración para toda a casa.G

de vehículos ven con bos
ollos esta nova demanda do
servizo de vehículos especiais: “Por suposto que agora rexistramos maior movemento e demanda de furgonetas sobre todo nas fins de
semana”, comenta Enrique
Rial, de Europcar, que dende
a central de Santiago de
Compostela viu o cambio de
itinerarios dos clientes de
Ikea dende o verán. “Antes
alugaban as furgonetas para
ir aos Ikea de Madrid ou
Oviedo e agora van a Porto”,
engade antes de comentar
que nos últimos meses Europcar aumentou a flota
destes vehículos nun 30 por
cento para facer fronte á demanda en Galiza. Sen embargo, a pesares deste alza
no aluguer de vehículos de
grande capacidade, casas
como Celtacar ou Atesa afirman que estes servizos non
supoñen cifras significativas
para as empresas.
Segundo os datos facilitados
por estas casas de aluguer o
perfil dos clientes que demandan as furgonetas para
ir ao Ikea de Matosinhos son
xeralmente parellas mozas
de entre 20 e 35 anos que ou
ben acaban de emanciparse
ou queren mellorar a súa vivenda. As fins de semana e
as pontes son as datas nas
que estes vehículos de grande capacidade se alugan, na
maioría dos casos por unha
xornada. G
E. Estévez

17 xaneiro guieiro.qxd

15/1/08

22:53

Página 2

GUIEIRO

ANOSATERRA
17-23 DE XANEIRO DE 2008

1.294 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Pelegrins en Compostela, 1980, escultura en barro de Arturo Baltar,
de quen se expón unha abondosa
mostra da súa obra en Ourense.

Guieiro. Coordenado por Gonzalo Vilas
ARTEIXO
¬EXPO.Do, re, mi, Mozart xoga
aquí. Espectáculo de títeres o venres 18, ás 20:30 no Centro Cívico Cultural.

MONCHO
VALCARCE
A mostra "Moncho Valcarce:
unha vida de compromiso",
está promovida pola Sociedade
para o Desenvolvemento Comarcal de Galiza e a Irmandade
Moncho Valcarce, formada por
familiares e amigos para manter
a memoria e divulgar o pensamento do inesquecÍbel crego e
magnífico orador e axitador de
conciencias.
A asociación vén de crear un
Centro de Documentación Agrarista onde se recompila todo tipo
de documentos e bibliografía sobre a súa figura e contribución á
dignificación do medio rural galego. A través dos 25 paneis que
conforman a mostra explícase a
vida do “cura das Encrobas", así
chamado pola súa participación
na loita labrega dos veciños
desta parroquia, en 1977.
A mostra achéganos tamén ás
loitas labregas e aos xérmolos do
sindicalismo agrario dos anos 70.
Exposición no Centro Comarcal de
Bergantiños. Até o 28 de xaneiro

O BARCO
¬EXPO. Revolución azul. A exposición, que se poderá visitar até o
29 de xaneiro, amosa o drama que
sofren 1.100 millóns de persoas en
todo o mundo que non poden acceder a auga de calidade. A Sociedade
para o Desenvolvemento Comarcal
de Galiza promove esta actividade
en colaboración coa ONG Acción
contra a fame. No Centro Comarcal
de Valdeorras.
BETANZOS
¬EXPO. Oliveira Guerra. Até ao
31 de xaneiro, exposición sobre o escritor Oliveira Guerra e as relacións
culturais galego-portuguesas organizada pola Asociación Cultural Eira
Vella, na Sala de Exposicións do 1º
Andar do Edificio Liceo, en horario
de 19,00 a 21,00 horas os días laborables e de 12,00 a 14,00 horas os sábados, domingos e festivos
BUEU
¬TEATRO. Golulá. Espectáculo para
o público infantil de grande éxito
nesta tempada, posto en escena polo grupoGalitoon. Este venres 18, ás
20:00 na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.
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.
CAMBADOS
¬TEATRO. Sombreiros sen chapeu. epresentación pola compañía
Tanxarina Títeres, o domingo 20 ás
18:00 no AuditorioMunicipal A Xuventude.
CANGAS
¬EXPO. Arte e lume. Exposición de
Julio e Nuria Posada, pai e filla con
cadansúa obra, traballada sobre o vidro. Ambos artistas residen en Ale-

¬ ARTE
Arturo Baltar
Ourense rende homenaxea un
dos máximos expoñentes da arte
ourensá e galega, o escultor de
Castro de Noalla (1924) que recolle coma ninguén a esencia da
arte popular, nun exercicio ás veces de aparente artesano, mais
que encerra unha mestría artística ben profunda. Este escultor
nunca quixo outro material que o
barro, co que logrou un mundo
propio de intimidade e tenrura a
partir do entrañable Románico
do país.
Arturo Baltar nunca tivo mestres,
aínda que en realidade tívoos
múltiples, e anónimos, nas arquivoltas dos templos medievais,
nos capiteis desas mesmas igrexas, nos cruceiros e petos de ánimas dos camiños galaicos. No
seu propio mundo interior, sobre
todo.
Comezou modelando pequenas
pezas ou conxuntos delas, anticipo dos complexos retablos que
había de realizar máis tarde, con
escenas imaxinarias ou vividas,
relixiosas ou profanas. Peregrinos,
esmoleiros, cantores de "panxoliñas", son o seu mundo, cheo de
tenrura, de espírito franciscano,
dunha deliberada humildade
que se corresponde coa súa persoalidade.
O barro concibe as formas máis
expresionistas nas mans de Balmania. Até o 30 de xaneiro na sala
de exposicións Angel Botello da Casa
da Cultura.
A CAÑIZA
¬EXPO. Mamá fame. A través de
32 fotografías que conforman a
mostra, e que foron tomadas por
Marina Espriu Simón durante unha campaña da ONG Acción contra
a Fame en Angola, ponse de manifesto a especial relación que existe
entre a muller e a pobreza. A exposición poderase visitar no Centro Comarcal da Paradanta até o 31 de xaneiro.
O CARBALLIÑO
¬EXPO. Sida: a outra cara da
fame. A Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galiza dependente da Consellaría do
Medio Rural - organiza esta exposición , que se poderá visitar no
Centro Comarcal do Carballiño entre o 2 e o 30 de xaneiro. A exposi-

Baltar retratado en 1955

tar. As súas escenas de xénero
mostran realidades pasadas protagonizadas por seres de rostros
redondos que lonxe de ser iguais,
como pode parecer a primeira
ollada, mostran expresións moi
diversas. As cores pastel dotan a
devanditas escenas dun aura
máxica que fai que o espectador
queira asomarse unha e outra
vez á fiestra da cotidianeidade da
rúa e da vida dos veciños anónimos. Nunha montaxe moi axeitada, completan a mostra unha
ción é unha compilación do traballo realizado pola fotógrafa Susana
Vera durante a súa recente visita a
Malawi, un país no que o 14% da
poboación vive co VIH, e trata de
explicar a relación que existe entre
a fame e a sida.
CARBALLO
¬MÚSICA.Los Crueles + The
Passadenas. Actuación o sábado
18, ás 23:00 (entrada 6 euros) na Sala
A Reserva.
¬MÚSICA.Grito Negro + Deva +
Sound of Dead. Actuación o sábado 19 (entrada 5 euros) na Sala
Dublín.
¬MÚSICA.Duke Sam & DJB Neil
+ M.P.C. - Mucho Por Contar.
Actuación destes tres artistas o sábado 19, ás 23:00 (entrada 3 euros)
na Sala A Reserva.
CHANTADA
¬MÚSICA.Heissel. O grupo vigués
actúa o sábado 19 na sala Mogay.

serie de pequenas figuras e baixorelevos que dan idea da gran
influencia goyesca que se pode
apreciar en toda a obra de Baltar.
José Paz di no folleto da exposición: “Baltar, o escultor, o bon como diría o outro, é ese neno grande e presumido ao que desde
sempre lle apaixonaron as flores,
por iso fixo da súa vida un xardín
marabilloso. Miúdo, introvertido,
melancólico, un ser enamoradizo
para quen o verdadeiro amor é
aquel que non é correspondido”.
CEE
¬TEATRO.Mundos contados.
Obra que presenta na súa vila de orixe o grupo Talía Teatro, o sábado
19 ás 20:15, no Salón de Actos do concello.
CELANOVA
¬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. Programación CGAI.
Xoves 17
Raoul Walsh, ás20.30 h. Camiño da
forca (1951),88´. Subtítulos en
castelán.
Venres 18
D-Xeneración: ás 18:00 h.,
Microscopías (Isaki Lacuesta, 2003);
Resonancias magnéticas (Isaki
Lacuesta, 2003); Paralelo 10 (Andrés
Duque, 2005); Landscapes in a Truck
(Andrés Duque, 2006) 95´. Vídeo.
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La Pegatina. O grupo catalán
actúa no festival A Terra Treme, a
celebrar en Pontedeume o venres
18, xunto con outros grupos galegos.

¬ MÚSICAS

O quinteto vocálico portugués Vozes da Rádio.

Vozes da Rádio
Vozes da Rádio un dos grupos
portugueses que xa pasou pola
sala do Liceum porriñés, e deixou
maravillados os asistentes sobre
todo os que non os coñecian.
Quinteto vocal formado em
1991. Despois de moitos CD´s no
mercado e concertos por todo o
mundo no 2007, depois de unha
amplia xira que inclue unha
presentacion en Madrid, o grupo
edita "Sete e Pico, Oito e Coisa,
Nove e Tal", dedicado ao
cinquentenário artístico do
mítico Conjunto António Mafra,
onde, entre outros, participan
Manuela Azevedo, Rui Veloso,
Sérgio Godinho, NewMax, Sérgio
Castro, Miguel Guedes e o
próprio Conjunto António Mafra.

Treme a terra
A xente de treme a terra xa ten
artellado o seu clásico festival
anual, que se celebrará o venres
18 de xaneiro a partires das 21:30
horas en Pontedeume, como
sempre na Polideportiva do
Parque Sarmiento.
Os distintos sons que encherán o
ar eumés este ano van desde o
folc resultante da mestura de
tradición e vangarda practicado
por Bonovo, pasando polo
combinado de hip-hop, reggae e
funk da banda de A Moiña O Som
do Galpóm, seguindo coa
mestizaxe dos cataláns La
Pegatina e cos que poderían ser
considerados como os Pogues
galegos: Motor Perkins.

Ancient Rites
Ancient Rites é unha banda
belga de black metal (no inicio) /
folk metal (na actualidade),
formada en1988. No inicio,
consistían nos guitarristas Johan
and Phillip, o batería Stefan, e
Gunther Theys on no baixo e nas
voces. En 1990 estrearon o
espectáculo “Dark Ritual” en
ambientes
underground,
conseguindochamar a atención
internacional cando xa o ”black
metal” gañaba consideración no
mundiño “metal”. Pouco despóis
morría Phillip nun accidente, e
ben logoStefanse suicidaba. A
pesares de todo a banda seguiu,
collendo Walter Van Cortenberg
o lugar de Stefan.
Ao longo dos anos, Ancient Rites
teñen tocado con bandas como
Deicide, Motörhead, Judas Priest,
Cradle of Filth, Metallica,
Dissection, Morbid Angel,
Stormtroopers of Death,
Mercyful
Fate,
Impaled
Nazarene, Manowar, Sepultura,
Malevolent Creation, Rotting
Christ ou Slayer. Con unha
carreira accidentada, a banda ten
seguido ao longo dos anos até
constituir unha das sólidas e
veteranas formacións neste
estilo musical.

Pawel Pawlikowski: 20.30 h. From
Moscox to Pietrushki (1991);
Dostoievsky’s Travels (1992) 90´.
Vídeo. Subtítulos en galego.
Sábado 19
Historias de cine para nenos
18.00 h. O castelo ambulante,
Hayao Miyazaki, 2004. 119´. Entrada
gratuíta. Novo Cine Alemán:20.30
h. Artistas baixo a carpa do circo:
perplexos, Alexander Kluge, 1968.
104´. Subtítulos en castelán.
Luns 21
Poéticas do Cine: 20.30 h. A Short
Film about the Indionacional, Raya
Martin, 2006. 97´.
Martes 22
Novo Cine Alemán: 20.30 h.
Alemania no outono, VV.AA., 1978.
116´. Subtítulos en castelán.
Mércores 23
Extraterritorial: Adolfo Arrieta:
20.30 h. O crime da pirindola (1965);
A imitación do anxo (1966);Tamtam
(1975) 98´. Vídeo. Subtítulos en
galego; Presentación dos traballos a

Exposición de Urbano Lugrís na Coruña.

¬ TEATRO

O León en Inverno
Autor: James Goldman
Versión e Dirección: Juan Carlos Pérez de
la Fuente
Escenografía: Rafael Garrigós
Vestiario: Javier Artiñano
Reparto: Manuel Tejada, Alicia Sánchez,
Celia Freijeiro, David Sánchez, Miguel
Anxo Válcarcel, Néstor Arnas e Paco
Blázquez

A obra máis coñecida de James
Goldman, ao que contribuíu a
súa estrea en Broadway en 1967,
como a súa adaptación ao cine en
1968, obtendo os máis
importantes premios de teatro e
cine deses anos.
Enrique II Plantagenets, rei de
Inglaterra, reúne no castelo de
Chinon (Francia) á súa familia,
formada por Leonor de Aquitania,
cargo do seu autor, Adolfo Arrieta.
Entrada gratuíta.
Xoves 24
Novo Cine Alemán: 20.30 h. Non
reconciliados, Jean-Marie Straub,
1965. 53´. Subtítulos en galego.
CGAI, na Rúa Durán Loriga, 10
baixo.
¬EXPO. Urbano Lugrís nos
fondos da Colección Caixa
Galicia. Mostra que nos achega a
súa obra pictórica. Até o 16 de
febreiro, no Centro Sociocultural
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Ana Soler, cicatrices
invisibles. 21 obras de Ana
Soler entre esculturas, fotografías
e instalacións, realizadas no
Xapón, durante o disfrute da beca

¬ EN ESCENA
As últimas Lúas
Lagarta Lagarta
Autor: Furio Bordon.
Dirección: Xúlio Lago.
Elenco: Ernesto Chao, Rosa Álvarez
e Artur Trillo
Teatro comprometido e divertido
cun forte compromiso humano e
social que se atreve a intentar, cunha intensa carga de delicado humor
e tenrura, unha mirada seria e serena sobre aqueles pasos tan fundamentais na vida como son a senectude e a morte, e que deixa caer sobre os espectadores algúns
interrogantes sobre que lugar ocupan «os vellos» na sociedade, que
espazo lles permite ocupar esta sociedade e que poden facer «os vellos» consigo mesmos nunha paisaxe humana e social na que se lles fai
sentir como un estorbo.

Figurino de Javier Artiñano para a obra.

a raíña, á que mantén prisioneira
desde hai anos, e os seus tres fillos
vivos, Ricardo, Godofredo e Juan,
no Nadal de 1183. Está en xogo a
sucesión de Enrique e o equilibrio
de forzas entre Inglaterra e
Francia. (Ourense, venres 19)
instituida por Unión Fenosa para
artistas no extranxeiro. A obra
pretende dar a coñecer a fenda
observada pola artista na vida
cotián nipona. Até o 1 de abril
(entrada gratuita) no Museo de
Arte Contemporáneo Unión Fenosa
(MACUF).
¬ EXPO .Cultura-culturas.
Colección do Museo de
Montserrat. Até o 2 de marzo no
Museo de Belas Artes.
¬EXPO.Apaga a luz, quero
medo. Ilustracións e textos, até o
22 de xaneiro na Biblioteca Pública
M. González Garcés.
¬EXPO.Napoleón, mito e
figura. Dende o 18 de xaneiro, no
Pazo Municipal.
acaba metido no enredo. Humor
ácido e brillante.

Arte
Fulano, Mengano e Citano
Autora: Yasmina Reza .
Dirección: Celso Parada
Elenco: Manuel Álvarez, Xosé M. López Conde e Manuel Pombal.
Serxio acaba de mercar un cadro totalmente branco que lle custou unha morea de cartos. O seu amigo
Marcos, que odia a arte moderna,
non comprende que a alguén se lle
poida ocorrer pagar por “semellante trapallada”. Entón intervén Iván, o
terceiro en discordia, que intenta
mediar entre ambos os dous pero

Noite de Reis
Último traballo do Centro Dramático baseado na obra de William Shakespeare, dirixido por
Quico Cadaval e interpretado
por Rebeca Montero, Borja Fernández, Simone Negrín, Marcos
Correa, María Bouzas, Susana
Dans, Marcos Orsi, Xan Cejudo,
etc..
Do, Re, Mi, Mozart xoga aquí
Títeres Cachirulo
Autor/Dirección: Jorge Rey
Elenco: Carmen Domech,Jorge Rey
Teatro infantil/Monicreques.
Espectáculo de marionetas de fío
talladas en madeira,que locen os
seus elegantes movementos nun
retablo barroco. Unha invitación
do emperador convoca o neno
Mozart a tocar en palacio.
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Emir Kusturica & The No
Smoking Orchestra. Despois de
Woody Allen, outro cineasta-músico actúa na cidade coruñesa, ao fronte da súa
banda: o balcánico Kusturica.

¬EXPO.Wildlife Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Até o 30 de xuño.
No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. De película. O cine a
traverso da sala Goya. Até o 31
de xaneiro, na Fundación Rodríguez
Iglesias.
¬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. Regina Giménez. Pinturas. Dende o 17 de xaneiro na
Galería Ana Vilaseco.

Cadro da colombiana Mercedes Hoyos.

¬EXPO. Miguel Fisac. Huesos
Varios. Un exhaustivo percorrido
pola obra deste destacado membro
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 colorista pintora colombiana. Até o 30 de
xaneiro, no Museo de Arte ContemporáneoUnión Fenosa.
¬EXPO. Pintores galegos séculos XIX e XX. Até finais de xaneiro.
Na Galería de Arte Xerión.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
de Galicia. Director e piano: Olli
Mustonen. O xoves18 ás 20:30 no
Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Tonhito de Poi e Rasa Loba. Actuación o xoves 17, no
Forum Celticum (O Burgo)..
¬MÚSICA. Festa homenaxe aos
Diplomáticos. O sábado día 19,
no barrio de Elviña, onde a sociedade "Tempo Novo", haberá un grande concerto-romería con motivo da
apresentación do disco 120 Capadores en homenaxe aos Diplomáticos, a partir das 21:00 horas. Haberá carpa, e unha xigantesca degustación popular de callos. E cos
grupos: O Leoiarremecaghoná,
Lamatumbá , Ulträqäns, Ruxe Ruxe , e despois sesión co DJ Ivan De-

¬ MÚSICA
Homenaxe aos
Diplomáticos
Sábado 19, A Coruña
Vai xa para dezaséis anos que Os
Diplomáticos de Monte Alto
botaban enriba da mesa unha
boa
arroutada.
Méritos
sobráronlles para entrar a formar
parte do olimpo da música
galega: polo seu son único e
senlleiro, un rock alegre a golpe
de acordeón, por liderar unha
revolución social e artística que
deu en chamarse bravú. Pero,
sobre todo, por poñer en pé aos
cen mil gaiteiros que agochaba
esta terra…
A iniciativa de Komunikando. net
e do Centro Social Atreu
conseguíu arrincar 20 petiscos da
música galega actual para esta
homenaxe: dende os míticos
Rastreros de Chantada, que
volveron ao torreiro para este
tributo, até os Festicultores,
Lamatumbá ou Os Tres Trebóns, a
actual banda de Xurxo Souto, voz
nos Diplomáticos. No dobre disco
120 Capadores atopamos a

zine. Apresentará Pulpiño Viascón.
¬MÚSICA. Son do Galpom. Tocan o xoves 17, ás 23:00, entrada
gratuita, no Bar Faluya.
¬MÚSICA. Iberojazz.
O cuarto concerto programado no
Fórum para o día 18 reúne, sen dúbida, todos os ingredientes da filosofía
do Iberojazz. Trátase este ano por
vez primeira, de levar a cabo intercambios musicais entre alumnos de
diferentes escolas superiores de Música de España e Portugal.
O venres 18, ás 21.00 (Entrada: gratuita) no Fórum Metropolitano,
Combo Musikene, formado por
Luis Verde, Xan Campos, Juan San-

¬ IMAXE
Videocreación galega
nos anos 80
Exposición no CGAC de Santiago.
O CGAC presenta a exposición
Ficcións analóxicas, o vídeo na
Galicia dos oitenta, que recolle
os xermolos da videocreación no
país. A mostra, no soto do CGAC,
reflicte un momento de efervescencia cultural, o da década dos
oitenta, ao socaire das movidas
autóctonas e metropolitanas,no
que un grupo de creadores a través do soporte video acadaron repercusión internacional. Nese
grupo atopamos a artistas que seguen en activo hoxe en día como
Xavier Villaverde, Manuel Abad,
Antón Reixa, Ignacio Pardo, Antonio Caeiro, Xosé Búa, etc.
Nun momento de especial efervescencia cultural, o traballo colectivo e interdisciplinar (colaboraban artistas do eido da música,
da literatura, da pintura), Galiza salientouse neste eido daquela vangardista cunha forma particular
de contar as cousas. O vídeo era
un formato accesíbel, que permi-

taolalla, Rubén Carlés e Iago Fernández. E o Combo Cosmac, con Iago
Mouriño Román, Miguel Queixas
Zasa, Pablo Pérez Fernández , Ricardo Costa , Edward Machado , José
Manuel Rodríguez , Pedro David Lamas e Miguel Emilio Santalices
¬MÚSICA. Emir Kusturica &
The No Smoking Orchestra.
O director de cine e compositor bosnio actúa coa súa banda, formada
en Sarajevo en 1980, na súa actuación en Galicia. O xoves 24, ás 21:30
no Coliseum.
¬TEATRO.Ubú Rei. Pola compañía
La Imagina Machina, o xoves 17, ás
20:30 no Teatro Colón.

tía a experimentación con novos
códigos, e grupos como Rompente soubérono explotar.
Na mostra hai varias seccións: na
primeira delas podemos ver dúas
creacións en Súper 8 (dixitalizadas): 'Strip-tease. Un filme didáctico, de Manuel Romón, con música
de Julián Hernández, e Homes
Obxectos de Julio Correa. Entre os
vídeos á carta, poderemos achegarnos ás propostas de Manuel
Abad, Xosé Búa, Antón Caeiro ou
Antón Reixa.
'Vídeo' e 'Videoinstalación', terceira e cuarta parte da mostra, recollen obras como Veleno Puro, de
Javier Villaverde, ou A montaña
disoluta, de Antón Mouzo, respectivamente. Ademais, a mostra
conta cun espazo documental
que reúne diferentes entrevistas
aos creadores.
Para o gran público o artista máis
coñecido dos presentes na exposición é Antón Reixa, que marcou
un antes e un despois na videocreación en Galicia co seu Salvamento e socorrismo, un documento de natureza experimental
no que se mesturan a pintura, a
música, a poesía e a performance.

¬TEATRO.Boas Noites Pola compañía Berrobambán, unha obra
ateigada de música,que estará o domingo 20 ás 17:30, e o luns 21 e martes 22 ás 11:00, en funcións para escolares, no Teatro Rosalía de Castro.
A ESTRADA
¬TEATRO. Do século XVIII ó XXI.
Pola compañía Ensemble Vigo
430, o venres 18 ás 21:00, no Teatro
Principal.
FERROL
¬EXPO. Apoploxías. Pinturas de
Eduardo Hermida. Até o 31 de xaneiro na Galería Sargadelos.
¬TEATRO.Somos lo que somos.
Representación a cargo de
Guerrilla Teatre, o xoves 17, no
Teatro Jofre.
¬TEATRO. O soño dunha noite
de verán. Musical baseado na
obra de William Shakespeare. Dirección de Tamzin Townsend. Música
e cancións de Antonio Carmona. O
domingo 20, ás 20.30; prezos: 15 e
18 euros.(Coa colaboración de Caixanova). No Teatro Jofre.
¬TEATRO. Mundos contados.
Obra representada polo grupo Talía Teatro, o mércores 23 ás 11:00,
no Teatro Jofre.

O soño dunha noite de verán.

A GUARDA
¬MÚSICA. Álvaro Muras +
Vicky. Actuación do guitarrista
que interpreta no estilo funk-fusion
instrumental, acompañado pola
súa partenaire, nunha performance
pictórico-musical. O sábado 18, ás
23:30 no Art-Café.

Cartel da festa.

particular versión do Gaiteiro de
Dixebra, o Castiburón dos
Cuchufellos, Esta noite hei de ir aló
d’O sonoro maxín e até o
Subastado da Banda Potemkin,
aínda que tamén as particulares
revisións de Galegoz ou Safari
Orquestra. Porén, o disco inclúe
catro temas inéditos dos
Diplomáticos ao vivo.
“Sitio distinto” con Antón Reixa

LUGO
¬EXPO. Elías Valiña: o renacemento do Camiño. Até o 30 de
xaneiro. No Arquivo Histórico Provincial.
¬MÚSICA.Luis Moro & José
García. Actuación o xoves 17, ás
23:00 no Clavicémbalo.
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Juan González. Expón as súas
pinturas
no Centro Xove de Vigo.

¬MÚSICA.Helloween + Gamma
Ray + Axxis. Estos grupos de rock
duro actúan o xoves 17 no Recinto
Feiral.
¬MÚSICA. Músicas a carón da
Mosqueira: Edson Zamprhona.Música electroacústica, o xoves18 e venres19 de xaneiro ás
20:30 no Círculo das Artes.
¬MÚSICA. Luis Moro. Música de
autor por este músico coruñéso que
xa ten publicados os álbumes "Los
Vulnerables" e "En lo profundo" e
agora presenta o seu último traballo, máis persoal e introspectivo,
chamado "Defectografía". O xoves
17 no Club Clavicémbalo.

¬MÚSICA. Avelaíña. Música Folk,
con Mª Xosé: voz e pandeireta, Alberto: gaita e frauta, Miguel: batería,
Antón: guitarra e bouzuki, Sergio:
teclados e Carlos: baixo eléctrico . O
venres 18 no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. The Turres’ Band.
Ecléctica e divertida banda do dur
galego, informal pero formada por
músicos que as saben todas . O sábado 19 no Club Clavicémbalo.
MELIDE
¬MÚSICA. Bruno T. Ford. O exmembro do grupo Río Bravo realizará esta ctuación o venres 18, entrada 3 euros, no Pub Gatos.

¬ EXPOSICIÓNS

permanentes ou
de longa duración

Vivir no Espazo. 2007 ano
internacional da ciencia
Até o 10 de febreiro no Centro Social Caixanova de Pontevedra podense contemplar fotografías,
maquetas e elementos reais usados pola NASA en diversas expedicións espaciais. Faise fincapé no
cotián da vida no espazo dos astronautas. Pódense ver escafandras, traxes e outros adminículos
usados polos cosmonautos en diversas expedicións da carreira espacial.
Catedral de Santiago
O Museo da Catedral de Santiago,
fundado en 1930, recolle a historia
do Santuario e as pegadas da peregrinación ó longo dos séculos. O
museo consta de tres espacios: a
Cripta, o Tesouro e o Claustro. No
último piso están as Salas da Balconada que albergan unha importante colección de tapices epinturas. A
entrada xeneral custa 5 €, e de 3 a 1
noutros casos.
Ríos de Galicia. Tesouros de
Vida
Esta exposición fotográfica itine-

Exposición dos Ríos de Galiza.

rante organizada por Caixanova,
consta de 50 instantáneas realizadas polo fotógrafo submarino José
Luís González ao longo de 15 anos
de traballo nos máis diversos paraxes da xeografía galega. A través
das súas lentes captou imaxes sorprendentes, que reflicten o bulir da
vida que se esconde no silencioso
interior dos nosos ríos. A lontra, a
vexetación subacuática, as cóbregas, as tartarugas ou os bosques de
ribeira, protagonizan instantáneas
que reflicten a gran beleza duns
ecosistemas que resisten aínda os
embates da destrucción medioambiental, como fráxiles tesouros que
compre manter.

Galicia Dixital
Espectacular inmersión sensorial,
nun novo espacio expositivo, cunha coidada ambientación, no que
se advirte o progreso das novas tecnoloxías, que permiten a superación do espacio, o tempo e posibilitan a interactividade para acadar
que o público sinta o que é Galicia
nunha dimensión nova.
Mosteiro de San Martiño Pinario,
Santiago. Entrada gratuita.

MONFORTE
¬TEATRO. Arte. Pola compañía Fulano, Mengano e Citano, o xoves 17
ás 20:30 no Edificio Multiusos.
¬EXPO. Feísmo ilustrado. Ilustracións de 15 debuxantes galegos. Até
o 21 de xaneiro, no Centro Comarcal
Expo Lemos.
NARÓN
¬TEATRO.Noite de Reis ou o que
queirades. Obra baseada en
“Twelft Night or as you please” de William Shakespeare, en adaptación
textual e dirección de Quico Cadaval,
nun espectáculo do Centro dramático Galego que chega a esta vila de
grande tradición e actividade teatral.
O xoves ás 11:30 en función escolar; o
venres 18 ás 20:30 e o sábado 19 ás
20:00, no Auditorio Municipal.

¬ DE PASEO
Visitas guiadas ás Cubertas
da Catedral de Santiago
Información: 981 552 985 · cubiertascatedral@archicompostela.org
Rutas dominicais pola Ribeira Sacra. Organiza: Castellun
- Vía Luci. Sober. Tfno.: 629 208
917.
Visitas guiadas polos paraxes
protexidos dos Ancares.
Organiza: Consellería de Medio
Ambiente • Tfno.: 981 371 660
Museo etnográfico da Fundación Neira Vilas. Reune trebellos
de labranza e tradicionais.Pódese
visitar de luns a sábado de 18:00 a
20:00, ao igual que a biblioteca. Sito
en Gres (Vila de Cruces).
Ruta de sendeirismo polo
Camiño Inglés e ruta dos Muíños de Batán. Rutas a pé, a cabalo,
en bicicleta ou vehículo motorizado. Información: Casa da Cultura
do Concello de Carral.

Visitas aos Museos Científicos da Coruña:Casa das Ciencias ·
Domus · Acuario.
Visitas: 981 189 844 · 981 189 846 ·
www.casaciencias.org
Visitas ao Monumento romano de Santa Eulalia de
Bóveda. Lugo
Inverno: de luns a venres, de 8:00 a
15:00 h.
Percorridos pola Vía da Prata na provincia de Ourense. Organiza: Asociación Galega de Amigos
do Camiño de Santiago.
Información: Praza das Damas, 1,
Ourense · Tfno.: 988 391 110
Ruta de sendeirismo Subida
ao Monte da Louseira. Neda
Información: 981 390 233
Sala arqueolóxica A Casa
dos Mosaicos. Restos dunha casa romana. Permanente. Rúa Doutor Castro, 20-22. Lugo

Paisaxe dos Ancares.

Bruno T. Ford actúa en Melide o día 18.

OURENSE
¬EXPO. Pintores no Liceo. Obras
de Castelao, X. Quesada e Díaz Pardo. Até febreiro de 2008, noLiceo.
¬EXPO. Roberto Verino, vintecinco anos de moda. O traballo
desempeñado durante vintecinco
anos de traxectoria profesional fai do
deseñador galegoun punto de referencia internacional na moda. Até o
27 de xaneiro no Museo Municipal.
¬EXPO. 25 anos de Carrabouxo.
Xosé Lois González, pai do Carrabouxo, expón 100 orixinais da 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. Antolóxica do escultor
Arturo Baltar. O escultor ourensán, mestre da pequena escultura de
inspiración popular, presenta estes
días unha mostra antolóxica das súas
mellores obras en escultura e retablos. Até o 4 de febreiro no Centro
Cultural Deputación (Edificio Simeón).
¬EXPO. Abstracción.(Tres olladas

sobre Barragán). Acuarelas de Cruz
López Viso. Até o 31 de xaneiro, no
Centro Cultural da Deputación.
¬EXPO. Juan Manuel Vidal
Souto.Pinturas. Até o 2 de febreiro,
naGalería Visol.
¬MÚSICA. The Satelliters. Actúa
o sábado 19, no Rock Club.
¬TEATRO. O león en inverno.
Obra baseada na homónima de James Goldman e dirixida por Juan
Carlos Pérez de la Fuente, coa
compañía do seu nome e interpretada por Manuel Tejada, Alicia
Sánchez, Celia Freijeiro, David
Sánchez, entre outros. O venres 19,

ás 20:00, no Teatro principal.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Malkeda. Actúan o sábado 19, ás 23:30, entradas a 5 euros, no pub Leblon.
PONTEDEUME
¬MÚSICA. XIII Festival Treme
a Terra. Actuación dos grupos
Bonovo, Som do Galpom, os cataláns “mestizos” de La Pegatina e
Motor Perkins, nunha cita xa clásica nos festivais galegos, o venres 18
a partires das 21:30, na Polideportiva do Parque Sarmiento.
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Vivir no espazo. Unha exposición
que mostra elementos utilizados na
carreira espacial, coma traxes de astronauta.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Pontevedra, arquitectura emerxente. Organizado
polo Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia, permanece aberta até o
31 de xaneiro na Casa das Campás.
¬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 10 de febreiro
no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica de Galicia. Director e piano:
Olli Mustonen, o xoves 17 ás
21:00, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Gramola. Actuación o

xoves 17 ás 22:00, no Café Star.
¬MÚSICA. Cornelius. Actuación
da banda arousana, o venres 18 na
sala Karma..
¬TEATRO. O merlo branco. Pola
compañía Talía Teatro, a historia
dun merliño que nace diferente,
parábola dos conflictos sociais pola
diferencia de raza cultura ou calquera condición. O domingo 20 ás
18.30, e o luns 21 ás 12:00 no Teatro
Principal.

PORTO DO SON
¬MÚSICA. Maktúbikan. O dúo
composto por Maureen e Petra,
holandesa e escocesa afincadas no
país, que practican o que elas chaman etnoblues, actúan o sábado
19, ás 00:00 no Ardora.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Vozes da Rádio Actuación deste destacado quinteto
vocálico portugués, que volta ao Liceum, dentro da programación cul-

¬MÚSICA. Álvaro Muras +
Vicky. Actuación do guitarrista
que interpreta no estilo funk-fusion
instrumental, acompañado pola
súa partenaire, nunha performance

¬ CONVOCATORIAS
Certame de cartas de amor
Radiofusión ven de convocar a décima edición do seu certame de cartas de amor. As
persoas interesadas poderán presentar antes do 12 de febreiro unha misiva de amor
en prosa ou en verso. O autor ou autora da
carta que resulte premiada recibirá unha
cea para duas persoas e a estancia dunha
noite no Hotel Pazo Libunca de Narón. Poderá escoller un cuarto doble ou dous individuais.
As cartas poderán enviarse a Radiofusión.
Praza do Concello s/n. 15500 Fene (A Coruña), baixo plica, ou a través do correo electrónico ao enderezo direccion@radiofusion.eu. A carta non deberá exceder dun folio mecanografiado a doble espazo.
Admitiránse tamén misivas escritas a mán,
sempre que sexan intelixibeis.
XXIII Premio Antón Losada Diéguez
Este premio ten como fin contribuír ao fomento da cultura galega, así como perpetuar a memoria do insigne galeguista Antón Losada Diéguez. Premiaranse dúas obras xa publicadas,
unha delas no eido da Creación Literaria, outra
no eido da Investigación de Ensaio.
Prazo: Até o 31de xaneiro de 2008
Contía: Cada unha das obras será premiada
coa cantidade de 6.000 euros
Información : 988 402 008
I concurso “Deseña”, para
deseñadores noveis.
Artes plásticas O tema é a creación do logotipo
conmemorativo dos 25 anos de vida de
Tórculo, baixo o lema “25 anos de boas
impresións”. Esta identidade gráfica
acompañará a Tórculo durante o vindeiro
2008. Só poderan participar aqueles
deseñadores menores de 35 anos. O nome do
gañador farase público no mes de febreiro.
Prazo: até o 30 de xaneiro de 2008. Contía:
3000 €. Organiza: Tórculo Artes Gráficas.
XVII Certame de Narracións Breves
Manuel Murguía
Poden concorrer todos os autores que o

tural deste activo local porriñés, o
venres 18, ás 23:00 ( entrada 8 euros, anticipada 6,socios 4) no Café Liceum.

Exposición en Santiago de Xurxo Lobato

desexaren cunha única obra de temática libre
e escrita en lingua galega. Os relatos deben ser
orixinais e inéditos, dunha extensión non
inferior aos 15 folios nin superior aos 30. Os
traballos presentaranse por cuadriplicado,
mecanografados a duplo espazo, por unha
soa cara e só co título da obra e un lema.
Ademais, achegaranse nun sobre fechado o
título, lema, nome, enderezo, teléfono e
currículo do autor.
Prazo: Até o 1 de marzo de 2008.
Premio: Un único premio 3.665€, que pode ser
repartido ex aequo entre dous autores.
Convoca / Enviar a: Concello de Arteixo. Praza
Alcalde Dopico 1, 15142 Arteixo, A Coruña.
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 de
marzo de 2008
XXVII premio Esquío de poesía
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
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.
Igualmente, o XXIII Premio Merlín de Literatura Infantil en lingua galega, dotado con
10.000 euros, e o XXV Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil, dotado con

pictórico-musical. O sábado 19 ás
00:00, entrada a 2 euros, en A Fragua.
RIBADEO
¬TEATRO. Ó son das cousas.
Obra do grupo Sapristi, o xoves 17
ás 12:00, no Auditorio Municipal Hernán Naval.
SADA
¬MÚSICA. Tango Argentino.
Milonga sentimental. Actuación de Marco González, o sábado
19 ás 20.00 na Casa da Cultura P. Loréns.
SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Margar no pazo do

Caixa. Prazo de presentación: até o 14 de
agosto de 2008. Información: tel. 981 575 919
ou na web: http://www. compostelamonumental.com.

10.000 euros.
Remata a data de entrega, nos tres casos, o 7
de abril.
Información completa 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.e
s

XX premio de gravado Máximo Ramos
Cada artista poderá presentar unha soa estampación asinada e numerada polo autor e
realizada con posterioridade ao ano 2005. O
Certame esta aberto a todas as técnicas gráficas reproducibles para a consecución dunha
estampa, así como a todas aquelas linguaxes
que o autor estime conveniente. Establécense
para as oportunas manchas, unha medida mínima de 35x35 cms e un máximo de 76x112
cms respectivamente. A medida máxima do
papel será de 76x112 cms. As obras irán necesariamente acompañadas dunha ficha técnica.
Prazo: até o 31 de marzo de 2008. Primeiro
premio 6.010 euros. Segundo premio 3.005
euros. Terceiro premio 1.503 euros. Convoca:
Concello de Ferrol, Casa do Concello, Praza de
Armas, S/N, 15402 Ferrol, tel. 981 944 180.
Premio de Xornalismo Compostela
Monumental
Convocan: Compostela Monumental e La

VIII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño
Convocan: Concello de Sarria e A.Cultural Ergueitos. As obras deberán estar escritas en lingua galega. A extensión mínima é de 400 versos. Os orixinais deben ser inéditos e non premiados noutro certame.
Os traballos presentaranse por quintuplicado,
a doble espazo e baixo plica a este enderezo:
VIII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, Concello de Sarria, Rúa Maior 14, 27600 Sarria, antes do 31 de xaneiro.
Establécese un premio único de 6.000 euros.
V Edición do Festival de Cans
Até o 15 de marzo hai prazo de admisión de
curtametraxes e videoclips galegos para participar na quinta edición do Festival de Cans. Do
21 ao 24 de maio na aldea de Cans (O Porriño).
Os autores ou produtores de curtametraxes e
de videoclips que estean interesados en que
as súas producións se proxecten no festival
deben enviar unha copia ao seguinte enderezo: Asociación Cultural Arela- Apartado de
Correos 232 - C.P. 36.400, O Porriño.
Para a súa exhibición no Festival de Cans, as
curtametraxes deben estar feitas en Galicia ou
dirixidas por directores/as galegos/as, o
mesmo para os video-clips musicais, e producidas nos anos 2006, 2007 ou 2008. A participación está aberta a curtas de ficción, documentais e de animación. A copia debe presentarse en soporte DVD e non exceder os 25
minutos de duración. Xunto á curta enviarase
unha ficha técnica, imaxes dixitais do cartel e
dun fotograma e os datos de contacto.
As bases da convocatoria pódense consultar
na web www.festivaldecans.com. Calquera
consulta en festival@festivaldecans.com.
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O Soño dunha Noite de verán. Unha
producción musical en breve xira por
Galiza.

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.

tempo. Obra do grupo Sarabela
Teatro, o domingo 20 ás 19:30, no
Centro Sociocultural
SANTIAGO
¬EXPO. A nosa voz. Cen anos do
Himno Galego. Até o 28 de febreiro, no Museo do Pobo Galego, na
Igrexa de San Domingos de Bonaval.
¬EXPO. Lodeiro. Mostra antolóxica. Pinturas do pintor vigués
Xosé Tomé Lodeiro (1930-1996).
Até o 24 de febreiro no CGAC, Centro
Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Susan Philipsz. Instalacións sonoras. Até o 30 de marzo, no
Centro Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Ficcións analóxicas: videocreación en Galicia nos
anos 80. Videocreacións de autores galegos como Xavier Villaverde ou Antón Reixa, dende o 10 de
xaneiro, no Centro Galego de Arte
Contemporánea..
¬EXPO. Os rostros da Memoria. Retratos fotográficos a cargo de
Xurxo 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 na Casa
da Parra.
¬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.
Danza da Terra. Arte africana (zona
subsahariana). Até o mes de febreiro.
In Situ:Santi Jiménez_Sen a menor
idea. Até mediad.os de febreiro. Espazo In Situ
¬EXPO. Sri Pada. Fotografías de
Jessica Agulló.Até o 27 de xaneiro.
Museo das Peregrinacións.
¬EXPO. V Premio Auditorio de
Galicia para Novos Artistas

2007. Até o 24 de febreiro., no Auditorio de Galicia.
¬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.
¬MÚSICA.Ancient Rites + Kathaarsys. O veterano grupo belga de black-metal formado en
1988, un clásico destes estilos, actúa o martes 22, na Sala TNT.
¬MÚSICA.Moving Hearts. Volve o ciclo Sons da Diversidade ao
Auditorio de Galicia coa banda de
folk-rock irlandesa Moving Hearts.
O sábado 19, ás 21 horas, no Auditorio de Galicia. A entrada custa 15
euros, con descontos do 50% para
estudantes e persoas xubiladas
(7,50 euros).
¬TEATRO. Extrarradios (comedia para mulleres desesperadas). Pola compañía
Teatro do Noroeste, dirixe Eduardo Alonso, con Victoria Pérez Varela e Luma Gómez o xoves 17 e
venres 18, ás 21:00, no Teatro Principal.
TRIVES
¬EXPO. Unha pinga de auga,
unha pinga de vida. Conxunto de imaxes foron recollidas pola
fotógrafa Brigitte Grignet durante unha viaxe a Gaza e a Cisxordania, e que tratan das dificuldades
da xente para obter auga potabel.
A exposición poderase visitar até
o 31 de xaneiro no Centro Comarcal de Terra de Trives.
VIGO
¬CINE.
Le coeur des
hommes.Proxección da Alianza
Francesa, do filme do francés Marc
Esposito (2003), o xoves 18 ás
20:30 no Auditorio Centro Cultural
Caixanova.
¬DANZA. Negro. Pola compañía
Daniel Abreu, os días 18, 19 e 20
ás 22:00, o día 20 será ás 21:00, no
Teatro Ensalle.
¬EXPO. Xohán Ledo. As caras
do libro.As portadas e ilustra-

cións deste nome clave nas edicións de Galaxia. Até o 20 de xaneiro no Museo Quiñones de León.
O mércores 23, ás 19:30, Mesa Redonda co título: Os libros de mañá.Novas tecnoloxíase novas linguaxes, organizado pola editorial
Galaxia, na Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Laboratorio de estilos. Bodegóns e naturezas mortas

Segue a exposición de Xohán Ledo.

norteamericano de Oregón, composto por Marty Larson-Xu (vocais,
guitarra), Oliver Brown (batería), e
Evan Sernoffsky (baixo) , o venres
18 en La Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Amigos imaginarios. Actuación do grupo madrileño o sábado 19 en La Fábrica de
Chocolate.
¬MÚSICA. Virüs + Las Fulanas.
Actúa este sábado 19, en La Iguana
Club.
¬MÚSICA.Ancient Rites + Kathaarsys. O grupo belga de blackmetal formado en 1988, un clásico
destes estilos, actúa omércores 23,
no Código de Barras.
¬TEATRO. O soño dunha noite
de verán. Musical baseado na
obra de William Shakespeare. Dirección de Tamzin Townsend. Música
e cancións de Antonio Carmona. O
xoves 17, ás 20.30; prezos: de 12 a 18
euros. (Coa colaboración de Caixanova). No Teatro-Sala de Concertos
do Centro Cultural Caixanova.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Alúgase baixo moi céntrico e amplo. Ideal para consultas ou oficinas. Teléfono
986438339
 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado
(só tres anos de uso). Teléfono
986438339
 Véndese contrabaixo semi-

novo con funda e arcos francés
e alemán. Chamar ao:
619 218966.
 Rapaz de corenta anos,
con inquedanzas culturais,
desexa coñecer a muller galega con ganas de compartir aficións comúns e novas experiencias. Contacto:
riasbaixas2007@yahoo.es
 Alúgase piso en Gondomar, dous dormitorios, salón,
cociña, baño e aseo.
617936257.

 Véndese proxector LG
D.L.P. RD-JT90 con todos os acO grupo heavy belga Ancient Rites.

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. Cos ollos na Galiza. Fotografías de Mariana Dauban, até
o 19 de xaneiro no Centro Cívico do
Casco Vello, Rúa Oliva 12.
¬MÚSICA. Real Filharmonía
de Galicia. Director: Antoni Ros
Marà, o xoves 18 ás 20:30 no Teatro Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Sweet Oblivion
Band. Actúan este venres 18, enLa
Iguana Club.
¬MÚSICA. Rock and Roll Soldiers. Actuación o deste grupo

cesorios 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.
 Alúgase casa restaurada
por fins de semana ou tempadas 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.

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.
 Compro libros, revistas,
fotos, postais, documentos...
relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
 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.

 Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro. 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
 Alúgase casa de campo

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

EN CARTEL.

DVD.ALUGUER.

TV.

No val de Elah

Un corazón invencíbel

O sétimo día

Dirixe: Paul Haggis.
Intérpretes: Tommy Lee Jones,
Charlize Theron.
Drama. EE UU, 2007

Dirixe: Michael Winterbottom.
Intérpretes: Angelina Jolie, Will
Patton.
Drama. Reino Unido, 2007

Dirixe: Carlos Saura.
Intérpretes: Juan Diego, José
Luis Gómez.
Drama. España, 2004
La 2. Venres 18 de xaneiro, 21h30.

Outra das favoritas na pista de
saída para os Oscar. Neste caso
vén co aval de Haggis, director
de Crash e guionista fetiche de
Clint Eastwood nos últimos
anos. As cicatrices da interminable Guerra do Irak nun híbrido de drama e thriller no
que Haggis medra como cineasta pola vía de superar veleidades posmodernas e deixarse
contaxiar do ton repousado do
avó Clint. Tras a súa estrea en
festivais moitos xa a situaron
na senda da reflexión postbélica que no seu día supuxeron
O cazador ou O regreso con
respecto ao Vietnam.

Logo de ensaiar o docudrama
duro con Camiño de Guantánamo e de levar o seu discurso
deconstrutivista até as últimas
cnsecuencias con Tristam
Shandy –un deses filmes que so
lles gusta aos críticos– Winterbottom cedeu ás concesións
comerciais con este tenso
drama sobre o asasinato do xornalista Daniel Pearl no Afganistán. Mantén algunhas das caracteríticas argumentais do seu
director pero envólveo nunha
pátina de accesibilidade "para
todos os públicos" que sorprende no responsable de Nine
songs. Para visionar despois de
ler o ensaio de Bernard HenryLevy sobre o finado Pearl.

Caramel
Dirixe: Nadine Labaki.
Intérpretes: Ismaïl Antar, Gisèle
Aouad, Nadine Labaki.
Traxicomedia. Líbano, 2007

Cinema con vocación multicultural para cubrir a cota de
exotismo sensual nas carteleiras invernais. Un microcosmos: o dun salón de beleza no
Beirut cristián e un rico e colorista universo de personaxes
femininas onde o costumismo
ben entendido casa coa idea de
sedución. Ten todos os ingredientes para fascinar o mesmo
público variopinto e ansioso de
san vitalismo naïf que no seu
día devoraron con fruición filmes como Tomates verdes fritos, Como auga para chocolate
ou mesmo Amelie.

Os crimes de Oxford
Dirixe: Álex de la Iglesia.
Intérpretes: John Hurt, Elijah
Wood.
Thriller. España, 2007

A penúltima tentativa de De la
Iglesia para recuperar o terreo
perdido nos últimos anos. O cineasta vasco fai de novo as maletas e emprende unha nova
aventura anglosaxoa na que
cambia o ton tex-mex con libreto de Barry Gifford da fallida
Perdita Durango polas atmosferas ambiguas da campiña inglesa a medio camiño entre o
Hitchcock máis intelixente e a
Agatha Christie máis perversa.
No fondo e na forma estes crimes de Oxford son un clásico

Saura aparcou temporalmente as súas ensoñacións
folclóricas de deseño para
rodar este rudo thriller inspirado nas truculencias da
matanza de Puerto Urraco.
Recupera en parte o estilo de
experimentos previos co xénero como Dispara ou Taxi
e, en certos momentos, até
se lle pode intuír un certo interese pola abstracción sociolóxica que podería lembrar, moi remotamente, o
seu clásico A caza. Mais o resultado final non acaba de
callar. Crónica negra da España profunda en versión
Saura. G

No val de Elah está interpretada por Tommy Lee Jones [arriba]. Nadine Labaki
dirixe e protagoniza Caramel [abaixo].

xogo de pistas e intrigas con
asasinato e incontábeis sospeitosos, un deses whodunits, palabro empregado habitualmente con tintes pexorativos,
tan gratos á autora do Asasinato no Orient Express.

quez con Crónica dunha
morte anunciada e O Coronel
non ten quen lle escriba Newell e o seu guionista sudafricano gañaron malas críticas.

O amor no tempo
do cólera
Dirixe: Mike Newell.
Intérpretes: Javier Bardem,
Giovanna Mezzogiorno.
Drama. Reino Unido, 2007

Os amantes do cine de emocións –e non me refiro ás que
suscitan as montañas rusas–
están de sorte esta semana. O
británico Mike Newell, un inclasificábel de persoal percorrido que vai de Catro vodas e
un funeral a Donnie Brasco e
Harry Potter pasando pola estupenda Unha insólita aventura, achéganos a adaptación
cinematográfica dos amores
de Florentino Ariza e Fermina
Daza. Seis décadas de realismo máxico e romantismo
decimonónico condensadas
nun xenial folletón de máis de
500 páxinas polo gran Gabo,
que aquí se concentran en
pouco máis de dúas horas de
toque british. Se Ripstein e
Rosi non foron quen de entender o universo de García Már-

Angelina Jolie e Will Patton en
Un corazón invencíbel.

Giovanna Mezzogiorno [á esquerda]
protagoniza, xunto con Javier Barden,
O amor no tempo do cólera.
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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- Empresa galega de televisión e telefonía. 2- Seguidor fervoroso/a. 3- Escoitadas. 4- Flor usada en Heráldica. Sindicato
galego. 5- Converter en mel, ou como o mel. 6- Cifra. O que
está sobre nós, pero non cae sobre as nosas cabezas, como
temía Abraracurcix. Moeda de Bulgaria. 7- Chuvia forte e
repentina, que dura pouco tempo, bategada. (Nb) Metal poirento e gris que se atopa asociado ao tántalo. 8- Marchar dun
lugar ou estancia. Recipientes de dezaseis litros. 9- Bebida
composta de auga, vinagre e mel. Carrexar. 10- Indica proximidade ao que fala (con máis imprecisión ca aquí). Nome de
muller. A nosa marcación máis íntima e intransferibel. 11Activo, que pode actuar en calquera momento. 12- Unión
temporal de empresas. Segundo se pronuncie, é un plantígrado, ou non. 13- Conxunto de cousas atadas. 14- O que foi
primeiro, ou despois, que a galiña. 15- Un cero “patatero”.
Verticais:
1- Unha letra coma unha serpe. 2- “O....”, é un istmo, un humidal e unha praia, e queda cerca de Vigo. 3- Receptáculo de
madeira ou cartón, para gardar obxectos.4- Sistema de medición máis común. 5- Leve, lixeiro, livián. O que era Fomento
antes (siglas). 6- Petróleo, en inglés. Nome da letra g. En euskera, conxunción copulativa, ou grupo terrorista. 7- Ciencia
que estudia a materia, as súas propiedades, as leis a que está
sometida, etc... Laretas, que fala de máis. 8- Ao revés, doar,
ceder. O que hai que ter, para crer. Contracción, indica lugar.
Pai do pai, ou da nai. 9- Algo que somos nós, ou non somos?.
O contrario de “ánodo”. 10- En Latín, “así”, usado para as citas
literais. Raiba bastante gorda. Demostrativo, iso. 11- O rei do
curral. Planta herbácea anual das crucíferas, cultivado pola
súa raiz, e non polas follas. 12- Saínte estreito ó longo do
bordo dalgunha cousa. 13-Cabo galego, dos máis coñecidos.
14-Antigo equipo de baloncesto, galego, que xogou en primeira ben anos. 15-A mesma que en “1” vertical.

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de
ríos galegos.

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

AUTODEFINIDO

SUDOKU

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SOLUCIÓNS
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Suso de Toro

E

n cada país os escritores
están na sociedade de
distintos modos, en xeral os países orgullosos da súa
cultura respectan os seus escritores, téñenlles consideración.
O caso é que a literatura que

EXPORTACIÓN
RUÍN
temos na Galiza, os escritores e
escritoras que temos, son o
que hai, non hai outros. E se
miramos o que producimos e

01294
Diario dixital: www.anosaterra.com

exportamos, hai quen di que a
literatura non é o que peor se
nos dá. Mais, un día e outro,
hai quen olla o ceo e clama por
literatura de verdade, escritores de verdade! Cada país presume do que ten, os cataláns
mesmo mandan a Frankfurt

os que teñen e póñennos por
diante. Aquí non, será que non
temos nivel. Agora estamos a
empezar a exportalos nós tamén, aí van unha chea deles á
feira de La Habana. Non sei
como se atreven: Que vergoña,
que han dicir de nós! G

8 400021 303104

1.294
anosaterra

Ana Bernia lidera o Partido dos Non Fumadores (PNF). Madrileña de Alcalá de Henares, confesa que
os militantes do seu partido non son ‘talibáns’ senón xente normal. ‘Non somos antifumadores,
senón que pretendemos defendernos da agresión de respirar fume de tabaco’.

O SEXO
DOS BISPOS

Ana Bernia, líder do Partido dos Non Fumadores

Xosé Mª Álvarez Cáccamo

‘Ser tolerante con alguén
que envelena o aire paréceme estúpido’
E. Estévez

O cigarro ou a vida?
Realmente é a mesma cousa.
Entón non faría nada por un
cigarro?
Non.
Vendo a súa postura política
entendo que non fuma...
Nunca fumei.
Algún vicio confesábel?
A salsa. Pero bailo menos do
que me gustaría porque os
locais non cumpren a Lei do
Tabaco.
Considérase fumadora pasiva
tolerante?
Ser tolerante fronte a alguén
que está envelenando o aire
que respiramos paréceme
unha estupidez.
Está en guerra cos “viciosos”?
O que facemos é en beneficio
de toda a sociedade. Non somos talibáns.
Por que fundou este partido?
Démonos conta de que a Lei do
Tabaco se cumpre no entorno
laboral. Na hostalería houbo
un intento pero os empresarios
decatáronse de que incumprila
saía gratis. A Administración
non inspecciona locais que están denunciados. Os empresarios pensan que esta lei lles prexudica cando non é certo. Os
non fumadores somos un 70%
da poboación e cada vez estamos máis concienciados.
Entón lidera un partido de rebotados?
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Quizáis ese sexa o calificativo
que nos queren colgar dende
fóra pero temos un talante moi
positivo.
Non pode negar a relación
amor-odio do PNF co tabaco.
É a nosa razón de existir, non
porque haxa tabaco, que seguirá existindo, senón porque
se cumpra a Lei e que se redacte unha normativa que limite totalmente o consumo
nos lugares públicos.
Lei Histórica do Tabaco, re conversión das tabaqueiras...

NOVIDADES

O seu programa semella radical... Non van parecer de dereitas con estas propostas?
O centro neurálxico do partido
é o tabaco e todo o relacionado
con el. Aparte de limitar o seu
consumo en lugares públicos
queremos axudar os fumadores que queiran deixar o hábito. Non somos un partido de
dereitas, esquerdas ou centro
nin de ningunha cor política.
Non temos malos fumes nin
virtuais nin reais.
No caso de descubrirse que a

inxesta de tabaco fose boa para
a cura do cancro ou a sida, que
farían?
Sería fantástico sempre e
cando se consumise de xeito
individual.
Censuraría escenas como as
de Humprey Bogart co cigarro?
A imaxe que deberiamos ter do
tabaco é a dun pulmón negro
ou dos 60.000 mortos que cada
ano produce no noso país.
De fumar a pipa da paz nin falamos...
Só si é virtual.G
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A

curia ultramontana abre a
boca da caverna para emitir sentenza. Descen do púlpito
e cambian o baño de incenso
pola éxtase en olor de multitudes. Baixan á praza pública para
liderar a opinión da familia católica pero falan contra todos
nós. O sermón carpetovetónico
procura un efecto de retroceso
cara ás covas da historia, aos
días da ditadura baixo palio, e o
cínico discurso serve tamén
para invocar a democracia.
Abren a boca dogmática para
condenar os logros do progreso, que non é invento dos lexisladores de hoxe senón conquista da sociedade civil. Dictaminan sobre materias nas que
eles, bispos e cardenais, coengos, vicarios e abades, priores e
presbíteros, entre outras xerarquías dunha empresa caracterizada polo carácter esencialmente antidemocrático da súa
estrutura, son incompetentes
de raíz. Impedidos pola propia
norma a organizárense en célula familiar, execran todas as
formas de agrupamento que
inclúa intercambio sexual non
destinado á procreación. Eles,
estériles por vontade propia,
castigan as prácticas sexuais
non fertilizantes, precisamente
as exercitadas por un número
notábel de membros da milenaria asociación, moitas veces
sen consentimento da outra
parte. Un alto mando do exército eclesiástico, a quen supoñemos incluído no grupo dos
seducidos, argumentou en descargo da debilidade carnal dos
soldados de Cristo:
hai adolescentes
de ambos sexos
que dedican o
tempo libre a
seducir bispos. Unha curiosa especialidade sexual.G

