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M. Obelleiro
Non só a erosión provocada
polos fenómenos naturais
afecta os petroglifos, a man do
home está a provocar o dete-
rioro das laxes arqueolóxicas
situadas no monte Xiabre, nos
concellos de Vilagarcía e de
Caldas. Dende que se localiza-
ron vinte e sete petroglifos para
a súa catalogación en novem-
bro de 2006, o conxunto arque-
olóxico está a verse afectado
pola actividade da tala de árbo-
res e por mor das canteiras.
A Asociación Cultural Barosa,
que traballa a prol da divulga-
ción e defensa do patrimonio
arqueolóxico, denuncia que o
pasado mes de novembro de-
tectáronse traballos de tala de
madeira preto do conxunto
“sen proceder ao balizamento e
sinalización das laxes”. Segun-
do Xesús Rodríguez, membro
de Barosa, “o Distrito Forestal
de Caldas-Salnés descoñecía a
situación das laxes”, entre as
que se atopa un dos tres petro-
glifos máis importantes de Gali-
za. Logo de que a Consellaría de
Cultura lles facilitase os puntos

de situación dos petroglifos, “os
traballos de corta continuaron”.
O balizado do perímetro das la-
xes con cinta plástica chegou
“logo de que realizásemos insis-
tentes xestións”, o que non evi-

tou que as pegadas da maqui-
naria ficasen a escasos centíme-
tros dos petroglifos. 
A asociación láiase da falta de
información e da descoordina-
ción da Administración. Xesús
Rodríguez asegura que “na di-
rección xeral de Minas non sa-
bían do asunto”. Segundo a
Consellaría de Cultura, técni-
cos de Patrimonio visitarán
nos próximos días a zona para
elaborar documentación e pa-
ra estudar que medidas adop-
tar co fin de garantir a integri-
dade das laxes. Mentres tanto,
a pasada fin de semana volve-
ron aparecer novas rodeiras
marcadas e retallos de vexeta-
ción abandonados a carón dos
petroglifos. �
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María Reimóndez

Obedel está na súa mesa á
entrada do concello,

atendendo as persoas que
coma min vimos para cal-
quera trámite e non sabemos
onde dirixirnos. Cando pre-
gunto por “igualdade” a súa
contestación limítase a un
simple e claro: “Iso que é?”.
Sen entrar en cuestións de
debate filosófico decido resu-
mir o asunto como “unha
área do concello”. A súa con-
testación, novamente taxati-
va: “iso non existe”. Despois
de aclararlle que era iso que
antes se chamaba “muller”
indica con xesto desinteresa-
do (a el que lle importará ese
tema, se é un home?) o andar
correspondente.
Mentres subo polas escalei-
ras vou matinando en que
somos demasiadas as perso-
as que descoñecemos en car-
ne propia iso que se denomi-
na “igualdade” e que basica-
mente consiste en que a un-
ha a traten como un ser hu-
mano sen máis, respectando
as particularidades de cada
quen sen metela rapidamen-
te nun conxunto de prexuí-
zos, papeis e corsés desgasta-
dos, un conxunto de  expec-
tativas (dende encargarse da
casa ata depilar as pernas, ter
mozo en feliz monogamia
heterosexual, sacrificarse po-
la familia e os demais...) que
pesan ao pescozo coma un
peso morto. A igualdade, esa
cousa que nos permite ser
quen queremos sen petar en
muros altos de cada vez.
Efectivamente, iso (aínda)
non existe. E moito menos é
unha “cousa de mulleres”
(compendio de palabras de-
ostadas como o de “muller
pública” e que cómpre recu-
perar noutros contextos) se-
nón de toda a sociedade. O
desinterese do bedel é xene-
ralizado e sen que os outros
recoñezan os seus papeis e a
necesidade de cambialos a 
cousa segui-
rá como
está. No
andar
inexisten-
te.�

’’

A actividade das canteiras está a

ameazar o campo de petroglifos.

Hoxendía, Xiabre acolle a explota-

ción dunha canteira que inclúe na

súa cuadrícula unha zona con la-

xes. Segundo afirma Xesús Rodrí-

guez, “outros catro expedientes da

Consellaría de Industria afectan de

cheo o entorno dos petroglifos”.

Os expedientes das canteiras care-

cen de informes que fagan referen-

cia á “afección dos elementos do

patrimonio”. Xesús Rodríguez re-

vela que “tampouco aparecen ale-

gacións dos concellos de Caldas e

Vilagarcía”. A asociación expresa a

súa preocupación sobre o futuro

do conxunto por mor do incumpri-

mento das medidas de precaución

e prevención.�

Proxectos de canteiras
en zonas con petroglifos

A corta de madeira e a ameza
das canteiras cérnese sobre a riqueza arque-
olóxica do monte Xiabre

’’A pasada fin de semana
apareceron novas rodeiras
marcadas e retallos de
vexetación abandonados a
carón dos restos
arqueolóxicos”

XESUS RODRÍGUEZ
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Os prezos da vivenda subiron un 5% durante o 2007, case un punto

máis que a inflación. Estes datos parecen indicar que o sector está desa-

celerándose paulatinamente. Os expertos consideran que é difícil que os

prezos baixen e que si pode producirse unha aterraxe até acabar en con-

sonancia co IPC. Os gobernos galego e central queren axudar a manter o

nivel de construción apostando pola vivenda social.�
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te sentido que implicaron ex-
propiacións e derrubamentos
de edificios que ocupaban o
dominio público marítimo te-

rrestre. Esta nova po-
lítica que practican

tanto o Ministe-
rio de Medio

Ambiente
como o

de Fomento podería significar
unha oportunidade para a illa
de Toralla, non tanto para co-
rrixir a urbanización como
para recuperar os terreos ocu-
pados irregularmente e de-
rrubar as construcións situa-
das no antigo espazo maríti-
mo terrestre.
En 1936 a illa de Toralla medía
5,3 hectáreas. Na actualidade
mide 8,7. O aumento da súa
superficie foi do 64%. Con to-
do, o incremento non corres-
ponde todo a aterramentos
irregulares, unha pequena
parte da zona do edificio de
apartamentos construído na
parte este e outra área central
si contaron con autorización.�

Toralla, a illa que medra
Sucesivos aterramentos sen autorización
aumentáronlle a superficie de 5,3 hec-
táreas a 8,5 e corrixiron a súa inscrición
no Rexistro da Propiedade

os recheos para ir ao Rexistro
da Propiedade e corrixir a ins-
crición inicial das fincas, in-
cluíndo a parte aterrada. Des-
te xeito e paseniño, a illa foi
aumentando o seu tamaño,
mais unha parte gaña-
da ao mar non foi pa-
ra o Estado nin o
concello, senón
que permitiu a
construción de
chalés.
O aumento nun
setenta e cinco
por cento no tama-
ño de Toralla aconte-
ceu nun devalar de cin-
cuenta anos e en todo ese
período as autoridades non
impediron a apropiación da
franxa intermareal. Tampou-
co se sabe de actuacións para
corrixir esta situación.
O Goberno central nacido das
eleccións do 14 de marzo de
2004 proclamou a súa inten-
ción de recuperar espazos
costeiros ocupados ilegal-
mente. Nos últimos tres anos
producíronse actuacións nes-

ra realizar aterramentos que
ampliasen o espazo. Sucesi-
vos recheos legalizáronse me-
diante unha corrección da
inscrición no Rexistro da Pro-
piedade. Os beneficiarios fo-
ron persoas particulares e
empresas.
Unha das partes de Toralla
que máis medrou é a que hoxe
está ocupada por unha urba-
nización de chalés. Outra é
unha zona sen construír. Can-
do as primeiras edificacións
comezaron a ocupar a illa,
non o fixeron na zona inter-
mareal porque era entón e se-
gue a ser, por lei, propiedade
pública. Con tempo, producí-
ronse varios aterramentos
irregulares desa área que
afecta o movemento do mar
nas mareas. Os aterramentos
non foron autorizados, mais
os seus autores aproveitaron

H. Vixande
Hai cincuenta anos, a illa de
Toralla, na ría de Vigo, era en
superficie pouco máis da me-
tade do que é agora. En medio
século aumentou o seu tama-
ño sen que a maioría das ve-
ces houbese autorizacións pa-

’’O Goberno central
proclamou a súa intención
de recuperar espazos
costeiros ocupados
ilegalmente”

Un rañaceos
na illa
A illa de Toralla sitúase na ría
de Vigo, fronte á praia do Vao
na parroquia de Coruxo, cara
o oeste da praia de Samil. No
pasado, houbo asentamentos
castrexos e nos anos sesenta
construíron unha ponte que a
une a terra e un rañaceos que
é visíbel desde moitos puntos
da ría. O acceso á illa estivo

vedado até fins dos anos oi-
tenta. Nese momento, as pre-
sións do concello consegui-
ron que os propietarios reti-
rasen o posto de control si-
tuado na entrada da ponte.
Desa forma e desde aquela, é

posíbel acceder ás dúas
praias que se ven desde terra,
pero outra barreira con garda
impide pasar ao resto da illa,
nin sequera ao dominio ma-
rítimo terrestre. Toralla se-
gue a ser unha illa privada.�

Foto aérea actual da illa de Toralla de Google
e foto dun voo do Goberno americano sobre

a ría nos anos corenta. A parte que medrou
foi a zona verde e todo o exterior

da illa na zona dos chalés.
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a Curra conver-

– residente nun
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M. Obelleiro

C
atedrático de
Historia Con-
temporánea na
USC, escritor e
asesor histórico

de series de televisión, Xavier
Castro (Cangas do Morrazo,
1954) vén de aumentar a súa
frutífera obra de investigación
con Servir era o pan do demo.
Historia da vida cotiá en Gali-
cia. Séculos XIX e XX(Nigratea,
2007), libro que lle valeu o Pre-
mio de Investigación Xesús Fe-
rro Couselo 2007. A piques de
saír á luz a segunda edición,
Castro técenos a historia “de
todos os galegos”.
DDii  qquuee  eexxiisstteenn  vvaarriiaass  hhiissttoorriiaass  ddee
GGaalliizzaa  nnaa  ééppooccaa  ccoonntteemmppoorráá--
nneeaa,,  ppeerroo  nniinngguunnhhaa  ddooss  ggaalleeggooss..
ÉÉ  eessttaa  uunnhhaa  hhiissttoorriiaa  ddee  ggaalleeggooss??
Todas as historias de Galiza fa-
lan dos galegos, que son o su-
xeito. Esta é unha historia de
todos os galegos, con indepen-
dencia do seu nivel económi-
co, da condición sexual e das
idades. Están presentes as xen-
tes que fixeron o país, ricos e
pobres, os que durmían en lei-
to de follato, os que durmían
en colchón de la, os que comí-
an pan negro e os que se ali-
mentaban con pan branco.
Todos están vistos na orde co-
tiá, que é interesante coñecer,
non só a extraordinaria.
CCoommoo  eerraa  oo  rreeppaarrttoo  ddooss  aallii--
mmeennttooss  nnoo  xxaannttaarr??
Tradicionalmente fálase de que
hai un reparto desigual en ter-
mos de clase, de ricos e pobres,
pero facendo micro-historia
apréciase que se produce unha
desigualdade dos alimentos e
dos viños entre homes e mulle-
res. O home ten dereito a unha
ración máis abondosa e a repe-
tir, incluso a comer as partes
máis apetecíbeis. A muller con-
fórmase cunha ración inferior e
mesmo asume unha cultura sa-
crificial de postergarse en favor
do seu home e dos seus fillos va-
róns. Isto é tan natural nelas que
case os seus gustos se adaptan a
esa concepción. Chégalles a
gustar a cabeza do peixe, a pel
do bacallau, o pescozo do po-
lo... a parte menos apetitosa da
comida. Os seus gustos están
estrañamente desvirtuados. 
EEnnttóónn,,  ooss  aalliimmeennttooss  ttiiññaann  uunn--
hhaa  mmaarrccaa  sseexxuuaall..
A boa carne era propia do ho-
me. O máis liviá, como as ver-
duras e o peixe, estaban desti-
nados ás mulleres, xa que se
consideraban pouco nutritivos.
O leite tamén o consumían as
mulleres, nenos e vellos. Pola
súa banda, o viño tiña unha
marca masculina, aínda que ta-
mén o bebían as mulleres. Nos
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emigrar. As mulleres estaban
subordinadas e, ao mesmo
tempo, eran indispensábeis,
porque traballaban arreo. Ocu-
pábanse da casa, das veigas, da
horta, do gando... Exercían ta-
mén unha notábel influencia
social. Os homes adoitaban es-
coitar o seu parecer.�
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as mulleres estaban supedita-
das aos petrucios. O ordena-
mento xurídico discriminaba as
mulleres. O poder era exercido
polos homes e as mulleres ne-
cesitaban a autorización do pai
ou do marido para coller un fo-
ro ou vender unha leira, ou
mesmo para poder viaxar e

rapaza doutra parroquia tiña
que indemnizar os rapaces desa
parroquia. Debía pagarlles unha
bebedela de viño a todos se non
quería alporizalos. A mentalida-
de endogámica era moi forte.
EEnn  qquuee  ssee  bbaasseeaa  ppaarraa  ddeessbboottaarr
oo  mmaattrriiaarrccaaddoo??
O matriarcado é un mito, xa que

malos tratos na casa, na escola
e na rúa. O infanticidio era algo
que acontecía, pero realizábase
con disimulo. Sabíano ben os
curas mercé ao confesionario.
AA  qquuee  ssee  ddeebbííaa  aa  aallttaa  ttaaxxaa  ddee  aabb--
sseennttiissmmoo  nnaa  eessccoollaa??
Os nenos tiñan que traballar na
colleita, na vendima e no coi-
dado dos animais. O absentis-
mo era así difícil de evitar. As
nenas ían menos á escola por-
que traballaban máis. Atendí-
an os irmáns pequenos, mira-
ban polo pote no lume, limpa-
ban, ían a pola auga... Ademais,
os pais consideraban que as
nenas non necesitaban apren-
der a ler, a escribir e a contar
tanto como os seus irmáns.
AAggoorraa  iimmppoorrttaann  mmááiiss  ooss  ffiillllooss
qquuee  ooss  ppaaiiss,,  ppeerroo  aanntteess  aaccoonnttee--
ccííaa  oo  ccoonnttrraarriioo..
A relación paterno-filial mudou
dun xeito moi significativo. Ha-
bía moitos nenos e isto non
axudaba a que a súa estimación
fose moi alta. Hoxendía, hai
poucos rapaces e adoitan estar
sobreprotexidos. Daquela, as
nenas eran menos valoradas
que os nenos. Cando nacía un
neno, os pais dicían, “temos un
pan no forno”. Pola contra, can-
do era nena, non dicían nada.
Nomeadamente, o pai queda-
ba contrariado.
QQuuee  aaccoonntteeccííaa  ccooaa  nnaaiissssoolltteeiirraa??
A situación era problemática,
pero non a estigmatizaban co-
mo facían noutros lugares.
Agora si, acabábaselle a festa,
debían traballar sen descanso
a prol do seu fillo e renuncia-
ban á sexualidade.
QQuuee  ffoorrmmaass  aaddooppttaabbaa  aa  ssaabboo--
ttaaxxee  ccaauussaaddaa  ppoollaa  eennddooggaammiiaa
ffaammiilliiaarr??
Podían ser moi variadas. O mozo
que se atravese a buscar parella
fóra da aldea podía ter proble-
mas. As pelexas entre os mozos
da localidade e os que viñan á
festa eran moi comúns até hai
aínda poucos anos. O mozo que
quixera facerlle as beiras a unha

homes, ser abstemio era mes-
mo problemático. As mulleres
só podían colorear a auga co vi-
ño, en cambio o home tomaba
a súa boa xarra. Tamén había
diferenza en canto aos espazos,
a muller só podía beber na ca-
sa, con discreción, e os homes
podíano facer nas tabernas e na
rúa. Un xornaleiro bebía ao día
dous ou tres litros de viño. Os
contratos adoitaban incluír uns
pitos para fumar e un par de li-
tros de viño, claro que era moi
frouxo. Nas zonas vitícolas, o
bo viño reservábase para a ven-
da e os produtores bebían un
viño de segunda fermentación
ou mesturado con froitas.

AA  qquuee  ssee  ddeebbeeuu  oo  ééxxiittoo  ddooss  ccaassii--
nnooss  ee  ccaaffééss??
Eran a expresión da sociabilida-
de burguesa e pequenoburgue-
sa. Eran só para homes, agás
nas ocasións especiais, como os
bailes. Nos cafés tamén se ofre-
cía servizo de escritura. O café e
o vaso de auga con bicarbonato
podían levar incorporados o
tinteiro, a pluma e unhas cuarti-
llas. A calefacción tamén xoga-
ba un papel importante porque
nas casas pasábase moito frío.
Era moi habitual ir aos casinos e
cafés polo nivel de confort que
ofrecían, polo mobiliario de ca-
lidade, con chaise longue... Os
casinos e os cafés equivalían á
taberna dos traballadores.
QQuuee  ppaappeell  ddeesseennvvoollvvííaann  ooss  nnee--
nnooss  nnaa  ssoocciieeddaaddee??
No medio rural, os nenos tra-
ballaban dende que tiñan for-
zas para facelo, pois a compa-
ñía familiar labrega necesitaba
a cooperación de todos os seus
integrantes. “Ben noviños, xa
gañaban o pan que comín”,
adoitaban dicir os pais. Na casa
era moi común enfaixar os ne-
nos, o que retardaba o seu de-
senvolvemento motriz. En rela-
ción ao que sucede hoxe, os ra-
paces medraban nunha at-
mosfera máis violenta, recibían

Xavier Castro
‘O matriarcado é un mito,
as mulleres estaban supeditadas aos petrucios’

AA  rroouuppaa  qquuee  eexxppooññeenn  nnooss
mmuusseeooss  nnoonn  éé  aa  qquuee  aa  xxeennttee
ccoorrrreennttee  ppuuññaa  aa  ddiiaarriioo..  CCoommoo
eerraa  aa  iinndduummeennttaarriiaa??
A que habitualmente se exhibe
nos museos é a roupa de gala, a
que vestían os ricos os domin-
gos. É dunha minoría, non é
nada representativo. Os deta-
lles da vestimenta enxebre,
tanto feminina como masculi-
na, están recollidos na obra.
Fago unha serie de aprecia-
cións e comento como devece
a indumentaria enxebre, que
entra en decadencia nos anos
vinte do século pasado. Os pri-
meiros anos do século XX mar-
caron o paso da monteira á
tpucha que puñan os labregos.
PPoorr  qquuee  ddeevveecceeuu  oo  ttrraaxxee  ttrraa--
ddiicciioonnaall??
Decaeu o cultivo do liño e as
estruturas de comercializa-
ción eran moi primarias, sa-
bíase que os segadores gale-
gos que ían cara a outras par-
tes do Estado levaban unha
peza de liño para vender. A
propia uniformización dos
costumes tamén afectou. As
revistas de moda chegaban
ás vilas e ás cidades, mesmo
se vendían nas feiras. Consi-
derábase que a roupa confec-
cionada era de señoritos. A
roupa enxebre non tiña o
mesmo prestixio.
CCoonnttaa  nnoo  lliibbrroo  ccoommoo  aapprroovveeii--
ttaabbaann  aa  rroouuppaa  ddee  ppaaii  aa  ffiillllooss..
As mulleres facían a roupa na
casa e adaptábana do pai ao fi-
llo maior e de este pasaba ao
seguinte. Non se tiraba nada,
aproveitábase todo até o final.
Cando desafiuzaban unha fa-
milia de sete ou oito persoas,
todos os mobles, trebellos e
roupa collían nun carro de

bois. A roupa tiña pouca cor,
predominaba o pardo. Ade-
mais, por mor da lareira, a rou-
pa estaba afumada, moi man-
chada e con graxa. Cando mo-
rría alguén e tiñan que poñer-
se de loito, non podían com-
prar roupa. Porén tinguían de
negro a pouca roupa que ti-
ñan. Para combater a friaxe,
botaban enriba da cama toda
a roupa que tiñan, porque non
había sabas, ou como moito,
había unha. Durmían coa rou-
pa de traballar, mollada e sua-
da, cos problemas de saúde
que isto supuña.
NNoo  lliibbrroo  ccoonnttaa  qquuee  ppaarraa  sseerr  ssee--
ññoorriittaa  hhaabbííaa  qquuee  lleevvaarr  ccoorrsséé..
As mulleres vilegas, urbanas e
burguesas levaban corsé por-
que facía boa figura. Ade-
mais, había un aspecto mo-
ral, xa que disimulaba as for-
mas femininas. As aldeás non
podían levar corsé. Esta peza
tiña connotacións eróticas.
Había toda unha erótica-an-
tierótica do corsé. Castelao e
os homes da época conside-
raban que os seus achega-
mentos eróticos batían con

esa fronteira infranqueábel. 
AA  ffaallttaa  ddee  lliimmppeezzaa  eerraa  ttaann  aaccuu--
ssaaddaa  ccoommoo  ssee  tteenn  aappuunnttaaddoo??
Hoxe resultaríanos insufríbel
vivir naquela época. A roupa
lavábase moi poucas veces.
Aínda que os xabróns se fací-
an na casa, eran escasos. A hi-
xiene persoal era elemental.
Había unha concepción po-
pular e mesmo científica da
hixiene moi distinta á actual.
Pensábase que os baños eran
excesivos e contraproducen-
tes. Antes de que se descubri-
sen os virus e bacterias, críase
que o lixo era unha capa pro-
tectora que impedía que os
miasmas mórbidos que pu-
lulaban polo éter puidesen
entrar polos poros da pel. Na
mentalidade popular seguiu-
se pensando que coa auga
hai que ir con certa pruden-
cia. As necesidades maiores
adoitaban facelas na horta e
así empregábanas como es-
terco. Nalgunhas casas labre-
gas facían un buraco que ía
dar sobre o cortello. Isto mes-
turábase co toxo e servía co-
mo estrume.�

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

‘Antes críase que a sucidade
era unha capa protectora que impedía
que os miasmas entrasen na pel’

O infanticidio era algo
que acontecía, pero
realizábase con disimulo.
Sabíano ben os curas mercé
ao confesionario””

’’

O mozo que quixera facerlle
as beiras a unha rapaza
doutra aldea tiña que
indemnizar os rapaces desa
parroquia””

’’
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PERSOAS
OU
PERSONAXES

Xavier López Rodríguez

Se un can ten a rabia, bóta-
se á súa imaxe reflectida

na auga. Iso din. Se está san,
se cadra, bebe, se cadra, me-
xa na pucharca. Diante dun
espello, tranquilas ou carra-
xentas, as persoas temos un-
ha maior variedade de com-
portamentos. Fizcañas a ma-
zo. Hai quen se ve potente,
especial. “Que animal, que
guapa son”, seica dicía unha
moza do meu lugar. Outros
nunca se gustan, así que pro-
curan non mirarse aos ollos.
Teimas da auto estima, sem-
pre mal repartida. Se un ve
dúas cabezas no espello, de
entrada tampouco ten que
apurarse. Xente con dúas ca-
bezas sempre houbo, ou
non? Se non é iso, a visión
pode ter que ver coa esquizo-
frenia, o bo e o malo que un
leva dentro querendo verse
no espello ao mesmo tempo.
Pero tamén pode ser porque
hai moita xente na casa, per-
soas con idénticas présas e
cun só baño con espello.
Din que o sorriso é o que nos
diferencia dos animais. Claro
que os nosos curmáns, os
monos, ou mesmo os burros,
tamén amosan os dentes en
acenos que sorrisos seme-
llan. Se cadra, o que nos fai
diferentes é a capacidade de
simulación, a falsidade, a
multitude de capas que po-
demos chegar a ter. Máis que
animais, cebolas. Máis que
persoas, personaxes. Este ca-
ra de can, será tan retorcido
como parece ou terá unha
segunda cara para os ami-
gos? Este babiolo, será tan
mansiño como semella ou
estará agardando a que baixe
os brazos para espetarme o
coitelo? Somos o que parece-
mos ou pasamos pola vida
empeñados en parecer o que
non somos? Ser ou parecer,
ese é o dilema. A
opción, na 
maioría dos
casos e a
maior
parte do
tempo, é a
actuación.�

’’

a Curra conver-

– residente nun

NZÁLEZ

XI PARA IR AO MÉ-

de orixe uruguaio e veciña de
Mos, que grazas á súa inde-
pendencia económica fará re-
alidade un dos seus soños
proximamente: viaxar ao Uru-
guai para visitar a súa familia
que non ve dende hai moito
tempo.
“Tamén vou a autoescola, aín-
da que a deixei de momento, e
practico a natación e o sendei-
rismo”, engade esta moza con
inquietudes que pasa parte do
seu tempo libre en internet
para buscar información e co-
municarse coa súa familia
uruguaia e soña con poder ter
a súa propia cabana de ma-
deira “como as das estacións
de esquí”.
A paixón polas motos, o envío
de mensaxes polo móbil e dar
paseos en bicicleta son as afec-

aceite, fago os carteis coas ho-
ras e pico as pegatinas”, resu-
me Valerio,  de 31 anos, natural
de Catoira, que dende hai catro
anos traballa a media xornada
na ITV arousá. Estas tarefas ta-
mén as realiza Ana Laura en O
Porriño, que fai xornada de 8
horas en horario intensivo de
8,30 a 15,00 horas dende hai
cinco anos.
“Estou contenta con este tra-
ballo e síntome moi a gusto”,
explica Ana Laura de 34 anos,

cións de Valerio que soña con
poder ter a súa propia moto de
cor marela. Este inquieto orde-
nanza ao que lle chega co co
son que emite algún vehículo
para saber se vai superar o exa-
me da ITV ou non, confesa es-
tar feliz no seu posto que non
cambia a pesares de ter recibi-
do máis dunha oferta laboral.
“Varios talleres do polígono
ofrecéronme ir traballar con
eles pero eu estou moi a gusto
aquí”, confesa Valerio, coñeci-
do pola súa simpatía e eficien-
cia no entorno no que se atopa
a estación de ITV, dato que co-
rrobora Pepe Parada, supervi-
sor da planta que define a Vale-
rio como un empregado máis
“moi voluntarioso, con iniciati-
va propia que sempre está dis-
posto a botar unha man”.�

Eva Estévez

Ana Laura Rodríguez e Valerio
Bouzas son dous dos compo-
ñentes do equipo humano de
Supervisión e Control, a em-
presa concesionaria do servizo
de Inspección Técnica de Ve-
hículos en Galicia dende hai
cinco e catro anos respectiva-
mente. Estes dous mozos son
ordenanzas nas estacións de
Porriño e Vilagarcía de Arousa
e exemplifican o traballo que
fan 15 discapacitados intelec-
tuais nestas estacións. Ao igual
que os seus compañeiros de
posto ocúpanse de que as ins-
talacións polas que cada día
pasan centos de condutores
estean limpas e a punto.
Como o resto dos seus compa-
ñeiros e compañeiras de esta-
ción, Valerio e Ana Laura traba-
llan con ilusión, pendentes de
facer o seu cometido e de facili-
tarllo aos demais. O emprego,
ademais de subirlles a autoesti-
ma, deulles seguridade e unha
independencia que se traduciu
en calidade de vida para eles,
as súas familias e os seus com-
pañeiros de estación que viron
como o ambiente laboral me-
llorou coa súa chegada.
“Limpo, frego, quito os lixos do

AALDEAGLOBAL.6. ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Eu tamén traballo
Ana Laura e Valerio son dous ordenanzas
de estacións da ITV que coa súa
discapacidade intelectual e
espontaneidade humanizan o ambiente
laboral no que se desenvolven
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Valerio Bouzastraballa na ITV de Vilagarcía e [á dereita] Ana Laurafaino na do Porriño.                                                                                                                                                                                                                  PACO VILABARROS

A rede galega de estacións de
ITV normaliza dende setem-
bro de 2000 a contratación de
persoas con discapacidade
intelectual. Esta decisión em-
presarial, que a día de hoxe
conta con 15 beneficiarios, foi
deseñada para as instalacións
máis grandes de Supervisión
e Control. “Tiñamos unha ne-
cesidade de mellorar a limpe-
za e orde das nosas instala-
cións e vimos que traballando
con asociacións de discapaci-
tados situadas preto de cada
estación poderíamos integrar
a estas persoas”, resume Mer-

cedes Olmedo, responsábel
de Recursos Humanos da
empresa. “Para estes empre-
gos, ao revés que pasa noutras
empresas, primeiro creamos
os postos á medida. Despois
desenrolamos un período de
formación e proba coa axuda
dunha preparadora laboral
con distintos candidatos re-
comendados por asociacións
antes de elixir o futuro empre-
gado ”, engade Amalia Cam-
po, psicóloga da empresa e
coordinadora do proceso de
selección e seguimento des-
tes traballadores. 

Despois de oito anos tanto
Mercedes Olmedo como
Amalia Campo consideran su-
perado o obxectivo funda-
mental deste programa: a inte-
gración total e a consideración
de cada unha destas persoas
de entre 20 e 45 anos como un
integrante máis da plantilla de
Supervisión e Control. 
“Non podemos negar que to-
do este proceso tivo dificulta-
des, pero afrontámolas por-
que dende un principio tive-
mos claro que era un proxecto
cun compromiso serio”, reco-
ñece a psicóloga.�

Integración total
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mos a presentar recursos diante
do Tribunal de Estrasburgo.
O acordo non supón ningunha
condición común de negocia-
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CiU, PNV e BNG propoñerán pontos comúns nos seus programas
Reforma do Senado, do Tribunal
Constitucional  e da presenza en Europa

cuberta da relación entre sexo e
procreación, o pai non existía.
Daquela deberían ser todos ho-
mosexuais sen referencia de rol
paterno, e non foi o caso. A pro-
tección dos fillos era tarefa de
todo o grupo. A familia sería da-
quela nai-fillo ou grupo. Matri-
monio non había porque non
había herdanza que transmitir.
Só cando se descubriu a pater-
nidade biolóxica e o pai, xa
dono de propiedade privada,
precisou amosar quen era o seu
fillo para doarlle o seu patrimo-
nio, foi cando a sociedade pa-
triarcal artellou o matrimonio
(que debería chamarse patri-
monio) para apropiarse da nai
dos seus fillos varóns, herdeiros
de algo que non podía levar ao
outro mundo. Así que deixémo-
nos de lerias, que a familia nin é

FAMILIA, PROPIEDADE
PRIVADA E ESTADO

Se mal non lembro este é o ti-
tulo dun fermoso libro de Frie-
drich Engels, escrito no século
XIX. Para que digan que o deci-
monónico é retrógrado! A inxe-
rencia do Estado Vaticano no
español airea unha loita non su-
perada ao longo dos séculos. A
moral católica burguesa e o seu
concepto de familia que lle que-
ren impoñer á sociedade civil,
comungue ou non. Se lésemos
un pouco de antropoloxía e his-
toria do pensamento en vez de
ver tanta televisión non teria-
mos por certo todo canto escoi-
tamos.
Desde a Prehistoria houbo sexo,
relacións de parentesco, amor e
grupos sociais. Mais até a des-

ese piar da sociedade do que fa-
lan, nin é nada único nin ina-
movíbel. A familia mudou cos
tempos. Houbo matrimonio
grupal, poligamia, poliandria,
matrimonio indisolúbel… Pou-
cos falan hoxe do débito conxu-
gal ou daquilo de “até que a
morte nos separe”. Porque a de-
mocracia vai entrando tamén
nesta institución, grazas a Deus.
Mais é a sociedade civil e o Es-
tado aconfesional quen teñen
que lexislar a protección dos
individuos. Asegurar o benes-
tar sen coartar a liberdade indi-
vidual nin discriminar os cida-
dáns por razón de escolla se-
xual ou modo de organizar os
seus afectos ou convivencia. O
piar da sociedade non é a fami-
lia senón o cidadán sen distin-
guir a súa condición (solteiro,

casado, divorciado, viúvo…)
Todos deberiamos estar prote-
xidos e que cadaquén, na pri-
vacidade, decida sobre a súa

CARTAS

ción de pactos postelectorais,
nin compartir outros aspectos
de programa ou de voto no
Congreso. �

familia. O demais é voltar aos
tempos da Inquisición.�

Iolanda Teixeiro
(Ferrol)

X.C.
As tres formacións nacionalis-
tas principais de Euskadi, Cata-
luña  e Galicia fixeron público
un compromiso común de
apoio mutuo en diversas pro-
postas políticas que se incluirán
nos programas electorais de
cada organización para o vin-
deiro proceso electoral do 9 de
marzo. Trataríase de "avanzar
cara ao recoñecemento do ca-
rácter plurinacional do Estado"
e refírense á  estrutura político-
institucional e á representación
en Europa das comunidades
autónomas respectivas.

A proposta que BNG, CiU e
PNV recollerán nos seus pro-
gramas en canto ao Senado su-
poría a especialización da cá-
mara en todo o que atinxe á le-
xislación  territorial. O procede-
mento de elección de senado-
res modificaríase por completo,
sendo todos eles elixidos polos
parlamentos autónomos res-
pectivos e regulando o dereito a
veto en materias de competen-
cia exclusiva.
Para o Tribunal Constitucional
as tres forzas solicitan un medio
de designación mixta, con in-
tervención do Estado e das au-

tonomías. O alto tribunal debe-
ría acentuar o seu carácter arbi-
tral e igualaríase a capacidade
de suspensión cautelar de leis
cando unha autonomía pre-
senta un recurso de constitu-
cionalidade se afecta a unha
competencia exclusiva, un po-
der que hoxe só ten o goberno
central.
Finalmente as tres forzas levan
nas súas propostas unha modi-
ficación da presenza en Europa.
Dunha banda trataríase de pro-
mover a circunscripción electo-
ral por autonomía; por outra
adquirir capacidade para parti-
cipar directamente nos Conse-
llos Sectoriais en temas de com-
petencia propia e tamén, nestas
mesmas cuestións, conseguir o
dereito dos gobernos autóno-

XOSÉ LOIS

ELECCIONS XERAIS

Anxo Quintana e Artur Mas durante a campaña electoral das autonómicas-2005.
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drid. É unha persoa moi pró-
xima ao alcalde de Lugo, Xosé
López Orozco.

CARAS COÑECIDAS NO SENADO. Para o
Senado, o PSdeG volve usar a
estratexia de primar os seus
candidatos preferidos colo-
cándoos á beira doutros con
apelidos máis avanzados no
abecedario para garantir que
estean nos postos de cabeza,
xa que para a Cámara Alta as
listas son abertas e sempre
saen beneficiados os candida-
tos que, por causa do apelido,
están no topo da lista.
En Lugo repite como candi-
dato destacado o xa senador
Luís Anxo Lago Laxe. Por Pon-
tevedra a máis destacada é
Carmela Silva, a actual conce-
lleira de Urbanismo en Vigo e
ex deputada estatal. Por Ou-
rense terá a oportunidade Mi-
guel Fidalgo Areda, ex alcalde
de Ribadavia, que tamén foi
deputado autonómico.�

POLÍTICA.9.

C.L.
Os ministros galegos César
Antonio Molina e Helena Es-
pinosa encabezarán as listas
das provincias da Coruña e
Ourense, respectivamente.
Nas outras dúas provincias
permanecen as cabezas de
lista de hai catro anos: Xosé
Blanco, por Lugo; e Antón
Louro, por Pontevedra.
A necesidade de encadrar os
membros do gabinete de José
Luis Rodríguez Zapatero dei-
xou sen moita capacidade de
manobra a dirección galega
do PSOE, que tampouco fixo
apostas sorpresivas nas listas
ao Senado.
Talvez a maior novidade sexa a
presenza como número dous
pola provincia de Pontevedra
de Marta Estrada Ibars. Esta
profesora de Química nun ins-
tituto de Vigo foi escollida pola
militancia. Nunca ocupara car-
gos políticos relevantes nin de-
sempeñara ningunha función

pública. Segura de que vai ser
elixida como nova deputada,
xa prometeu servir de correa
de transmisión entre o Con-
greso dos Deputados e Vigo.
En Ourense repetirá como
deputado Alberto Fidalgo
Francisco. Este médico de
Monterrei, nacido no 1958, xa
estaba en Madrid. Tamén es-
taba xa no Congreso Carme

Marón, un peso pesado do
PSdeG coruñés que repite
candidatura. A súa presenza
testemuña a fortaleza das si-
glas na cidade.
En Lugo a segunda na lista será
Margarita Pérez Herraiz. Lu-
cense do 1955, entrou no par-
lamento galego canda o conse-
lleiro de Traballo, Ricardo Va-
rela, e agora probará en Ma-

ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008
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Dous ministros nas listas do PSdeG

O PP aposta por candidatos veteranos en Madrid

Emilio P. Touriño cos catro cabezas de lista do PSdeG-PSOE. PEPE FERRIN/AGN

Damián Villalaín

Renxía, certamente, que
o Goberno de España

se autodenominase “Go-
bierno de la Nación”, pois
tan asertivo carimbo resul-
taba excluínte e imperial
para aqueles que negan a
identidade entre nación e
Estado. Pero que tamén o de
Goberno de España se lea
como un signo do que os
máis alarmados chaman
“ameaza españolista” xa
non o vexo tan doado.
A clave do malestar naciona-
lista está seguramente no uso
mesmo da palabra “España”,
pois non son poucos os que
afirman que Cataluña e o
País Vasco “non son Es-
paña”. Mesmo en Galicia hai
algunhas persoas e socieda-
des convencidas dese ex-
tremo. Porén, só en tempos
recentes adquiriu a verba
“España” connotacións de
alleidade para o naciona-
lismo galego. Castelao gus-
taba de “humedecela”, se-
gundo dicía, cun “H” co que
lembraba as súas plurais fon-
tes medievais. Pero nunca
estimou que “Hespaña” fose
unha nación allea ou ini-
miga. É máis: nin sequera
pensaba que a tal España
fose unha nación, senón un
territorio no que convivían
varias nacións, unha das ca-
les, Castela, se apropiara da
construción política e da de-
finición lingüístico-cultural
do Estado, desa España que
debería recuperar, para ser
viable, a súa diversidade na-
cional orixinaria.
Compartindo, con algúns im-
portantes matices, esa visión,
paréceme un acerto a deno-
minación, que é obxectiva, in-
cluínte e non nacionalista. Ao
fin e ao cabo, nin sequera os
que non se senten españois
poderán negar que viven no
territorio dun Estado que se-
gue a chamarse España, e que
comprende a Iberia, agás Por-
tugal, Andorra e Xibraltar.
Cousa ben distinta é que iso
guste, dis-
guste ou
r e s u l t e
i n d i f e -
rente.�

GOBERNO 
DE ESPAÑA

’’

ELECCIONS XERAIS

Antonio Erias, pola Coruña;
Xoaquín García Díez, por
Lugo; Celso Delgado, por Ou-
rense e Ana Pastor, por Pon-
tevedra, son as cabezas de
lista do PP para as eleccións
xerais do 9 de marzo. Os catro
candidatos teñen experiencia
como parlamentarios en Ma-
drid e a dirección galega do
partido confía neles polos
seus amplos coñecementos
nas materias fundamentais,
segundo os populares, no fu-
turo inmediato de Galiza: a
economía; a agricultura, gan-
daría e pesca; as infraestrutu-
ras e a sanidade.
Antonio Erias ten ampla expe-
riencia política. Catedrático
da Universidade da Coruña,
fora xa cabeza de lista hai ca-
tro anos. Daquela a súa lista
gañara na provincia e dentro
da oposición chegou a ser vi-

ceportavoz de Economía e
membro da comisión de Me-
dio Ambiente.
Xoaquín García Díez tamén li-
derou a lista popular no 2004.
Foi portavoz para asuntos
pesqueiros do Grupo Popular
e candidato á alcaldía de

Lugo. Curiosamente, o apoio
de García foi fundamental
para que o alcalde, o socialista
Orozco, puidese aprobar os
orzamentos.
Celso Delgado presume de
converter a Ourense na ter-
ceira provincia que máis vo-

tou o PP en todo o Estado. Foi
portavoz nesta lexislatura na
área de infraestruturas gale-
gas e participou na redacción
do programa electoral para
estas eleccións. Tamén acu-
mula experiencia na Cámara
galega, onde foi deputado e
vicepresidente.
Ana Pastor encabeza a lista de
Pontevedra (tamén repite) e
perfílase como unha das polí-
ticas fundamentais de gañar
Mariano Raxoi os comicios. A
que fora ministra de Sanidade
é unha estreita colaboradora
do presidente do PP e ten am-
pla experiencia en temas de
saúde. Arestora é secretaria de
Políticas Sociais no partido e
está considerada como un dos
máis fortes apoios de Raxoi en
Galiza. Pero polo momento, o
partido considera que sería
útil en Madrid. �

Alberte Núñez Feixóo co portavoz económico do PP, Arias Cañete. RAMSÉS/AGN
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Eva Estévez

A
secretaria xeral
de Benestar So-
cial, María Xe-
sús Lago, vén de
presentar o An-

teproxecto de Lei que regu-
lará o futuro Sistema Galego
de Servizos Sociais, unha nor-
mativa que aspira a universa-
lizar e achegar a todos os gale-
gos os servizos sociais.

NNaa  pprreesseennttaacciióónn  ddoo  AAnntteepprroo--
xxeeccttoo  ddee  LLeeii  ddee  SSeerrvviizzooss  SSoo--
cciiaaiiss  ddeeffiinniiuussee  ccoommoo  oo  ccuuaarrttoo
ppiiaarr  ddoo    EEssttaaddoo  ddee  BBeenneessttaarr..
NNoonn  éé  ddeemmaassiiaaddoo  aammbbiicciioossoo??
Para construír un Sistema Ga-
lego de Benestar precisamos
unha base xurídica que lle dea
soporte e no anteproxecto se
lle dá ao que está sendo e vai a
ser este sistema galego de be-
nestar. 
GGaalliizzaa  vvaaii  eessttaarr  ppoorr  ddiiaannttee  eenn
ppoollííttiiccaa  ssoocciiaall  rreessppeeccttoo  ddoouu--
ttrraass  aauuttoonnoommííaass??
Sería demasiado orgulloso di-
cir que vai ir por diante, pero
vai estar a altura doutras co-
munidades. Temos que ter en
conta que Galiza até o de
agora sempre estivo á cola no
desenvolvemento dos servi-
zos sociais. Con esta lei imos
estar á altura dun país preocu-
pado pola súa xente.
LLeennddoo  oo  tteexxttoo  ppeerrccííbbeessee  uunn
ccaammbbiioo  ccoonncceeppttuuaall  ddaa  vviissiióónn
aassiisstteenncciiaall  ddooss  sseerrvviizzooss  ssoocciiaaiiss......
Pretendemos superar esa vi-
sión arcaica e traballar para que
vaian dirixidos a toda a cidada-
nía. Hai que superar a visión
como servizos para pobres,
persoas vulnerábeis ou servizos
de espera, en vez de ser servizos
activos. Esta lei incorpora a
evolución da realidade social
deste país e dá resposta xurí-
dica a este cuarto piar do Es-
tado do Benestar que quere-
mos que sexa este Sistema Ga-
lego de Servizos Sociais. 
CCaalleess  ssoonn  aass  pprriinncciippaaiiss  nnoovvii--
ddaaddeess??
A nova estrutura contempla os
servizos sociais como servizos
universais que se converten en
dereitos obxectivos que a Admi-
nistración ten a obriga de cum-
prir. Nacen dous instrumentos

moi áxiles de xestión que son a
Axencia Galega de Servizos So-
ciais e a Axencia Galega de
Atención a Menores. Hai un
novo financiamento para a
construción do sistema galego
de benestar onde se ve que a in-
tención política deste goberno
ten unha plasmación econó-
mica e técnica. É a primeira vez
que se pretende comprometer
o orzamento da Xunta de Gali-
cia para o desenvolvemento da
política social e tamén por parte
dos Concellos e doutras admi-
nistracións para que o benestar
sexa unha responsabilidade das
administracións públicas no
seu conxunto. 

TTiivveerroonn  ccoommoo  rreeffeerreenncciiaa  aall--
ggúúnn  ssiisstteemmaa  xxaa  ooppeerraattiivvoo??
Fixemos un grupo de redac-
ción propio no que desenvol-
vemos e analizamos cales
eran as carencias que tiñamos
neste momento na nosa base
xurídica actual e cara onde
queriamos ir. Loxicamente ta-
mén fixemos unha aproxima-
ción cara a outras lexislacións
e sistemas de servizos sociais.
CCaannttooss  sseeccttoorreess  ppaarrttiicciippaarroonn
nnoo  eeqquuiippoo  ddee  rreeddaacccciióónn??
Este anteproxecto de lei é o re-
sultado dun proceso de parti-
cipación. Técnicos, avogados,
profesionais dos servizos so-
ciais -psicólogos, traballado-
res e asistentes sociais-. Pero
presentouse a toda a socie-
dade coa posibilidade de in-
troducir propostas directa-
mente. Todo o mundo puido
facer as súas achegas. Terá
que ir ao Parlamento e alí po-
derá sufrir algún cambio mais
penso que poucos antepro-
xectos chegarán ao Parla-
mento co nivel de coñece-
mento que pode ter este.
CCaall  vvaaii  aa  sseerr  aa  pprriinncciippaall  ddiiffee--
rreennzzaa  ccoo  aaccttuuaall  ssiisstteemmaa  aassiiss--
tteenncciiaall??
Estamos falando de dereitos e
dunha tarxeta asistencial que

vai a equiparar a todo o
mundo á hora de acceder ao
sistema de servizos sociais,
dun profesional de referencia
cun expediente único, dun
servizo profesionalizado, in-
terdisciplinar, con mecanis-
mos de xestión e financia-
mento suficiente. 
AA  mmeettaa  éé  oo  pplleennoo  ffuunncciioonnaa--
mmeennttoo  ddeessttee  sseerrvviizzoo  aa  sseeiiss
aannooss  vviissttaa......
Este sistema ten un percorrido e
esperamos que estea a pleno
rendemento no 2014. Iso non
quere dicir que teñamos que es-
perar a ese ano para ter un Sis-
tema Galego de Benestar, senón
que xa estamos dando pasos
importantes para crear infraes-
truturas, servizos e programas. 
CCaannttoo  vvaaii  ccuussttaarr??
Non podo dicilo. Este proxecto
de Lei nace con garantía de su-
ficiencia económica e nós que-
remos fornecer estas cantida-
des. Fixemos unhas estima-
cións do que precisamos e loxi-
camente haberá que poñelas
no tempo. Cando dicimos que
queremos que a Xunta de Gali-
cia destine o 7% dos seus orza-
mentos a servizos sociais esta-
mos falando de 800 millóns de
euros. E a isto haberá que enga-
dir o financiamento por parte
das administracións locais, que
variará entre o 4 e o 7% dos seus
orzamentos dependendo do
tamaño dos concellos, e todo o
que se destine por parte da Ad-
ministración Xeral do Estado.
QQuueenn  vvaaii  tteerr  ddeerreeiittoo  áá  ““TTaarrxxeettaa
SSoocciiaall  GGaalleeggaa””??  
Todos os cidadáns de Galiza.
Nela terán o número que
identifique o seu rexistro no
sistema e un centro de refe-
rencia con un profesional de
referencia igual que agora te-
mos un centro de saúde e un
médico de cabeceira. 
VVaaii  sseerr  oobbrriiggaattoorriiaa??
Para ser atendido haberá que
ter esa tarxeta que se lle vai a
dar a todo o mundo.
OOss  rreeqquuiissiittooss  sseerráánn  ppaarreecciiddooss
aaooss  ddaa  ttaarrxxeettaa  ssaanniittaarriiaa??
Ser galego ou galega e vivir en
Galiza, nada máis. 
OO  ddooccuummeennttoo  mmeenncciioonnaa  aa
ggrraattuuiiddaaddee  ee  oo  ppaaggoo  ddooss  sseerrvvii--
zzooss..  CCaall  vvaaii  sseerr  oo  bbaarreemmoo??
As persoas que non dispoñan

de recursos van poder acceder
gratuitamente a todos os ser-
vizos. E as que dispoñan dun
maior nivel de renda contri-
buirán en función do que se
determine no desenvolve-
mento regulamentario unha
vez que se aprobe a Lei. 
AA  ffiigguurraa  ddoo  pprrooffeessiioonnaall  ddee  rree--
ffeerreenncciiaa  vvaaii  sseerr  ccllaavvee..  QQuuee  ppeerr--

ffiill  pprrooffeessiioonnaall  tteerráá??  
En principio será o traballador
social do centro de servizos
sociais de atención primaria.
Isto non impide que unha vez
que o particular entre no sis-
tema, sexa atendido polo pro-
fesional máis idóneo en fun-
ción da súa problemática. Fa-
lamos de unidades de inter-
vención social compostas por
psicólogos, educadores so-
ciais e traballadores sociais. 
EEssttáá  pprreeppaarraaddoo  oo  ssiisstteemmaa  ppaarraa
aaffrroonnttaarr  eessttee  nnoovvoo  sseerrvviizzoo??
Estamos a piques de publicar
un mapa galego de servizos so-
ciais e temos identificadas ca-
les son as necesidades e cales
deberían ser as ratios de profe-
sionais que debe ter cada un

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

’’Cando dicimos 
que queremos que a Xunta
de Galicia destine o 7% dos
seus orzamentos a servizos
sociais estamos falando de
800 millóns de euros”

Mª Xesús Lago
‘Estamos levantando
o cuarto piar do Estado de Benestar’

’’Con esta lei imos estar
á altura dun país
preocupado pola súa xente”
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dos concellos en función da
súa tipoloxía. Establecemos
cinco tipos de áreas sociais: as
urbanas, metropolitanas, se-
miurbanas, rurais e rurais es-
pecialmente dispersas, e en
función das súas característi-
cas  establécense uns ratios
idóneos para que as persoas
poidan ser atendidas dunha
maneira óptima.
EExxiisstteenn  iinnffrraaeessttrruuttuurraass  ppaarraa
lleevvaarr  aa  ccaabboo  eessttee  rreettoo??  
Haberá que facer máis equi-
pamentos. Pero non se fai cun
chiscar de dedos: faise cunha
política social axeitada, cunha
ferramenta xurídica válida,
con equipamentos e coa im-
plicación de todos os sectores
e axentes.�

POLÍTICA.11.

A.G.N.

Carlos Aymerich

Áunha menos un cuarto
da madrugada do mar-

tes día 12 de xaneiro afundiu
o arrastreiro Cordero por
causas que aínda se descoñe-
cen. A radiobaliza emitiu o si-
nal de socorro que, recibido
na estación espacial de Mas-
palomas foi remitido ao Cen-
tro de Coordinación de Sal-
vamento con sede en Ma-
drid. O caso é que os primei-
ros medios aéreos só chega-
ron ao lugar do sinistro con-
tra as tres e media da noite e,
por motivos aínda sen escla-
recer, non foron quen de res-
catar os mariñeiros do Cor-
dero. Os sobreviventes dé-
benlle a súa vida a outros
arrastreiros que, presentes
no lugar do naufraxio desde
os primeiros momentos, fo-
ron quen os sacaron do mar.
Seica contamos con máis
medios de salvamento. Seica
a inspección de traballo está
a loitar decididamente con-
tra a sinistralidade laboral.
Mais o caso é que nos primei-
ros 15 días de Xaneiro xa son
12 os mariñeiros e marisca-
dores mortos en augas de
Galiza. Por xa non falar da ex-
plotación laboral, lindante
coa escravitude, desvendada
tamén polo Cordero: inmi-
grantes indonesios a traba-
llaren por menos de 300 eu-
ros ao mes, durmindo nos
propios barcos, traídos por
intermediarios que andan a
os ofrecer directamente po-
los portos.
Tal e como o naufraxio do
Cordero demostra nin a ins-
pección de traballo nin o sal-
vamento marítimo, aínda en
mans estatais, son precisa-
mente un exemplo de boa
xestión. Emilio Pérez Tou-
riño e Alberto Núñez Feixóo,
PP e PSOE, non cansan de re-
petir que as competencias
non son importantes. Qui-
zais non para eles. Mais os
mariñeiros de Galiza, 
fartos de
arriscar a
vida e de
facer o tra-
ballo do
Estado,
teñen outra
opinión...�

CORDERO

’’

DDeennddee  aa  FFeeggaammpp  rreexxeeiittoouussee
eessttee  bboorrrraaddoorr  ppoolloo  ssiisstteemmaa  ddee
ffiinnaanncciiaammeennttoo..  AA  ffuuttuurraa  lleeii
oobbrriiggaarráá  ooss  ccoonncceellllooss  ddee  mmááiiss
ddee  2200..000000  hhaabbiittaanntteess  aa  ddeessttii--
nnaarr  oo  77%%  ddoo  sseeuu  oorrzzaammeennttoo  aa
sseerrvviizzooss  ssoocciiaaiiss  qquuee  nnoo  ccaassoo
ddooss  mmuunniicciippiiooss  ddee  mmeennooss  ddee
2200..000000  hhaabbiittaanntteess  oosscciillaarráá  eenn--
ttrree  oo  66  ee  oo  44%%  ddeeppeennddeennddoo  ddee
ssii  ssee  aassoocciiaann  oouu  nnoonn..  PPeennssaa
qquuee  eessttaa  nnoorrmmaa  llllee  rreessttaa  ppoo--
tteessttaaddee  aaooss  ccoonncceellllooss  nnaa  ddiiss--
ttrriibbuucciióónn  ddooss  sseeuuss  rreeccuurrssooss??
En Vicepresidencia sempre

percibimos colaboración e
interese por parte dos conce-
llos, e as súas aportacións son
amplas. Este anteproxecto de
lei antes foi un documento de
base que se presentou a todas
as entidades, concellos in-
cluídos, onde puideron facer
as súas contribucións e non
houbo ningún rexeitamento.
Existe un interese por partici-
par no Sistema Galego de Ser-
vizos Sociais pero ese interese
tense que ver traducido no
orzamento suficiente.�

‘Sempre percibimos colaboración
e interese por parte dos concellos’

ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

A
.G

.N
.
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futuro mellor para os iraquís”.
Hoxe sinala que “me fun afas-
tando coas miñas críticas das
políticas unilateralistas de
Bush”. A consecuencia actual é
que “me gusta Obama. Non é
un resentido, non é un ranco-
roso, non está rabioso, é un
tipo razoábel, centrado, que
non polariza posicións”. 

CRISE DA EDUCACIÓN

EEll  PPaaííss
((lluunnss  1144  ddee  xxaanneeiirroo))

O periódico El País publica un
artigo de JJoosséé  SSaattuurrnniinnoo  MMaarr--
ttíínneezz  que emprega datos para
poñer en cuestión a crise do
sistema educativo. “Se tanto
dexenerou o sistema educa-

tivo, cando estivo mellor?”,
pregunta, para lembrar a si-
tuación dos anos setenta:
“cando estaba na primeira
etapa da EXB, a media de ne-
nos por profesor era de 33,
hoxe é de 11. O gasto público
en educación era do 3% do
PIB, hoxe rolda o 4,5%, pero,
ademais, o PIB español actual
é moito maior que o daquela
época, polo que o gasto total,
descontada a inflación, multi-
plicouse por sete. A taxa de
matriculación entre os 6 e os
14 anos era do 80%, mentres
que hoxe a matriculación en-
tre os 6 e os 16 anos é do
100%. Había 140.000 bolsei-
ros, hoxe 600.000 e a bolsa
media duplicouse e mesmo
quintuplicouse no caso das
universitarias. En España ha-
bía 2,5 millóns de analfabetos
e medio millón de universita-
rios. Hoxe hai medio millón
de analfabetos e cinco mi-
llóns de universitarios. A pro-
babilidade da filla fun labrego
de estudar bacharelato era do
15%, hoxe é do 58%. A actual
taxa de fracaso escolar é preo-
cupante, próxima ao 30%,
pero entón era do 35%”.

O IHADISTA
GALLARDÓN

PPúúbblliiccoo
((xxoovveess  1177  ddee  xxaanneeiirroo))

O columnista de Público MMaa--
nnuueell  SSaaccoo  aborda a crise do
PP nun artigo que sinala que
“vén de ocorrer un novo 11-
M nas filas do Partido Popu-
lar, e ninguén sabe a estas al-
turas en que maneira este
atentado vai afectar nova-
mente os seus propósitos de
gañar as eleccións. Estaban
felices subindo nas enquisas
cando de pronto unha acción
combinada  de ihaidistas, ao
mando dunha tal Lideresha
Aguirre e un tal Ruhid Gallar-
dón, fan estoupar senllas
bombas que fan tremer a
sede do partido deica os ali-
cerces”. Tamén sinala que
“novamente, Mariano Raxoi
sae ao balcón e di que non
pasa nada”, xa que “o líder
carismático da oposición le-
vaba toda unha lexislatura
vendendo que o que precisa
España é un liderado forte e
viril e non un presidente do
Goberno badulaque, para
que agora poñan en dúbida o
seu liderado. ‘Eu garanto a
independencia do PP e do
seu presidente’”.�

POLÍTICA.12. ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Luís Lamas

Nótase que Emilio Pérez
Touriño está apegado aos

problemas dos galegos. 
E así, mentres os que temos
hipoteca, apertamos cada
vez máis a gravata para con-
seguir que a camisa nos che-
gue ao colo.
Mentres os novos e non tan no-
vos que traballan na constru-
ción non saben cál vai ser o seu
futuro inmediato porque a crise
vai deixar moitos deles no paro.
E como a can fraco todo son
pulgas, o presidente de Ci-
troën veu a Galicia dicir algo
moi serio: a fábrica de Vigo
ten demasiados traballado-
res. É un primeiro aviso, se-
guro que non o último. 
Non se trata de ser tremen-
dista, nin antipatriota, que di-
ría Zapatero. Trátase de que os
nosos dirixentes se anticipen
aos problemas. 
Estase a preparar a Xunta para
ofrecer alternativas a ese des-
censo de actividade en Citroën?
Até a data o PSOE caracteri-
zouse por non facilitar as cou-
sas, nin dende o Porto nin
dende o Concello.
E Touriño que ten que dicir?
Pois nada, está preocupado po-
los nomeamentos episcopais.
Segundo o seu criterio, o no-
meamento dun sobriño de
Rouco como bispo de Lugo
non é un bo sinal. E engadiu
que desexa que a Igrexa
avance polo sentido máis
constitucionalista.
Esquece Touriño que a sepa-
ración Igrexa-Estado esixe
que o bispo de Mondoñedo,
por citar un, non deba criti-
car o nomeamento de con-
selleiros. 
Claro que tamén impón que
Touriño garde o debido res-
pecto sobre o nomeamento de
bispos en Galicia.
Salvo que pretenda un novo
Concordato para ter dereito de
presentación dos novos  bispos
e sair baixo palio.  Eu del tería
coidado, non vaia ser o demo e
lle apliquen a Lei da Memoria
Histórica.�

O PLÁCET
PRESIDENCIAL

’’
O FIN DA HISTORIA

LLaa  VVaanngguuaarrddiiaa
((mméérrccoorreess  1166  ddee  xxaanneeiirroo))

A sección da Contra-[portada]
de La Vanguardia inclúe unha
entrevista co politólogo FFrraann--
cciiss  FFuukkuuyyaammaa, autor do libro
publicado en 1989 O fin da his-
toria e o derradeiro home. O
americano asegura que “non
se me entendeu ben” e que
quixo dicir que “a idea de que a
estación de destino da historia
era o socialismo naufragaba
coa caída do Muro. E, daquela,
a verdadeira terminal era o li-
beralismo democrático”. O
home no que se fundamenta-
ron os neoconservadores ame-
ricanos lamenta “a incompe-
tencia para xestionar a ocupa-
ción” do Iraq e denuncia que
“Bush non soubo preparar un

ENPOLEIROALLEO

Francis Fukuyama,politólogo e autor de O fin da historia.                    DANI DUCH/ La Vanguardia

12-13 política.qxd  22/1/08  13:57  Página 2



Lara Rozados
Memoria(s) de Marcelino Fer-
nández Prada. Un alcalde so-
cialista e revolucionario(A Nosa
Terra) recolle a biografía do que
fora alcalde de Ribas de Sil en
1931, revolucionario en outu-
bro de 1934 e resistente en xullo
de 1936. Fuxiu a Portugal, viviu
tres anos agochado, e no 41 foi
condenado a morte. Logo con-
mutóuselle a pena, e saíu da ca-
dea no 43 (xa moi enfermo, para
morrer ao pouco). Pero as súas
palabras, escritas durante o pre-
sidio, foron recuperadas.
O autor, Francisco Xavier Re-
dondo Abal, é bibliotecario na
Facultade de Filoloxía de
Compostela. Do rigor metó-
dico para analizar documen-
tos que lle confire o seu traba-
llo e da súa inquietude persoal
xurdiron traballos de investi-
gación sobre os galegos nos
campos de concentración na-
zis, a guerrilla en Galiza, ou os
diferentes discursos sobre a
memoria histórica. 
CCoommoo  cchheeggoouu  aa  hhiissttoorriiaa  ddee
MMaarrcceelliinnoo  FFeerrnnáánnddeezz  PPrraaddaa  aa
vvoosstteeddee??
De casualidade: as memorias
facilitoumas un neto seu,
Xurxo Fernández, amigo meu
dende hai moitos anos, que
vive en Bilbao. Nunca me fa-
lara disto, pero pouco a pouco,
contoume que o seu avó fora
represaliado durante o fran-
quismo, condenado a morte, e
que escribira unhas memorias
cando estivera na prisión de
Lugo. Sorprendeume, porque
nunca me falara do tema.
PPuuiiddoo  aacccceeddeerr  eennttóónn  aa  eellaass??
Mandoume unha copia do
manuscrito, dende Bilbao, eu
lina e decidín tirar do fío. A
miña sorpresa é que, segundo
fun lendo, buscando na heme-

roteca, ou no Arquivo Militar
de Ferrol (tiña tres causas xu-
diciais: unha de outubro do 34,
outra por auxilio á rebelión e
outra por rebelión militar, que

debeu denunciar algún veciño.
CCoommoo  aabboorrddoouu  vvoosstteeddee  oo  pprroo--
cceessoo  xxuuddiicciiaall??
Realmente tivo moita sorte, a
súa dona (María Arias) non pa-
rou: realizou un traballo asom-
broso. Mesmo desprazouse ao
Pazo de Meirás e chegou a falar
con Carmen Polo, até que lle
conmutaron a pena de morte.
Tamén hai que ter en conta que
estamos no ano 41, e xa hai xuí-
zos, non é aquela represión in-
discriminada do comezo.
AAddeemmaaiiss  ddooss  aarrqquuiivvooss  ee  oo  mmaa--
tteerriiaall  ddee  hheemmeerrootteeccaa,,  ccoonnttoouu
ccooss  tteesstteemmuuññooss  ddaa  ffaammiilliiaa??
Falei, despois de atopar todo
este material, co pai do meu
amigo Xurxo, Severino, un dos
fillos de Marcelino, que tamén
vive en Bilbao, e coa outra parte
da familia que vive en Lugo, e
comezamos a recompoñer un
pouco todo isto, en base á
pouca bibliografía que había.
Dende logo, teño moito que
agradecerlle á familia de Mar-
celino, portouse moi ben co-
migo, porque isto non é doado.
CCoommoo  ssee  aaffrroonnttaa  oo  ttrraabbaalllloo
ccooaass  ppeerrssooaass  qquuee  oo  vviivviirroonn??
Para eles supúxolles un traba-
llo enorme, recordar tempos
moi duros... Cóntanche, con
bágoas nos ollos, como de pe-
quenos parábaos a garda civil
no medio do monte cun fusil
apuntándoos, e preguntándo-
lles “onde está papá?”. 
EE  ttiivvoo  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  aacccceessoo  aaoo
mmaatteerriiaall  eessccrriittoo??
En canto aos arquivos, non ti-
ven dificultade ningunha,
tanto nos de Ferrol como en
Pontevedra. Tiven moita sorte
tamén coas memorias e a co-
rrespondencia: en moitas ou-
tras familias, as memorias que
escribira algún dos membros
foran queimadas, por medo.�

POLÍTICA.13.

que Bernardo Máiz chama
“un retornado de acción”: veu
de alí moi concienciado e
creou un tecido asociativo á
súa volta. El fixera certa for-
tuna, e retorna no ano 28 a Ri-
bas de Sil cun capital que lle
permite montar un negocio.
Pero tamén puido estar aló en
contacto con xente exiliada
durante a ditadura de Primo
de Rivera, e regresa cunha
conciencia clara.
EE,,  aassíí  ee  ttooddoo,,  aattooppaa  uunn  ccoonntteexxttoo
ddiiffíícciill......
Estamos nuns tempos en que
en Galiza, malia os moitos
avances que promoveu a Re-
pública, mandan o cacique e o
párroco: non mudou real-
mente nada, segue a haber
unha estrutura caciquil, e a re-
lixión teno todo moi contro-
lado. Este home o que procura
é, a través de vías legais (elec-
cións democráticas), mudar o
panorama en consonancia
coas autoridades republicanas,
tentando trocar a situación de
atraso que había.
QQuuee  aaccoonntteecceeuu  ddeessppooiiss??
El, en outubro do 34, debía de
ser da facción de Largo Caba-
llero, que vía na revolución un
freo ao que logo foi o avance
fascista, a entrada da CEDA no
goberno. Tivo que escapar a
Portugal, e volve en febreiro do
36, co triunfo do Fronte Popu-
lar, a ser novamente alcalde. 
PPeerroo  aaoo  ppoouuccoo  vvoollvvee  ttrroonnzzaarrssee
aa  eessppeerraannzzaa......
É a historia tristísima deste
país: a sublevación militar, a
represión indiscriminada... El
estivo daquela agochado tres
anos na Rúa. Eu díxenlle á fa-
milia: “se ao voso pai o chegan
a coller daquela, mátano”. Pa-
sou escondido todo aquel
tempo, e despois foi cando o
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foi polo que o condenaron a
morte), descubrín que tiña
unha historia asombrosa de-
trás: el emigra, primeiro a
Cuba e logo a Nova York. É o

Francisco X. Redondo Abal

‘Moitas memorias
da guerra foron
queimadas por medo’

A.G.N.
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ronte a educa-
on Laura –nome

ro de menores.

AXI PARA IR AO

O pasado 17 de xaneiro a
Fundación Vía Galego lan-
zaba unha proposta novi-
dosa consistente en deman-
darlle ao Estado español que
as súas embaixadas situadas
en países de fala galego-por-
tuguesa contasen cun maior
peso específico da Galiza, a
fin de se pór en valor a espe-
cial e estreita ligazón lingüís-
tico-cultural entre estes terri-
torios e o noso país. A idea,
que en nada estrañará a
quen asuma como unha
riqueza a diversidade lin-
güística e cultural do Estado,
convén, precisamente por
ser nova, explicala a fin de se
coñeceren mellor as súas
pretensións e de se achega-
ren elementos de utilidade
para un eventual debate
sobre o asunto.
Convén comezar explici-
tando que se parte do presu-
posto de que a galeguiza-
ción das embaixadas espa-
ñolas na lusofonía debera
ser realizada de tal modo
que resultase de proveito
para o Estado español e para
a Galiza, a fin de aproveitar
plenamente as potenciali-
dades que neste ámbito
ofrece a singularidade
galega e, ademais, de evitar
que unha das partes se
poida sentir parasitada, o
que redundaría, máis tarde

ou máis cedo, no fracaso de
calquera iniciativa adop-
tada nesta dirección.
Os beneficios a que a Galiza
habería de aspirar consis-
ten, en primeiro termo, na
recadación dunha maior e
mellor información proce-
dente dun conxunto de
territorios que han de cons-
tituír un dos vectores funda-
mentais da súa acción
externa, aumentando así a
súa capacidade para planifi-
car de modo certeiro a tal
acción. Doutro lado, nun
maior e máis eficaz apoio
loxístico in situ para, preci-
samente, implementar a
acción externa galega a
desenvolver nestes países
do modo máis efectivo.
Outro factor fundamental a
ponderar reside na maior
visibilidade que a Galiza,
como territorio diferen-
ciado do Estado español,
podería gañar nestes países,
o que sen dúbida contribui-
ría para facilitar e intensifi-
car a relación con eles.
Finalmente, refírase que dos
maiores e mellores contac-
tos que o Estado español
puidese conseguir coa luso-
fonía mercé do contributo
galego e da achega positiva
para a prosperidade do
Estado que daí ser puidese
derivar, a Galiza, como

parte del, tamén se habería
de beneficiar.
O Estado español, por seu
lado, atinxiría unha relación
de proximidade cos países
lusófonos a que, na actuali-
dade, apenas poden aspirar
outros Estados de lingua
galego-portuguesa, o que,
con certeza, o colocaría
nunha posición privilexiada

perante estes e por exten-
sión, pola importancia que
teñen no plano internacio-
nal países como Portugal,
Brasil ou Angola, perante o
mundo. Para entender isto
mellor, será bo recorrer a un
exemplo. Imaxínese unha
mesma reunión de diplo-
matas do Estado español
cunha delegación angolana
na que se pretenda conse-
guir un acordo para a
importación de petróleo.
Ao encontro acode un
embaixador de Madrid que
fala un magnífico portu-
gués. Agora pénsese na
mesma reunión, mais subs-
tituíndo o embaixador
madrileño por un embaixa-
dor da Costa da Morte que
fala un magnífico galego e
que aproveita para comen-
tar á comitiva angolana que
unha parte do territorio
español fala unha variante
do seu mesmo idioma.
Ceteris paribus, en que reu-
nión cabería esperar mello-
res resultados para o
Estado? En que reunión a
delegación angolana pode-
ría máis facilmente simpati-
zar co seu interlocutor?

LIGAZÓN ENTRE LINGUAS. A impor-
tancia de ser galego e a efi-
cacia que nas relacións con
persoas lusófonas ten expli-
car o que isto significa en
termos lingüísticos e cultu-
rais é algo que comproba
calquera persoa galega con
bo nivel na lingua propia do
país e minimamente infor-
mada da ligazón histórica
entre a Galiza e Portugal.
Probabelmente a causa
disto estea en boa medida
relacionada coa forte liga-
zón entre linguas e identida-
des colectivas que xa Fer-
nando Pessoa denunciaba
na súa célebre máxima: “a
minha pátria é a língua por-
tuguesa”.
Mais voltando aos proveitos
que para o Estado tería un
maior peso da Galiza nas
súas embaixadas, acrecén-
tese aínda, do mesmo modo
que facía cando ponderaba
as vantaxes para a nosa
comunidade autónoma,
que a maior prosperidade

da Galiza tamén haberá de
ser positiva para o conxunto
do Estado, por facer parte
del.
En relación ao modo con-
creto en que se podería con-
cretar a galeguización das
misións diplomáticas per-
manentes do Estado espa-
ñol. Na verdade, as fórmulas
posíbeis son múltiplas.
Unha primeira hipótese
consistiría nun acordo entre
a Xunta e o Ministerio de
Asuntos Exteriores a fin de
promover que no medio e
longo prazo os xefes destas
misións diplomáticas sexan
funcionarios galegos. Outra
posibilidade sería o estabele-
cemento dun acordo entre a
Xunta, o Ministerio de Asun-
tos Exteriores e o Ministerio
de Administracións Públi-
cas, para a creación dun
departamento técnico espe-
cífico integrado por persoal
galego, do xénero das actuais
Consellarías e Agregadurías
sectoriais que, neste caso,
podería ter unha dependen-
cia funcional da Secretaría
de Relacións Internacionais
da Xunta da Galiza. Unha
posibilidade menos valente
e menos eficaz que as ante-
riores, pero que tamén signi-
ficaría un paso en fronte,
consistiría en introducir
como un elemento de xuízo
positivo e específico a acre-
ditación dun nivel alto en
lingua galega para acceder a
postos diplomáticos en paí-
ses de fala galego-portu-
guesa.
Con certeza, haberá aínda
outras fórmulas que o inte-
rese e vontade poderían
parir con extrema sinxeleza.
A concreción da galeguiza-
ción das embaixadas espa-
ñolas en territorios lusófo-
nos, para producir os efec-
tos desexados debería, en
todo o caso, envolver a pre-
senza de persoas galegas
nese tipo de misións diplo-
máticas, o envío de infor-
mación periódica desde elas
para o goberno galego e,
finalmente, a disposición de
outorgar o apoio técnico e
loxístico que for preciso
cando así lle for requirido
desde a Xunta da Galiza.�

TRIBUNA � Ângelo Gonçalves Vicente..
Director de actividades da Fundación Vía Galego.

GALIZA NAS EMBAIXADAS ESPAÑOLAS SITUADAS
EN TERRITORIOS DE LINGUA GALEGO-PORTUGUESA

Fernando Pessoa, o grande escri-

tor da lingua portuguesa.

’’O Estado español
atinxiría unha relación de
proximidade cos países
lusófonos, o que, con
certeza, o colocaría nunha
posición privilexiada”
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César Lorenzo Gil
Practicamente todas as enqui-
sas prognostican a renovación
da maioría de Manuel Chaves
nas eleccións ao parlamento
andaluz do 9 de marzo. A pesar
de levar 18 anos no cargo, o
presidente conseguiu manter
fresco o seu discurso político.
Os inquéritos do PP prevén, no
mellor dos casos, a perda da
maioría absoluta por parte de
Chaves, nunca unha derrota
do presidente. Tan pechadas
están as apostas para o 9-M
que Mariano Raxoi xa lle enco-
mendou ao candidato popular
Javier Arenas usar a campaña
andaluza para axudalo nas xe-
rais do mesmo día.
O PP segue sen encontrar un
discurso axeitado para restarlle
apoios ao PSOE. Arenas enfo-
cará estas eleccións no odio ao
catalanismo e na defensa da
unidade de España pero tales
motivacións (afianzadas no
electorado andaluz) tamén as
comparten os socialistas, polo
que de pouco lle serve á dereita
como estandarte político.
En troques, o candidato Arenas
segue sen empatar con votantes
non de esquerdas pero si de ám-
bitos onde a súa imaxe de seño-
rito lle tira apoios. “A pesar de
que el non ten propiedades ru-
rais e demostrou cando era mi-
nistro de Traballo ter sensibilida-
de social e unha idea reformista
e urbana da política”, comenta o
xornalista Xosé Antonio Gaciño
(colaborador de A Nosa Terra),
“xa demostrou as súas limita-
cións: perdeu dúas eleccións
contra Chaves e, sendo máis bri-
llante que o presidente, perdeu a
iniciativa en temas tales como a
reforma do Estatuto”.
Esta reforma foi o grande éxito
de Manuel Chaves. O presi-
dente do PSOE logrou o apoio
do PP tanto en Sevilla como en

Madrid e o novo Estatuto dá-
lles aos andaluces un nivel de
autogoberno e oportunidade
de investimentos de primeiro
nivel. As dúbidas populares e
as liortas que suscitou a súa
aprobación entre Izquierda
Unida e os andalucistas permi-
tiulles aos socialistas gardar pa-
ra si todo o mérito.

En Andalucía tamén lle valoran
a Chaves o seu compromiso co
progreso social. Foi el quen lle
deu refuxio a Bernat Soria
–agora ministro de Sanidade–
para que investigase con célu-
las nai cando o PP o expulsou
de Alacant. En Andalucía é on-
de agroman os proxectos máis
novidosos en canto a vivenda

protexida, respecto ambiental,
I+D+i e outras áreas.

MINORÍAS EN CRISE. Andalucía
aprofundará no bipartidismo.
Izquierda Unida paga agora a
difícil aposta pola pinza que Ju-
lio Anguita argallara contra o
PSOE e tamén a puxa interna
entre o coordinador xeral, Die-
go Valderas, e a portavoz parla-
mentaria e relatora no novo
Estatuto, Concha Caballero,
que finalmente tivo que mar-
char da comisión estatutaria. A
guerra foi tal que hoxe Valderas
non é cabeza de lista por Sevilla
(onde este partido ten case ga-
rantido o deputado). Este pos-
to será para Juan Manuel Sán-
chez Gordillo. Gordillo é un lí-
der xornaleiro pertencente a
un grupo favorábel á autode-
terminación en Andalucía.
Os andalucistas tamén se
consomen en loitas intesti-
nas. O clásico tirapuxa entre
moderados (Alejandro Rojas
Marcos) e progresistas (Pedro
Pacheco) evitou que medra-
sen en votos cando lograran
chegar ao goberno en coali-
ción co PSOE e prevese que o
9-M teñan os peores resulta-
dos da súa historia.�

Chaves volve
ser favorito en Andalucía
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Zapatero e Chaves durante a recente inauguración do AVE a Málaga. REUTERS

O Supremo condena a Juan María Atutxa.Nunha  sentencia controvertid-

da, con varios votos particulares, o alto tribunal atendeu a demanda do sindi-

cato Manos Limpias. A Sala do Penal ditaminou un ano e medio de inhabilita-

ción para exercer cargo poúblico e 18.000 euros de multa por non atender a

petición de disolver o grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleaak. Tamén

foron condenados Gorka Knörr e Kontxi Bilbao. �

A medra do PP e a
caída dos partidos
minoritarios afianzará
o bipartidismo

Marta Rovira
Socióloga

Non se entende que no mo-
mento que se liberalicen

as cadeas de televisión, e se
adxudiquen controlada-
mente novas frecuencias, se
traspase a de TV3 no País Va-
lenciá á Sexta. Non se entende
que, cando se produce un
conflito de frecuencias, o Mi-
nisterio dirixido por ministros
cataláns en Madrid non bus-
que unha solución que lles
conveña aos cataláns.
Non se entende que, cando o
Goberno Valenciano en
mans do PP máis anticata-
lán, demande precintar os
repetidores de TV3, e faga
xuízos que digan que si é
doutros que digan que non.
Non se entende que un con-
seller da Generalitat Valen-
ciana poida reiteradamente
facer de maleducado co seu
homólogo da Generalitat e
co Goberno do Estado. Non
se entende que no século XXI
unha entidade da sociedade
civil estea exenta de crimina-
lización, xuzgada e conde-
nada a pagar moitos miles de
euros, simplemente por per-
mitir a chegada dunha fre-
cuencia de televisión. Que
tipo de delito é este?
Non se entende que no século
XXI unha televisión como TV3
teña prohibido emitir máis
alá dun territorio delimitado.
Non se entende que o feuda-
lismo chegue agora e con este
conxunto de leis. Non se en-
tende que esta situación
agora estea como está, e nin-
guén lle atope solución. Nin
en forma de novas leis que
permitan chegar as frecuen-
cias onde sexa e como sexa.
Non se entende que uns par-
tidos políticos poidan pedir o
voto e a confianza, de novo, e
que este gran fracaso conte -
os e as mans, e esta inxustiza
perpetrante- agora e cada día,
con novas condenas e peches
dos repetidores de TV3 no
País Valenciano.
Non se entende que a ver-
goña non se soporte. Non se
entende. �

NON
SE ENTENDE

’’

Para explicar o control case

que absoluto do PSOE en An-

dalucía, Xosé Antonio Gaciño

dá dúas claves: o andalucismo

socialista e o PER. Durante o

proceso autonómico foron os

socialistas os que impulsaron

o Estatuto seguindo a liña da

nacionalidade histórica a pesar

da negativa da UCD e como

base dunha estratexia de con-

traataque contra o autogober-

no en Catalunya, Euskadi e

–en menor medida– Galiza.

Esa bandeira segue a ser hoxe

básica na actuación do PSOE,

que teoricamente vive do discur-

so andalucista do primeiro presi-

dente de Andalucía, o socialista

Rafael Escuredo. Con ela, di

Chaves, foi posíbel o avance es-

pectacular da economía andalu-

za nos últimos 27 anos.

A outra pata do dominio socia-

lista é o Plan de Emprego Rural

(PER), un subsidio dirixido aos

xornaleiros que mellorou a cali-

dade de vida dos máis desfa-

vorecidos. Este diñeiro público

superou a miseria dos traballa-

dores dos grandes latifundios

(en especial en Cádiz, Córdo-

ba e Sevilla) e garantiu a leal-

dade dos operarios do campo.

Aínda hoxe, o PP non conse-

guiu librarse da súa imaxe de

partido de señores e para moi-

tos votantes do PSOE, un go-

berno da dereita suporía a vol-

ta á miseria.�

O feudo do PSOE
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Os palestinos abren a fronteira de Gaza con Exipto. Anguriados

polo bloqueo de meses , sen traballo e con graves problemas de abaste-

cemento enerxético, miles de palestinos de Gaza lograron abrir a fron-

teira con Exipto en  protesta polo acoso  do exército israelí, que bombar-

dea acotío os campos de refuxiados. Tel Aviv ordenou a apertura tem-

poral da divisa para que os hospitais non quedasen sen electricidade.�

XX..  LL..  FFrraannccoo  GGrraannddee

Máis de 100.000 manifes-
tantes pediron en Roma

“liberdade de palabra” para o
Papa nun acto de desagravio
porque estudantes e profeso-
res impediron que falase no
acto da inauguración do ano
académico na universidade
La Sapienza. Algúns pensa-
mos se sería imaxinable que
un académico falase dende o
Vaticano, ou sequera que fose
convidado a tal fin.
Dirixíndose aos manifestan-
tes (os datos tómoos de Le
Monde do 20 de xaneiro), o
Papa defendeu a tolerancia e
o “amor pola liberdade e a
verdade”. Unha maneira de
procurar deixar en fóra de
xogo os que impediron o seu
discurso en La Sapienza e que
organizaron nela unha “se-
mana anticlerical”. 
Pero a verdade é que Joseph
Ratzinger cando se refire á
verdade só ten en conta a súa,
nunca a dos outros, pois unha
e outra vez nos di que a única
verdade é a da súa Igrexa e
que fóra dela non é posible a
salvación. Estraña maneira de
ser liberal e de defender a ver-
dade.
Con eses antecedentes ben
coñecidos, non vexo como se
pode ser “sempre respec-
tuoso coas opinións dos ou-
tros” e procurar “cun espírito
libre e responsable, a verdade
e o ben”, como lles dixo aos
manifestantes. Agás, claro é,
que se trate tan só da súa ver-
dade e do seu ben, que el
acostuma valorar sempre
“pro domo sua”.
Ou sexa, que se viu forzado a
facer un discurso ben hipó-
crita, como calquera outro
político, entretecendo nel fra-
ses ocas que serven para todo
e non din nada, nun esforzo
manifesto para que aparece-
sen como intolerantes os pro-
fesores e os alumnos, non el.
A miña conclusión é a de
sempre: que este
Papa parece
moi pouco
cristián.�

LATEXOS

LIBERDADE
PARA O PAPA

’’

O NOVO SUPERIOR DOS XESUITAS, UN
HOME PONTE ENTRE ASIA E EUROPA
Con certa sorpresa, o palen-
tino de 71 anos Adolfo Nicolás
ven ser elixido novo Superior
dos Xesuítas. Sorpresa non só
para os que non estamos na
trastenda da vida interna desta
congregación, senón tamén
para moitos dos seus irmáns
xesuítas, en particular para os
galegos, que apeas o coñecían;
sobre todo porque fixo os estu-
dios de teoloxía no Xapón, or-
denándose sacerdote en Tokio
e botando alí máis de 40 anos.
Loxicamente o novo superior
era máis coñecido entre os xe-
suítas de Asia; mesmo, na
Congregación Xeral na que foi
elixido, era o delegado para
Asia Oriental e Oceanía.
Pero a elección non é tan es-
traña, pois a principal fonte de
vocacións da Compañía no
mundo está actualmente en
Asia, e particularmente na In-
dia, polo que outros candida-
tos que se barallaban estaban
alí (o donostiarra, Fernando
Fernández Franco ou o indio
Lisbert D'Souza,). A este res-
peito, alégranos escoitarlle ao
novo Superior, nunha entre-
vista publicada no semanario
xesuíta Province Express, que
Asia “ten aínda moito que ofre-
cer á Igrexa enteira... Non te-
mos un monopolio, temos
moito para aprender”. Contra-
riamente a tantos europeos
que seguen a pensar que Eu-
ropa ten que ser o guieiro de
tódalas culturas, moitos cre-
mos que a renovación espiri-
tual do mundo vai vir de Asia. 
Adolfo Nicolás pode repre-
sentar unha ponte necesaria
entre Europa e Asia. A súa per-
sonalidade recorda a Pedro
Arrupe, elixido Prepósito Xe-
ral da Compañía hai máis de
corenta anos e que tamén bo-
tou moitos no Xapón. “É un
home… tan universal como o
P. Arrupe”, dixo P. Miguel La-
mét, un xesuíta que é dos que
máis saben del. Como Arrupe,

o novo superior é políglota,
profesor de teoloxía na uni-
versidade de Sophia en Tokio,
bo coñecedor do budismo e a
espiritualidade oriental e
comprometido na loita pola
xustiza.
José Mª Castillo, vello teólogo
e bo amigo, falounos de tres
riscos que forman a persona-
lidade do novo xeral dos xe-
suítas, que considero óptimos
para o futuro da orden: ta-
lento fora do común; notable
humanidade e empatía coa
xente; gran apertura e liber-
dade de pensamento. Sobre
todo nisto último, posible-
mente non coincida co que o
actual papa Bieito XVI quería
que fora o corte do novo
“papa negro”; el buscaba un
home submiso e obediente,
que estivera preocupado po-
las teimas vaticanas (a libera-
lidade no diálogo relixioso e
na concepción da parella, as
relacións sexuais, etc.). Pola
contra, Nicolás e un home li-
bre que semella estar menos
preocupado por estas cues-
tións que polo espertar dos
novos tigres asiáticos, China e
India, co que representan
para o futuro da economía, a
política e as relixións. O novo
superior é un home madu-
rado nese encrucillada que é o
“pantano” do Xapón, como
dicía o gran novelista Shusaku
Endo, e estamos nun mundo
complexo e plural no que os
cristiáns tamén teñen aínda
moito que dicir.
No seu primeiro discurso tras
ser elixido, Adolfo Nicolás, dixo
que a principal misión da
Compañía de Xesús é anun-
ciar a salvación á “nación” dos
“pobres, marxinados, excluí-
dos e manipulados”. Este feito
de reiterar a polémica opción
fundamental polos pobres,
fundamento da teoloxía da li-
beración, segue claramente a
aposta de Arrupe, que tantos

problemas xerou aos xesuítas
con Xoán Paulo II.  
Falar hoxe dos xesuítas é seguir
a falar da orde relixiosa máis
numerosa (hai case 20.000 xe-
suítas no mundo) e máis for-
mada intelectualmente da
Igrexa, unha constante desde
os seus comezos no século
XVI. Disto ultimo dan mostras
abondosas os títulos académi-
cos que acumulan a meirande
parte dos seus membros, os
seus miles de publicacións (li-

bros, revistas... entre as que sa-
lientan os cadernos de “Cris-
tianisme i justicia”), os seus
miles de centros de ensino me-
dio e superior por todo o
mundo, etc. Pero tamén o seu
compromiso no só intelectual,
senón tamén social, que levou
a que bastantes deles fosen
censurados polos órganos do
Vaticano. Entre os últimos, fi-
guras tan senlleiras no diálogo
interrelixioso como J. Dupuis e
Toni de Mello, ou da teoloxía
da liberación como Jon So-
brino... E sobre todo levou a un
cento de mártires nas ultimas
décadas, entre eles Ignacio
Ellacuría, rector da Universi-
dade salvadoreña UCA.
Con tódalas súas contradic-
cións e cunha historia cargada
de vicisitudes, a Compañía de
Xesús segue a ser un dos espa-
cios máis valiosos da Igrexa.�

’’A principal fonte de voacións
da Compañía no mundo
está actualmente en Asia, e
particularmente na India.”

TRIBUNA �Vitorino Pérez Prieto.

Escritor e teólogo.
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Adolfo Nicolás,novo Superior dos Xesuítas.

16 BOA.qxd  22/1/08  23:30  Página 2



Xulio Ríos
Director do IGADI (www.igadi.org)

O resultado das tres votacións
para o nomeamento presiden-
cial nos EE UU celebradas o 19
de xaneiro deixaron no terreo
de xogo os candidatos máis
destacados, aínda que o pano-
rama segue sendo pouco
claro. No lado demócrata, a se-
nadora por Nova York Hillary
Clinton, gañou os 'caucus' de
Nevada, vencendo o seu rival,
o senador por Illinois, Barack
Obama, nunha votación moi
rifada. Tamén en Nevada, o ex
gobernador de Massachusetts,
Mitt Romney, conseguiu unha
vitoria esmagadora no lado re-
publicano, mentres que o se-
nador por Arizona, John Mc-
Cain, situouse por diante do
gobernador de Arkansas, Mike
Huckabee, nas primarias de
Carolina do Sur. 
Con estes datos, a carreira se-
gue sendo confusa, a pesar de
que as últimas votacións con-
tribuíron a reducir o número
de candidatos con posibilida-
des. Entre os demócratas,
Clinton e Obama seguen na
cabeza. Clinton fíxose co voto
popular pero Obama supe-
rouna en votos dos delegados
da convención nacional. O ex
senador por Carolina do Norte
John Edwards finalizou nun
remoto terceiro lugar, o que
dificulta as súas opcións de
permanecer na carreira.

SEN FAVORITOS REPUBLICANOS. No
lado republicano, antes da vo-
tación en Carolina do Sur, Mc-
Cain e Huckabee obtiveran a
vitoria nun Estado, pero nin-
gún dos dous foi capaz de des-
tacar claramente. A vitoria de

McCain en Carolina do Sur
bríndalle unha boa oportuni-
dade para enfrontarse ao ex al-
calde de Nova York, Rudy Giu-
liani, en Florida, onde terán lu-
gar as primarias o 29 de xa-
neiro e onde Giuliani, conside-
rado favorito nas sondaxes até
hai pouco, pon en xogo a súa
campaña. Do mesmo xeito, a
vitoria en Nevada permitiralle
a Romney aproveitar o seu ím-
peto tras a súa vitoria en Mi-
chigan. O ex gobernador de
Massachusetts suma así tres
vitorias, contando co seu desa-
percibido triunfo nos 'caucus'
de Wyoming. 
Aínda que a carreira no lado
republicano segue sendo in-
certa, cada vez vaise estrei-
tando máis o cerco. Tras uns

resultados moi pobres nos
'caucus' de Nevada, Duncan
Hunter decidiu abandonar. O

ex senador por Tennessee
Fred Thompson sacou todas
as súas cartas na campaña de

Carolina do Sur, pero só puido
situarse nun afastado terceiro
posto. �

MUNDO.17.ANOSATERRA
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’’
MMiitttt  RRoommnneeyy,,  eexx  ggoobbeerrnnaaddoorr
de Michigan e candidato
republicano, xa conseguiu
tres vitorias aínda que as súas
posibilidades de vitoria aínda
son impredicíbeis.”

O 26 de xaneiro celebraranse

en Carolina do Sur as prima-

rias demócratas, o 29 de xa-

neiro as primarias republica-

nas en Florida e do 1 ao 3 de

febreiro os 'caucus' republica-

nos en Maine. Con todo, tam-

pouco é seguro que se escla-

reza o panorama tras estas

votacións. A próxima data

clave será o 5 de febreiro,

cando se celebrarán eleccións

primarias en máis de 20 Esta-

dos. Ese día, os demócratas

elixirán 1.681 delegados en

23  'caucus' e primarias, máis

da metade do total de delega-

dos elixidos polos votantes

que figuran nas listas do par-

tido. Pola súa banda, os repu-

blicanos elixirán 975 delega-

dos en 21 votacións, o 42 por

cento das 1.191 prazas. A ca-

rreira polo nomeamento re-

publicano probabelmente

terminará o 5 de febreiro no

caso de que un candidato se

faga con suficientes Estados

para distanciarse dos demais

candidatos en canto a re-

conto de delegados. Se dous

ou máis candidatos seguen

moi rifados, a carreira conti-

nuará. 

A carreira demócrata podería

finalizar tamén o 'super mar-

tes' se Clinton ou Obama ga-

ñan cinco das primarias nos

Estados grandes e algúns dos

demais estados, perdendo só

no estado do seu opoñente.

Con todo, se Clinton e Obama

reparten os Estados grandes,

a carreira demócrata tamén

podería continuar.�

Agardando o supermartes

Rudy Giuliani, candidato republicano ás presidenciais e ex alcalde de Nova York, durante un mitin na cidade de Hialeah, no Estado da Florida , o 3 de xaneiro.
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Republicanos
sen comandante
O ex alcalde de Nova York entra
en escena nunhas primarias moi
axustadas

17 boa.qxd  23/1/08  00:15  Página 3



MUNDO.18. ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Laudelino Pellitero
Por máis que Hugo Chávez so-
licite sacar as FARC-EP (Forzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia -Exército do Pobo)
do listado de organizacións te-
rroristas para encadralas no es-
pectro das forzas belixerantes...
por máis que Amnistía Inter-
nacional considere as dúas or-
ganizacións revolucionarias
colombianas como “Oposi-
ción Armada”... ningún país
europeo ten entre as súas pre-
visións mudar a cualificación
de terroristas destes dous gru-
pos guerrilleiros. Álvaro Uribe
non precisaba viaxar a Europa
para informar sobre as activi-
dades das FARC. Existen ra-
zóns máis consistentes.
Tan só 12 días despois de
anunciar o remate da presenza
no país das comisións interna-
cionais humanitarias e de paz

polas dúbidas que transmiten
sobre as institucións do Estado
e pola cobertura nos medios
que lle brindan á insurxencia...,
e horas antes de comezar a
viaxe a Europa, Colombia re-
autorizaba a mediación de
Francia, España e Suíza, para
tentar a liberación de 44 reféns,
entre os que se atopa Ingrid
Betancourt. 
A troica europea fracasara en
decembro do 2005 coa pro-
posta dunha zona desarmada,
amparada por observadores
internacionais, de 150 quiló-
metros cadrados. Uribe dera o
seu visto e prace, mais as
FARC non. Pedía 780 km, ar-
gumentando que, en anterio-
res ocasións, o goberno vio-
lara militarmente a área de
negociación.
Entón permitiuse que Chávez
e a senadora Piedade Córdoba

liderasen un novo proceso de
paz, na expectativa de que as
FARC-EP nunca renunciarían
á condición previa de que se
desmilitarizase unha estensa
rexión. Cando o presidente ve-
nezuelano desbloquea esta

esixencia das FARC-EP, Uribe
reaccionou abruptamente de-
sautorizando un proceso que
podería culminar con éxito, no
que non controlaba os ritmos,
a información, nin os actores
internacionais intervinientes.
Dende a esmagante vitoria
nas presidenciais do 2006,
nas que modificou a consti-
tución para poder ser ree-
lecto, escuros episodios soca-
varon o seu apoio popular: o
escándalo da “paragate” ou
“parapolítica” que descubriu
as vinculacións entre os para-
militares narcos e ducias de
congresistas oficialistas, a de-
rrota electoral na capital nas
municipais de 2007, o naufra-
xio do rescate militar dun
grupo de secuestrados que
perderon a vida na opera-
ción, autorizado dende a pre-
sidencial Casa de Nariño...

Difíciles de apagar resultan
crecentes voces dos familiares
dos secuestrados como o
home de Betancourt, que de-
sautoriza as interferencias
presidenciais, ou da viúva do
gobernador de Antioquia Gui-
llermo Gaviria, que culpabili-
zou a Uribe da súa morte na
frustrada operación de res-
cate. Posturas como a de
Francia, disposta a aceptar a
parte dos 500 membros das
FARC permutados ou que
apoia a mediación de Chávez
teñen desorientado o presi-
dente colombiano. Na viaxe a
Europa, quere recuperar o li-
derado perdido.
A fin do conflito que dende o
1985 causou máis de 4.000 de-
saparecidos, 60.000 mortos e
tres millóns e medio de despra-
zados, precisa da contribución
de todos, incluído Uribe.�

Uribe quere máis protagonismo 
na liberación de secuestrados
O presidente de Colombia perde apoios pola súa intransixencia coa guerrilla

Álvaro Uribe,presidente de Colombia , fala con Lorenzo Betancourt [centro] e Fabrice Delloye[dereita] –fillo e esposo da secuestrada Ingrid Betancourt– o pasado xaneiro en París .                                          PHILIPPE WOJAZER  / REUTERS

’’Difíciles de apagar resultan
as crecentes voces
dos familiares dos
secuestrados como
o home de Betancourt, 
ou a viúva do gobernador de
Antioquia Guillermo Gaviria,
que culpabilizou
a Uribe  da súa morte
nun frustrado rescate”
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César Lorenzo Gil
O Foro Social Mundial (FSM)
2008 non se celebra nin en
América nin en Asia nin en Eu-
ropa nin en África. Por primeira
vez desde a súa creación, os or-
ganizadores non se concentra-
rán nunha única cidade senón
que se preparan para o 26 de
xaneiro haberá un acto global
sincronizado pola internet.
Máis de 900 organizacións de
58 países participarán nos ac-
tos previstos para o sábado, 26
de xaneiro, denominado Día de
Mobilización e Acción Global,
nome que substitúe o FSM,
cuxa filosofía inspira en todo o
mundo manifestacións, perfor-
mances, obradoiros, proxec-
cións e outras actividades. Con

este modelo, o FSM quere con-
verterse nunha iniciativa mun-
dial que opera no nivel local,
adaptándose ás necesidades de
cada espazo concreto.
Por exemplo, Catalunya cele-

brará o seu primeiro Foro So-
cial entre o 25 e o 27 de xaneiro
e en Galiza celebrarase unha
Asemblea de Movementos So-
ciais na Faculdade de Historia
de Compostela. Noutros paí-

ses haberá manifestacións,
mostras artísticas e incluso fes-
tivais cinematográficos, orga-
nizados polas delegacións do
FSM en cada territorio.
Mais a gran novidade deste
ano é a importancia da inter-
net nas reivindicacións do mo-
vemento da altermundializa-
ción. A organización do FSM
puxo en marcha unha páxina
electrónica   www.wsf2008.net,
que serve como espazo de re-
cursos para todos os interesa-
dos en difundir as ideas do
foro mais tamén acollerá to-
das as iniciativas multimedia
que os internautas queiran en-
viar desde todos os recantos do
mundo onde se realizarán acti-
vidades.

Como unha das grandes de-
mandas do FSM é a necesi-
dade de liberalizar os medios
de comunicación, nesta edi-
ción “búscanse” xornalistas
que dean fe do que se viva en
cada mobilización local. Ta-
mén como novidade poderase
participar en moitas activida-
des en rede, a través de canles
de foro ou de chat.
Amais do propio FSM, o 26 de
xaneiro outras organizacións
levarán a cabo mobilizacións
organizadas en todo o
mundo. É o caso de Via Cam-
pesina –contra o modelo
agrario global–, Cáritas Inter-
nacional –contra a pobreza–
ou a Marcha Mundial das
Mulleres.�

MUNDO.19.ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Foro Social Mundial en rede
A gran cita da altermundialización abandona a sede única e aposta pola internet

Imaxe do FSM  celebrado en Nairobi no 2007.                               ANTONY NJUGUNA/REUTERS
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Reaxuste bursátil mundial. O medo á recesión económica nos EE UU ino-

culou o pánico nas bolsas do planeta, que reaxustou practicamente todos os

seus valores. En España, o Ibex 35 sufriu o 21 de xaneiro a peor caída da historia

(-7,54%). Os expertos consideran que no caso deste índice, os prezos eran altos

de máis e as perdas servirán para equilibrar a relación entre valor real e valor

bursátil. O petróleo e o euro tamén diminuíron brutalmente o prezo.�

nista hoxe xubilado que durante
anos prestou servizo nos remol-
cadores de salvamento.
Hoxe o Estado español ten máis
medios humanos e materiais
que nunca dedicados á vixilan-
cia e salvamento marítimo. Os
barcos nunca tiveron tanta po-
tencia como agora, as tripula-
cións son máis extensas e rotan
máis para estar máis descansa-
das e as comunicacións mello-
raron moito. Pero temos un ver-
dadeiro sistema de salvamento?
Fronte ás costas galegas pasa un
dos corredores marítimos máis
importantes do mundo. Nume-
rosos barcos con mercancías pe-
rigosas navegan a diario fronte
ao noso país. A nosa frota pes-
queira acumula perto do 80%
das mortes en naufraxio en todo
o Estado. No sur de España, no
Mediterráneo e nas Canarias a
invasión de lanchas con inmi-
grantes representa un problema
de dimensións económicas e
humanas polas vítimas que se
rexistran. O mar estase a conver-
ter nunha fonte diaria de noticias
que ás veces desestabiliza o pa-
norama político.

DISPERSIÓN DE MEDIOS. Xunto á
abundancia de medios mate-
riais e humanos, rexístrase en
España un variado panorama
de iniciativas relacionadas coa
vixilancia e o salvamento marí-
timo. O Ministerio de Fomento
conta cun organismo chamado
Salvamento Marítimo encar-

H. Vixande

O naufraxio do Cordero impli-
cou non só a morte e desapari-
ción de parte da súa tripulación,
senón tamén numerosas críti-
cas contra o sistema de salva-
mento. Medios hai, aseguran a
maioría dos expertos, pero es-
tán dispersos. En todo caso, nos
accidentes no mar “algo fa-
lla”, indican algunhas voces,
que tamén reclaman sen-
tar a todas as partes arredor
dunha mesa para debatelo.
“Por que había enrolados
doce mariñeiros a bordo do
Cordero e só navegaban oito?
Por que nos helicópteros Pesca
1 e Pesca 2 non funcionan as
cámaras de visión térmica e o

Helimer Galicia nin sequera
ten? Por que fallan os guindas-
tres? Por que tardaron tanto en
rescatalos? Por que hai tantas
falsas alarmas? Por que non in-
vestigan os xulgados? Cales son
as causas de tantos accidentes?
Demasiadas preguntas sen res-
ponder”, indica Xabier Aboi, da
sección do Mar da Confedera-

ción Intersindical Galega.
Aboi non é o único que fai
preguntas que non se con-
testaron de momento. En
xeral, os técnicos poñen de
manifesto que “hai algo que

non funciona” na seguridade
marítima e no sistema de salva-

mento. “Requírese moita coor-
dinación aínda que temos moi-
tos medios”, indica un maqui-

Seguridade marítima, demasiadas pregu
O naufraxio do Cordero pon de novo
en cuestión o sistema de salvamento

Enterro dun dos falecidos no naufraxio do Cordero.                                                                                                                                                                                                                                     AGN

’’Hoxe España ten máis medios 
humanos e materiais
que nunca dedicados
á vixilancia e salvamento
marítimo pero as
mesmas vítimas que antes”

Unha mesa
que analice
o problema
Tanto as asociacións sectoriais
como as sindicais dos mariñei-
ros reclamaron a constitución
dunha mesa que aborde as cau-
sas e as posíbeis solucións aos
accidentes. Xabier Aboi, da CIG,
di que “nós non temos unha
vara máxica para deter os nau-
fraxios, pero temos que sentar-

’’A frota galega acumula
perto do 80% das mortes
en naufraxio
en todo o Estado”

gado da busca e rescate de náu-
fragos. Varias empresas priva-
das traballan para esta enti-
dade, que ademais conta con
medios propios. O Ministerio
de Facenda creou o Servizo de
Vixilancia Aduaneira para im-
pedir o contrabando. O Minis-
terio de Interior ten a Garda Ci-
vil do Mar e o Ministerio de De-
fensa participa coa Armada
nalgunhas operación de res-
cate. Na Galiza contamos cun
sistema de vixilancia pesqueira
e de dotacións de salvamento.
En Portugal, en troques, non
existe un organismo de salva-
mento nin medios humanos
ou materiais que se dediquen a
esta actividade de forma siste-
mática. Ás veces, a Armada
portuguesa participa en resca-
tes, mais en xeral Portugal
deixa nas mans de España o
salvamento marítimo nas súas
augas territoriais.
A pesar de que España conta
con moitos máis medios que
Portugal no salvamento marí-

timo, no relativo á vixilancia
das súas costas ten reclamado
a participación solidaria da
Unión Europea para controlar
as súas fronteiras marítimas,
dado o aluvión de inmigrantes
que chegan desde África por
vía marítima en embarcacións
inseguras que a miúdo son
protagonistas de naufraxios
con vítimas.
Na Galiza, a autonomía non re-
xistra a mesma dispersión de
medios que se dá en España
respecto ao control das activi-
dades relacionadas co mar. A
Vicepresidencia da Xunta, nas
súas negociacións co Ministerio
das Administracións Públicas,
reclamoulle ao Estado a transfe-
rencia do sistema de salva-
mento marítimo e inicialmente
o Ministerio amosou as súas re-
ticencias a ceder esas compe-
tencias. A razón suxerida polo
Estado é a necesidade de man-
ter a unidade do salvamento
marítimo para facilitar a súa co-
ordinación. A situación desblo-
queouse coas negociacións
mantidas entre o PSOE e o BNG
para obter o apoio desta forza
ao proxecto de Orzamentos Xe-
rais do Estado para 2008.�

Unidades da Garda Costeira
Americana nun simulacro. 
USCG
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Na carreira cara ao 9 de marzo os partidos políticos es-
tán a formar os seus equipos para competir no mer-

cado electoral con ofertas atractivas que poidan inducir
tanto a participación dos propios votantes como o desa-
lento dos da competencia na convicción de que no nivel
de abstención está a clave que determinará o resultado
unha vez que as preferencias ideolóxicas e de intereses
semellan estables. Neste sentido ha de entenderse a liorta
na confección das listas do PP coa defenestración de Al-
berto Ruiz Gallardón e a fichaxe de Manuel Pizarro da
que pode deducirse unha estratexia electoral que tentará
exacerbar os conflitos e radicalizar a campaña na crenza
de que o electorado afecto mobilizarase máis que o do
adversario por estar máis cohesionado e sen referentes
partidarios que lle poidan disputar o terreo no centro de-
reita español.
É importante analizar a opción elixida polo PP orixinada
no dominio total que no ámbito organizativo e progra-
mático ten o ex presidente José María Aznar, apoiado no
grupo FAES, quen a principios dos 90 renovou todos os
cargos provinciais e autonómicos con persoas afins res-
pectando só o territorio galego daquela gobernado por
Manuel Fraga e o seu fiel delfín Xosé Cuíña. E por iso que
o actual líder conservador non goza de marxe de mano-
bra real para crear un equipo propio –aínda na hipótese
de que tivese tal intención– polo que non dubidou en sa-
crificar o alcalde de Madrid que viña sendo combatido
con saña por medios ligados á Igrexa con fortes intereses
na educación e nos servizos públicos en xeral. A chegada
de Pizarro, persoeiro clave no modelo económico do pe-
riodo de goberno Aznar-Rato, representa a preferencia
polo sistema denominado por Stiglitz capitalismo de
amiguetes a propósito do caso Enron no cal as relacións
entre as normas e regulamentacións dos gobernos che-
gan a confundirse cos intereses dos grupos privados mi-
nando a credibilidade institucional e limitando as regras
da competencia. O papel de Pizarro foi fundamental no
sistema de poder público-privado que se creou ao abeiro
da privatización de empresas públicas nos oito anos de
Goberno Aznar e, máis recentemente, no seu papel con-
tra a opa de Gas Natural con importantes ganancias para
os accionistas debido ao artificioso aumento da cotiza-
ción da empresa (por certo, a caída da Bolsa está ache-
gando a cotización de Endesa ás ofertas iniciais). Doutra
banda, Pizarro dá unha innegábel experiencia en materia
de xestión e relación cos poderes económicos que trata
de contrarrestar a boa estima de Pedro Solbes entre os
axentes sociais e empresariais tendo en conta que a eco-
nomía pasou xa ao centro do debate político pola desace-
leración iniciada no sector da construción.
As fichaxes e descartes de Raxoi configuran unha dereita
mediatizada no político pola volta ao centralismo, no so-
cial pola influencia determinante das “familias” tradicio-
nais da Igrexa e no económico polo intervencionismo a
favor dos grupos afíns.�

Manuel Cao

Pizarro dá unha innegábel
experiencia en materia
de xestión e relación
cos poderes económicos
que trata de contrarrestar
a boa estima de Pedro Solbes
entre os axentes sociais e
empresariais”

’’

FICHAXES
E DESCARTES

’’

participa en grandes acciden-
tes, como o do petroleiro Exxon
Valdes nas costas de Alasca. É
un servizo integral que agrupa
as competencias que en Es-
paña están nas mans dos Mi-
nisterios de Fomento, Interior,
Agricultura e Pesca, Facenda e
Medio Ambiente. No mundo,
só hai outra entidade análoga
con verdadeira capacidade, a
que existe no Reino Unido.
Estarían Galiza ou España en
condicións de crear un sistema

semellante? O feito de España
recoñecer que precisa axuda da
UE para controlar a inmigra-
ción, pon de manifesto que a
solución é máis doada de abor-
dar desde o plano continental.
“O servizo ten que estar centra-
lizado, mais non ten por que ter
o mando en Madrid, ademais,
nel poden ter participación as
Comunidades autónomas e
haber varias zonas de actua-
ción, como acontece coas re-
xións marítimas da Armada”.�

Alternativa
da Garda
Costeira
Non todas as voces coinciden
en reclamar para Galiza a trans-
ferencia do salvamento marí-
timo. Unha delas é a do experto
en cuestións pesqueiras e marí-
timas Severino Xestoso, que ve
“máis razoábel un sistema cen-
tralizado con mando único e
persoal moi profesional, do es-
tilo da Garda Costeira dos Esta-
dos Unidos, mais hai que ter en
conta que iso custa diñeiro,
moitos cartos”.
A Garda Costeira Americana é o
organismo que se encarga da

protección, vixilancia e sal-
vamento en todas as cos-

tas dese país. A
súa inter-

vención dáse
tanto en casos

de contrabando
como de inspec-
ción pesqueira
como no de sal-
vamento marí-

timo. Tamén

s preguntas OS DEZ MAIORES NAUFRAXIOS GALEGOS.

Buques afectados Data Lugar Desaparecidos/mortos 

Montenegro 7 e 8, Costa 
Las Agujas, Xaneiro 1930 portuguesa 42
Manuel Ángel 

Barriola,
Todos los Santos, Xullo 1961 Celeiro 31
Mari Loli 

José A. Lara,
Diego de Almagro, Febreiro 1966 Noroeste 29
Océano Atlántico 

Marbel Xaneiro 1978 Fóra R. de Vigo 27

Ave del Mar Novembro 1956 Illas Cies 26

San Miguel,
Cinco Hermanos 1, Xaneiro 1910 Noroeste 25
Laura 

Azaña Agosto 1932 Fóra R. de Vigo 22

Cartagena 3 Abril 1945 Ribeira 21

Campio Novembro 1942 Illas Ons 19

Hércules, 
Novembro 1916 Cabo Silleiro 19África

Autor:  Severino Xestoso.

as máis correctas”. Sobre as ci-
fras de mortos en naufraxios
Aboi afirma que “as estatísticas
hoxe sexan mellores que o pa-
sado ano e o anterior non signi-
fica nada porque en quince días
deste mesmo ano xa as supera-
mos. Non podemos aplicar a
mesma regra porque iso signifi-
caría que este ano van multipli-
carse as vítimas. O problema é
que hai que lle pór remedio”.�

que permita coñecer o estado da
seguridade marítima e evitar
máis accidentes.
Pola súa banda, o experto en
cuestións de pesca Severino Xes-
toso lembrou que as cifras de
mortos no mar diminuíron pero
non porque se reducisen os acci-
dentes, “senón porque hoxe os
barcos levan menos tripulación
por estar mellor equipados; isto
ten como contrapartida amenor
rotación e consecuentemente
mariñeiros máis cansos a tomar
decisións que ao mellor non son

nos todos nunha comisión que
determine que sucede e como
podemos rematar con tanta
morte, case 400 mortos desde
1991”. A propia Consellaría de
Pesca admitiu que entre 1991 e
2006 morreron 454 mariñeiros
galegos, aínda que matizou que
non todos foran en naufraxios.
X. Manuel Muñiz, presidente da
Asociación Española de Titula-
dos Náutico Pesqueiros, de-
mandou unha petición análoga
á de Aboi e reclamou a creación
dunha comisión de expertos
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pista cuberta, xa que a nosa
climatoloxía así o demanda e
na actualidade só contamos
co Pazo dos Deportes de Ria-
zor, que vai quedando un
pouco obsoleto”. 
“Nunha sociedade entregada
ao ocio e á comodidade re-
sulta difícil facer ver os benefi-
cios do noso deporte, que son
moitos”, Isidoro Hornillos,
presidente da Federación Ga-
lega de Atletismo. �

bernos, porque o diagnóstico
está feito pero hai que actuar”,
comenta Hornillos, que tam-
pouco quere aferrarse a unha
descrición pesimista, aínda
que si se define como “incon-
formista”, opción que se fai vi-
síbel cando fala das infraes-
truturas: “Non nos podemos
queixar demasiado posto que
se medrou moito nas últimas
décadas. A maior necesidade
estaría na construción dunha

DEPORTES.22. ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Rodri Suárez
O Galego de Atletismo amo-
sou o nivel equilibrado que
este deporte ten no noso país,
superada a fase dos grandes
talentos na categoría de
fondo, que disimulaba as ca-
rencias noutras áreas.
O sábado, 18 de xaneiro, a
zona da praia de Riazor na Co-
ruña amosaba una sorpren-
dente e soleada actividade. En
pleno mes de xaneiro, o paseo
estaba ateigado de xente an-
siosa por gozar do bo tempo.
Moitos deles aproveitaban a
bonanza ambiental para facer
deporte. Pero non todos res-
pondían ao tópico domin-
gueiro, de chándal e footing
na fin de semana. Ao contra-
rio, bastantes dos que se pega-
ban carreiras ao pé da area
presentaban un aspecto ben
profesional, con equipación
rotulada, movementos estu-
dados e boa figura. Non eran
sacrificados de día libre. Eran
atletas. A poucos metros, no
Pazo dos Deportes, celebrá-
base o campionato galego de
Atletismo baixo teito. Alí, case
tantos participantes como pú-
blico. Non chegaban a medio
milleiro os presentes na ban-
cada do tradicional recinto.
Ao mesmo tempo, máis de
cinco mil persoas presencia-
ban un partido de fútbol de
Segunda B entre o Fabril e o
Pontevedra. Fáltalle calor po-
pular aos atletas do país. O seu
poder de convocatoria non se
corresponde co nivel de prac-
ticantes nin co interese ma-
sivo que esperta a disciplina
en anos coma este, de Xogos
Olímpicos. Até ese momento
puntual dentro de sete meses,
o atletismo galego seguirá
mergullado no anonimato,

con moito traballo detrás pero
sen un buque insignia como
eran hai anos Alexandre Gó-
mez, Xulia Vaquero ou Andrés
Díaz. Sinónimo de crise?
“Falar de crise case eterna é
un pouco tópico” matiza o
presidente da Federación Ga-
lega de Atletismo, Isidoro
Hornillos, un histórico que foi
olímpico en Moscova 1980.
“O certo é que antes tiñamos
un atletismo moi forte nas dis-
ciplinas de fondo e máis pre-
cario noutras áreas. Aquel ci-
clo rematou pero agora esta-
mos máis equilibrados”, ex-
plica Hornillos. Das súas pala-
bras pódese extraer unha con-
clusión que é ao tempo gloria
e condena: o atletismo nú-
trese das dificultades. Antes,
ese simbólica afirmación que
convertía a Galiza na África de
Europa alimentábase tamén
da fortaleza galaica no fondo,
terreo clásico dos subsaharia-
nos. Agora, o progreso vai na
contra dos atletas, condena-
dos á adicción ao esforzo.
“Nunha sociedade entregada
ao ocio e á comodidade re-
sulta difícil facer ver os benefi-
cios do noso deporte, que son
moitos. A condición física da
nosa xuventude non é excesi-
vamente boa, temos uns índi-
ces de obesidade moi impor-
tantes, por iso o futuro do atle-
tismo está tamén en que se
vexa como un ben social”,
afirma o presidente dos atle-
tas galegos. 
Pasa o futuro e o nivel do atle-
tismo galego polos máis no-
vos. “É básico que se lle con-
ceda maior relevancia ao de-
porte na escola, algo que pasa
pola materia de Educación Fí-
sica, que sempre é a grande
esquecida dos respectivos go-

Lea cada fin de semana as crónicas do Deportivo e do Celta. Antes ca

ninguén, en galego, cunha análisse pormenorizada da actuación de dous

grandes galegos. E para saber máis, o blog de Óscar Lorenzo sobre a  ac-

tualidade céltica. Ademais, resultados e comentarios sobre os demais

equipos de Galiza: Rácing de Ferrol, Pontevedera, Ourense, Lugo, fabril e

Celta B. tamén a actualidade do básquet, o balonmán e o hóquei. Sígao

na sección de Deportes de www.anosaterra.com�

Cinco atletas galegos poderían 
estar nos Xogos Olímpicos de Beijing

DE TODO.

Nunha sociedade entregada
ao ocio e á comodidade
resulta difícil facer ver os
beneficios do noso deporte,
que son moitos”, Isidoro
Hornillos, presidente da
Federación Galega de
Atletismo.

’’

Celebrouse na Coruña o Campionato
de Galiza en pista cuberta

Momento da celebración do campeonato galego de atletismo.

Tomado o atletismo como un

reflexo social de Galiza, xorde

unha clave moi clarificadora do

porvir deste deporte e quizais

tamén do país. Porque é nas vi-

las medianas onde o pulo dos

clubs semella medrar. “É certo

que temos grandes obxectivos

nesas zonas. Nas cidades a

oferta é máis variada a todos

os niveis, mentres que se está

a crear unha demanda moi es-

peranzadora”, recoñece o pre-

sidente da federación, que so-

rrí cando se lle fala dun curmán

convertido en competidor: o

triatlón, onde Galiza é unha po-

tencia mundial. “Si que hai

certo trasvase de practicantes

cara a esa disciplina, pero en

fin, o 33 por cento dela é tamén

atletismo, de feito eu mesmo

levei o propio Xavier Gómez

Noia á selección de cross hai

anos”. O ferrolán é unha das

referencias galegas para Bei-

jing 2008. 

Os atletas do país tamén con-

tan con estar na cita olímpica.

Hormillos apunta nomes:

“Santi Pérez xa tivo unha

grande actuación en Atenas e

pode repetir, como David Gó-

mez en decatlón”. Hai máis:

Gustavo Dacal, Luís Moro ou

Begoña Garrido, pero “nunca

se sabe porque aquí un día

baixo ou unha lesión poden ser

traumáticos, non pasa como

no fútbol onde un mal partido

non ten porque ser definitivo”.

As prazas para os Xogos aínda

están por adxudicar. Semellan

competidas. Pero haberá gale-

gos. Por algo o atletismo forma

parte desa fotografía social

que se podía ver o sábado, 18

en Riazor. �

Triatlón, curmán convertido en competidor

www. anosaterra.com
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Misterio
da inmobilidade
O CGAC presenta
unha antolóxica de Lodeiro

nelas, que Lodeiro xa atravesa-
ra as lindes do espazo, que se
enfrontaba directamente co
arcano da vida.
Hai nesta exposición un muro
no que se exhiben tres cadros
que amosan tres paisaxes ex-
traordinariamente parecidas.
Dous deles levan por título
Mundo cósmico. O terceiro,
Paisaxe dasRias Baixas. Lodei-
ro foi quen de trazar o mapa do
universo sen moverse do seu
privilexiado observatorio de
Vigo. De mostrar, a través da
refulxente orografía galega , a
cartografía de mundos pasa-
dos e futuros cuxo eco se pode
alongar até o infinito, até o
máis íntimo do ser. Esta viaxe
inmóbil pagou a pena, porque
volver agora sobre as súas
obras resulta absolutamente
imprescindíbel.�

CULTURA.24. ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Manuel Xestoso

Co comisariado de Alber-
to González-Alegre e Ro-
mán Pereiro preséntase

no CGAC, até o próximo 24 de fe-
breiro, unha importante mostra
antolóxica do pintor Lodeiro (Vi-
go, 1930-1996). A exposición fai
un percorrido polas diferentes
etapas da traxectoria do artista
agrupando as obras en varias se-
ries temáticas: Erótica, Futuro,
Cósmica, Paisaxes, Arquitectura
e Composicións. Trátase dunha
esmerada selección que non só
acerta a reflectir pertinentemen-
te o dilatado e ricaz itinerario ar-
tístico do pintor, senón que res-
tabelece a xustiza que se lle debía
a este xenial creador que viviu de
costas aos mundanos círculos
artísticos para –obstinada e
conscientemente– concentrarse
no pertinaz traballo de depura-
ción da súa obra dende a fértil
soidade do taller. 
Con todo, a pintura de Lodeiro
non precisaba xustificación.
Aínda que non tivo a resonan-
cia nin a atención pública que a
súa carreira merecía, contou
sempre cun selecto grupo de
seguidores –entre os que se ato-
paban Álvaro Cunqueiro, Blan-
co Amor ou Méndez Ferrín–
que asumiron alborozadamen-
te o exercicio da súa defensa.
“Cantos amamos encarnizada-
mente a pintura de Xosé Lodei-
ro sabemos cousas pavorosas,
máis gardámolas. Agrupámo-
nos entre nós; constituímos
unha especie de seita; apenas
falamos do fenómeno que nos
une. Mesmamente, e cunha
sorte de tácito convenio, eludi-
mos falar da súa obra. Pro coi-
do que é chegado o intre de ra-
char con este silencio autocen-

trado e egoísta”, escribía Ferrín
xa hai ben anos. Con esta anto-
lóxica, o silencio que envurulla-
ba a hipnótica obra de Lodeiro
debería crebar definitivamente
para dar paso ao recoñece-
mento da súa significación
dentro da historia da pintura
galega e da súa magnitude para
calquera amante das artes. 
O que esta exposición nos pon
ante os ollos é, en primeiro lu-
gar, o camiño dun deses raros
artistas que evolúen dende a in-
negociábel fidelidade a si mes-
mos, un creador dos que afon-
dan nunha linguaxe pictórica
entendida como revelación de-
finitiva. Podemos afirmar que
Lodeiro erixe en dogma da súa
arte a captación e representa-
ción da luz, da delicada lumino-
sidade que abriga a intimidade
da mirada. Neste sentido, a súa
pintura é unha primorosa tra-
ma de puntos de lume que lle

dá ás súas composicións a aura
poética da transparencia, do si-
lencio case místico que traspasa
a visión exaltada da realidade.
Unha celebración da luz como
acontecemento gozoso.
A paisaxe é a referencia inescu-
sábel deses cadros. Mesmo
cando pinta rostros ou deseña
recorrentes xogos xeométricos,
Lodeiro está a amosarnos un-
has paisaxes nas que se mergu-
lla para procurar a explosión de
luz que as faga resplandecer.
Cunqueiro chamaba a aten-
ción sobre o parecido que estas
paisaxes gardaban coas de Pati-
nir. Coma naquel afastado pin-
tor, a vista atopa aquí a nitidez e
a claridade que acentúa o se-
gredo do espazo, a memoria
cristalizada da terra. Un espello
reflectante da nosa condición
que nos devolve a imaxe ingrá-
vida do ser humano enfronta-
do coa perfección da inmobili-
dade. Misterio puro. 
Incluso a súa serie erótica está
atravesada pola memoria antiga
desa paisaxe que se quere berce
matricial da existencia. Nas sen-
suais formas que perfila o rigo-
roso pincel de Lodeiro sospéita-
se a lembranza da curva da
montaña, do val, da ría. A través
da evanescente atmosfera cro-
mática da súa luz, estabelécese
unha fecunda sintonía entre a
voluptuosa liña da carne e o pro-
misorio perfil do horizonte. 
Quedan como último enigma
as derradeiras composicións, a
fráxil delicuescencia coa que se
internou nunha paisaxe de flo-
res que invocan a críptica dan-
za da natureza. Unha tentativa
de entrar no segredo que vai
pautando o ritmo da materia.
Xorde, daquela, unha emoción
intensa porque recoñecemos,

[Arriba] un aspecto da mostra. [Abaixo] pormenor de Sen Título (1976); e Fonte de Vida (1974), da serie eróti

’’Con esta antolóxica, o silencio
que envurullaba a hipnótica
obra de Lodeiro debería
crebar definitivamente
para dar paso
ao recoñecemento
da súa significación dentro
da historia da pintura galega”

’’Mesmo cando pinta rostros
ou deseña recorrentes xogos
xeométricos, Lodeiro está a
amosarnos paisaxes”
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e Fonte de Vida (1974), da serie erótica.

24-26 cultura apertura.qxd  22/1/08  20:13  Página 3



CULTURA.26. ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Xan Carballa
No pazo de Laioventoé o título
que Xosé Luna Sanmartín lle
deu ao seu libro-entrevista con
Francisco Pillado Maior (A Co-
ruña, 1941). O percorrido lineal
escollido axuda a entender-
mos a biografía persoal e a an-
daina de madurez dunha xera-
ción que forxou o eixo da súa
personalidade e a súa acción
profesional e social nos anos
duros da Ditadura.
Investigador, animador, divul-
gador, activista... poden ser al-
gúns dos oficios humanos que
se lle adxudiquen a Francisco
Pillado logo de ler este libro. Co
dinamismo que o formato con-
fire, o director da editorial Laio-
vento percorre a historia fami-
liar marcada singularmente
pola figura de seu pai, Francis-
co Pillado Rivadulla, director de
La Voz de Galicia até o seu afas-
tamento logo dun choque con
María Victoria Fernández Es-
paña (Victoria Armesto), cando
esta se presenta ás eleccións en
1977. O episodio está narrado
polo miúdo, e sérvelle a seu fillo
para achegar á intrahistoria do
xornalismo en Galicia un go-
rentoso e significativo anecdo-
tario dunha peripecia vital na
que o autoritarismo se enfron-
taba coas conviccións demo-
cráticas. Aquela época do xor-
nal coruñés é a de colaborado-
res da relevancia dun regresa-
do Luís Seoane, coa que o noso
protagonista mantén un con-
tacto estreito e se converte en
fonte de coñecemento e figura
intelectual a imitar.
A época que lle toca vivir a
aquela mocedade é a do resga-
te. Militante das liberdades e
activista da cultura, singular-
mente do teatro naquela épo-
ca, Pillado promoveu en 1965,
xunto ao seu amigo Manuel
Lourenzo, o Grupo Teatral O
Facho. Ao pouco de botalo a
andar, ao final dunha repre-
sentación, sucede un feito que
o propio Pillado chama “gran-
de lección e acicate definitivo
para estudar a historia do tea-
tro galego”.  Foi como segue:
“Ao finalizar a representación
dun espectáculo, creo que ba-
seado nun texto de Bertolt

Brecht, unha persoa maior que
está entre o público, tal vez a de
máis idade entre os asistentes,
érguese e pregunta por que non
escenificáramos algunha peza
de teatro galego. Algún de nós
–puiden ser eu mesmo– res-
pondeu ‘porque non existen
pezas de teatro galego’. Entón,
aquel señor, moi educadamen-
te, fixo un percorrido pola histo-
ria do noso teatro, comezando
pola Escuela Regional de Decla-
mación, polo Conservatorio
Nazonal de Arte Galega, pola
Escola Dramática Galegae ci-
tou autores como Galo Salinas,
Lugrís Freire, Villar Ponte ou
Cabanillas dos que non tiña-
mos a máis mínima referencia.
Aquel señor era don Leandro
Carré Alvarellos, que tivo que
escoitar como unhas persoas
máis novas estaban a ‘negarlle’
a súa propia biografía e o esfor-
zo de tantos homes e mulleres
que desde o derradeiro terzo do
século XIX, traballaron arreo, e
en condicións precarias e ad-
versas, a prol do noso teatro.”

SEOANE E LAIOVENTO.Libro de afir-
macións contundentes, Pillado
sostén as súas verdades con do-
cumentación e vehemencia. Ao
pé da crítica xurde o home
emotivo (“non gusto da emo-
ción prefabricada”) que nunha
recente homenaxe no teatro
Principal da Estrada no mo-
mento de subir a falar fíxase que
en primeira fila “están tres figu-
ras claves da miña paisaxe sen-
timental: Noli, Helena e Ana [a
súa muller e as fillas de ambos].
E decidín dedicarlle unhas pa-
labras de recoñecemento polo
moito que lles debo no plano
afectivo, con diferenza o máis
difícil de conseguir na vida (...)
porque o máis valioso é o que
non se pode mercar”.
Este Pillado que di facer poucas
concesións ás emocións, cons-
trúe porén unha manchea de
homenaxes á amizade e á lem-
branza. Ás persoas con quen se
sentiu unido pola amizade até
compañeiros que xa se foron.
Sexa falando de Ricardo Car-
valho Calero, de Miguel Anxo
Fernán Vello, de Luísa Villalta,
de Mª Pilar García Negro ou de

Manuel María, o libro é unha
excursión constante á home-
naxe máis que á malencolía.
Citando a Luís Seoane, Pillado
trae a colación unha anécdota
do pai, cando consegue que Se-
oane e Rafael Dieste sexan cola-
boradores de La Voz,“lembro a
indignación de meu pai cando
celebraba ‘o éxito e Augusto As-
sía lle perdoou a vida’ comen-
tando, ‘Paco, creo que sólo tú y
los comunistas tomais en serio
a personas como Dieste y Seoa-
ne’”. Cando despois tratou con
Seoane, Pillado atopou unha
persoa que sempre quería cola-
borar, “nunca quixo exercer de
mestre senón de amigo e iso re-
sultaba moi estimulante para
os que eramos moi novos e ca-
recíamos de experiencia. Pou-
co despois da súa morte un
grupo de persoas fundamos
na Coruña a Sala e máis a com-

pañía de teatro Luís Seoane”.
A entrevista percorre todos os
fitos da andaina viva de Pillado,
na que Laiovento é un dos mo-
mentos singulares. Unha edi-
tora nacida da convicción de
ampliar un panorama editorial
que permitira publicar libros
discriminados pola opción or-
tográfica do galego e tamén pa-
ra “crear unha plataforma edi-
torial que dedicase máis aten-
ción a publicacións de tipo teó-
rico”. O catálogo supera hoxe
os douscentos títulos e a expo-
sición da súa intrahistoria per-
mítelle a Pillado facer unha
contribución de relevo sobre a
evolución do mundo editorial
galego contemporáneo.
O paso pola militancia política,
as iniciativas culturais, o ence-
rro na Real Academia cando a
presidencia de García Sabell, a
aventura dos cadernos da Es-
cola Dramática, o esforzo de
investigación culminado na
Historia do Teatro Galegoxun-
to coa peripecia da propia vida
profesional, familiar e senti-
mental completan o pano dun
libro que lle fornece unha luz
diferente á nosa recente histo-
ria cultural.�

’’A entrevista percorre 
todos os fitos da andaina
viva de Pillado, na que
Laiovento é un dos
momentos singulares”

Xosé A. Perozo

Sopran ventos de cambio.
Hai unhas décadas pen-

sar en publicar en castelán
semellaba unha utopía para
uns autores en galego, e unha
traizón para outros. Os pri-
meiros acusaban os segun-
dos de agochar que en reali-
dade a súa postura era que as
uvas estaban verdes. Os se-
gundos denunciaban os pri-
meiros como españolistas
con falla de calidade, como
oportunistas que utilizaban o
galego porque noutras lin-
guas non acadaban a altura
necesaria para ter audiencia.
Estes dous pratos da balanza
mantiveron durante moito
tempo a agulla nunha situa-
ción indecisa. É evidente que
o territorio natural dunha
cultura é a súa lingua, pero
non é menos certo que unha
cultura distínguese e defíne-
se polas ideas propias que
poida achegar á cultura uni-
versal. De nada valerá escri-
bir en galego se o escrito non
traspasa as fronteiras do pro-
pio idioma. É natural que en
100 ou 200 anos en Galicia se
fale calquera outra cousa
menos o galego actual, o que
non quere dicir que deba de-
saparecer a cultura galega. 
Pero, aviso a navegantes, a
cultura galega non esmore-
cerá se xera cultura capaz de
ter interese en calquera outra
fala. Se o feito ten proxección
máis alá de ser testemuña
dun tempo ou dunha situa-
ción lingüística, se non é en-
dogámica. E, como teremos
constancia da importancia
da nosa escrita? Só cunha po-
lítica axeitada de traducións
a outras linguas, coa consta-
tación das nosas posibilida-
des de penetración noutros
territorios culturais. Unha
cuestión que está por fin so-
bre o taboleiro do debate na
industria cultural e que debe
ser contemplado con urxen-
cia polo poder político sen
oportunis-
mos mes-
quiños.�

TRADUCIÓNS
’’Memoria viva

de Francisco Pillado
Espiral Maior publica un libro de conversas
cun resgatador do teatro galego

Así ve CALROS SILVAR a Francisco Pillado.
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Hai moitas maneiras de facer carautas con papel.
Cando fagas a primeira verás que se che ocorren outras
ideas para a seguinte.  O importante é facer a carauta e
o disfraz en xeral con cousas que haxa a man e non te-
ñamos que comprar, e botando man da nosa imaxina-
ción e improvisación. Aí está a gracia do asunto.

Neste caso imos usar papel de xornais (vellos, non usedes o do
día que vos rifarán na casa). Cortamos as follas pola metade, e
metémolas nun recipiente con auga. Botámolas unha por
unha, e deixámolas empapar unhas horas.

Para facer a máscara temos que
ter un molde. Este pode ser moi
elaborado (modelado en barro,
por exemplo) ou máis simple.
Aquí fixémolo facendo unha es-
pecie de pelota de papeis de pe-
riódico envoltos, e outra pe-
quena para o narís.
Tamén se pode facer cun globo,
con unha carauta ríxida, das
compradas....

Para  que non se nos des-
faga, asegurámolo un
pouco con cinta de emba-
laxe.
Despois envolvémolo con
papel de aluminio, para
que ao mollarse logo, non
se nos desfaga nin se nos
pegue.

Agora que xa ven
o Entroido, hai
que irse facendo
o s disfraces, e se
cadra algunha ca-
reta, que despóis
veñen as presas e
non dá tempo a
nada.
Aquí tes unha
maneira fácil de
facer a túa más-
cara.

Agora temos que cubrir o sitio donde
imos “operar” con papeis, ou un plás-
tico. Porque imos traballar con auga e
cola, que embadurna moito. Tamén é
mellor que non poñamos a roupa dos
domingos....

Nun recipiente pequeno botamos ben
de cola  en pó, e un pouco de auga. Fa-
cemos unha mestura ben espesa.

E xa escomezamos a modelar  a
futura máscara.
Primeiro cubrimos o molde
cunha soa capa de follas de xor-
nal xa empapadas.
Esta primeira capa non leva
cola, pois se non despóis que-
daría pegada ao molde.
Despois desta primeira capa,
imos engadindo as seguintes.
Pero agora sí que as imos enco-
lar, coas mans cheas de cola.

E así, con paciencia, imos poñendo
follas do xornal, embadurnadas de
cola, mirando que cubran toda a
superficie do molde. E por riba,
coma se estivésemos dando crema
como cando imos á praia, dámoslle
cola coas mans, e así xa se nos van
ir pegando as seguintes capas.
Podemos poñerlle unhas 6  ou 7
capas, sempre con cola entre unha
e outra ( se non, ao secar desfaría-
senos)

Pois a cousa xa vai estando.
Agora deixamos a máscara, toda mollada encima do
molde, e poñémola nun sitio (se se pode sen que
manche ou estorbe) perto dun radiador. Ou ao sol (se
é que vai sol neses días).
E aquí hai que ter paciencia: a máscara tardará en se-
car uns tres días, dependendo de se ten calor, ou al-
gún máis.
Hai que esperar que esté ben seca, se a quitamos an-
tes de tempo, vaisenos desfacer, e todo o traballo á
porra!

Unha máscara con papeis de xornal
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Feitas esas labores, xa está
lista para pintar ao voso
gosto, con temperas ou acríli-
cos.
Tamén podedes poñerlle un
bigote, ou engadirlle uns
ollos pegándollos (así colle
moita máis expresividade).
En fin, tedes que “tunear” a
vosa máscara, que é o que lle
vai dar a verdadeira  gracia!

E 
lembra: 
bótalle 

imaxinación
aos teus 

disfraces!!

Pasados eses días, cando vexamos que está ben dura por
fóra (e podemos separala algo do molde para saber se
tamén está seca por dentro), quitámola.
Aquí temos que facer, cunhas tesouras, o traballo fino:
recortala á medida da nosa cara, pegarlle os bordes
cunha cinta de pintor, para que non se desfaga despiis, e
facerlle con coidado os buratos dos ollos, tamén á nosa
medida.

Unha máscara con papeis de xornal
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O Día Escolar da Non-Violencia e a Paz,
que se celebra o día 30 de xaneiro, é
unha iniciativa que xurdeu por primeira
vez no ano 1964, e foi idea dun profesor
mallorquín chamado Llorenç Vidal. A
data escollida foi a do día que faleceu
Mahatma Gandhi, o líder da indepen-
dencia da India, quen predicou a filosofía
da non-violencia e a resistencia pacífica
contra a opresión que daquela sufría o
seu povo polos ingleses que mandaban
no país e tiñan todos os privilexios. 
Gandhi naceu en Porbandar, India, en
1869, e tras graduarse en dereito en In-
glaterra, instalouse en África do Sul e
loitou alí contra a discriminación de
que eran obxecto os indios, dos que
había unha grande colonia traballando
para os ingleses. Ao volver á India orga-
nizou a resistencia non violenta (a súa
filosofía, de base relixiosa, tiña por prin-
cipio fundamental a non violencia)
contra o colonialismo e a non coopera-
ción coa administración inglesa. Tratou
de frear os choques entre hindús e mu-
sulmáns que se produciron tras a inde-
pendencia en agosto de 1947 (os colo-
nialistas británicos impuxeron como
condición para retirar as súas tropas, a
división da India en dous estados, India
e Paquistán, un hindú e outro musul-
mán). Encarcerado en numerosas oca-
sións, era en 1937 o líder dun move-
mento independentista capaz de mo-
bilizar ou deter a millóns de indios. Este
ano precisamente c´úmprense 60 anos
do pasamento de Gandhi, que foi no
ano 1948.
A iniciativa de Llorenç foi medrando
até ser acollida internacionalmente ao
cabo do tempo. Neste día os colexios
tentan converterse nun instrumento

de entendemento, e profesores e
alumnos, con charlas e actividades re-
lacionadas coa idea da paz, abordan a
cuestión do entendemento e o respeto
entre as persoas, sen importar as dife-
rencias de raza, cultura, relixión, idioma
ou calquera outra condición.

O termo "educación para a paz", que
coma outros é máis fácil de dicir que de
practicar, significa que na escola, e logo
nos outros chanzos da formación edu-
cativa, débensenos dar claves e exem-
plos continuos, non só nas asignaturas
que semellen máis relacionadas co
tema, do que significan a guerra e a
violencia, e por que temos que respetar
e coñecer os Direitos Humanos, cando
menos os máis básicos.

As grandes palabras, como "Paz",
pouco significan se só falamos delas
un día ao ano. Ou se falamos unha
cousa e practicamos outra. Disto sa-
ben ben moitos dirixentes que pro-
moven guerras, destrución e morte de
xente tan inocente coma calquera de
nós, pero falan de que o fan en nome
da paz. Hoxe mesmo podemos ollar
para Irak, onde cada día morren du-
cias de persoas tan normais como as
que vemos aquí pola rúa, coma os no-
sos veciños, sen que se saiba xa por
qué foi esa guerra. Só se sabeque leva
a morte cada día a moita xente. Ou po-
demos ollar para Palestina, ou para
tantos outros lugares do mundo en
conflitos continuos. Alí a guerra non é
ese xogo heroico que vemos nas pelí-
culas, entre exércitos preparados para
matarse: é unha matanza prolongada,
que lle cae a quen cadra ou deixa feri-
dos e eivados, ou destrúe as súas casas
ou traballos.
Pero a violencia non só se manifesta en
sitios lonxanos e de maneira masiva.
Todos os días podemos ler ou ver na te-
levisión casos de maltrato de xénero,
homes que matan ás súas parellas, ou
condutores que provocan estúpida-
mente a morte doutras persoas coas
súas exhibicións, que tamén significan
unha práctica da violencia. 
Aínda que non debemos vivir pen-
sando neses casos todo o día, hai que
telos en conta e pensar en por que se
producen e qué poderíamos facer para
evitalos. Entre todos debemos procurar
que o espíritu deste día que "inventou"
un profesor hai xa moitos anos, se man-
teña presente todo o curso nas nosas
aulas... e no noso pensamento.

Mahatma Gandhi

30 de Xaneiro, Día escolar da Non-violencia e a Paz

Petra
Autor: Helga Bansch
Editorial: OQO

Fermoso álbum concibido pola au-
tora austríaca Helga Bansch para o
goce de toda a familia. A composi-
ción, o encadre, as cores e o texto es-
tán en perfecta sintonía. Facilitando
deste xeito, a dobre lectura (visual e
gráfica) coa que emprenderemos con
Petra, a elefanta, e mais o seu amigo o
papagaio Enrico, unha viaxe iniciática
até acadar respostas. Estas virán, en
gran medida, da man doutro entrañá-
bel personaxe Fortunato Turulato ao

ensinarlle a Petra que o importante é
aceptarse tal e como é, sen facer caso
nin de modas nin de comparacións.
As ilustracións, a dobre páxina e con
predominio das cores cálidas,  axu-
dan a que os prelectores compren-
dan a historia dunha maneira sin-
xela.
A humanización dos personaxes
plasmada a través de detalles tanto
léxicos coma pictóricos, xunto co
humor (presente no texto e nas ilus-
tracións) fan que agrome nos lecto-
res unha gran dose de tenrura.
Boa aposta da editorial OQO por
achegar á nosa lingua libros de au-

tores estranxeiros que reflicten moi
ben a psicoloxía infantil.

Alba Piñeiro

Aceptarse a un mesmo

Antonio García Teixeiro

Amestra chegaba á clase
todos os días cunha

bolsa de tea chea de libros.
Metía a man nela e collía un
deles ao chou. Sentaba na
mesa, abríao e lía para si. Os
nenos mirábana en silen-
cio. Daquela, a mestra er-
guíase e comezaba a lerlles
en voz alta historias de ani-
mais, de encantamentos,
de maxia ou de bruxas. Os
nenos ficaban pampos es-
coitando as súas verbas
marabillosas. Sorrían timi-
damente. Estaban engaio-
lados. A mestra, co libro nas
mans, sinaláballes  as ilus-
tracións. Os nenos non per-
dían detalle do que a muller
lles contaba con verdadeiro
entusiasmo. A mestra ta-
mén lles lía poemas. Gustá-
balle ler poemas en voz alta.
A mestra cultivaba unha
complicidade literaria cos
seus alumnos pouco habi-
tual. Abría o libro e dicía os
poemas perdéndose entre
as ringleiras de nenos e ne-
nas, mentres os miraba aos
ollos con tenrura. A mestra
recitaba, cunha entoación
engaiolante, a Rosalía,
Lorca, Manuel María, Juan
Ramón e tantos outros. Os
cativos gozaban cos contos
e os versos na voz da mes-
tra. A mestra sempre le-
vaba libros con ela. Era
unha necesidade. Non
concibía unha vida á
marxe da literatura, nin
unha aula sen a palabra li-
teraria flotando no am-
biente. Á mestra emocio-
nábana eses rostros infan-
tís que debuxaban sorrisos
perante os seus xestos e in-
flexións de voz. A mestra
facía súa a afirmación de
Alberto Manguel: “O amor

pola lectura é algo
que se aprende

pero non se
ensina”. E ne-
sas andaba

ela.�

A MESTRA
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HHaaii  qquuiinnccee  aannooss  ppaarreeccííaa  iimm--
ppeennssáábbeell  eessttaa  aaffiirrmmaacciióónn..
As cousas cambiaron. Lembro
que cando hai quince anos em-
pecei neste mundo  coas curtas
tiña a sensación de que era o
único rapaz da miña idade que
quería dirixir e de que Luís Tosar
era o único mozo da súa idade
que quería ser actor. E real-
mente había poucos e os que
había non tiñan táboas. Tamén
era unha utopía que un director
novo topase un produtor que lle
levase un guión adiante. Pre-
guntábame tamén daquela por
que tiña tanta confianza en que

ía gañar a vida dirixindo se non
había ninguén en Galiza que o
conseguira. De repente, todo foi
medrando e todos fomos
aprendendo e collendo oficio,
tanto no cine como na televisión
até chegar o nivel de hoxe en día.
AAnnddaabbaa  áá  pprrooccuurraa  dduunn  cciinnee  ggaa--
lleeggoo  ppeerroo  ooss  mmaaiioorreess  ééxxiittooss  vvii--
ññeerroonn  ppoollaa  tteelleevviissiióónn..
Na consideración de cine ga-
lego vexo moitos erros. O fun-
damental é que poidamos
dende Galiza xerar proxectos.
No canto de criticar o que fan
os demais e de discutir se é
máis ou menos galego un tra-

CULTURA.31.

ballo, débese poñer todo o es-
forzo en ofrecer un bo produto.
Eu nacín en Galiza, vivo aquí.
Por suposto que fago cine ga-
lego. Está claro que é máis caro
facer cine que televisión. Pero
eu busco contar historias xa
sexa en cine ou en televisión. O
cine ofrece máis liberdade á
hora de materializar ideas arris-
cadas. A televisión, pola contra,
busca públicos máis abertos. 
PPaaddrree  CCaassaarreess  aagguuaannttaarráá  ttaannttoo
ccoommoo  PPrraattooss  ccoommbbiinnaaddooss??
Espero que non. Cando unha
serie funciona, a televisión
tenta espremela ao máximo,

con certa lóxica. Malia todo, as
series son como seres vivos.
Tentar alongarlle a vida  sen ra-
zón non resulta. Padre Casares
é para máis dunha tempada,
pero non quero que chegue aos
centos de capítulos e se con-
verta nunha parvada de serie.
TTeenn  rreeaalliizzaaddoo  ddiiffeerreenntteess  ttrraabbaa--
llllooss  eenn  rreexxiissttrrooss  ddiiffeerreenntteess..  EEnn
ccaall  ssee  sseennttee  mmááiiss  ccóómmooddoo  ee
mmááiiss  rreeccooññeecciiddoo??
Como director de ficción gañei
máis premios. Máis cómodo
non sabería dicir. Teño un
punto de furafollas que me leva
a probar novos ámbitos dentro
da creación audiovisual e non
me gusta limitarme a un só. O
documental é un mundo que
me apaixona porque a forza do
que podes rodar non se conse-
gue na ficción. Pero recoñezo
que non podería dedicarme
anos a este xénero porque esixe
moita responsabilidade. 
OOss  pprroodduuttooss  ppaarraa  tteelleevviissiióónn
ssoonn  aa  vveerrddaaddeeiirraa  eessccoollaa  ddee  ffoorr--
mmaacciióónn  ee  ddee  nnoorrmmaalliizzaacciióónn  ddoo
aauuddiioovviissuuaall  ggaalleeggoo??  
Son. A TVG nace coa idea fun-
damental de apoiar a cultura, o
idioma e o sector audiovisual.
A televisión ten detrás unha
máquina imparábel que
obriga os directores a sinteti-
zar, a optimizar medios e a
aprender onde está o corazón
do que estás contando. 
AAoo  ppaarr  aa  sseerriiee  tteenn  eenn  mmaarrcchhaa
mmááiiss  pprrooxxeeccttooss..  CCaannddoo  ccoommeezzaa
aa  rrooddaaxxee  ddaa  aaddaappttaacciióónn  cciinnee--
mmaattooggrrááffiiccaa  ddaa  nnoovveellaa  OOllllooss  ddee
aauuggaaddee  DDoommiinnggoo  VViillllaarr??
Non ten data aínda. A idea é a
finais deste ano ou a principios
do que vén. Aínda estamos tra-
ballando no guión, de Carlos
Portela, autor tamén do da se-
rie Padre Casares, O ano da ca-
rracha, Chunda chunda. 
CCoommeezzoouu  aa  sseerr  ccooññeecciiddoo  ppoorr
cciinnccoo  ccuurrttaass  rrooddaaddaass  nnooss  9900,,
eennttrree  eellaass  OO  mmaattaacchhíínn,,  ccoonn  LLuuííss
TToossaarr..  CCoommoo  mmuuddoouu  nneessttee
tteemmppoo  oo  aauuddiioovviissuuaall  ggaalleeggoo..
Non son radicalmente opti-
mista porque aspectos de base
aínda se fan mal. Pero é certo
que se botas a vista atrás a dife-
rencia é abismal. O que antes
era un deserto cun par de fran-
cotiradores perdidos e sen case
posibilidades, agora é unha in-
dustria, pequena inestábel
pero unha industria ao cabo.
Existen técnicos en todas as
áreas de produción dunha pe-
lícula. Cómpre ter en conta
ademais que non é tan rápido
montar unha filmografía está-
bel. Nin sequera o é a española,
cunha tradición de cen anos.
Para os poucos anos que leva-
mos, sinceramente penso que
o estamos facendo moi ben.�

M. Barros
A TVG vén de incorporar con
éxito de audiencia á súa grella
Padre Casares, unha serie que
retrata con humor o conflito
que produce nunha vila cos-
teira a chegada dun sacerdote
novo con ideas liberais. O seu
director é Xurxo Coira, un vete-
rano das series da Galega. Le-
van a súa sinatura Terras de Mi-
randa, As leis de Celavellae Rías
Baixas, pero os seus inicios
compre buscalos a mediados
dos 90 na curtametraxe O ma-
tachín. Ademais de videoclips e
de ser durante dous anos direc-
tor creativo de promocións da
TVG, o seu espírito inquedo le-
vouno a mergullarse no xénero
do docudrama con Chunda
chunda, na longametraxe de
ficción en O ano da carracha, e
no telefilm con Entre bateas.
DDoorrmmee  ttrraannqquuiilloo  ccoo  sshhaarree ??
Por suposto.
SSeemmeellllaa  qquuee  aa  ccoottaa  ddee  ppaannttaallllaa
éé  uunnhhaa  ssoorrttee  ddee  eessppaaddaa  ddee  DDaa--
mmoocclleess  ppaarraa  ooss  ddiirreeccttoorreess..
Non adoito obsesionarme coa
audiencia. Procuro facer ben o
traballo simplemente. Buscar a
mellor secuencia, o ritmo glo-
bal do capítulo paréceme máis
importante que os datos de es-
pectadores. Se tes público estu-
pendo. A pesar de todo, é certo
que con esta serie dinlle máis
voltas do habitual, coido que
porque foi unha rodaxe dura,
con moitas secuencias de dez
ou doce personaxes actuando
ao mesmo tempo e co mesmo
presuposto que as outras. Os
exteriores rodáronse en Redes,
en Compostela e en Oleiros e os
interiores na Coruña. 
AA  pprrooccuurraa  ddee  qquuee  eessppeeccttaaddoorreess
aannddaa  oo  PPaaddrree  CCaassaarreess??
A idea era ofrecer unha serie
para un público moi amplo que
aproveitase a comicidade que
destila todo o solemne. En Ga-
liza nunca se realizara unha se-
rie cun cura protagonista,
aínda que hóuboas con sacer-
dotes en papeis secundarios.
Vivimos nun país de tradición
moi católica e o catolicismo ten
moito de solemne e, polo tanto,
moito de xogo cómico. 
ÉÉ  uunnhhaa  rreeaalliiddaaddee  oouu  aaíínnddaa  éé  uunn
mmiittoo  qquuee  ooss  rreeaalliizzaaddoorreess  ddee  ttee--
lleevviissiióónn  sséénntteennssee  mmooii  sseegguurrooss
ccoo  ppaarrqquuee  aaccttoorraall  ggaalleeggoo??
Que o nivel dos actores en Ga-
liza é alto é unha realidade. Nal-
gunha ocasión puntual teño
dito que se deben facer pelícu-
las de animación para non ter
que sufrir os actores. Pero en
xeral creo que a calidade é moi
alta. Se pensamos ademais en
termos poboacionais, o nú-
mero de actores de calidade
que sae é sorprendente.

ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Xurxo Coira
‘En quince anos pasamos dun deserto de
francotiradores a unha industria do audiovisual’

OTTO / A.G.N.
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dunha saga. A narradora per-
corre, cos ollos de hoxe un lon-
go treito de historia familiar,
non parte do golpe senón que
sobre ese eixo xiran
antecedentes e conse-
cuentes. É tamén un-
ha historia en gris. Ma-
lia a puxanza da cida-
de, a decadencia da fa-
milia de Fasito e Isoli-
na, e o carácter tráxico
da vida desta súa irmá,
tinxe todo o discurso.
Especialmente coida-
das están as relacións
de admiración e desa-
probación entre Fasi-
to e Urbano. É pena
que na novela non se
lles tirase máis partido. Toda a
novela é así, o discurso dos fíos
da memoria, que non sempre
son nítidos e intensos, feito que
a condiciona e caracteriza. Co-

crítica
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Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� Made in GZ..  Sechu Sende. Galaxia.

� MMaarrííaa  ddaass  bbaattaallllaass.. Alfredo Conde. Galaxia.

� CCaarrdduummee.. Rexina Vega. Xerais.

� OOss  oollllooss  ddee  KK..  Antón Riveiro Coello. Galaxia.

� AAss  ppoonntteess  nnoo  cceeoo.. Ramiro Fonte. Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� DDee  pprroovviinncciiaa  aa  nnaacciióónn.. Xusto Beramendi. Xerais.

� CCoonnssuullttoorriioo  ddooss  nnoommeess...... X.L. Méndez Ferrín. Xerais.

� MMaaddeeiirraa  ddee  ZZaappaatteerroo..  Suso de Toro. Xerais.

� NNoo  ppaazzoo  ddee  LLaaiioovveennttoo..Xosé Luna. Espiral Maior.

� CCooaa  mmaann  aarrmmaaddaa.. Lupe Martínez. A Nosa Terra.

Na avaliación da novela de Re-
xina Vega ha pesar decisiva-
mente o carácter transgresor, o
querer polemizar coa lectura
tradicional que o lector sexa ca-
paz de descu-
brir nas súas
páxinas. Malia
a total liberda-
de interpreta-
tiva do lector,
cómpre adver-
tir que o dis-
curso debe
orientalo na procura da correc-
ta decodificación do que está
lendo. Logo retomaremos este
fío do nobelo, mais antes, ago-
ra, vexamos que  historia é a
que se nos conta nesta novela. 
Parte da realidade, inclusive é
unha realidade ben íntima a
que turra da autora para inda-
gar e rematar armando este
discurso. Segundo confesaba
nestas páxinas (ANT, nº 1289),
Urbano, dramaturgo na procu-
ra de recoñecemento, é unha
personaxe inspirada, en parte,
na figura de Urbano Rodríguez
Moledo, activista político de
Lavadores que tamén escribiu
mediocres dramas en galego, o
cal figura como proba de cargo
no seu expediente (remataría
sendo asasinado). É dicir esta-
mos ante unha fabulación que
homenaxea a vida, unha vida
dura entre a puxanza (aquel Vi-
go que medraba e medraba) e a
decadencia (Fasito, dandi, dile-
tante, que vive de rendas, gigo-
ló e bufón copartícipe da vida
privativa das altas pecunias
cando a súa está en decaden-
cia). Unha historia que ten co-
mo eixo o golpe de estado fran-
quista, efecto que reconvirte as
relacións entre as personaxes,
por exemplo facendo aparecer
o Dámaso fascista, autoritario,
déspota. É tamén a historia

NARRATIVA.

Saga familiar 

mo os capítulos son breves, ás
veces non pasan dunha páxina
e a trama poboada de moitas
personaxes (ou tampouco tan-

tas, mais de diferentes
épocas) a creación de
ambientes vese direc-
tamente afectada, pa-
san diante dos nosos
ollos coa vertixinosi-
dade dun suspiro evo-
cador. E, neste caso, a
construción por acu-
mulación non funcio-
na (como si o fai no re-
lativo ás personaxes),
de feito bótase de me-
nos unha máis marca-
da diferenciación en-
tre o ambiente social

no tempo da República e o da
sublevación e posterior, por
exemplo, ou o ambiente e vida
no Campo de Concentración
de San Simón.

O uso do resumo é constante,
case diriamos que é mesmo
poético, dada a finalidade evo-
cadora. Como tamén é moi
frecuente o da enumeración
(obxectual, sensitiva), que aquí
e alá impón a súa presenza, re-
dimensionando a impresión
de cúmulo que a sucesión de
capítulos breves produce, de
cúmulo do que se renuncia ti-
rar todo (ou, simplemente,
máis) partido. Malia que o rit-
mo verbal discursivo, o estilo
frástico, está, en xeral coidado,
veces hai nas que se desboca,
se desata, sen causa xustifica-
dora visíbel. É dicir, non cabe
dúbida de que en Rexina Vega
hai madeira de narradora,
dunha narradora da cal cabe
agardar moito, moitas alegrías.
Polo momento, neste Cardu-
me, abusa dos recursos que
emprega e, tendo un sentido
ben cabal da historia total que
quere contar, desaproveita
momentos desta que esixían
máis amiudado ou intenso tra-
tamento. Lémbranos moito a
A xente da Barreira,,  a novela
coa que Carvalho Calero inau-
gura a narrativa de posguerra:
lémbranola porque, igual que
ela, non dá escondido ser o
proxecto do que sería unha
grande novela de saga.
Aínda na actual versión reduci-
da, é unha pena que o discurso
non se coidase máis. E volve-
mos ao inicio. O formato clási-
co da novela vese contestado
polo feito de que haxa dous ca-
pítulos distintos con número
XLVIII, peche da trama narrati-
va / actualización do narrado
na conciencia da escrita, pode
interpretar o lector. Menos
marxe vai ter á hora de inter-
pretar a ausencia dos capítulos
IX, XIII, XIX, XXV; lagoas como
en todas  as memorias? Dáse
por suposto, xa por algo usou
tanto o resumo; máis parece
descoido ou xogo pouco trans-
cendente, porque na historia
non se notan esas lagoas. O ora
ben: se o lector é capaz de arbi-
trar sobre estes aspectos unha
lectura diverxente da  tradicio-
nal, entón mellorará a súa ava-
liación da novela.�

Xosé M. Eyré

Marta Dacosta

Nunca poderei esquecer a
expresión do meu fillo

aquel día. Dalgunha forma
sentinme orgullosa del, malia a
tristura que me producía a pre-
gunta que me fixo. Chegou ba-
tendo os pés contra os chanzos
da escaleira, anuncio evidente
dalgún conflito infantil. Cando
sentou á mesa, sen mediar pa-
labra, espetoume a súa pre-
gunta: “mamá, por que a miña
profesora di que o castelán ta-
mén é a nosa lingua?” O meu
fillo estaba enfadado, moi en-
fadado, realmente sentíase
agredido, usurpado dos seus
dereitos. Tiña oito anos. Non
puiden responder inmediata-
mente. Comecei por valorar
como un neno tan pequeno
era quen de sentir a dor da al-
ma ante unha afirmación co-
mo esa e como estaba interio-
rizado no seu ser a súa condi-
ción de galego, galego de pleno
uso lingüístico. Despois, debín
relatar para o meu fillo unha
brevísima historia do noso
idioma, e unha explicación pa-
ra esa afirmación propia dun
individuo colonizado. Un ne-
no de oito anos entendeu a no-
sa situación sociolingüística,
mais non comprendeu por
que hai persoas que se negan a
abrir os ollos á realidade e que,
na súa cegueira, impídennos a
moitos exercer o noso dereito
de seguir sendo galegos. Por-
que aquí, nesta terra de fragas
e penedos, onde o mar nos ali-
menta e nos leva a vida, os no-
sos avós representaron a reali-
dade para aprendérnola,
mantiveron vivas tantas pala-
bras esenciais mentres apren-
dían o latín do colonizador e
fermentaron o pan do idioma
á calor da lareira durante sé-
culos de escuridade. Somos as
depositarias do seu legado, se
non o mantemos vivo, deixa-
remos de pertencer á nosa
propia es-
tirpe.�

A NOSA PROPIA
ESTIRPE

’’

Cardume
AAuuttoorraa:: Rexina Vega.

EEddiittoorriiaall:: Xerais.

’’O uso do
resumo é
constante,
case diriamos
que é mesmo
poético,
dada a
finalidade
evocadora”

Rexina Vega.
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Non ten merecido a atención
debida –a que lle debemos os
galegos– o libro
de John Rut-
herford, “As
frechas de ou-
ro”, un dos li-
bros que con
máis ledicia lin
nos últimos
anos, que máis
satisfeito me deixou e que moito
lle agradezo ao seu autor, a quen
infelizmente non coñezo perso-
almente. Inglés moi ben aclima-
tado na nosa terra, rende tributo
á nosa lingua e ao noso país nas
fermosas páxinas dun dos libros
máis orixinais e verdadeiros que
se teñan escrito sobre o Camiño
de Santiago, camiño que el fixo
turrando, segundo conta, dos
seus quilos e dos engadidos da
equipaxe –a mochila do peregri-
no, inseparable deste– e dos
seus anos –que tampouco son
tantos, aínda para botarse a ca-
miñar por esas terras tan diver-
sas, que o peregrino reflicte moi
graficamente no seu libro.
Dende as primeiras liñas vémo-
nos enmallados no peculiar es-
tilo narrativo de Rutherford, e,
prendidos nel, seguimos dende
a primeira páxina ata o remate.
Un estilo moi directo, case colo-
quial, e aínda  soliloquial –fala
moito consigo mesmo– que fai
moi doada a lectura. E non só
doada, senón máis ben pra-
centeira. Por iso
nos imos mergu-
llando pouco a
pouco na lectura,
gorentamos o
seu dicir –a súa

maneira de ir contando a viaxe
día a día e hora a hora– e senti-
mos que o relato nos envolve,
que se apodera de nós e nos do-
mina e que non queremos saír
do tecido expresivo con que o
narrador nos engaiola.
Paréceme que son de subliñar
algúns artificios narrativos de
que bota man Rutherford, por-
que dan ao seu relato un ar de
creación literaria que un non
agardaba dun texto tan directo e
obxectivo e ao mesmo tempo
tan subxectivo. Por exemplo, vá-
lese do romance de D. Gaiferos,
introducindo no relato como
cuñas radiofónicas tomadas de-
sa composición, e moi certeira-
mente administradas, para con-
ferirlle ao libro unha connota-
ción musical, de xeito que o pro-
cedemento vén dar un certo ca-
rácter sinfónico ao relato. Ou,
polo menos, de romaxe solem-
ne e antiga. Esta especie de em-
parellamento do romance de D.
Gaiferos e a propia peregrina-
ción do autor, como se o pasado
e o presente non fosen tempos
distintos, constitúe un acerto li-
terario ben manifesto. 
Ou acudindo a rápidas descri-
cións, ou a breves noticias, refe-
ridas a pobos polos que vai pa-
sando, a notas dun xornal, real
ou imaxinado, ou a reflexións
que teñen que ver co seu cami-
ñar ou cos pensamentos que es-
te lle suxire. Teñen sempre unha
función estética moi manifesta:
dan axilidade ao relato, confí-
renlle diversidade, suxírennos
calor humano. E axúdannos a
seguir dentro do relato, que
nunca perde en intensidade.
Por moi diversas causas e razóns
quero gabar e subliñar a fina iro-
nía de Rutherford. ¿Hu-

CULTURA.33.

Rebelde e evocadora, ás veces
estática e ritual, Marica Cam-
po, en Sextinario: trinta e seis +
tres, é a miúdo quen
de revelar a substancia
íntima do instante, o
perfil espido da lem-
branza e a turbación:
ocasionalmente ruti-
naria e monótona,
adoito o ritmo e a in-
tuición, a memoria e a
ironía, mergullan o
son na sensación e a
soidade a abrollar a
dor e a distancia na
imaxe e na forma.
Malia ofrecer ás veces
a inercia e a rutina –Mateina,
que era miña, dixo o home,/
mateina, mais non son un asa-
sino./ Espeteille vinte e unha

ANOSATERRA
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POESÍA.

Marica Campo,
rebelde e
evocadora,
ás veces ritual

Sextinario: trinta e seis + tres
AAuuttoorraa:: Marica Campo.

EEddiittaa:: Sotelo Blanco Edicións.

>>>

Festival Internacional de Cómic de Angoulême.A Consellaría de Cultura

levará a Angoulême, por primeira vez, as creacións dos autores galegos, co fin

de promocionar a banda deseñada no festival internacional de referencia. Ex-

hibirase a exposición ‘A Banda Avanza’ e unha selección de publicacións de

autores como Pepe Carreiro, David Rubín, Fausto Isorna, Manel Cráneo. Kike

Benlloch, Miguelanxo Prado ou Xaquín Marín, entre outras actividades.�

CONTADELIBROS.
MMiinnoorrííaass  ddee  PPaarrííss

Eric Emmanuel Schmitt escri-
biu no 2001 O señor Ibrahim e
as flores do Corán, que agora

ve a luz en
galego en
tradución
de Emma
Lázare pa-
ra Faktoría
K de
Libros.
Momo é
un cativo

xudeu que coñece un tendeiro
musulmán que lle ensinará os
segredos da vida.

CClláássiiccooss  uunniivveerrssaaiiss

Galaxia publica dous novos
títulos da súa colección
‘Clásicos Universais’. Tres

contos,
de
Gustave
Flaubert,
(traducido
por Emma
Lázare)
recolle
relatos
históricos.

As mágoas do mozo
Werther, de Johann
Wolfgang Goethe, (traducido
por Francisco Mariño e
Sabine Geck) é unha novela
epistolar publicada no 1774
que tivo grande éxito.

HHuummoorr  nnoo  xxoorrnnaall

Des que empezou a colaborar
co Faro de Vigo no 1961
converteuse nun dos
humoristas máis famosos de
Galiza. Fernando Quesada
publica agora Chispas, unha
recompilación de máis de 200
viñetas publicadas no xornal.
Edita Xerais. �

puñaladas,/ volvería facelo un-
ha e mil veces–, ou a receita e a
énfase –Se puidese este berro
contra a fame/ erguer en guerra
santa todo o mundo,/ non ha-
bería sangue senón auga/ a fe-
cundar a terra para a vida–, é
quen de esbozar a turbación e a
soidade –Non ten nome o si-
lencio, non ten labios–, a triste-
za e o silencio, a lonxanía –Lúa
en devalo, a vida cara abaixo,/
morna melancolía molla as tar-
des,/ ceo cara ao solpor a tin-
guir sangue/ pingas de soidade
como froitas./ Fame do que
non foi fura o silencio,/ barcos
afondan, hai illas pantasma–, a
ausencia e a ironía, a distancia

–Deus estaba moi lon-
xe, alén da morte/ a re-
partir inferno e tamén
gloria–, a emoción e a
melancolía.
Salvo cando fala moi
obvia de ideais e refu-
xios, Campo debuxa,
suxerente e emotiva, o
rumor da tristeza e da
ausencia, a súa voz, in-
tensa e rebelde, revela
a soidade e a angustia
e, íntima e fonda, a
forma perfila o desa-

sosego e a desorde a espallar a
opresión e a orfandade, a sen-
sación e a memoria.�

Xosé María Costa

’’Salvo cando
fala moi obvia,
Campo
debuxa,
suxerente e
emotiva, o
rumor da
tristeza e da
ausencia”

LIBROSDEONTE
PARALERHOXE.

Unha viaxe
faiscante
polo Camiño
de Santiago

As frechas de ouro
AAuuttoorr:: John Rutherford.

EEddiittoorriiaall:: Galaxia.

Marica Campo.

John
Rutherford.
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Xoán Luís Pérez, premio de caricatura.Xoán Luís Pérez fíxose co primeiro

premio do IX Concurso de Caricaturistas Noveis, convocado pola Casa da

Xuventude de Ourense. A colección gañadora está composta por represen-

tacións de Los Suaves, Teté Delgado e Kiko Cadaval, entre outros. O certame

inscríbese dentro da programación da IX Bienal da Caricatura que se desen-

volverá durante marzo en Ourense. Ademais, acadaron accésit Roi Cagiao,

Miguel Casado , Miguel Ruíz e Turi.�

timo número de Arraianos vai
acumulando sen traumas un
bo número de perspectivas so-

bre a memoria e as
transformacións do
mundo rural. O aban-
dono do rural galego
nas zonas montañosas
do leste de Lugo e gran
parte de Ourense
abórdase dende unha
óptica económica e so-
ciolóxica, en artigos
cun profuso aporte de
bibliografía e docu-
mentación, pero ta-
mén dende a observa-
ción persoal e a crea-
ción cultural.

Dende a perspectiva dun lector
que viviu en certa medida o
tránsito de mentalidades, de
hábitos e de imaxinario que
aínda se está dando no rural ga-
lego, cobran moito valor artigos
que categorizan realidades co-
tiás sempre intuídas pero que a
efervescencia dos cambios non
permite asumir totalmente.
Moi interesante a este respecto
é o artigo do arquitecto Plácido
Lizancos sobre a evolución da
casa labrega e a adaptación a
novos usos e funcións, algo
que a meirande parte da po-
boación viviu dun xeito natu-
ral, pero que é indicador do
cambio social. Ou o do psi-
quiatra e etnólogo Emilio Gon-
zález, sobre os conflitos perso-
ais que causa a moderniza-
ción das relacións sociais

ción. Como lector galego, tan
decepcionado co que leo entre
o que aquí se publica, celebro

agradecido este libro,
satisfeito e con fe –a fe
que me suxire que, en-
tre tanta vulgaridade,
tamén son posibles a
intelixencia, o bo gusto
e o talento.
Ademais, por se non
fose pouco o anterior,
celebro moi vivamen-
te que Rutherford es-
cribise o seu libro en
galego, algo que todos
lle debemos agrade-

cer, e máis aínda que o fixese
coa mestría que puxo de ma-
nifesto nas súas páxinas. Unha
dobre homenaxe á nosa lin-
gua, tan orfa deles.�

X.L. Franco Grande

As fronteiras estimulan a imaxi-
nación, quizais porque en gran
parte da súa
extensión non
existan máis
que no pensa-
mento dos que
as atravesan,
dos que miran
ao outro lado
ou dos que intentan que nin-
guén as cruce. Unha das fron-
teiras máis famosas de Galiza é
a Raia Seca, que une o sur da
provincia de Ourense co norte
de Tras-os-Montes e Braga.
Trátase dunha zona de cruce de
camiños onde a xeografía non
axuda as comunicacións, un
área xeográfica onde a realida-
de é tan abafante que xera mi-
tos xa case esquecidos. A Aso-

mor inglés o seu ou retran-
ca galega? Aquí si que xa me per-
do. Ou non, porque ironía ou re-
tranca, ou as dúas xun-
tas, prendéronme den-
de as primeiras liñas
ata o remate. O que é
moi de agradecer neste
tempos en que a xente
é tan seria, ou quere pa-
sar por tal, que o ser hu-
mano, ás veces, está
sendo un aburrimento.
A estes fins quixera si-
nalar as fermosas páxi-
nas en que Rutherford
se refire a un compa-
ñeiro de camiño, digámolo así,
un centrípeto que ten a obsesión
de pensar que ter sentido do hu-
mor é “converter a vida enteira
en chiste”, un suxeito que o au-
tor deixa moi ben debuxado
cando nos di que “nunca escoita
o que lle di (o interlocutor) por-
que sempre está a pensar no
próximo chiste que vai contar. O
peor pecado para el é non ter na-
da que dicir, atoparse atrapado
polo silencio. Non contestei ao
seu saúdo e marchou en busca
doutro público máis atento.
Compañeirismo”.  Un exemplo
entre centos.
Sen esquecer a constante pre-
sencia do Pelegrín turístico, que
xorde en cada esquina, e que o
noso autor mira sempre con
moita ironía: a súa estética non
lle convence, con razón, e unha
e outra vez provoca soliloquios
do autor, que se dirixe a el como
se dun cristián se tratase, se ben
un cristián herético ou atrave-
sado. E pouco recomendable. 
Espírito sagaz e observador,
Rutherford deixa apreixadas
nas páxinas deste moi fermoso
libro experiencias, observa-
cións e suxestións que conver-
ten o seu relato nun texto moi
vivo, cheo de verdadeiro hu-
mor e contido humano, que o
lector agradece. Nada do que
conta é previsible; todo o relato
está cheo de sorpresas, de fei-
tos que non se agardan, de si-
tuacións que a fina retina do
autor percibiu e logo nos ofrece
coa súa persoal elaboración li-
teraria, e sempre movéndose
entre o documento e a crea-
ción, entre a realidade e a fic-

ciación cultural Arraianos vén
recollendo estes referentes
dende 2004 nunha publicación
de factura, durante
moito tempo, case ar-
tesanal. 
Este mes vén de pre-
sentarse unha nova
etapa, caracterizada
pola profesionaliza-
ción da produción da
revista que, da man da
editorial Alvarellos,
presenta un novo de-
seño, coa incorpora-
ción da cor e unha coi-
dada fotografía. Este
novo impulso na evo-
lución do proxecto
nado na Terra de Celanova co-
meza cun monográfico sobre o
rural arraiano.
Pero existen moitas máis raias
que a Seca, e os colaboradores
elixidos (algúns de sempre, ou-
tros novos) así o reflicten. As
fronteiras interiores, as que se-
paran a un médico de educa-
ción universitaria dos seus pa-
cientes rurais, aos caciques dos
clientes, aos emigrantes dos que
quedaron, son temas que se
abordan neste número. Tamén
as relacións con Portugal e os es-
tudos sobre as tradicións dos
arraianos veciños seguen a ocu-
par o espazo que viñan desfru-
tando nos números anteriores.
Unha publicación con 41 cola-
boradores non sempre é fácil
que manteña a coherencia
axeitada. Non obstante, este úl-

crítica

O CORDEL.
Nazón
Nº 9. Inverno do 2007. Dirixe: Eloi Cal-

deiro. Edita: Atlantia Entertainment.

Prezo: 2 euros.

Miguel Mato atende á Torre de
Hércules, monumento candi-
dato a ser Patrimonio da
Humanidade. Inclúese unha

entrevista coa
secretaria xeral
de Política Lin-
güística, Mari-
sol López. Xo-
sé Lueiro con-
versa co actor
Ernesto Chao.

Ademais, todas as novidades
de teatro, cinema e libros. 

Esculca
Nº 19. Ano 2007. 

A prostitución, os dereitos hu-
manos nas cadeas e os
subsidios públicos son temas
tratados por Fernando Lousa-

da, Guillerme
Presa e
Ramom López
Suevos
respec-
tivamente en
senllas
tribunas. Ade-

mais dáse conta dos
resultados da Asemblea Xeral
de Esculca e dos avances lexis-
lativos sobre dereitos civís.

Turgalicia
Nº 9. Decembro do 2007-Marzo do

2008. 

Alberto Alonso subliña o per-
fil comercial de Vigo. Xabier
Cereixo explica que é o
geocaching, un deporte mes-

tura de
orientación,
sendeirismo
e internet:
unha caza
de tesouros
moderna.

Edurne Baines proponnos
unha visita a Cambados.
Belén Porteiro destaca a inte-
resante 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.�

’’Cobran valor
artigos que
categorizan
realidades
cotiás intuídas
pero que os
cambios non
permiten
asumir
totalmente”

>>>

REVISTAS.

O cruce
de camiños
entre a aldea e
a cidade

Arraianos VII:
A vida nas aldeas
AAuuttoorr:: Varios Autores.

EEddiittaa:: Alvarelllos.

’’Nada do que
conta é
previsíbel;
todo o relato
está cheo de
sorpresas, de
feitos que non
se agardan”

>>>
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preparado para desfrutar da
danza, pois os distintos rit-
mos e compases sucédense
segundo un certo protocolo.
Pola contra, se o oínte prefire
ficar niso, nun receptor de
sons, terá a ben reparar a
atención na complementarie-
dade que os distintos instru-
mentistas combinan entre si,
pois non todo é paixón no
tango, como proba a técnica
mostrada nas notas do bando-
neón –Artigas Anelo– , violín

–Laura Quinti-
llán–, piano
–Alberto Vilas–
ou contrabai-
xo  –Gustavo
Barcia. Como
a l u m n o s
avantaxados
que son do
mestre Astor
Piazzolla, in-
clúen catro te-
mas da súa au-
toría, e aínda
que o reperto-
rio escollido fai

honor ao nome do grupo, o dis-
co ten tamén outras cadencias
como milonga ou valse. Músi-
ca con identidade de seu, mais
tamén universal verbo do seu
espallamento e asunción co-
lectiva. Sorte que temos na Ga-
liza de contar con esta forma-
ción asentada, aínda que a ou-
tra fortuna, a que Tangatame-
rece en forma de recoñece-
mento popular, aínda estea
por madurar. �

X.M.E.

Os extrarradios das grandes
cidades son un deses non-lu-
gares –sobre os que ultima-
mente se teoriza a cachón–
aos que se traslada a poboa-
ción que o sistema non é
quen de absorber, un sitio on-
de se traslada o “excedente”
coa esperanza de que alí poi-
da reciclarse ou extinguirse
definitivamente. En Extrarra-
dios, o último espectáculo de
Teatro do Noroeste, Eduardo
Alonso escolle un deses des-
carnados escenarios –unha
parada de autobús abando-
nada na periferia urbana– pa-
ra situar alí dous deses perso-
naxes que son considerados o
remanente da sociedade de
consumo: unha prostituta e
unha esmoleira. A relación
que se estabelece entre estas
dúas personaxes pretende ser
o punto de partida para unha
indagación da existencia nos
límites, unha viaxe a eses te-
rritorios onde a ironía se con-
verte na arma que defende
contra as traxedias da miseria
e da marxinalización. 
A mágoa é que Eduardo Alon-
so quere xogar a distintos paus
na mesma partida e, así, o úni-
co que consegue é desorientar
ao espectador. A obra comeza
cun monólogo da prostituta
–unha Victoria Pérez a quen
lle tocar lidar co papel máis es-
tereotipado do espectáculo–
que presaxia unha come-

nos espazos rururbanos.
É este o leitmotiv, se ben moitas
veces non explícito. O cruce de
camiños entre a aldea e a cida-
de. Un encontro conflitivo, ten-
so, no que ambas partes saen
modificadas, e non sempre pa-
ra ben. En moi poucos artigos
se dá unha visión idílica da vida
na aldea ou dos aldeáns na ci-
dade, o cal é de agradecer por-
que sería falsa. Como apunta
no seu artigo Augusto Pérez Al-
berti, “O mundo rural que co-
ñecín hai trinta anos non vai
volver. En parte, afortunada-
mente, porque as condicións
nas que viviron séculos moitas
persoas non eran as máis idó-
neas. Sen embargo a súa total
destrución sería unha perda
irreparábel para Galiza”. Ese
mundo atopa hoxe os seus es-
pazos de resistencia, construí-
dos coma sempre o fixo, dende
unha posición de adaptación
ao novo medio. O novo núme-
ro de Arraianos é un bo punto
de partida para a reflexión.�

Xurxo González

Terceira entrega deste xa vete-
rano cuarteto galaico-urugaio.
Unha nova ocasión para mos-
trar a esencia dunha música, o
tango, que hai ben tempo mu-
dou na súa rota os arrabaldes
das cidades porteñas polos ele-
gantes salóns señoriais. Nesa
sorte de estilización, desenvol-
veu unha alternancia de pasos
rítmico-melódicos, habilmen-
te tracexados polos integrantes
de Tangata na interpretación
dos catorce temas do disco.
O baile ten o seu aquel de
arroutada, mais cómpre estar

MÚSICA.

Cuarteto
transoceánico 

Calambre
AAuuttoorr:: Tangata.

EEddiittaa:: Autoedición.

Estrea de Negro.O Centro Coreográfico Galego (CCG) e a compañía Daniel

Abreu estrearon esta fin de semana, no Teatro Ensalle de Vigo, a primeira pro-

posta do plan de coproducións do CCG para esta temporada. Trátase de Ne-

gro,un espectáculo de corte intimista interpretado polo propio coreógrafo,

Daniel Abreu, xunto coas bailarinas Andrea Quintana, Janet Novas e Anuska

Alonso. Unha reflexión sobre as relacións do corpo coa memoria.�

>>>

>>>

TEATRO.

Totum
revolutum
O último espectáculo
de Teatro do Noroeste
reflexiona sobre
a existencia nas
marxes da sociedade

Extrarradios.
CCoommppaaññííaa:: Teatro do Noroeste.

DDiirreeccttoorr:: Eduardo Alonso.

EElleennccoo:: Luma Gómez, Victoria Pérez.
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crítica

que posúe esa dimensión da
que carece o cine americano:
ritmo e pausa, roupa que pare-
ce verdadeira, e xente que está

viva no tempo da na-
rración. 
O director, que leva xa
as medallas daquela
“Orgullo e prexuizo”,
utiliza este melodra-
ma, esta historia, que
non daría máis que
para unha novela cur-
ta, con habilidade;
amáis de contar con
actores e equipo, utili-
za a cámara e, sobre
todo, a mesa de mon-
taxe, para formar o seu
discurso narrativo de
xeito orixinal; corre o
perigo de camiñar po-
la corda funámbula,
pero consegue chegar
ao outro lado sen cair.
A cámara viaxa pola
narración botando
man de todos os pla-
nos posíbeis, dende

primeirísimos planos até gran-
des panorámicas, tamén se
move (gracias ás máis moder-

gunha das xogadas comeza-
das reitera o carácter desgan-
duxado desta obra. 
Dentro deste ton disperso e es-

fiañado no que se vai
movendo a función,
brillan algúns diálogos
enxeñosos, algúns
chistes no momento
axeitado. A interpreta-
ción de Luma Gómez
logra sacarlle partido a
certas pasaxes do tex-
to, dotándoos dunha
vis cómica que resgata
o espectador do abu-
rrimento e logra mo-
mentos simpáticos. 
Ten mérito que Teatro
do Noroeste aposte
nesta súa última mon-
taxe por un teatro de
produción modesta,
un teatro que se centre
na palabra como fun-

damento da comunicación co
espectador. Como obxectivo é
encomiábel. Mais, para que un
proxecto así chegue a bo porto,
debe alicerzarse nun texto máis
sólido. �

Manuel Xestoso

Inclínome a pensar –e as re-
accións do público na noite
da estrea parecen coincidir
con este presentimento– que
se Alonso se decanta-
se por este ton próxi-
mo ao absurdo den-
de o principio, a obra
funcionaría con máis
graza e mesmo con
máis madeira crítica:
instar a reflexión so-
bre un tema non
equivale a sermonar
o espectador nin á
explicarlle que é o
que ten que pensar.
Pero o caso é que o
autor e director se
mantén dubitativo
ao longo de todo o es-
pectáculo, sen querer
renunciar nunca ao
didactismo nin á sen-
timentalidade e, des-
te xeito, non acaba de atopar
a modulación que lle dea co-
herencia á súa proposta, ine-
vitabelmente transformada
nun totum revolutum de tris-
te indefinición. Un final
abrupto que non remata nin-

dia social de intención
moralizante e ateigada dos tó-
picos máis recorrentes sobre a
vida destas excluídas (chulo
maltratador, clientes de gustos
extravagantes, inocencia fun-
damental da propia puta…).
Coa entrada en escena de Lu-
ma Gómez no papel da esmo-
leira a cousa vai mellorando
un pouco e a descrición dos
vínculos que se instauran en-
tre as dúas mulleres semella
inxectarlle un xiro ao texto,
que vai esvarando cara a unha
comedia sentimental máis
amábel, máis neutra e –afortu-
nadamente– algo máis afasta-
da da pretensión pedagóxica.
Mais velaí que, cara á metade
da representación, a historia
pega un chimpo súpeto para
aterrar no ámbito do humor
negro, da comedia máis surre-
alista e disparatada. Un terreo
moi próximo ao teatro do ab-
surdo que precisa que o es-
pectador esqueza calquera
caste de verosimilitude e re-
considere as coordenadas co-
as que estaba xulgando a obra
até o momento. 

Esta é unha desas películas que
vén recomendada por diferen-
tes motivos: baseada nunha
novela Ian McEwan, candidata
a sete globos de ouro (só gañou
dous) e que leva o carimbo ben
á vista de “cine británico de de-
seño elegante”, é dicir, aquel ti-
po de cine que quedou defini-
do nos anos 80 e que tivo o seu
arranque en series de televi-
sión tipo “Retorno a Brideshe-
ad”; xa saben de que falo. E to-
das estas cousas fan desta pelí-
cula unha peza de calidade
irrebatíbel. Unha obra
deste tipo non se con-
segue sen un equipo
sólido como un per-
piaño, porque aquí
fan falta deseñadores
de ambiente, localiza-
dores de escenarios,
xastreiría de calidade e
verosimilitude, músi-
ca, actores, fotogra-
fía…, en fin, todo ten
que funcionar con-
sonte ao produto final,
porque se algunha pe-
za non encaixa poida
que toda a obra se es-
caralle. E aquí todo
funciona, ainda que
non é cine dixestivo
para público ianqui,
que non pode facer
moitos esforzos men-
tais sentado nunha
butaca, todo está den-
tro das normas de “cine inglés”
e por iso, seguramente, acada-
rá premios americanos, por-

’’Todo está
dentro
das normas
de ‘cine
inglés’ e por
iso acadará
premios
americanos,
porque
posúe esa
dimensión da
que carece o
cine
americano:
ritmo e
pausa, roupa
que parece
verdadeira...”

CINEMA.

Unha película
británica que
busca a calidade

Expiación.
DDiirreeccttoorr:: Joe Wright.

DDeesseeññoo  ddee  FFoottooggrraaffííaa:: Seamus

McGarvey.

MMoonnttaaxxee:: Paul Tothill.

EElleennccoo:: Keira Knightley, James McA-

voy e Vanessa Redgrave.

Exposición de Antón Pulido. O Centro Social Caixanova de Vigo acolle,

até o 24 de febreiro, unha exposición coas últimas obras do pintor Antón

Pulido. Nesta súa primeira mostra en 14 anos, Pulido insiste na temática

máis característica do seu universo pictórico: figuras humanas en soidade,

en parella, no medio do camiño… retratadas nun estilo que mestura o gus-

to pola liña coa paixón polo colorido expresionista.�

>>>

’’A mágoa é que
Eduardo
Alonso
quere xogar
a distintos
paus
na mesma
partida e
o único
que consegue
é desorientar
o espectador”

Victoria Pérez e Luma Gómez están dirixidas por Eduardo Alonso en Extrarradios. Keira Knightley protagonizaExpiación.
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A Galega ten vontade de cam-
biar o seu estilo de ficción. No-
touse en traballos como Pepe, o
Inglés, A vida por diante e ou-
tros que apuntan un relevo xe-
racional e estilístico desde as
pioneiras Pratos combinados
ou Mareas vivas,modelos dis-
pares que guiaron a serie made
in Galizana última década.
Os Atlánticos pode servir de
transición entre o cos-
tumismo de Terra de
Mirandae o enredo de
rapaces. De fondo, al-
bíscase unha trama
policiaca sobre a desa-
parición dunha can-
tante pero esa liña ar-
gumental de momen-
to só se intúe.
A historia é sinxela: un-
ha orquestra queda sen
cantora e busca outra.
Con tal escusa meté-
monos na vida dos per-
sonaxes que lles dan vi-
da a cada membro do
grupo. Por fortuna, a se-
rie fuxiu da tentación
familiarista de poñer vellos, ma-
duros, mozos e nenos a traballar
para que non fuxa ningún tramo
de idade. Pola contra, o público
que busca a serie son os rapaces.
A vinculación cos maiores vén
pola maxia de escoitar música
en directo no palco da festa.
Seguro que a un dos guionis-

tas, o escritor Diego Ameixei-
ras, veulle de marabilla ter tra-
ballado naquel show “Mundo
Verbena” para captar ese am-

biente. Polo menos no
guión e nos persona-
xes séntese a vertixe da
emoción dos ensaios e
a conexión co público
que enche os torreiros.
Un dos acertos do
guión está na constru-
ción duns diálogos
menos fácticos que
noutras producións
galegas. A xente fala
pero tamén di. E a cá-
mara grava o que real-
mente interesa para a
progresión da serie.
Este abc non sempre
está claro nestes pa-
gos.

Outro punto a favor é o labor de
Xabier Deive. O xa mítico Euse-
bio de A vida por dianteborda o
seu papel de divorciado ben
plantado que sente a ilusión da
mocidade pola nova cantante. A
tenrura e inseguranza que des-
prende chocan co seu aspecto
de sicario napolitano, o que lle

nas técnicas, ben aprendidas e
ben practicadas) en dificilísi-
mos trávelins, como os da se-
cuencia longa da praia de Dun-
kerque, unha secuencia que
valería de por sí toda a película:
constitúe unha das mellores
recreacións bélicas, con realis-
mo, co surrealismo da loucura
da guerra, debuxada por unha
cámara que avanza pola masa
de soldados facendo filigranas.
E despois está o xeito de frag-
mentar en pequenos flash-
backs a película, facéndoa
avanzar a ritmo de un paso
adiante, dous para atrás, e logo,
dous para adiante, un para
atrás, así, dosificando, repar-
tindo a narración entre a narra-
dora implícita, unha nena, e a
realidade, e construído nunha
arquitectura de equilibrio difí-
cil, pero estábel; até que chega
ao desenlace final e pega un
chimpo mortal que desembo-
ca nunha volta de manivela
que nos revela toda a existen-
cia dos personaxes. 
Curiosamente é unha película
triste que podería caer fácil e
loxicamente en momentos de

violencia ou de cursilería
amorosa, pero que prefire
manter unha certa distancia,
unha certa distinción de xente
que viste de smoking para ce-
ar. Só nesa fría retirada de
Dunkerque é cando miramos
o outro lado da historia, como
a escena na que o protagonis-
ta camiña por detrás dunha
pantalla de cine na que Mi-
chele Morgan e Jean Gabín
(¿no “Porto das Brumas”?)
danse un longo bico. Son os
momentos da outra Inglate-
rra, a que non soporta as botas
de soldado nin ter que defen-
der os franceses de Hitler.�

J.A. Xesteira

PROPOSTA:Os cinéfilos so-
mos rumiantes e logo que mi-
ramos unha película, volve-
mos a masticala botando man
da memoria e recordando as
esceas que nos gustaron; é un-
ha maneira de facer exercicio
coa cabeza. O mellor para este
caso e facelo a media tarde,
nun  sillón de orellas, tomando
un viño do Porto, que é cousa
moi “british”.�

dá máis forza á actuación.
Máis que como actriz destaca
como cantante Antía Otero,
que debuta na televisión. A poe-
ta estradense é o amor platóni-
co de Deive e o carácter timora-
to do seu personaxe fainos es-
pecular con futuras sorpresas.
Ao contrario que na televisión
estatal, a TVG descentraliza os
decorados. Nesta ocasión é
Pontedeume a vila inmortali-
zada. A ponte de Fernán Pérez
de Andrade e o seu casco vello
locen para asentar unha histo-
ria modesta que polo momen-
to non arrinca en audiencias.
Esperemos que os inxenuos fí-
os da teleserie collan brío en fu-
turos capítulos e que a intriga
da desaparecida siga un cami-
ño orixinal. De ser así, podere-
mos afirmar que esta transición
da TVG cara a novos modelos é
o mellor camiño para asentar
produtos de calidade, moder-
nos pero cinxidos aos gustos e
modelos do país. E por favor,
que a orquestra toque algo
máis que o reiterativo “Black is
black”, de Mike Kennedy.�

C. Lorenzo

Concursante eDe Profundis, gañadoras nos Premios Cien de Cine.As

dúas producións de Continental foron seleccionadas como as mellores

obras de 2007 en diferentes categorías nos premios fallados polo portal de

internet adicado ao cine Cien de Cine. Concursante, de Rodrigo Cortés, fíxo-

se cos premios de Mellor película e Mellor director, mentres que De Profun-

dis, de Miguelanxo Prado, acadou o galardón de Película máis arriscada.�

De Profundis.

piación.

TELEVISIÓN.

Preparando
a verbena
Serie coral a medias
entre o costumismo e o
enredo para a mocidade

Os Atlánticos.
DDiirrrreeccttoorreess:: Gustavo Balza e Beatriz

del Monte.

EElleennccoo:: Xabier Deive, Antía Otero, So-

nia Méndez, Xosé Barato, Nacho Casta-

ño, Manuel Mamquiña e Santi Romai.

PPrroodduucciióónn:: Continental e Filmanova

TVG.

DDaattaa:: Luns ás 22h05.

’’A tenrura e
inseguranza
que
desprende
Xabier Deive
chocan co
seu aspecto
de sicario
napolitano,
o que lle dá
máis forza
á actuación”

Xabier Deive nun fotograma de Os Atlánticos.
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’’A pesar de todo
Ugia Pedreira aclara que a
ensinanza de música folc e
tradicional goza de boa
saúde.”

Mar Barros
Non corren bos tempos para as
aulas de folk.  Dous dos centros
de referencia, a Escola de Artes
e Oficios e o Conservatorio Fol-
que de Lalín, xa deron o curso
académico 2007-2008 por per-
dido. As causas son diferentes
pero os afectados coinciden en
denunciar a “falta de implica-
ción” das corporacións muni-
cipais. De fondo, unha situa-
ción que se repite: non existen
estudos regrados, só o 10% da
aprendizaxe se leva a cabo
neste tipo de centros e, moitas
veces, entran en xogo intereses
políticos e individuais.
O Conservatorio de Música Tra-
dicional e Folque de Lalín, en
marcha dende o ano 2001, non
abriu matrícula para o 2007-
2008 tras o desacordo co Con-
cello de Lalín en materia econó-
mica. O pasado verán o CMTF
demandoulle a corporación
municipal unha maior dota-
ción presupostaria para em-
prender “unha aposta máis am-
pla de xestión e a mellora da si-
tuación laboral dos docentes,
conxelada dende 2001”, como
explica Ugia Pedreira, directora
do centro. Entre as novidades, o
proxecto contemplaba a intro-
dución das materias de violín,
danza e informática musical
dentro da oferta formativa do
centro. 
Tras a negativa do concello e
do Padroado Cultural por con-
siderar “inasumíbeis” as esi-
xencias, o pasado mes de de-
cembro o CMTF presentou
“unha proposta de mínimos
cunha visión comarcal e outro
equipo docente”. Aínda que a
negociacións non están pecha-
das en Lalín, a dirección do

conservatorio está a estabele-
cer contactos para situar o pro-
xecto noutro concello galego.
A pesar de todo, Ugia Pedreira
aclara que a ensinanza de mú-
sica folk e tradicional goza de
boa saúde. “Existe moita eco-
nomía somerxida e moita
xente profesional e afeccio-
nada que mantén o amor pola
música en Galiza”. Destaca
ademais, que o país “vive unha
situación privilexiada en canto
a antropoloxía musical” aínda
que lamenta que “non teña-
mos musicoloxía na Universi-
dade, pois iso axudaría moito
na formación e na cadea do-
cente e mesmo industrial”.
En Galiza non existe ningún
centro que lle entregue aos
alumnos interesados na mú-
sica tradicional un título oficial
recoñecido pola Administra-
ción. O prestixio do que gozan
algúns dos centros vén dado
pola traxectoria do profesorado
e polo proxecto curricular que
ofrecen. Con todo, Ugía Pe-
dreira considera que a solución
non pasa por un ensino regu-
lado e oficial. “Diferente sería”
ao seu ver, “se existise unha
asociación de músicos que ve-
lase polos nosos intereses”. 

VIGO SEN ARTES NIN OFICIOS.Os
alumnos da Escola de Artes e
Oficios de Vigo tampouco pui-
deron formalizar as súas matrí-
culas pola falta de profesorado
no centro. A Escola de Artes e
Oficios está constituída como
organismo autónomo do con-
cello de Vigo e a súa oferta in-
clúe ciclos dedicados ao téxtil,
as artes gráficas, o coiro e ao en-
caixe de palillos, entre outras
disciplinas. Aínda que materias
como a gaita xa estaban incluí-
das no seu programa é en 1996
cando comeza a súa andaina
no centro o Conservatorio de
Música Tradicional, baixo a di-
rección de Rodrigo Romaní.
A situación actual da Escola de
Artes e Oficios responde, en
palabras da Concelleira de
Educación de Vigo, Laura Ló-
pez Atrio, á “falta de implica-
ción” do anterior goberno mu-
nicipal, que non solucionou a
“situación irregular” que sufriu
durante anos parte dos seus
traballadores. Como explica a
concelleira, “estase a traballar
na regularización dos contra-
tos deste persoal pero leva o
seu tempo”, comenta. 
Despois de diversas concen-
tracións dos alumnos en pro-
testa pola falta de profesorado,
o pasado mércores 23 cele-
brouse a última proba de selec-
ción. Agárdase que parte do
profesorado comece a impartir
clase o 1 de febreiro. 
A saída que ten en marcha o
concello consiste na creación
dunha nova escola, a E-Trad
que, xunto á formación de
afeccionados que se viña fa-
cendo na Escola de Artes e Ofi-
cios, oferta como novidade a
posibilidade de cursar un itine-
rario profesional que garanta
unha formación integral para
os futuros profesionais do en-
sino e da interpretación.�

MEIGAS
E VAGALUMES (I)

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

Folk en suspenso

Xosé Miranda

Entre os ewesafricanos crese que as bruxas, pola noite,
deixan saír do seu corpo inmóbil outro corpo, o adze,

un espírito vampiro que vai chuchar o sangue dos seres vi-
vos, entre eles os humanos (preferiblemente nenos). Se
non atopan sangue, o adze chucha aceite de palma ou leite
de noz de coco. Tamén chucha o diñeiro facéndoo desapa-
recer, deixando así máis miserables aos pobres. Ademais,
este auténtico azoute non pode ver os indixentes que el
mesmo crea: se os atopa dálle rabia e mátaos devorándo-
lles os intestinos. Voan na noite como luciñas. De perto ve-
se que son vagalumes que se amorean sobre o lixo e os ver-
tedoiros. Capturados retornan á forma humana.
O lector se cadra xa recoñeceu unha serie de constantes
que se repiten en Galicia con respecto ás meigas ou bruxas:
poden converterse en insectos; poden deixar o seu corpo
durmindo mentres o “corpo astral” fai a súa nefanda tare-
fa; sofren no corpo verdadeiro os efectos dos golpes no cor-
po dobre; capturadas ou descubertas recuperan a forma
humana ou amosan no corpo humano as feridas que co-
rresponden ao outro; saen pola noite chuchar sangue
(meiga chuchona), sobre todo de nenos; son caníbales;
rouban e prexudican os pobres; vense en forma de luciñas.
Falta unha cousa: o vagalume. Falta de verdade? (Por certo,
a bruxa tamén pode converterse en curuxa e desa forma
beber o aceite das lámpadas da igrexa ou outras).
Exemplo: Había un matrimonio ao que lle morrían todos
os fillos. Tiveron unha filla. Foron buscar o cura para que a
sacramentase. O cura, cando ía facelo, reparou nuns fura-
dos que había nas sabas da pícara e dixo:
—Estanvos a secar a filla e non sei quen será. Pero
heino saber.
Desfixo rapidamente a cama e atopou unha araña que lle
estaba a chuchar o sangue á nena. Tirouna no chan e es-
magouna co pé.
—Aínda xogo algo a que a meiga que seca a nena é a meiga
de Ferrocente, a vosa veciña.
—¡Non llo creo!
—Pois pilla o candil e vente canda min.
Foron, logo, e botaron a andar polo medio da neve. Chega-
ron á casa da meiga e petaron na porta. Ninguén lles con-
testou. Abriron e atoparon a vella morta na cama, coa ca-
beza esmagada.
Na illa de Cagayan Sulu, Filipinas, os berbalangs son bru-
xos que se alimentan de carne humana. Arríncana dos ca-
dáveres (por iso hai que velar os mortos). Se non teñen ca-
dáveres, os berbalangs transfórmanse en vagalumes, pa-
san ao interior do corpo das vítimas e devoran (desde den-
tro) as súas vísceras. Para evitalos, hai que utilizar unha de-
terminada pedra ou un coitelo mollado en zume de lima.
De novo o lector recoñeceu, sen dúbida, as prácticas das
strigas romanas que devoran cadáveres (substituíndo as

vísceras por palla) e das meigas gale-
gas que botan o meigallo: ese dema-
chiñoou tangaraño que te vai devo-
rando por dentro. Tamén os amu-
letos de remedio (alicornio, coitelos
de ferro, auga bendita). Mais falta o
vagalume. De verdade falta?
Nas Illas Trobriand, as bruxas vól-

vense invisibles ou talvez proxec-
tan do seu corpo outro, un do-

bre invisible, o mulukwansi,
que vai ao lugar onde haxa
un morto recente.�

Orquestra Sondeseu, composta por alumnos e mestres da Escola de Artes e Oficios de Vigo.

A Escola de Artes e Oficios de Vigo  e
o Conservatorio Folque de Lalín  non ofreceron
matrícula para este curso
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Do 27 de xaneiro ao 2 de febrei-
ro, Pontevedra convértese na
capital galega do libro para ra-
paces coa celebración da IX edi-
ción do Salón do Libro Infantil e
Xuvenil. Se o pasado ano o me-
do foi o protagonista, desta vez
as letras salgadas enchoupan o
Pazo da Cultura co mar como
fío condutor dunha edición na
que Cuba é a literatura convida-
da, anticipando a presenza de
Galiza como cultura exterior
presente na vindeira edición da
Feira do Libro de La Habana. 
Tras a inauguración oficial no
Pazo da Cultura o 27 de xaneiro
a cargo da Conselleira de Cultu-
ra Ánxela Bugallo e o alcalde de
Pontevedra Miguel Anxo Lores,
dará comezo unha programa-
ción variada na que ademais da
literatura infantil e xuvenil ten
cabida o teatro, os contacontos,
a danza, a música e a reflexión.
Con ela os organizadores que-
ren superar as cifras de partici-
pación coas que se clausurou o
anterior salón e que sitúan a
asistencia ao redor das 20.000
persoas.
Entre os participantes, destaca
a presenza do director Migue-
lanxo Prado, creador xunto
con Nani García, deDe profun-
dis, unha película que se pode-
rá ver dentro da programación
do salón. Músico e debuxante
pronunciarán a conferencia
Debuxos e harmonías: unha
viaxe ao fondo do mar,  presen-
tada por Ánxel Huete e Alberto
Vilas, na que achegarán algun-
has das claves da longametraxe
de animación.
Dentro das conferencias pro-
gramadas, Marta Dacosta re-
flexionará no Pazo da Cultura
sobre o papel do mar na poe-
sía, mentres que Rosa Aneiros
afondará no mar como inspi-
ración. Pola súa banda, Marga-
rita Ledo, directora do docu-
mental Santa Liberdade, ache-
gará ao público a experiencia
desta travesía antifascista.
O salón quere servir ademais
para tomarlle o pulso a ámbi-
tos culturais como o cine, a
pintura, a literatura e a ilustra-
ción. Para conseguilo poranse
en marcha diversas mesas re-
dondas, entre elas a que reuni-
rá a Antón Dobao e Darío Xo-
hán Cabana para falar sobre a
relación que existe entre o cine
e a literatura. A mesa redonda
sobre o álbum ilustrado conta-
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Literatura de auga e sal
O Salón do Libro Infantil de Pontevedra dedícalle a novena edición ao mar

rá coa presenza de Teresa Du-
rán, Antonio Ventura e Miguel
Vázquez Freire. O Pazo da Cul-
tura acollerá outro encontro
destacado ao redor da figura
do escritor Juan Farias e a súa
obra. Nela participarán Xabier
P. Docampo, Paco Martín, An-
tonio Ventura e Xavier Senín.

HOMENAXE A XABIER P. DOCAMPO. O
escritor Xabier Puente Docam-
po será o autor homenaxeado
deste ano. Actor de teatro, guio-
nista de cine e de programas de
radio, Xabier P. Docampo é au-
tor dunha ampla bibliografía,
na que destacan obras como
Cando petan na porta pola noi-

te, que o fixo merecedor do Pre-
mio Nacional de Literatura In-
fantil e Xuvenil e ser incluído na
Honour List IBBY 1996. A ho-
menaxe, que contará coas ac-
tuacións de Galitoon e Tres pei-
xes voando, servirá de clausura
desta novena edición.

NOVOS ESPAZOS. Como novidade, a
organización desdobra a progra-
mación en novos espazos e leva
á Biblioteca Pública, ao Instituto
Torrente Ballester e á Galería
Sargadelos as exposicións A bi-
blioteca imaxinaria, A pintura do
mare Amar a mar, esta última
con obras de Antón Sobral.
En paralelo, o Teatro Principal

será o escenario no que se re-
presenten algunhas das fun-
cións teatrais e de danza pro-
gramadas. Entre elas tópase o
espectáculo Niña Fridana que
a compañía Karlik Danza
achega ao público a unha Frida
Kalho adulta que reflexiona so-
bre a súa vida pasada ante un
lenzo en branco. Será o domin-
go 27 ás 18:30 horas.
A compañía Embocadura &
Arbolé traerá a Pontevedra o
mércores 30 El viejo y el mar,
unha visión persoal sobre o
texto de Hemingway.

LIBROS E PLASTILINA NO TALLER.

Xunto a programación lúdica,

porase en marcha cinco obra-
doiros para nenos e adultos a
cargo de recoñecidos escrito-
res, actores e debuxantes. Des-
taca o taller de literatura Pes-
cando letras, que se desenvol-
verá do 28 de xaneiro ao 1 de
febreiro. As clases serán  im-
partidas polos escritores Xosé
Miranda, Yolanda Castaño, a
cubana Luísa Campuzano, Xa-
bier Docampo e Paco Martín.
Este obradoiro de literatura vai
dirixido ao público adulto e
precisa inscrición,  ao igual que
o taller de animación á lectura,
o de danza, con Mercedes Prie-
to, e o de ilustración, a cargo de
Gabriela Rubio. �

Os organizadores do salón de
Pontevedra publican na súa
páxina www.salondolibro.org
unha escolma de libros reco-
mendados relacionados co
mar publicados nos últimos
anos, na que se inclúe ao re-
dor de 200 títulos. Entre os se-
leccionados e para os máis
cativos, agáchanse os peque-
nos da familia Bolechas, nos
seus novos formatos de goma
e de espuma plastificada ade-
mais de en papel. A praia, O
mar, A ría e As dunas de Co-
rrubedo, dentro da colección
Os Bolechas descobren a na-
tureza, Os Bolechas van de
pesca e Os Bolechas van á
praia son algúns deles. Figu-
ran ademais Carlos na praia,

Sonia na lanchae Pili no delfi-
nario, da nova colección de li-
bro mol para xogar na auga. A
Nosa Terra tamén leva á pe-
quena rata Luísa á praia no li-
bro No mare viste de corsario
a un dos seus pelelliños, as úl-
timas invencións de Anxo Fa-
riña, en O Pelelliño pirata.
Tamén para primeiros lecto-

res Baía presenta 20.000 le-
guas de viaxe submarino e
Un capitán de 15 anos, am-
bos os dous de Xulio Verne.
Pola súa banda, Xerais aché-
gase con Carlota e a gaviota
patiamarela, de Miro Villar e
con Páxaros de papel, de Ma-
rilar Alexandre. Dentro dos li-
bros recomendados para pri-
meiros lectores inclúese Con-
tos de mar (Tristram), Onde
viven os monstros(Kalandra-
ka), O mar (Galaxia), Como
naceron as sereas (Rodeira) e
As cores da vida(Ir Indo).
Tamén na poesía para rapaces
o mar ten sido protagonista. O
poeta Antonio García Teixeiro
xoga con el en Na fogueira dos
versos (Xerais), ao igual que

Fran Alonso en Cidades (Xe-
rais), A. Álvarez Cáccamo en O
libro dos cen poemas (Espiral
Maior) e Xesús Franco en Con-
tra o mar(Galaxia). 
Boa parte dos libros reco-
mendados formarán parte da
biblioteca do salón, que po-
derán ser consultados na sala
de lectura habilitada. Os cati-
vos poderán coñecer a vida
no fondo do mar, as súas cos-
tas e os perigos que a rodean
a través de obras divulgativas
como O medio mariño e Os
recursos mariños, da colec-
ción ‘Enciclopedia Temática
Ilustrada’ de A Nosa Terra, e
Marés negras, da serie ‘Que,
como, cando, onde e por
que’, da mesma editorial.�

Unha escolma de máis de 200 títulos

Imaxe do Salón do Libro Infantil do pasado ano.                                                                                                                                                                                                                                              ELISA GIANNI

’’O mar está presente en 
enciclopedias temáticas,
relatos infantís,
novelas para a mocidade e
tamén na poesía”
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H. Vixande

Didi Lange preside
KaiaKompostela,
un club dedicado a
actividades con

este tipo de piraguas de orixe
inuit que se impulsan cun
remo de dúas pas. “É o deporte
no que se ten máis contacto
coa auga e o que resulta máis
barato practicar, ademais, Ga-
liza, coas rías, é un lugar idóneo
para o kaiak”, explica. “As pira-
guas son as únicas que podes
montar no coche e non hai
tanta costa en ningún outro
lado”, engade Manuel Facal,
un dos socios. “Ademais –si-
nala Mario Edrosa, outro
membro da organización–,
tanto vale para pantanos como
para o mar como para os ríos;
non hai como ir polo Eume, en-
tre as fragas e parar a tomar un
bocadillo nunha das beiras: os

olores, as cores... todo cambia
segundo a época do ano”.
“KaiaKompostela naceu por-
que os que estabamos interesa-
dos neste deporte non tiñamos
onde ir, non había nin informa-
ción sobre que embarcación
mercar”, explica Mario Edrosa.
“Algúns clubs facían un curso
de iniciación para persoas
maiores no verán; eu apun-
teime a un, pero despois, cando
querías asociarte, dicíanche
que non podías, que estaban
orientados á competición, á
xente máis nova, rapaces de ca-
torce anos”, engade para expli-
car algunhas das razóns da
constitución desta entidade. A
nivel particular, cada un ten
unha razón para achegarse a
este deporte. “Eu practicara de
nova kaiak de augas bravas”, si-
nala Didi; “eu fixera competi-

ción en K1, un kaiak de pista”,
afirma Manuel; “e eu de neno
vía en Ribadeo como o empre-
gaban outros rapaces e morría
da envexa”, conclúe Mario.
O deporte non competitivo é
unha divisa de KaiaKompos-
tela. “Preocúpanos moito a se-
guridade, facemos cursiños te-
óricos de aspectos como a se-
guridade, a cartografía ou a
meteoroloxía e organizamos
saídas”, explica Mario. A idade
dos seus membros non dá
para competir –unha media de
trinta anos–, mais tampouco é
un desexo que teñan. “Temos
unha costa máis bonita que
ningunha, unhas paisaxes fer-
mosas, iso é o que nos inte-
resa”, asegura Didi.

A SEGURIDADE. O kaiak de mar,
que é o que practican neste

club, é un deporte de risco,
diso son conscientes en Kaia-
Kompostela. “Cada vez hai
máis accidentes, por iso nós
facemos moito fincapé na se-
guridade; por suposto, non se
pode saír só porque aínda que
ensinamos a darlle a volta ao
kaiak e subir de novo, se tes un
mareo estás perdido, é preferí-
bel ir en parellas ou mellor
aínda en grupos de catro”, ex-
plica Mario Edrosa.
No referente á seguridade, esta
é a razón pola que nas concen-
tracións e viaxes ás illas que se
organizaron nos últimos tem-
pos houbo unha zódiac que
acompañou o grupo. “Estas sa-
ídas requiren moita organiza-
ción, non só pola seguridade,
tamén hai que ter en conta a in-
tendencia, os permisos que hai
que pedir...”, explica Mario. “O

problema é que se te ocupas
moito de organizar unha des-
tas concentracións, o tempo de
lecer vai nos traballos prepara-
torios, por iso nós preferimos o
que lle chamamos quedadas”,
engade. Unha quedada é unha
cita informal para realizar
unha saída sen unha ruta pre-
vista. Adoita durar un día ou
menos e organízase a través do
foro que KaiaKompostela
creou expresamente na súa pá-
xina web, aínda que na actuali-
dade non está operativa.
“Nunha quedada poden ir ca-
tro persoas a un punto que se
decide mesmo na praia na que
te citas cos compañeiros”, di
Mario. 

ASOCIACIÓN GALEGA DE KAIAK DE
MAR. Ese gusto por gozar de re-
mar sen máis obxectivo que o

Kaiak, o seiscentos do mar
Cando facer deporte non significa competir
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rio Edrosa–, como para axili-
zar os trámites e os permisos
para saír en grupo nas con-
centracións ou no Parque Na-
cional das Illas Atlánticas, de-
bido ás súas boas relacións e
prestixio diante das institu-
cións; mais o feito de centrarse
nas competicións, facía que
fose unha organización pouco
indicada para nós”.
De momento, a Asociación
Galega de Kaiak de Mar xa
conseguiu uns 40 membros
nos seus tres meses de vida.
Os seus obxectivos son a con-
solidación como organiza-
ción, a incorporación de no-
vos socios e mellorar as rela-
cións co concello de Santiago.
“Queremos que nos preste un
local, agora temos os kaiaks
nunha praza de garaxe”, si-
nala Mario.�

Un deporte
económico
Adquirir un kaiak custa entre
seiscentos e mil catrocentos
euros, pero se necesitan ou-
tros complementos para prac-
ticar este deporte. “Logo preci-
sas o coche para trasladalo se
non vives nun lugar costeiro,
un cobre bañeiras, un chaleco
salvavidas, unha pala, un
traxe de neopreno”, explica
Didi Lange, a presidenta de
KaiaKompostela, mentres
Manuel Facal matiza que “o
custo, comparado cunha zó-
diac, contando co prezo da ga-
solina que hai que meterlle,
resulta menor. Ademais, non

hai que ter unha titulación,
pois é un  artefacto flotante da
mesma categoría que unha
balsa pneumática para nenos
pequenos. Iso si, en teoría non
podes navegar moi lonxe da
costa, aínda que hai manga
ancha e despois cando queres
organizar concentracións, as
autoridades permiten ir a lu-
gares como as illas Cies ou as
Ons. De todos os xeitos logo é
necesario permiso da direc-
ción do Parque Nacional”.�

de Kaiak de Mar e ao afasta-
mento da Federación Galega
de Piragüismo, que tiña unha

sección dedicada ao kaiak. “A
Federación resultaba útil para
algunhas cousas –admite Ma-

contacto coa natureza é o que
motivou a creación hai tres
meses da Asociación Galega

?UERE SABER MÁIS?
www.agkm.org
www.fegapi.org

’’Non hai como ir polo Eume,
entre as fragas e parar a
tomar un bocadillo 
das beiras: os olores,
as cores... todo cambia
segundo a época do ano”

’’Cada vez hai máis accidentes,
por iso nós facemos moito
fincapé na seguridade,
nunca se debe ir só”

Didi Lange, Manuel Facale Mario Edrosa nas súas piraguas no mar de Noia.

40-41 magazine.qxd  22/1/08  14:01  Página 3



Xurxo González

HH
ai unha serie
de lugares co-
múns para ex-
plicar a dife-
rencia de de-

senvolvemento entre Galiza e
outros territorios como Eus-
kadi ou Catalunya. Unha das
interpretacións máis recorren-
tes é a da falta de espírito em-
presarial dos galegos, pero
basta coñecer a historia de
moitos emigrantes e de em-
prendedores que fixeron nego-
cios no país para desbotar esta
posibilidade. Mesmo en cir-
cunstancias moi adversas,
existen numerosos empresa-
rios galegos de éxito. Son
exemplos recoñecíbeis para o
público xeral a familia Fernán-
dez López, que levantou un
número considerábel das
compañías máis importantes
hoxe en día (Zeltia, Pescanova,
Fontecelta ou Transfesa), ou

polas condicións desfavorá-
beis para a iniciativa privada
que tivo que afrontar.

ORIXE HUMILDE. O home feito a si
mesmo non pode senón provir
dunha clase social desfavore-
cida. Os Barreiros comezan a
entrar nas facultades de Em-
presariais e Economía cando
viven emigrados nas Canarias.
Os negocios que desenvolve a
familia están relacionados coa
mecánica, se ben non directa-
mente coa automobilística.
Non será até o retorno á aldea
natal ourensá cando a familia
invista os seus recursos na cre-
ación de varias liñas de auto-
buses que comunicaban dife-
rentes lugares próximos á ci-
dade coa capital. Eduardo,
aínda un neno, implícase no
negocio e amosa unhas cuali-
dades innatas para a mecá-
nica, a que sería, segundo a súa

como cliente ao Estado, omni-
potente naquela época, para a
realización de infraestruturas.
A nova compañía acada paso a
paso proxectos máis ambicio-
sos, impulsados polo que hoxe
os gurús das técnicas empresa-
riais norteamericanos chama-
rían pensamento lateral, e que
posibelmente non deixa de ser
a pillería do rapaz da aldea
acostumado a pensar por si
mesmo para sobrevivir.
A compañía gaña o concurso
para a construción do dique de
Castellón. En lugar de facelo ao
xeito tradicional da época, con
raís para o transporte da pedra,
Barreiros utiliza tres potentes
camións soviéticos capturados

tado que a empresa Barreiros
promove, a noticia das trans-
formacións nos motores es-
téndese rapidamente. Pronto
o pequeno taller artesanal ou-
rensán queda pequeno para
atender a alta demanda. Ade-
mais, as malas comunicacións
dificultan o traslado dos moto-
res e o regreso ao seu propieta-
rio. Barreiros, convencido das
posibilidades do negocio, mú-
dase cos seus traballadores e
toda a súa familia a Madrid.
Pronto unha nave industrial
alugada nas aforas da capital
acolle a máis dun cento de
obreiros e transforma sistema-
ticamente decenas de motores
cada día. Aos poucos anos só
lles restan por adecuar un
cuarto dos que había cando
comezaron. Hai que buscar
unha nova saída. 
A solución natural para Barrei-

todo o soño de Barreiros. Nos
anos cincuenta, a actividade
industrial española está con-
trolada polo Instituto Nacional
de Industria, que lle nega o per-
miso para construír camións,
evitando así a competencia cos
Pegaso, fabricados polo Es-
tado. Lonxe de renderse, pre-
senta un prototipo a un con-
curso do exército portugués,
que supera ao da poderosa
multinacional estadounidense
General Motors. Barreiros gaña
aínda máis relevancia pública e
o Estado debe pregarse á evi-
dencia e concederlle licencia.

MORRER DE ÉXITO. En poucos ca-
sos é tan axeitada a expresión
“morrer de éxito” coma na ca-
ída de Barreiros. Os seus ca-
mións, baratos, resistentes,
cunha gran rede de talleres en
toda España, acadan un éxito
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Barreiros,
o triunfador esquecido
Se Eduardo Barreiros tivese nacido en Pittsburg en vez de en Gundiás (Ourense),
é seguro que unha superprodución ao estilo de Cidadán Kane glosaría a súa vida.
En vez diso, o seu nome é case descoñecido para as novas xeracións

do popular, a pesar da súa ti-
midez, Amancio Ortega. 
Un caso hoxe esquecido en
certa medida, pero de non me-
nos relevancia social na súa
época, é o de Eduardo Barrei-
ros. A súa vida responde ao tó-
pico do home feito a si mesmo
que existe nos EEUU, aínda
que quizais con máis mérito,

dona, Dorinda, a súa verda-
deira paixón.
Logo da Guerra Civil, nunha
España en reconstrución,
Eduardo Barreiros comeza o
seu verdadeiro ascenso. In-
tuíndo onde estaba o verda-
deiro negocio, convence á fa-
milia para que venda as liñas
de autobuses e crea unha em-
presa de contratas, que vai ter

durante a guerra. O problema é
que empregan gasolina, moito
máis cara que o gasoil. Así
xorde a idea de tentar transfor-
mar os seus motores. Logo de
varios intentos frustrados, con-
ségueo. Patenta a idea en Ma-
drid, e logra a exclusiva. Trátase
quizais do seu éxito definitivo.

NECESARIA MARCHA A MADRID.

Axudada por unha campaña
de publicidade en todo o Es-

ros é a de construír os seus pro-
pios camións. Sen un departa-
mento de investigación, sen ca-
pacidade nin tempo para con-
tratar enxeñeiros cualificados
para o deseño dun motor dende
cero, a empresa tenta conseguir
un acordo con algunha firma
estranxeira. Non o logra. Nun
golpe de sorte, descobre que un
deles non está patentado en Es-
paña. A partir do seu deseño,
elaboran un prototipo. 
É neste punto onde aparece o
grande problema que lastraría

espectacular. Para chegar á na-
cente clase media, o equipo do
industrial galego deseña un
sistema de venda a prazos. O
“8”, emblema da marca,
inunda as estradas do país. A
capacidade da factoría au-
menta, até ocupar nos anos se-
senta 20.000 traballadores di-
rectos e 50.000 indirectos, e di-
versifícase a produción cara os
vehículos agrícolas. Non obs-
tante, a capacidade financeira
da compañía acaba sendo moi
complicada pola diferencia
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nidense distribuiría por todo o
mundo os vehículos industriais
da firma do galego. O segundo
nunca sucedeu e o número de
Dodge que se comprometera a
fabricar eran demasiados para
un mercado español que non
se podía permitir tales luxos. 
O resultado foi a progresiva
toma de control da fábrica por
parte dos delegados america-
nos, e a final saída de Barreiros
a finais dos anos sesenta tras a
compra das súas accións por
parte de Chrysler. Durante os

setenta, o empresario galego
iniciou negocios agroindus-
triais e no campo da constru-
ción, xa que no contrato de
venda da súa participación se
lle prohibía dedicarse ao nego-
cio da automoción durante va-
rios anos. Acabou os seus días
en 1992 en Cuba, logo de ini-
ciar, unha vez máis, un exitoso
negocio de produción de mo-
tores patrocinado polo Go-
berno de Fidel Castro. Segundo
o que os coñecían, finou fa-
cendo o que máis lle gustaba.�
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entre a os gastos derivados da
produción e os ingresos por
prazos xeneralizados.
Unha vez máis, Eduardo Ba-
rreiros atopa unha saída, esta
vez de grande impacto en cír-
culos económicos e mediáti-
cos, pero que, ao final, signifi-
caría a perda de todo polo que
viña loitando: alíase coa Chrys-
ler. O trato, en esencia, consis-
tía en que Barreiros montaría
os Dodge e Simca –co cal se
cumpría un soño do empresa-
rio, a produción de automóbi-
les- e a multinacional estadou-

Vidas así reúnen todas as ca-
racterísticas para un bo guión
cinematográfico. En 2007 es-
treouse un documental que
recolle a historia de Eduardo
Barreiros. Baseado en imaxes
de arquivo –só se empregan
as dramatizacións para ilus-
trar a infancia do industrial- e
nas testemuñas dos seus
achegados, o filme explica a
personalidade e as circuns-
tancias que rodearon a súa ca-
rreira empresarial. 
Coa colaboración do grupo La
Región, Elemental Films,
unha produtora madrileña,
leva á pantalla as vicisitudes de
Barreiros. Ao longo de hora e
media desfilan os seus colabo-
radores máis estreitos, a súa
muller e expertos en econo-

mía que achegan unha ampla
perspectiva sobre as aspira-
cións, os desexos e as frustra-
cións do emprendedor galego. 

Son indicativas da importan-
cia social que acadaron os
seus camións as reflexións do
produtor da película, Juan

Manuel Díaz Avendaño: “Un
Barreiros foi o primeiro ca-
mión que vin de neno. Corria-
mos tras el os da miña cuadri-
lla até que o condutor nos dei-
xaba montar na caixa da
carga e nos daba voltas e
voltas polas rúas do Real
de San Vicente, a miña
querida aldea toledana.
Non fun consciente até
hai pouco tempo de
que, repentinamente,
eses camións Barrei-

ros cos que se reconstruíu a
España da posguerra foran
desaparecendo das estradas
até non deixar pegada. Logo
pregunteime o porqué. Intuía

unha boa histo-
ria e a cu-
riosidade
me levou a
i n d a g a r
máis no
p u b l i -
cado”.�

Unha película conta a súa vida

Eduardo Barreiros conduce un dos luxosos Dodge que distribuiría en

España. No asento posterior, un jeque árabe.

’’A compañía acada paso a
paso proxectos máis
ambiciosos, impulsados polo
que hoxe
os gurús das técnicas
empresariais chamarían
pensamento lateral, e que
non deixa de ser a pillería
do rapaz da aldea

’’Nos anos cincuenta,
a actividade industrial
española está controlada
polo INI, que lle nega
o permiso para construír
camións, evitando a
competencia cos Pegaso,
fabricados polo Estado

’’A capacidade da factoría
aumenta, até ocupar,
nos anos sesenta,
20.000 traballadores directos
e 50.000 indirectos

Eduardo
Barreiros diante

da factoría

de Villaverde

en Madrid. 

O popular

Simca 1000 [abaixo] ,

e un dos veículos

militares Barreiros.
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EE
stá previsto que en
próximas datas, a
Deputación de
Pontevedra publi-
que as conclusións

do simposio “As vías romanas
XIX e XX: da investigación ar-
queolóxica á dinamización do
territorio”, celebrado a finais de
novembro e onde se expuxeron
os resultados obtidos no pro-
xecto “Vías Atlánticas”.
Trátase dun ambicioso pro-
grama de investigación arque-

olóxica, que fai un seguimento
o percorrido das vías romanas
XIX e XX, dende Braga até
Lugo, na súa fronteira oriental
coa provincia de León.
Na provincia pontevedresa é
onde se teñen realizado maior
número de actuacións con tra-

ballos ao longo da vía XIX polos
concellos de Tui, O Porriño,
Mos, Redondela, Soutomaior,
Vilaboa, Pontevedra, Barro,
Portas, Caldas de Reis, Valga e
Pontecesures. 
A importancia das intervencións
arqueolóxicas constátase nos

seus achádegos, comezando
pola catalogación dun miliario
inédito até o momento no con-
torno da cidade de Pontevedra,
en Salcedo, no lugar de O Pazo. A
peza, considerada de grande va-
lor documental, foi reutilizada
como marco dunha finca pri-
vada. Mais, este non foi o único
sinal romano analizado, com-
probouse a permanencia do co-
ñecido como miliario de Santia-
guiño de Antas, que leva case
2.000 anos, depositado “in situ”,
no límite municipal entre os
concellos de Mos e Redondela.

Non embárgante, os avances
máis espectaculares feitos polo
equipo de arqueoloxía da Depu-
tación de Pontevedra, principal
promotora do estudo, cén-
transe nas actuación levadas a
termo no Concello de Barro, á
altura do lugar chamado
Lombo da Maceira,  ao longo do
que se fixeron diferentes catas
arqueolóxicas que demostraron
a existencia dun tramo orixina-
rio da primitiva vía romana. Si-
tuado nunha paraxe de grande
beleza, polo Lombo da Maceira
transcorre o vieiro medieval da

A provincia de Pontevedra abandeira
o ambicioso proxecto ‘Vías
Atlánticas’, adicado a redescubrir
a herdanza que deixou Roma

A importancia da vía XIX
Os romanos achanzaban o terreo para despois dotalo dunha capa de rodaxe de 15 cm. feita en arxila.
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tos do mundo romano en Gali-
cia e da Vía XIX ao seu paso
pola provincia de Pontevedra. 
Un proxecto tan ambicioso
como “Vías Atlánticas” é posíbel
pola súa inclusión no programa
europeo de cooperación comu-
nitaria Interreg III, que financia

o 75% do investimento, que su-
pón un orzamento de máis de
1,6 millóns de euros. As áreas
coas actuacións máis adianta-
das correspóndese coas da pro-
vincia de Pontevedra, xa que
ésta, por medio da Deputación
promove o traballo arqueoló-
xico, contribuindo con 240.000
euros. Únense outras entida-
des, que xogan un papel secun-
dario, coma son as cámaras
municipais de Braga, Vila Verde,
Ponte da Lima, Paredes de
Coura e Valença do Minho, ade-
mais das deputacións da Co-
ruña e Lugo, e o concello lugués.

A Universidade de Santiago de
Compostela e o Consello Supe-
rior de Investigacións Científi-

cas exercen de socios científicos.
O libro sobre a vía XIX está a pi-
ques de rematar. Non embár-
gante, en Galicia aínda quedan
moitos achádegos que atopar..
Tan só no referinte ás vías ro-
manas,  e atendendo ao que se
recolle na fonte clásica do Iti-
nerario Antonino, este territo-
rio era atravesado polas vías
XIX e XX que centran o pro-
xecto “Vías Atlánticas” e tamén
pola vía XVIII. “Aínda así, non
só é importante a vía”, advirte
o arqueólogo Antonio Torrón,
en referencia a todo o que ro-
dea estes routeiros.�

Raíña, que une Tui con San-
tiago, así como  o camiño portu-
gués e as actuais vías do ferroca-
rril na súa conexión Vigo-A Co-
ruña. Por outra banda, a zona
tamén está afectada polo tra-
zado da liña de Alta Velocidade,
que se está a construír. Nalgúns
puntos dos seus percorridos, es-
tes routeiros separados no
tempo por máis de dúas mile-
nios, coinciden, superpoñén-
dose, o que mostra a influencia
romana en Galicia, que perdura
até hogano: “Moitos dos nú-
cleos poboacionais de Galicia
xorden ao abeiro dun xace-
mento romano, no caso da pro-
vincia de Pontevedra, a vía XIX
relaciónase coa orixe dos princi-
pais núcleos de poboación,
como poden ser Tui, Ponteve-
dra e Caldas de Reis, que no seu
momento xurdiron como Man-
sións viarias (Tude, Turoqua e
Aquis Celenis) para irse desen-
volvendo pouco a pouco ao
longo da historia até configu-
rarse no que son hoxe”, decla-
rou Antonio Torrón, arqueó-
logo da Deputación de Ponteve-
dra, e director das escavacións
incluídas en “Vías Atlánticas”.
Dende o punto de vista histo-
riográfico, estas intervencións
ampliaron o coñecemento so-
bre o facer romano na fron-
teira: “Coas actuación sobre o
terreo obtivemos unha infor-
mación vital da técnica cons-
trutiva, a cal se adaptaba ás po-
sibilidades do terreo. Así puide-
mos comprobar como no Con-
cello de Mos, os romanos regu-
larizaron o terreo natural para
despois dotalo dunha capa de
rodaxe de 15 cm de potencia,
feita en arxila. Pola contra, en
Lombo da Maceira, escavaron
unha trincheira que reenche-
ron de catro capas coas que ho-
moxeneizar o camiño e facelo
practicábel a viandantes e ca-
rros, a vez que conquerían
unha boa drenaxe para evitar
que a auga fixera intransitábel a
zona”, sostén Torrón.
Segundo o equipo de arqueo-
loxía da Deputación, na actua-
lidade, estase a acometer a úl-
tima parte do proxecto, consis-
tente en traballos de sinaliza-
ción do trazado para facelo ac-
cesíbel, todo ou parte, da vía
XIX. Asemade, nalgúns puntos
considerados de interese, esta
sinalización compleméntase
coa implantación de mesas in-
terpretativas que achegan in-
formación sobre algúns aspec-
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’’O miliario de Santiaguiño
de Antas, entre Mos e
Redondela, leva dous mil
anos sen moverse do sitio,
marcando o camiño”

’’Polo Lombo da Maceira,
concello de Barro, pasa
unha primitiva vía romana,
o vieiro medieval da Raíña,
que une Tui con Santiago,
o camiño portugués e
a actual vía de ferrocarril e
está previsto que pase
a liña de Alta Velocidade”
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COMPRAS.

Almanaque
candente

Os que xogan con lume quéi-
manse e iso, sempre no bo
sentido da palabra, era o que
perseguía o almanaque do
Corpo de Bombeiros de Vigo,
que está a acadar un gran
éxito de vendas.
Por segundo ano consecutivo
estes profesionais da man-
gueira editan un calendario
con fins benéficos. A inten-
ción é recadar 25.000 euros
para sufragar os gastos do
Club Deportivo de Bombeiros
e achegar un 25% do total re-
cadado ao Colexio Fogar e Clí-
nica San Rafael de Vigo, centro
que traballa na adaptación la-
boral de persoas con discapa-
cidade física e intelectual.
Perfectamente encadernado
e con fotografías do Grupo Re
Vídeo de Ponteareas, o alma-
naque conta cunha ducia de
imaxes a toda cor nas que
aparecen 12 dos 126 inte-
grantes do Corpo de Bombei-
ros de Vigo. “Para o 2008 qui-
xemos simplificar as imaxes e
facer unha fotografía por
mes”, explica Xerardo Fer-

nández, promotor do calen-
dario. Xunto co seu compa-
ñeiro Pablo Fernández, estes
dous profesionais encargá-
ronse de seleccionar as ima-
xes. “Eliximos bombeiros
maiores de corenta para dar
unha imaxe de fortaleza e boa
forma física a esa idade, fu-
xindo do tópico do bombeiro
de vinte poucos ou trinta, que
está coma un buxo”, explica
Xerardo, quen é consciente
do morbo que as imaxes dos
corpos dos bombeiros fan so-
bre todo entre o público fe-
minino e homosexual. 
Aínda se poden atopar estes
álbums especiais dos que se
editaron 5.000 exemplares na
rede de froiterías Nieves da ci-
dade e en quioscos e estancos
a un prezo de 5 euros.
O almanaque aspira a alegrar
a vista dos que o merquen ou
reciban como agasallo, e re-
cordar que este equipo de sal-
vadores de carne e óso traballa
os 365 días do ano pola seguri-
dade de todos os cidadáns.
As láminas conxugan as figu-
ras dos bombeiros de uni-
forme remangado, cos equi-
pamentos e instrumental de
extinción de incendios e al-
gunhas das paisaxes e lugares
máis emblemáticos de Vigo.�

E. Estévez
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EXERCICIO ESAÚDE.

Medicina
deportiva

Hoxe dáse un feito que comeza
a converterse en moda: médi-
cos que fan análises de condi-
ción física e de composición
corporal. Poñamos un exem-
plo ficticio que ben podería saír
nos xornais:
“O Servizo de Deportes organi-
zou os días 22 e 23 de xaneiro as
I Xornadas de Actividade Física
e Saúde co obxectivo de con-
cienciar a comunidade univer-
sitaria da importancia de levar
un estilo de vida activo. A prác-
tica regular dun exercicio físico
moderado serve para previr
moitas enfermidades e para
aumentar a calidade de vida”.
“A primeira cita contará coa co-
laboración de X de X, médico
especialista en Medicina De-
portiva”.
”Nestas xornadas cada persoa
poderá saber máis sobre o seu
estado físico actual a través
dunhas sinxelas probas dese-
ñadas para todas as persoas en-
tre 15 e 69 anos independente-
mente da súa condición física”
É moi interesante e importante
que o corpo médico se impli-
que neste tipo de actividades e
que por fin tomen conciencia
de que é moi necesaria a pre-
vención. Outra cousa ben dis-
tinta é que os médicos se adi-
quen a facer probas para que as
persoas coñezan a súa condi-
ción física. 
A función dos facultativos está
moi clara e definida por eles
mesmos, e así como nin enfer-
meiros nin fisioterapeutas nin
licenciados en Educación Fí-
sica poden diagnosticar ou
prescribir tratamentos, os mé-
dicos non poden converterse
en adestradores polo feito de
ser especialistas en medicina
deportiva.
O paradigma médico actual
baséase na análise de enfermi-
dades, de síntomas e en fun-
ción destes, a aplicación dun
tratamento segundo protoco-
los previamente estabelecidos,
nos que o vademecum farma-
céutico é un elemento funda-
mental. Ante unha enfermi-
dade aplícase xeralmente un
remedio químico en forma de
pastillas. Isto non ten absoluta-
mente nada a ver coa análise da
condición física e a elaboración

de programas personalizados
en función das características
de cada persoa.
Forza, velocidade, flexibilidade,
coordinación, equilibrio, se-
ries, circuítos, etc, non son con-
ceptos propios da medicina.
Na súa linguaxe, os termos
máis utilizados son patoloxía,
medicamento, traumatismo,
proceso terapéutico, dosifica-
ción, virus, rehabilitación, ci-
rurxía, etc.
Poñamos cada cousa no seu si-
tio. Se unha persoa se atopa
mal vai ao médico. Este fará un
diagnóstico e determinará un
tratamento. Se o que quere-
mos é saber cál é a condición
física e o grao  de desenvolve-
mento motor, para a realiza-
ción dun programa, debemos
acudir a un ximnasio ou ser-
vizo público ou privado de
educación física con licencia-
dos na materia.
En Cataluña estase a desenvol-
ver un programa pioneiro con-
sistente na prescrición de exer-
cicio físico nos centros de sa-
úde para aquelas persoas que
padecen algunha patoloxía tra-
tábel con actividade física. O fa-
cultativo diagnóstica a doenza
e prescribe a necesidade de
exercicio físico pero este é pro-
gramado e levado a cabo en
centros concertados con licen-
ciados en Educación Física.
Na carreira de Educación Física
impártense, entre outras, as se-
guintes materias: Anatomía, Fi-
sioloxía, Biomecánica, Teoría
do Adestramento, Cineantro-
pometría, Nutrición e Rende-
mento Humano, Educación Fí-
sica para a Saúde, Exercicio e
Condición Física, Fundamen-
tos Biolóxicos e Mecánicos da
Actividade Física e do Deporte,
Prevención de Lesións e Rea-
daptación Física, Valoración
Funcional, Valoración Postural
e Artromuscular.
Como podemos comprobar o
abano é amplo e o suficiente-
mente importante como para
confiar na capacitación dos
profesionais formados no Cen-
tros Universitarios, a isto hai
que engadirlle que as funcións
están claramente delimitadas e
podemos darnos conta con só
observar a terminoloxía: espe-
cialista en adestramento de-
portivo e especialista en medi-
cina deportiva. Se non estamos
doentes para que acudir a un
médico?�

Xurxo G. Ledo
coquegl@terra.es

viaxar.comer.mercar
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Imaxe da contraportada do calendario 2008 dos bombeiros de Vigo
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seus domicilios. Este departa-
mento tamén tramita de balde
as peticións de audiolibros
que non se atopan nos fondos
e que solicita un afiliado, e
vende a prezo de mercado os
volumes que os particulares
queren ter en propiedade.  
Esta gratuidade neste servizo
da Organización Nacional de
Cegos é posíbel porque non
ten que pagar dereitos de au-
tor, xa que todas as organiza-
cións de invidentes do mundo
non pagan ese canon.
O perfil dos usuarios da biblio-
teca e publicacións da ONCE é
similar ao dos servizos de cal-
quera biblioteca de videntes:
universitarios e persoas con
certa formación que, ademais
de literatura técnica, deman-
dan novelas e bestsellers do
momento. En canto aos idio-
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mas, sinalar que domina o cas-
telán seguido do inglés e cata-
lán. Fontes da organización si-
nalan que o resto de linguas do
Estado teñen un baixo nivel de
presenza.

SISTEMA DAISY. Até a chegada
do sistema Daisy (libro falado
dixital), a “lectura” de audio-
libros tiña inconvenientes
como a de non poder marcar
páxinas, non poder escoitar a
obra de xeito aleatorio ou non
ser posíbel acceder directa-
mente a unha páxina, pará-
grafo ou capítulo. Este sis-
tema, implantado cinco anos
atrás, permitiulle aos usua-
rios de audiolibros mellorar a
calidade no uso, xa que une
as vantaxes do libro dixital
coas facilidades coas que un
lector vidente se move cun li-
bro en soporte papel. 
Os libros falados dixitais per-
miten ir ao índice e escoitar a
páxina que interesa, ler capítu-
los aleatoriamente e facer ano-
tacións e comentarios. Na ac-
tualidade son o formato máis
demandado polos usuarios do
Servizo Bibliográfico da
ONCE, que ademais permite
descargar os libros en MP3. �

E. Estévez

LECER.

Dos Tonechos
a Asterix en dvd

A Compañía de Radio Televi-
sión de Galicia ten en marcha
un novo sinal de identidade
para os seus produtos audio-
visuais. As películas emitidas
pola televisión pública, tanto
as de produción propias como
as alleas cos dereitos cedidos,
e editadas en dvd para uso do-
méstico presentan nas súas
carátulas o selo “En Galego.
Televisión de Galicia”. 
A iniciativa persegue “garan-
tir que se cumpren os pará-
metros de calidade no uso do
galego” en cada unha das pe-
lículas, e con ela a CRTVG
procura ademais “unha
identidade propia sobre a
autoría dos produtos e facer
máis sinxelo ao consumidor
o acceso”.
Entre os títulos editados tó-
pase un duplo dvd cos mello-
res sketchs do dúo cómico Os
Tonechos no seu paso polo
programa Luar. No mesmo
soporte lanzáronse ademais
oito títulos de animación in-
fantil. Dous deles están pro-
tagonizados polos famosos
personaxes de Uderzo e Gos-
cinny, Asterix e Obelix. Os
dous amigos aventúranse por
terras arredadas caneando
romanos en Asterix en Bre-
taña e Asterix e Cleopatra.
Preséntase ademais a pelí-
cula Pinocho 3000, dirixida
por Daniel Robichaud e pro-
ducida por Filmax, Jack. Rey
do Amazonas, Rudolph. O
reno do nariz encarnado,
Lucky Luke. Daisy Town e
dúas entregas de Detective
Conan, o pequeno furafollas
quen de resolver asasinatos e
enigamas, O asasinato no
Castelo de Drácula e Terror
na montaña.
A RTVG ten previsto incorpo-
rar o selo a todos os produtos
dirixidos ao mercado galego
que o ente público vaia edi-
tando. Os traballos están a
venda en tendas e quioscos. �

M.B.

mo período. En Estados Uni-
dos as vendas nos últimos
cinco anos superan os 80 mi-
llóns de dólares.
O consumo de libros falados
está ligado ao hábito de apro-
veitamento do tempo libre e
prestixio vixente da cultura le-
trada. O perfil dos consumido-
res deste novo produto edito-
rial correspóndese co de per-
soas de entre 30 e 45 anos, cun
alto nivel adquisitivo e de edu-
cación superior que aprovei-
tan os traslados en coche e es-
tancias no fogar para escoitar
dende textos profesionais a
nova poesía ou narrativa.
No Estado Español este tipo de
produtos editoriais seguen a
ser patrimonio case exclusivo
dos  invidentes. Os afiliados á
ONCE teñen no seu Servizo Bi-
bliográfico, con sede Madrid,
acceso gratuíto a todo tipo de
publicacións gravadas en dis-
tintos formatos (cinta magne-
tofónica e CD).
Na actualidade os fondos bi-
bliográficos desta organiza-
ción están formados por
15.000 obras en braille, cinta
magnetofónica e CD que os
afiliados poden solicitar de xei-
to gratuíto e que a ONCE lles
entrega como empréstito nos

PACO VILABARROS

’’Os libros falados dixitais
permiten ir ao índice
e escoitar a páxina que
interesa.

Modesto Llana e Xosel Díez son,

xunto con Tomás Barcia, os en-

xeñeiros que encabezan o pro-

xecto empresarial Xitstudio. Es-

ta produtora audiovisual con se-

de en Cangas do Morrazo cen-

trada na edición de audiolibros,

acadou a calificación de Iniciati-

va Local de Emprego (ILE) polo

Concello de Cangas a finais de

2007 pola súa innovación e ca-

pacidade para a creación de

postos de traballo. 

A casualidade e encontro de Xo-

sel cun amigo invidente usuario

destes produtos editoriais fixo

que os tres emprendedores in-

vestigasen e se desen conta das

oportunidades que lles podía

ofrecer o mercado da gravación

de libros: a súa produción en

versión sonora para persoas ce-

gas. “Coa ONCE solo traballaban

dúas empresas”, destaca Modes-

to, “de xeito que empezamos a

investigar e presentamos un

produto final ao Servizo Biblio-

gráfico da Organización de Ce-

gos en Madrid que gustou e,

despois de pasar unha serie de

probas e aprender unha serie de

técnicas, agora mantemos unha

vinculación de traballo coa or-

ganización que xa nos fixo va-

rios pedidos”.

O papel de Xitstudio é funda-

mentalmente o de editar libros

en formato dixital. Pero detrás

deste proceso está a búsqueda

de lectores e lectoras para todo

tipo de textos dende novelas a

tratados de física, formulacións

matemáticas ou sentenzas xurí-

dicas. “Non é fácil. Profesionais

como dobradores ou actores

non pasaron a selección que fan

os responsábeis do Servizo Bi-

bliográfico da ONCE, que son os

que teñen a última palabra. O

problema é que moitos destes

lectores interpretan demasia-

do. O que os audiolibros perse-

guen é, precisamente, unha

neutralidade para que o que es-

coita o libro faga a súa propia

interpretación do texto”, enga-

de Modesto que confesa que

atopar bos lectores que saiban

dar co ton que demanda a orga-

nización de cegos é máis com-

plicado que atopar actores para

unha curtametraxe. 

Ademais os produtores deben

corrixir os lectores, montarlles a

súa propia estación de grava-

ción no domicilio e instruílos no

manexo do programa de rexis-

tro da voz. “Nestes momentos

traballamos para estar conecta-

dos aos nosos colaboradores vía

web, para poder axilizar e dina-

mizar o traballo. A idea é crear

unha rede de teletraballo na que

dende o noso estudio poidamos

contactar cos lectores  instanta-

neamente ”, adianta Xosel. 

Polo momento Xitstudio ten 20

lectores que contan co visto bo

da ONCE, pero aspiran a ter un

fondo de 100. Estes primeiros

lectores len en castelán, inglés,

alemán e árabe. “Tamén temos

lectores de galego, o problema

é que non existe por agora un-

ha gran demanda entre os afi-

liados. Como moito prodúcen-

se dez audiolibros en galego ao

ano”, comenta Modesto. Unha

das posibilidades futuras da

empresa é, precisamente, a de

informar que o galego tamén é

accesíbel.�

Gravan libros para
a ONCE en Cangas

TECNOLOXÍA.

Ler coas orellas
Os audiolibros, até hai
pouco produto
exclusivo dos cegos,
buscan mercado
entre os lectores 

Na edición do 2007 da Feira do
Libro de Frankfurt o 10% da
superficie estivo reservada a
fornecedores de produtos dixi-
tais, e máis de 700 expositores
incluíron audiolibros nos seus
catálogos (formato CD e MP3).
Nunha enquisa feita entre
1.300 editores, axentes e librei-
ros, o 11% (da industria edito-
rial) considerou que o libro
tradicional será desbancado
polo libro dixital dentro de 50
anos, sobre todo en textos mé-
dicos, científicos e técnicos.
Na actualidade os alemáns
son líderes europeos no con-
sumo de audiolibros con 8
millóns de usuarios en 2007 e
máis de 2.000 novos títulos

publicados neste
formato no

m e s -
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Xosé Luís de Dios é unha das tres

figuras que formaron na década

dos sesenta o chamado grupo

Volter, xunto a Xaime Quessada e

Acisclo Manzano. Baixo os auspi-

cios de Vicente Risco, víanse no

Bar de Tucho, rebautizado por

Risco “Café Volter” en remedo do

Café Voltaire de Zürich. Este

grupo protagonizou un move-

mento decididamente renova-

dor e vangardista ante o esta-

tismo e o folclorismo da arte ga-

lega daquela época. Buscábase

unha nova arte de ámbito máis

internacional, que se abrise a ou-

tros estilos como o cubismo, a

abstracción, o expresionismo…,

movementos case que inéditos

en España.

A carreira de De Dios desenvol-

veuse en Madrid, até a súa tardía

volta a Galicia. Iniciado na arte

publicitaria, na súa pintura de bri-

llante colorido donde prima o

seu don para o debuxo. 

Esta retrospectiva recolle unha

selección de creacións que abar-

can cincuenta anos de traballo

nos que o pintor desenvolveu

unha obra chea de matices, unha

iconografía variada, referencias

explícitas ao mundo clásico, lec-

turas irónicas e críticas ao mundo

de hoxe e un ton poético que

percorre cada fragmento dos

seus cadros.

Exposición no Centro Cultural Cai-

xanova en Vigo. 

Até o 24 de febreiro.

Coordenado por Gonzalo Vilas

ros 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.

CULLEREDO
¬EXPO. Ángeles Jorreto. Pintu-
ras, até o 3 de febreiro na Sala de Ex-
posicións Os Muíños de Acea de
Ama.

A CORUÑA
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase  Un día en Nova
Iorque ( On the town, 1949), musi-
cal dirixido por Stanley Donen e
Gene Kelly. O luns 28  ás 20:00 , na
Sede Fundación Caixa Galicia (Can-
tón Grande).
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 24 
Novo Cine Alemán: 20.30 h. Non
reconciliados, Jean-Marie Straub,
1965. 53 .́ Subtítulos en galego.
Venres 25 
D-Xeneración: 18.00 h.El cielo en la

mostra, e que foron tomadas por
Marina Espriu Simón durante un-
ha campaña da ONG Acción contra
a Fame en Angola, ponse de mani-
festo a especial relación que existe
entre a muller e a pobreza. A exposi-
ción poderase visitar no Centro Co-
marcal da Paradanta até o 31 de xa-
neiro. 

O CARBALLIÑO
¬EXPO. Sida: a outra cara
da fame. A Sociedade para o
Desenvolvemento Comarcal de
Galiza - dependente da Conse-
llaría do Medio Rural - organiza
esta exposición , que se poderá
visitar no Centro Comarcal do
Carballiño até o 30 de xaneiro. A
exposición é unha compilación
do traballo realizado pola fotó-
grafa Susana Vera durante a
súa recente visita a Malawi, un
país no que o 14% da poboa-
ción vive co VIH, e trata de expli-
car a relación que existe entre a
fame e a sida.

CARBALLO
¬EXPO. O mar nos fondos da
Colección Caixa Galicia. O
mar en obras de Francisco Lloréns,
Modesto Brocos, Castelao, Arturo
Souto, Colmeiro ou Luís Seoane,
nunha magnífica e variada mostra.
Até o 9 de marzo no Pazo da Cultura.
¬MÚSICA.Black Pony Express.
Actuación o venres 25, ás 23:00  na
Sala A Reserva.
¬MÚSICA.Garret Wall. Actuación
o sábado 26, ás 23:00  (entrada 6 eu-
ros) na Sala A Reserva.

CARIÑO
¬MÚSICA.Heissel. O grupo vigués
actúa o venres 25 na sala Ogmios.

CEE
¬EXPO.Olladas nostálxicas.
Mostra fotográfica até outubro de
2008. Museo da Fundación Fernando
Blanco.

CELANOVA.
¬EXPO. Ríos de Galicia. Tesou-

AMES
¬TEATRO. Margar no pazo do
tempo. Pola compañía Sarabela
Teatro, o venres 25 ás 21.00 na Ca-
sa da Cultura de Bertamiráns.

ARTEIXO
¬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 cal-
quera condición, o venres 25 no
Centro Cívico Cultural.

O BARCO
¬EXPO. Revolución azul. A ex-
posición, que se poderá visitar até
o 29 de xaneiro, amosa o drama
que sofren 1.100 millóns de perso-
as en todo o mundo que non po-
den acceder a auga de calidade. A
Sociedade para o Desenvolvemen-
to Comarcal de Galiza promove es-
ta actividade en colaboración coa
ONG Acción contra a fame. No
Centro Comarcal de Valdeorras.
¬TEATRO. Lazarillo. Caramuxo
Teatro, o venres 25 ás 20:00 no Te-
atro Municipal Lauro Olmo.

BETANZOS
¬EXPO. Oliveira Guerra. Até ao
31 de xaneiro, exposición sobre o
escritor Oliveira Guerra e as rela-
cións culturais galego-portugue-
sas organizada pola Asociación
Cultural Eira Vella, na Sala de Expo-
sicións do 1º Andar do Edificio Li-
ceo, en horario de 19,00 a 21,00 ho-
ras 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 es-
cena polo grupo Galitoon. Este
venres 18, ás 20:00 na Casa da Cul-
tura Ramón Martínez López.

CAMBADOS
¬TEATRO.Un avó especial.  Re-
presentación pola compañía Miga-
llas Teatro, o domingo 27 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 so-
bre o vidro. Ambos artistas residen
en Alemania. Até o 30 de xaneiro na
sala de exposicións Angel Botello da
Casa da Cultura.

A CANIZA
¬EXPO.Mamá fame. A través de
32 fotografías que conforman a

A exposición de Antonio Murado
está formada por obras perten-
centes á Colección Caixa Galicia.
Son un conxunto de 107 pezas
divididas en dúas exposicións en
Pontevedra e Vigo, nas que o ar-
tista reflicte, cunha linguaxe figu-
rativa e discurso narrativo, a moi-
tas das personaxes da súa con-
torna familiar. A mostra inclúe
ademais un texto do seu irmán, o
xornalista, escritor e guionista de
cinema e televisión Miguel-Anxo
Murado, sobre a obra principal
que se expón.

Antonio Murado naceu en Lugo
en 1964. Pertence á primeira pro-
moción de licenciados en Belas Ar-
tes pola Universidade de Salaman-
ca. Durante os anos de estudo pu-
xo en marcha en Lugo o proxecto
"Zú", grupo de artistas e galería de
arte. Os seus esforzos no ámbito
«duchampiano» diríxense á busca
de novas maneiras de entender o
quefacer artístico. 
Dende os seus comezos, o tra-
ballo de Murado agrúpase en
series nas que prevalece o exer-
cicio tradicional da pintura e os
problemas de percepción, ao
propoñer e negar unha imaxe.
Series con pulso de romanticis-
mo europeo, onde a voluntaria
anulación da tridimensionalida-
de, ao suprimir a arquitectura
do lenzo, dá ás súas obras un as-
pecto de levidade que reformu-

la a distancia entre o obxecto
pintado e a pintura, ao tratar es-
ta dende o seu interior, dándo-
lle máis importancia ao modo
de representación que á súa
concreción.
Destaca a exposición monográfica
que lle dedica o Centro Galego de

Arte Contemporánea de Santiago
de Compostela no ano 2000, "Un
millón de acres". As súas exposi-
cións individuais na Galería Sarga-
delos, Santiago de Compostela
(1997), Galería Cult, Viena (Austria
1989), Galería Paral. Lel, Valencia
(1995). 

XOSÉ LUIS
DE DIOS

¬ ARTE

Obra deXose Luis de Dios, o artista

ourensán do que se ofrece unha 

retrospectiva dos seus cincuenta

anos de traballo, en Vigo.

Horse Stale, de Antonio Murado
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tierra. Pedro Pinzolas, 2006. 94´.
Vídeo. Entrada gratuíta. 
Danielle Arbid: 20.30 h.Raddem
(1998); Aux frontières (2002) 77´.
Vídeo. Subtítulos en galego.
Sábado 26 
Raoul Walsh: 18.00 h. Tambores
lonxanos (1951) 101´. Subtítulos en
galego.
Novo Cine Alemán: 20.30 h.
Almuerzos, Edgar Reitz, 1967. 90´.
Subtítulos en galego.
Luns 28:
Fóra de serie: Sergio Wolf, 20.30 h.
Eu non sei qué me fixeron os teus
ollos (Sergio Wolf e Lorena Muñoz,
2003); As beiras (Sergio Wolf, 2007)
130´. Vídeo. Presentación a cargo
de Gustavo Noriega e o director
Sergio Wolf. Entrada gratuíta.
Martes 29 
Novo Cine Alemán: 20.30 h.
Tatuaxe, Johannes Schaaf, 1967.
86 .́ Subtítulos en galego.
Mércores 30 
Poéticas do Cine: 20.30 h. Unhas fotos na cidade de Sylvia, José Luis

Guerin, 2007.
¬CONFERENCIA. Oexpresionis-
mo, entre figuración e abs-
tracción. O historiador da arte e
profesor Antonio Garrido ofrecerá
esta conferencia o xoves 17 , a partir
das 19:30, no Salón de Actos da Fun-
dación Luis Seoane.
¬EXPO. Urbano Lugrís nos
fondos da Colección Caixa
Galicia. Mostra que nos achega a
obra pictórica do artista sadense e
que poderemos visitar 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 e inspiradas
no Xapón, durante o disfrute da
beca instituida por Unión Fenosa
para artistas no extranxeiro.  A obra
pretende dar a coñecer a fenda ou
cicatriz observada pola artista na
vida cotián nipona, coas súas
potentes contradicións. Até o 1 de
abril (entrada gratuita) no  Museo
de Arte Contemporáneo Unión
Fenosa .
¬EXPO.Cultura-culturas.
Colección do Museo de
Montserrat. Até o 2 de marzo no
Museo de Belas Artes.
¬EXPO. Regina Giménez.
Exposición de pinturas da artista
catalana, até o 1 de marzo, na
Galería de Arte Ana Vilaseco.

Un Picasso
Texto Jeffrey Hatcher

Versión Nacho Artime 

Dirección José Sacristán  

Pablo Picasso  José Sacristán 

Miss Fischer Sonia Castelo

Escenografía e Vestiario Javier Aoiz

Iluminación Juan Gómez-Cornejo 

José Sacristán volve ás táboas na
doble función de director e actor,
encarnando a Pablo Picasso na
exitosa obnra de do americano
Jeffrey Hatcher. Acompañao a ac-
triz galega Sonia Castelo.
A obra, donde está presente o hu-
mor, prantexa o suposto histórico
de ser Picasso detido polos nazis
durante a ocupación de París, a
partir do feito real dunha visita de
dous oficiales das SS ao pintor. En
realidade este, a pesares do seu

posicionamento a prol da Repú-
blica, consigueu pasar a ocupa-
ción nazi sen maiores problemas,
cando menos sen ser detido.  

¬ TEATRO

O Avaro
Teatro Galileo
Autor: Molière
Director: Pedro Rubín

Elenco: César Cambeiro, Raúl Varo,
Teresa Horro, Xosé Baño "Tanas",
Marita Martínez, Ana Santos.

O avaro é considerada a peza máis
importante de Molière, que destaca
pola mestura de escenas con carác-
ter case dramático con escenas
abertamente hilarantes e coloristas.
Todo o esforzo creador do autor
concéntrase na recreación do xeito
de vida do personaxe principal, Har-
pagón, dominado polo pecado uni-
versal da avaricia. Esta cobiza obsti-
nada do protagonista lévao a en-
frontarse aos seus fillos, que se
converten nun obstáculo para a rea-
lización dos seus apaixonados ob-
xectivos.

Negro
Centro Coreográfico Galego en co-
produción coa Cía. Daniel Abreu.
Coreografía e dirección: Daniel

Abreu

Intérpretes: Andrea Quintana, Janet
Novas, Anuska Alonso e Daniel
Abreu
Negro é un traballo coreográfico pa-
ra catro bailaríns que se fundamenta
no corpo como único instrumento

motor de toda sensación. A coreo-
grafía son escenas creadas desde a
reflexión da acción cotiá e/ou a partir
da improvisación. Este traballo non
fala do envoltorio da pel, nin do que
oculta, senón do que esa pel ve, o
que lle gusta e a transforma, o que a
esperta e o que a dorme.

O Merlo Branco
Talía Teatro
Autor: Cándido Pazó
Dirección: Artur Trillo

Público: de 6 a 10 anos
Mamá Merla e Papá Merlo van ter
un merliño. Que ilusión! Un merli-
ño! Pero cando chega o día do na-
cemento... Que? Pero isto que é?
Un merlo branco!!! Pero como?
Non pode ser! Todos os merlos
son negros! Todos!!! Entón o mer-
liño branco decide marchar de ca-
sa e buscar polo mundo adiante
paxaros aos que asemellarse por-
que se non é un merlo, que é?

¬ EN ESCENA

Apartado 1.371 - 36200. Vigo986 222 405     986 223 101                                  guieiro@anosaterra.com

O mar na colección Caixa

Galicia percorre a obra rela-

cionada co medio marino

dunha variada lista de artistas

galegos, desde o século XICX

ao XX.

Emir Kusturica & 
The No Smoking Orchestra
A TNSO é unha especie de
compendio da tradición rexional,
procesadora da influencia que
exerceu en Iugoslavia a música
árabe, hindú, rusa, grega, italiana.
Comandado polo seu cantante,
o Dr. Nele, o grupo pasou por
fume, surrealismo e sarcasmo
todos eses sons, reforzounos
cunha armadura tecno rock e
definiu o seu esqueleto de
criatura dos Balcáns de
entreguerra: pachangueira,
berradora, inspirada. Do mesmo
xeito que os personaxes
filmográficos do seu guitarrista, a
TNSO non coñece o silencio, nin
os termos medios. Ampulosa,
paixonal, sempre parece ao
borde dos precipicios musicais.

Emir Kusturicauniuse ao grupo
por primeira vez en 1986, como
baixista, conociendolos durante
a filmación da súa película
"Recordas a Dolly Bell”". A banda
gravaría catro discos antes da
separación: "Dás ist Walter”, "Dok
cekas sabah sa sejtanom"
(esperando polo inferno co
diaño), "Pozdrav iz zemlje Safari"
(Os mellores desexos da terra dos
safaris) e "Male price ou velikoj
ljubavi" (Pequena historia dun
gran amor).Namentres Kusta,
como lle din a Kusturica,
consagraríase con "Tempo de
Xitanos" (1989), unha historia de
amor e (des)lealdades en torno
dun clan de Zíngaros mafiosos
que resume o mellor do seu
estilo, sensible e orixinal.

Logo virían Soño de Arizona,
Underground (a súa toma de
posición máis explícita, e
polémica por certo, respecto da

traxedia iugoslava) onde o Dr.
Nelle actúa como un xitano
tocando acordeón sobre un
tanque e Gato negro, Gato
branco, cuxa banda sonora,
realizada por primeira vez pola
TNSO, gaña a Palma de Ouro en
Cannes pola mellor música, que
viña de rearmarse en 1994 coa
incorporación do batería Stribor
Kusturica, fillo de Emir. Pode
dicirse que Gato negro, Gato
Branco inclúe o primeiro hit
internacional do grupo: o que os
seus autores bautizaron o son
“Unza Unza”.

O Unza Unza mestura punk,
funk, ritmos xitanos, jazz e outros
estilos que fan a este único e moi
movido. Así o seguinte álbum é
titulado "Unza Unza Estafe", con
cancións baseadas en Gato
Negro, Gato Branco como Pitbull
Terrier (Pit Bull), Lubenica (Duj
Sandle) ou Gruss Gott Trauer
(Bulgarian Dance) e cancións
novas como Was Romeo Really a
Jerk” ou Prnavor ademais da
versión en Unza Unza do
Kalasnikov de Goran Bregovic:
Drang Nach Osten.

O ano 2001, despois do
lanzamento de Unza Unza Estafe,
Kusta lanza Super 8 Stories, un
documental sobre a banda e os
seus integrantes. Para o ano
2005, o violinista Deixan "O Xuíz",
Nele e Kusturica compón as
cancións para a súa nova película
"A Vida é un Milagre" e Kustu co
seu fillo Stribor, crean a ópera
punk "Tempo de Xitanos",
presentandose en París e pronto
en diversos lugares de Europa.
O concerto deste 24 en A Coruña
forma parte do ciclo Música con
Raíces, e será o único na Galiza.

¬ MÚSICAS

O director-músico balcánico coa Non Smoking Orchestra.

Filme de Raoul Walsh no CGAI.
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cola Universitaria de Formación de
Profesorado.
¬MÚSICA. Yhosvany Palma.
Canción de autor cubana, o venres
25, ás 21:00 no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Bukowski Blues
Trío. Canción de autor cubana, o
sábado 26, no Club Clavicémbalo.
¬TEATRO. 8ª Mostra de teatro
clásico. 
O venres 25, ás 20:30, Romances
del Cid, pola Compañía Nacional de
Teatro Clásico.
O sábado 26 ás 20:30, Margarita la
Tornerade José Zorrilla por Produc-
ciones Arte e Polanco.
O domingo 27 ás 20:30, El Perro del
Hortelanode Lope de Vega, por Ra-
katá Teatro.
O martes 29, ás 20:30, Argelino, ser-
vidor de dos amosa partir de Arlec-
chino, servitore di due padroni, de
Carlo Goldoni, por Teatro da Abadía,
en coprodución con Animalario. 
O mércores 30, ás 20:30, O Avaro de
Molière, por Teatro Galileo.
Todas as funcións no Auditorio Mu-
nicipal Gustavo Freire.

MALPICA
¬MÚSICA. Moncho Valcarce.
Unha vida de compromiso.
Exposición de paneis adicados ao
“cura das encrobas” e á súa inciden-
cia nas loitas sindicais e rurais dos
anos 70. Até o 28 de xaneiro.Centro
Comarcal de Bergantiños. Buño.

MELIDE
¬MÚSICA. Liridade nocturna.
A ctuación o sábado 26, entradagra-
tuita, no Pub Gatos.

MUROS
¬TEATRO. Extrarradios (come-
dia para mulleres desespe-
radas). Pola compañía Teatro do
Noroeste, dirixe Eduardo Alonso,
con Victoria Pérez Varela e Luma
Gómez o venres 25, ás 22:00, no
Centro Cultural e Xuvenil.

¬MÚSICA. Som do Galpom. Ac-
túa o grupo de Rois o venres 25, en-
trada gratuita, ás 23:00 en O Con do
Moucho.

LALIN
¬EXPO. 40 anos de carteis do
Cocido.  Até o 29 de xaneiro, no
Museo Municipal.

LUGO
¬CINE. Manhattan.  Dentro do
ciclo que organiza Caixa Galicia
titulado “Nova York no cine”,
proxéctase este filme  dirixido en
1979 por  Woody Allen ,un canto
personal e en branco e negro á súa

cidade natal. O martes 29 ás 20:00
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Vinte centímetros.
Organizado pola Asociación Pola
Liberdade Afectiva e Sexual, o venres
25 ás 20.00, en A Cova da Terra.
¬EXPO. Elías Valiña: o
renacemento do Camiño.
Até o 30 de xaneiro. No Arquivo
Histórico Provincial.
¬MÚSICA. Som do Galpom. Ac-
túa o grupo de Rois o xoves 24, con
entrada gratuita, ás 23:00 no Club
Clavicémbalo. 
¬MÚSICA. Brigada Bravo&Dí-
az. Dentro do ciclo Lugo Cultural-
Lubicán, o xoves 24, ás 21:00 na Es-

guez, contrabaixo e Antonio M. To-
rres, batería, actúan no Pub Garufa,
entrada gratuita, o xoves 24 ás
23:00.
E o xoves 31, o Pepe Evangelista
Cuarteto, formado por Pepe Evan-
gelista, guitarras, Roberto Somoza,
saxo, Kin García, contrabaixo, Mi-
guel Cabana, batería, con Belén Xes-
tal na voz. No Forum Metropolitano,
ás 21:00, con entradas de 7  a 5 eu-
ros.
Tamén o xoves 31, no Jazzvides, ás
23:30, o grupo Clifford8, con entra-
da gratuita.
¬MÚSICA. Emir Kusturica &
The No Smoking Orchestra.
O director de cine e compositor bos-
nio actúa coa súa banda, formada
en Sarajevo en 1980, na súa actua-
ción en Galicia. O xoves 24, ás 21:30
no Coliseum.
¬TEATRO. Un Picasso. Obra de
Jeffrey Hatcher, na que no París
ocupado, o pintor é detido polos na-
zis. Interpretado por Pepe Sacristán
e Sonia Castelo, o venres 25  e sába-
do 26, ás 20:30, no TeatroRosalía de
Castro.

FERROL
¬CINE. King Kong (1931).  Dentro
do ciclo que organiza Caixa Galicia
titulado “Nova York no cine”,
proxéctase este filme  dirixido en
1933 por  Merian C. Cooper e
Ernest B. Shoedsack que deu lugar
ao xurdimento dun mito
cinematográfico, o grande mono
destruido pola civilización e a
ambición humana. Este luns 28, ás
18:00  e  20:30 dobrada e en
V.O.S.Esp, respectivamente, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Sorolla e os seus
contemporáneos.Da colección
doMuseo Nacional de Belas Artes de
Cuba. Desde o 24 de xaneiro, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Apoploxías. Pinturas de
Eduardo Hermida. Até o 31 de xa-
neiro na  Galería Sargadelos.
¬TEATRO. A mirada de Pier. Da
compañía Nut Teatro. O venres 25
ás 20.30 no Centro Cultural Torrente
Ballester.
¬TEATRO. Mundos contados.
Obra representada polo grupo Ta-
lía Teatro, o mércores 23 ás 11:00,
no Teatro Jofre.

A FONSAGRADA
¬ACTOS. Feira do Butelo. De-
senrolarase ao longo do domingo
27.

A ILLA DE AROUSA
¬MAXIA. O mago Teto. Actúa este
venres 25, ás 23:00 no Salón de actos
do Concello.

¬EXPO.Napoleón, mito e
figura. Dende o 18 de xaneiro, no
Pazo Municipal.
¬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 femini-
nos.Na Fundación Barrié de la Maza,
Cantón Grande, 9. Durará até o 3 de
febreiro do 2008. Entrada gratuita.

¬EXPO. Algoritmi dixit. Instala-
ción de Darío Álvarez Basso.Até o 8
de marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬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 coloris-
ta pintora colombiana. Até o 30 de
xaneiro, no MACUF.Arredor da ex-
posición vaise desenrolar A color
da humanidade , unha actividade
didáctica para grupos escolares, os
martes 22 e 29 de xaneiro, ás 10  e
12:00, para as que se poden apuntar
os centros escolares.
¬EXPO. Pintores galegos sécu-
los 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. Revolujoin. Mentres
agardan a saída do segundo disco, a
veterana banda coruñesa sube ao
escenario de novo co seu son pop-
rock. A entrada custa 5 euros.Venres
25 ás 22:30, na sala Mardi Grass.
¬MÚSICA. Iberojazz.  
Vi-Gop Quartet ,grupo galego
constituido por Juan C. Otero, saxos,
Antonio López, piano, Oscar Rodrí-

IMDB: o mellor busca-
dor de cine.

Internet Movie Data Base
http://imdb.com/
Esta inxente base de datos sobre
cine e televisión, con máis de 52
millóns de visitas cada semana,
supón unha magnífica, gratuita e
doada de usar ferramenta para sa-
ber todo o que queiramos sobre
os filmes máis coñecidos e as rare-
zas máis intrincadas.
O seu funcionamento é sinxelo,
incluindo unha ficha moi comple-
ta de cada filme ou serie televisiva,
mesmo da curta que fixo algún
coñecido, si se dá o caso, pois a
base de datos está construida en
boa parte pola aportación dos
seus visitantes. Mais o rigor é alto,
e toda aportaciión ou comentario
é revisado para que a páxina man-
teña un nivel serio e de interese.

Os múltiples hipervínculos permi-
ten saltar dun director a un dos
seus filmes, aos protagonizados
por un actor que alí apareza, a
buscar por anos, países, temas e o
que se nos poida ocorrer.
Os comentarios dos ususarios

(para o que fai falla un rexistro gra-
tuito), aportan en xeral interesan-
tes opinións ou curiosidades so-
bre as películas.
A única dificuldade para moita
xente pode ser o idioma, pois só
se permite o inglés para os co-
mentarios, ainda que hai un co-
rrector interno que axuda a non
meter a pata en exceso. Polo de-
máis, os traductores on-line resol-
ven hoxe boa parte destes proble-
mas.
Os títulos aparecen todos co seu
nome orixinal, pero neste link:
http://akas.imdb.com/
podemos poñelo noutro idioma,
e levarános ao orixinal.

¬ NA REDE

Sorolla .O acordo entre a Funda-
ción Caixa Galicia e o Museo da Ha-
bana permite achegar  ao noso país
dezasete obras de Joaquín Sorolla
no marco da exposición “Sorolla e
os seus contemporáneos”. Esto
compensa en parte o feito de que a
grande exposición “Sorolla,Visión
de España” de Bancaja, non visitará
Galiza por mor de non atopar un
centro axeitado.

Nena, (ca. 1904), de Sorolla.

ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Últimos días para a exposición de Picasso.

Páxina de IMDB 

Argelino, servidor de dos amos
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cine. Proxéctase  Kids, de Larry
Clark (1995), unha visión crúa da vi-
da dos adolescentes, sen omitir os
contidos máis controvertidos. O
martes 29  ás  20:00  no Centro Cultu-
ral Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintores no Liceo.
Obras de Castelao, X. Quesada e
Díaz Pardo. Até febreiro de 2008,
noLiceo.
¬EXPO. Roberto Verino, vinte-
cinco anos de moda. O  traballo
desempeñado durante vintecinco
anos de traxectoria profesional fai do
deseñador galegoun punto de refe-
rencia internacional na moda. Até o
27 de xaneiro no Museo Municipal.

¬EXPO. 25 anos de Carrabouxo.
Xosé Lois González, pai do Carra-
bouxo, expón 100 orixinais da perso-
naxe desde os seus inicios até agora,
escolmando catro por ano. Os orixi-
nais están á venda, a 250 € cada un.
Até o 2 de febreiro no  Ateneo de Ou-
rense.
¬EXPO. Cristino Mallo. Unha ex-
posición de 8o pezas do escultor tu-
dense, que estarán até o 17 de febrei-
ro na Sala de Caixanova.
¬EXPO. Antolóxica do escultor
Arturo Baltar. O escultor ouren-
sán, mestre da pequena escultura de
inspiración popular, presenta estes
días unha mostra antolóxica das súas
mellores obras en escultura e reta-
blos. 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 Sou-
to. Pinturas. Até o 2 de febreiro,
naGalería Visol.
¬MÚSICA. Orquestra Seoul Aca-
demy Ensemble. Coñecida ta-
mén como The Korean Chamber Or-
chestra, formación integrada exclusi-
vamente por mulleres, con entradas
desde 6 a 12 euros, actúa o sába-
do26, ás 20:00 no Teatro Principal.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Alegales. Actúan o
sábado 26, entrada2 euros, ás 23:30
no Leblon.                    
¬MÚSICA. L’avalanche. Actúa este
grupo o  domingo 27, con entrada
gratuita, ás 23:30 no Leblon.

PONTEVEDRA
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no ci-
ne. Proxéctase o filme Almorzo en
Tiffany’s, (Breakfast at Tiffany's,
1961) de Blake Edwards, cunha es-
plendorosa Audrie Hepburn e unha

GUIEIRO.51.

¬TEATRO. Golulá. Espectáculo
para o público infantil de grande
éxito nesta tempada, posto en es-
cena polo grupo Galitoon. Este sá-
bado 26, ás 18:30 no Centro Cultu-
ral e Xuvenil.

NARÓN
¬TEATRO.O rídiculo desamor
dun home máis ou menos
normal. Pola compañía Jose Luis
Prieto, está os días venres 25 e sába-
do 26,  ás 20:30 no Auditorio Munici-
pal.

OURENSE
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no

inesquecibel banda sonora de H.
Mancini. Luns 28  ás 20:00 ,  en ver-
sión orixinal subtitulada en castelán,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pontevedra, arquitec-
tura 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 material da aventura espacial
dos 60 e 70. Até o 10 de febreiro no
Centro Social  Caixanova.
¬EXPO. Antonio Murado. AM
34 x 24 Vol. 1. Desde o 24 de xanei-
ro na Sede Fundación Caixa Galicia.

¬MÚSICA. Orquestra Sinfóni-
ca 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. Un Picasso. Obra de
Jeffrey Hatcher, na que no París
ocupado, o pintor é detido polos
nazis. Interpretado por Pepe Sa-
cristán e Sonia Castelo, o domin-
go 27,  ás 20:30, no Centro Social
Caixanova.

Visitas guiadas ás Cubertas
da Catedral de Santiago
Información: 981 552 985 · cubier-
tascatedral@archicompostela.org

Rutas dominicais pola Ri-
beira 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

Visita guiada Lugo, Cidade
Sagrada de Augusto
Oráculo de Xúpiter Ammon na rúa
San Roque de Lucus augusti
www.lucusaugusti.net · Tfno 617
254 976

Ruta de sendeirismo polo
Camiño Inglés e ruta dos Muí-
ños de Batán. Rutas a pé, a cabalo,
en bicicleta ou vehículo motoriza-
do. Información: Casa da Cultura
do Concello de Carral.

Visitas aos Museos Científi-
cos da Coruña:Casa das Ciencias ·
Domus · Acuario. 
Visitas: 981 189 844 · 981 189 846 ·
www.casaciencias.org

Visitas ao Monumento ro-
mano de Santa Eulalia de
Bóveda. Lugo
Inverno: de luns a venres, de 8:00 a
15:00 h.

Visitas guiadas ao Casco
Histórico de Allariz e Parque
Etnográfico do Río Arnoia: Museo
do Coiro, Museo do Tecido, Muíño
do Burato, Museo Galego do Xo-
guete. Información REATUR, S.A.·
Tfno.: 988 442 006

Visitas ao Castelo de Sobro-
so.Ponteareas.
De martes a venres: de 10 a 13 ho-
ras e de 17 a 20 h.
Sábados, domingos e festivos: de
11 a 14 e de 17 a 20 horas. Luns pe-
chado

¬ DE PASEO

Antigo Coro Ligneo 
da catedral de Santiago
Grazas a un proceso de restaura-
ción que durou dous anos, o Coro
Lígneo da Catedral de Santiago si-
túase definitivamente na tribuna
alta de San Martiño Pinario. Juan
Dávila e Gregorio Español foron os
encargados de realizar esta obra,
que os especialistas consideran
unha das pezas capitais da arte ga-
lega do século XVI, que viña substi-
tuír ao coro pétreo construído polo
Mestre Mateo en torno ao ano
1200.
No Mosteiro de San Martiño Pina-
rio.

Vivir no Espazo. 2007 ano
internacional da ciencia
Até o 10 de febreiro no Centro So-
cial Caixanova de Pontevedra po-
dense contemplar fotografías, ma-
quetas 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 expedi-
cións da carreira espacial.

Galicia Dixital
Espectacular inmersión sensorial,
nun novo espacio expositivo,
cunha coidada ambientación, no
que se advirte o progreso das no-
vas tecnoloxías.
Mosteiro de San Martiño Pinario,
Santiago. Entrada gratuita.

Fundación Luis Seoane
A Fundación Luís Seoane foi cre-
ada en 1996 cun protocolo entre
o Concello da Coruña e a viúva
de Luís Seoane, María Elvira Fer-
nández López, no que esta cedía
á Fundación un legado excepcio-
nal, composto por máis de dous-
centos óleos, a totalidade da
obra gráfica, unha importante
obra sobre papel, libros, docu-
mentos, obxectos persoais..
Exposición permanente da obra de
Seoane. En San Francisco s/n, A Co-
ruña.

¬ EXPOSICIÓNS
permanentes ou 
de longa duración

Queres saber máis?                                        anosaterra.com

O Pepe Evangelista Cuarteto. O

jazzista galego, que presenta o seu

novo disco Teima, e coa colabora-

ción na voz de Belén Xestal, é un

dos que pechan esta edición do fes-

tival coruñés Iberojazz.

ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Escultura de Cristino Mallo.

Detalle do antigo coro catedralicio..

Paisaxe da Ribeira Sacra.
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O PORRIÑO
¬MÚSICA. Sabor de Gracia Gru-
po de Rumba Catalana que formou
un xitano dol barrio barcelonés de
Gràcia, Antonio Carbonell “Sicus”,
en  1994, actúa o sábado 26, ás 23:00
( entrada 5 a 6  euros) no Café Li-
ceum.
¬TEATRO. Sombreiros sen cha-
peu.  Un espectáculo do grupo
Tanxarina donde a  silueta negra é
a protagonista, a luz é o espazo es-
cénico e a música a narradora das
accións.Venres 25 ás 23:00, entra-
das 6 a 5 euros, no Café Liceum.

PORTO DO SON
¬MÚSICA. Gramola. Actúan o sá-
bado 26, entrada gratuita,  ás 23:00
na Sala Ardora.

RIBADEO
¬TEATRO. Quero ser grande.
Obra do grupo Talía Teatro, dirixida
aos máis cativos, o martes 29 ás 12:30,
no Auditorio Municipal Hernán Naval.

A RÚA
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party. Actuación o venres 25 no
Catro Camiños.

¬EXPO. Lodeiro. Mostra anto-
lóxica. Pinturas do pintor vigués
Xosé Tomé Lodeiro (1930-1996).
Até o 24 de febreiro no CGAC, Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Susan Philipsz. Instala-
cións sonoras. Até 30 de marzo, no
CGAC.
¬EXPO.Ficcións analóxicas:
videocreación en Galicia
nos anos 80. Videocreacións de
autores galegos como Xavier Vi-
llaverde ou Antón Reixa, dende o
10 de xaneiro, no Centro Galego de
Arte Contemporánea..
¬EXPO. Os rostros da Memo-
ria. Retratos fotográficos a cargo
de Xurxo Lobato de 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 for-
mato, acompáñanse das biografías
de cada quen. Entre os fotografa-
dos hai persoeiros históricos, coma
Díaz Pardo ou Pousa Antelo, e ou-
tros máis anónimos. Até o 30 de xa-
neiro naCasa da Parra.
¬EXPO. Fundación Granell. 
Están abertas as seguintes exposi-
cións:

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 me-
nor idea. Até mediad.os de febrei-
ro. Espazo In Situ
¬EXPO. Fiando o caos. estrea ab-
soluta do último espectáculo da
bailarina viguesa Mercé de Rande.
Na sala NASA o venres 25, sábado
26 e xoves 31, ás 22:00. Entradas de
5 a 9 euros.
¬EXPO. V Premio Auditorio de
Galicia para Novos Artistas
2007. Até o 24 de febreiro., no Audi-
torio de Galicia.
¬EXPO. Reflexo. Exposición de
debuxo e pintura de Marina Nú-
ñez, até o 26 de xaneiro. Na Galería
de arte C5 Colección - Travesa da
Universidade, 1.
¬MÚSICA. Álvaro Muras +
Vicky.  Actuación do guitarrista
que interpreta no estilo funk-fusion
instrumental, acompañado pola
súa partenaire, nunha performance
pictórico-musical.   O domingo 27,
ás 20:00 na sala TNT.

SADA
¬MÚSICA. Gans os Rosas. Actua-
ción o venres 25  ás 22.30, no Moby
Dick.

SANTIAGO
¬ACTO.Homenaxe a Siro Ló-
pez. Homenaxe ao humorista gráfi-
co, organizado polo Colexio Profe-
sional de Xornalistas de Galicia, e a
Facultade de CC da Comunicación
da USC, o xoves 24 ás 12:00, noAudi-
torio daFacultade de CC da Comuni-
cación .
¬CINE.Ciclo Nova York  no
cine. Proxéctase West Side Story,
musical de de Robert Wise (1961),
unha visión estilizada das loitas de
bandas, co trasfondo da emigración
hispana no Nova Iorque dos anos
50-60, con Nathalie Wood e Sal Mi-
neo de protagonistas , e un elenco
irrepetibel de bailarins. O luns 28  ás
20:30 , na Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬CINE.Campos de morte. Filme
de  William T. Johns, enmarcada no
III Ciclo de Cine e Historia: a guerra
contin[ú]a. Inclue unha conferencia
de Miguel-Anxo Murado, organi-
zado pola Nova Escola Galega, ás

18:00 na Facultade de Ciencias Políti-
cas.
¬DANZA. Negro. Posta en escena
pola compañía de Daniel Abreu, o
director da montaxe, e coa colabo-
ración do Centro Coreográfico Gale-
go, estará o sábado 26 ás 20:30, e do-
mingo 27 ás 18:00, no Salón Teatro.
¬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 Bo-
naval.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

XXIII Premio Antón Losada Diéguez
Este premio  ten como fin contribuír ao fo-
mento da cultura galega, así como perpetuar a
memoria do insigne galeguista Antón Losada
Diéguez. Premiaranse dúas obras xa publica-
das, 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 Tór-
culo, baixo o lema “25 anos de boas impre-
sións”. 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 dese-
xaren cunha única obra de temática libre e es-
crita en lingua galega. Os relatos deben ser orixi-
nais e inéditos, dunha extensión non inferior
aos 15 folios nin superior aos 30. Os traballos
presentaranse por cuadriplicado, mecanografa-
dos a duplo espazo, por unha soa cara e só co tí-
tulo da obra e un lema. Ademais, achegaranse

nun sobre fechado o título, lema, nome, ende-
rezo, 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 Án-
xel Casal, nas modalidades de poesía, conto e
teatro. A denominación de Ánxel Casal para
este certame literario provén do recoñece-
mento 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 es-
tablécese 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 eu-
ros 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

II Certame 
de Pintura Arte Nova Galega
Convoca:: El Corte Inglés

Prazo de presentación: até o 28 de febreiro de
2008
Información: www.elcorteingles.es

XX premio de gravado 
Máximo Ramos
Cada artista poderá presentar unha soa estam-

pación asinada e numerada polo autor e reali-

zada con posterioridade ao ano 2005. O Cer-

tame esta aberto a todas as técnicas gráficas re-

producibles para a consecución dunha

estampa, así como a todas aquelas linguaxes

que o autor estime conveniente. Establécense

para as oportunas manchas, unha medida mí-

nima de 35x35 cms e un máximo de 76x112

cms respectivamente. A medida máxima do

papel será de 76x112 cms. As obras irán nece-

sariamente acompañadas dunha ficha técnica.

Prazo: até o 31 de marzo de 2008. Primeiro pre-

mio 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.

Concurso Fotográfico 
A Cara Cambiante da Terra
Convoca: Unesco

Prazo de presentación: até o 31 de xaneiro de

2008

Información: www.unesco.org

V Edición do Festival de Cans
Até o 15 de marzo está aberto o prazo de admi-

sión de curtametraxes e videoclips galegos

para participar na quinta edición do Festival de

Cans, que se celebrará do 21 ao 24 de maio na

aldea de Cans (O Porriño).

Os autores ou produtores  interesados en que

as súas producións se proxecten no festival de-

ben enviar unha copia a: Asociación Cultural

Arela- Apartado de Correos 232 - C.P. 36.400, O

Porriño.

Para a súa exhibición , as curtametraxes deben

estar feitas en Galicia ou dirixidas por directo-

res/as galegos/as,e producidas nos anos 2006,

2007 ou 2008. A participación está aberta a cur-

tas 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 dixi-

tais do cartel e dun fotograma e os datos de

contacto.

www.festivaldecans.com.

¬ CONVOCATORIAS

West Side Story. O inspirado musical dirixido por Robert Wisee Jerome

Robbins, verdadeiro pai do filme, forma parte do ciclo “Nova York no

Cine”, patrocinado por Caixa Galicia e que percorre as cidades galegas

con varios títulos de sempre, que as xeracións máis novas poden ver  pola

primeira vez na pantalla grande.

ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

O grupo de rumba catalana  Sabor de Gracia
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¬MÚSICA. The Band Apart  +
Dead Romeo. A banda madri-
leña de metal hardcore The
Band Apart está en xira co seu
recente traballo "Death Can Dan-
ce". Abren a noite os Dead Ro-
meo, unha banda nacida en Vigo
a pricipios do 2007, formada por
mozos de entre 15 e 18 anos. A
entrada custa 5 euros. O venres
25, ás 23:59 en La Iguana Club.
¬MÚSICA.The Blows. O grupo
vigués presenta en concerto o
seu primeiro traballo discográfi-
co "Upskirts" (Pupilo Records)
gravado en Barcelona. Un son
post punk descarado e fresco,
sen complexos e de calidade. O
sábado 26, en La Iguana Club.
¬TEATRO. Un Picasso. Obra de
Jeffrey Hatcher, na que no París
ocupado, o pintor é detido polos na-
zis. Interpretado por Pepe Sacristán
e Sonia Castelo, o xoves 24,  ás
20:30, no Teatro-Sala de Concertos
doCentro Cultural Caixanova .

de xaneiro na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Antón Pulido. Expón
a súa última obra até o 24 de fe-
breiro, na Sala de Exposicions I do
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Xohán Ledo. As ca-
ras do libro.As portadas e
ilustracións deste  nome clave
nas edicións de Galaxia. Até o
20 de xaneiro no Museo Quiño-
nes de León. 
¬EXPO.  Laboratorio de es-
tilos. Bodegóns e naturezas
mortas de Pablo Picasso. Até o
3 de febreiro, na Fundación Pe-
dro Barrié de la Maza, Policarpo
Sanz 31 ,neste  horario: De Mar-
tes a Domingo (luns pechado)
12 - 14 horas;18 a 21 horas.En-
trada 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 ho-

ras; Domingo: de 11 a 15 ho-
ras.Pechado os luns. Até o 17 de
febreiro de 2008.
¬EXPO.  Encontros. Exposi-
ción colectiva de Antón Sobral,
Antón Pulido e outros/as, até o
31 de xaneiro, na  Galería Chro-
ma, Avda. A Florida, 34.
¬EXPO.  Xosé Luis de Dios .
Mostra retrospectiva do ourensán
Xosé Luis de Dios  (1943), que
abrangue cincuenta anos de tra-
ballo. Pinturas, debuxos e unha se-
lección de cadernos e libros ilus-
trados , aberta até 0 17 de febreiro,
no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Triángulo Amor
Bizarro + Julián Hernán-
dez + Pacífico. Actuación
nun acto promocional  o xoves
24, ás 12:00, no Café Van Gogh.
¬MÚSICA. L'Avalanche +
Maryland + Bronxson
Project. Actuación dos tres
grupos o sábado 26  en La Fábri-
ca de Chocolate.

¬MÚSICA.Wiener Akademie.
A prestixiosa orquesta, dirixida
por Martin Haselbock, chega a
Compostela convidada para o
programa de abono do Audito-
rio de Galicia, cun concerto que
reúne o mellor do clasicismo e
do primeiro romanticismo. En-
tradas 14 euros, con descontos
do 50%. O xoves 31 ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Misericordia. Gal-
dós lévanos nesta obra a unha
viaxe polos estratos máis baixos
do Madrid do s. XIX. Partindo do
orixinal, Teatro de Ningures
trasládanos a calquera outra ci-
dade (Compostela, por exemplo)
e a un tempo presente. Entradas:
de 7 a 3 euros.O xoves 24, ás
21:00 no Teatro Principal.
¬TEATRO. Peter Pan: o musical.
A compañía Theatre Propertiestrae
un espectáculo que reborda maxia
en cada detalle, inspirado na obra de
James. M. Barrie, Peter Pan, o neno or-
fo que nunca quixo medrar. O sába-
do 26 ás 20:00, e o domingo 27 ás
12:00 e ás 17:00. Entradas a30 euros.
No Auditorio de Galicia.

SANXENXO
¬TEATRO. Humor Neghro. A car-
go de  Abada Teatro e Carlos Blan-
co, o sábado 26 ás 21:30, no Pazo
Emilia Pardo Bazán.

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Som do Galpom. Ac-
túa o grupo de Rois o sábado 26, con
entrada gratuita, ás 23:00 no Café-
Concerto Antano. 

TRIVES
¬EXPO. Unha pinga de auga,
unha pinga de vida. Conxunto
de imaxes foron recollidas pola fo-
tógrafa Brigitte Grignet durante
unha viaxe a Gaza e a Cisxordania, e
que tratan das dificuldades da xen-
te para obter auga potabel. A expo-
sición poderase visitar até o 31 de
xaneiro no Centro Comarcal de Terra
de Trives. 

VIGO
¬ACTIVIDADES. Libros para
soñar. As sesións de anima-
ción á lectura adícanse este mes
aos contos sobre a paz, a convi-
vencia e a solidariedade co ga-
llo da celebración, o vindeiro
día 31, da Xornada Escolar pola
Non Violencia. A partir das
18:30 horas, na librería Libros
para Soñar, Rúa Triunfo, 1.
¬CINE. Ciclo Nova York no
cine. Unha película sobre os
atentados das Torres Xemelgas
, “11 de setembro”, de Samira
Majmalbaf e outros. Trátase

dun filme colectivo composto
por 11 curtametraxes dirixidos
por 11 realizadores de moi dis-
tintas cinematografías cunha
mesma inspiración: os aconte-
cementos do once de setembro
de 2001 en Nova York e as súas
consecuencias. O martes 29, ás
18:00 e 20:30, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Antonio Murado.
AM 34 x 24 Vol. 2. Desde o 24

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis ?                                       anosaterra.com

Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apar-

tado 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. 

Abismo. Obra de Antón Pulido ex-

posta na mostra colectiva Encontros,

en Vigo.

ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008

Os pintores Antón Sobral, Manuel Quessada e Antón Pulido. 

�  Alúgase baixo moi céntri-
co e amplo. Ideal para consul-
tas ou oficinas. Teléfono
986438339

�  Véndense móbeis e ma-
quinaria 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 gale-
ga con ganas de compartir afi-
cións comúns e novas expe-
riencias. Contacto: 
riasbaixas2007@yahoo.es

� Alúgase piso en Gondo-
mar, dous dormitorios, salón,
cociña, baño e aseo.

617936257.

� Véndese proxector LG
D.L.P. RD-JT90 con todos os ac-

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 Gale-
ga 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 tempa-
das na Serra do Suído (Cove-
lo). 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.

� Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro. Telf.
676 727 518.

� Busco piso Cangas e Vigo.
Funcionario, busco piso en
aluguer, mínimo 2 dormito-
rios e calefacción.
Cangas e Vigo. Urxe. Telf:
658194022

� Alúgase casa de campo
completa en Meira (Lugo), á
beira do nacemento do río
Miño, con 3 cuartos duplos
con baño incorporado, coci-
ña, 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 se-
los. Telf. 678 911 804.

� Alúgase baixo –sobre 130
m2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo. Cha-
mar ao mediodía ou á noite ao
Tlf. 986 372 263.

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

Filme sobre o 11-S no ciclo sobre Nova York..
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cionais con espírito de sacrifi-
cio e profesionais do postureo.

Inland Empire 
Dirixe: David Lynch.
Intérpretes: Karolina Gruszka,
Jan Hencz.
Drama surreal. EE UU, 2006 

Chega ao mercado doméstico
o último Lynch, que vén sendo
algo así como o último chanzo
da súa progresiva desconexión
con calquera atisbo de conce-
sión á intelixibilidade. Para uns
o outrora venerado cineasta
entrou nunca calella sen saída,
para outros, os menos, Inland
Empireé Lynch elevado á ené-
sima potencia coa consigna de
non tomar prisioneiros. Que-
dan avisados.

DVD. VENDA.
O baile dos sicarios
Dirixe: Seijun Suzuki.
Intérpretes: Makuki Esumi, Sa-
yoko Yamaguchi.
Thriller. Xapón, 2001

A indispensábel “Mestres do
Cinema Xaponés” editada
dende hai anos por Filmax re-
cupera na súa últimas entrega
un verdadeiro “outsider” do
cinema nipón, inda que, des-
grazadamente, non precis-
mante cunha das súas mello-
res obras. Suzuki vén sendo un
combinado á xaponesa de
Sergio Leone e Dario Argento.
Contemporáneo do primeiro,
definiu con personalidade
propia o subxénero do cinema
de Yakuzasna década do 1960
e foi evolucionando nun sen-
tido operístico e barroco que o

Mortadelo e Filemón.
Misión: salvar a terra
Dirixe: Miguel Bardem.
Intérpretes: Eduard Soto, Pepe
Viyuela.
Comedia. España, 2007 

Os dous axentes da TIA loitan
contra “la pertinaz sequía”
nesta tardía secuela da fita diri-
xida por Javier Fesser sobre os
personaxes de Ibáñez. O entra-
ñábel Benito Pocino –pouco
máis se podía dicir do carteiro-
actor– déixalle paso ao televi-
sivo Eduard "Neng de Castefa"
Soto no rol de Mortadelo e o
resto, máis ou menos, queda
como estaba. Moitas débedas
coa imaxinaría da orixinal aínda
que os universos referenciais do
curmán de Javier Bardem
–Máis que amor frenesí– non
son os mesmos de Fesser e iso
déixase sentir no resultado.

DVD.ALUGUER.
Caótica Ana
Dirixe: Julio Medem.
Intérpretes: Manuela Vellés,
Bebe.
Paranoia. España, 2007 

Os videoclubs van ter que sa-
car licenza de coffee-shops
para evitar problemas coa lei
se queren alugar a nova fita de
Medem. Un empacho de New
Age, Carlos Castaneda e LSD
que chega ao límite do huma-
namente soportábel. Teño a
sospeita de que o responsábel
de filmes tan interesantes
como O esquío vermello ou
Terra recorreu ao Feng Shui
para organizar a súa posta en
escena. Apto só para incondi-

EN CARTEL.
Cara a rutas salvaxes
Dirixe: Sean Penn.
Intérpretes: Emile Hirsch, Mar-
cia Gay Harden, William Hurt.
Drama. EE UU, 2007 

Sean Penn regresa tras a cá-
mara con esta crónica de de-
sencanto e fuga con aires de
road movie ensoñadora e ro-
mántica. Na súa faceta como
director Penn viña de filmes
tensos e turbulentos como O
xuramento ou Cruzando a es-
curidade, acordes coa súa
concepción do traballo como
actor que diante da cámara se
encargaba de refrendar o Jack
Nicholson mellor dirixido dos
últimos lustros, agora sor-
prende cun certo tono “indie”,
confirmado pola bucólica
banda sonora de Eddie Pearl
Jam Vedder. É posíbel que se
inimice con moitos dos seus
incondicionais pero abofé que
lle vai reportar novos seguido-
res. Aire fresco.

Catro meses, tres
semanas e dous días
Dirixe: Cristian Mungiu.
Intérpretes: Anamaria Marinca,
Laura Vasiliu.
Drama. Romanía, 2007

Palma de Ouro do último Fes-
tival de Cannes e gran triunfa-
dora nos premios da Acade-
mia do Cine Europeo. Co pano
de fondo dos estertores finais
do réxime de Ceaucescu en
Romanía, Mungiu debuxa un
cru drama verista sobre o in-
ferno dun aborto clandestino
nunha sociedade moralmente
reaccionaria e opresiva. Pasou
discreta polo último Cineu-
ropa: non era prato para todos
os públicos pero tal e como
está o patio máis de un deberí-
alle botar un ollo.

CINE,TV,DVD.54.

Xosé Valiñas

achegou ao director de Verme-
llo profundo. O baile dos sica-
rios ou Pistol Opera veñen
sendo como un destilado da
súa época final, puro artificio
violento ao servizo dun forma-
lismo colorista e excesivo. A
obra de Suzuki é de difícil ac-
ceso, polo que é boa oca-
sión aproveitar este tí-
tulo, que Quentin
Tarantino saque-
ouna a gusto para
os seus volumes
de Kill Bill.

TV.
Obaba
Dirixe: Montxo Armendariz.
Intérpretes: Pilar López de
Ayala, Juan Diego Botto.
Drama. España, 2005

La 2. Venres 25 de xaneiro, 21h30.

Os universos de Montxo Tasio
Armendáriz e Bernardo Atxaga
estaban predestinados a ato-
parse nalgunha encrucillada.
Finalmente acabaron por coli-
sionar felizmente nesta eficaz
adaptación do Obabakoak at-
xaguiano. Un quebracabezas
de sentimentos e soños rotos
con Euskadi como pano de
fondo e a paixón por narrar
historias como ética de traba-
llo. Un bo traballo de Armen-
dariz que co seu ritmo pausado
de produción rara vez falla.�

Sean Penn dirixiu Cara a rutas salvaxes.

Laura Vasiliu.

Bebe e Manuela Vellés [de esquerda a dereita]protagonizan Caótica Ana, que está dirixida por Julio Medem.

Pilar López de Ayala en Obaba.
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Eduard Soto sustitúe

a Benito Pocino no papel de

Mortadelo e

Pepe Viyuela continúa

encarnando

a Filemón.

54 cine,tv,dvd.qxd  22/1/08  14:02  Página 2



ANOSATERRA
24-30 DE XANEIRO DE 2008 PASATEMPOS.55.

Horizontais:

1- Símbolo do flúor. 2- Sketch cómico. 3- Tipo de lagarto

grande e verde, común en Galiza.  4- Expresión de ánimo tau-

rina. Cloruro sódico. 5- Tipo de cine consistente en debuxos

postos en movemento.  6- Droga sintética, en boga nos 60 e

70. Tolo. Asociación Española de Banca. 7- Parte branda e

máis clara da madeira, que está entre a casca e a cerna. Cetá-

ceo do ártico duns 6 m de longo, con dous únicos dentes inci-

sivos superiores. 8- Forza da vexetación, cando é vizosa.

Nome de letra dupla. 9- Poñer as cangas aos animais. Praia e

barrio de Vigo. 10-  Fila. O deus do Islam. Comunícase coa divi-

nidade. 11- Pertencente  á obra dun poeta da mitoloxía irlan-

desa, transcrito por James Macpherson .  12- Anel. Prominen-

cia ideada para agarrar un obxecto. 13- Feixe, presada. 14-

Recipiente para carrexar auga ou cociñar, pota. 15- Terceira

persoa singular do presente do verbo ser.

Verticais:

1-Serie televisiva de lagartos e lagartas. 2- Así, literalmente

(entre paréntese adoita ir). 3- Converterse en xeo a humidade

da terra, a superficie dunha poza, pola xeada. 4- Da familia

sacerdotal israelita á que pertencían os Macabeos e que por

volta do 168 a. X. C. capitanearon a sublevación contra Siria,

que os conduciu á independencia. 5- Vaga de auga na super-

ficie do mar. Tea de seda ou fío moi fina, lixeira e transparen-

te. 6-  Naquel lugar. Conxunto de grans ou sementes dunha

planta. Señora. 7- Conxunto de persoas que teñen unha

mesma profesión ou estado social. Arraiano, habitante da

linde ou “raia”. 8- Realizan, efectúan. Siglas de “Anno Domini”.

Nota musical. Interxección equivalente a “Ala!”. 9- Natural de

Gascuña. País de América do Norte. 10- Xénero poético

medieval, de orixe céltica. Une ou suxeita con ligaduras ou

nós. “International Organization for Standardization”, a que

expende certificados de calidade. 11- Alabar. Parte de atrás

do pescozo, caluga. 12- Lugar da alta montaña onde non se

derrete nunca a neve.. 13-Pao de madeira ou ferro para man-

ter horizontal o remolque ou o carro. 14-Contracción de lle e

o. 15-Símbolo de electrón.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO

SOPA DE LETRAS

Gonzalo Vilas

SOLUCIÓNS

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de tenistas de cal-
quera época.

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

SUDOKU

1     2     3    4     5     6    7     8     9    10   11  12   13  14  15 
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H. Vixande
CCoommoo  ssoouubboo  qquuee  ttiiññaa  oo  ccoorraa--
zzóónn  áá  ddeerreeiittaa??
Con sete ou oito anos. Como
nacín na casa e con comadroa
e non houbo ningún problema
no parto, non o detectaron.
Teño 45 anos e daquelas non
se ía ao hospital a nacer. Todo
foi ben até os oito anos, cando
comecei a ter problemas de es-
tómago. Tiña úlcera de duo-
deno porque rotaran todos os
órganos internos agás o estó-
mago, que compite polo es-
pazo co fígado. En Noia, cando
miña nai me levou ao médico,
el púxome na máquina de
raios X. Lembro a súa expre-
sión de susto e cando lle dixo a
miña nai: ‘marcha para o hos-
pital co neno que non lle atopo
o corazón’. Levoume de urxen-
cia ao hospital de Santiago e alí
descubriuse o pastel.
PPáássaallllee  iigguuaall  ccoonn  ttooddooss  ooss  óórrggaa--
nnooss  iinntteerrnnooss  úúnniiccooss??
O fígado, o corazón e o bazo es-
tán rotados, pero o estómago
quedou no sitio. O fígado pe-
netra no estómago, fai un
efecto que lle chaman estó-
mago en cascada, porque non
descende recto. A comida ten
problemas para baixar e iso
provoca úlceras.
OO  sseeuu  éé  uunn  ccaassoo  bbeenn  rraarroo..
Persoalmente, non coñezo a
ninguén, mais hai xente. Non
lembro a porcentaxe, pero so-
mos moi poucos. Que só teñan

Laura Caveiro

Axisten poucos temas res-
pecto aos cales a sociedade

burguesa sexa máis hipócrita: o
aborto é un crime repugnante,
e falar del é unha indecencia.
Que un escritor describa a felici-
dade e a dor dunha parturiente,
é impecable; pero se fala dunha
muller que ten abortado acú-
sana de refocilarse na inmundi-
cia e de pintar a Humanidade
baixo unha luz abxecta: agora
ben, en Francia prodúcense to-
dos os anos tantos abortos
como nacementos. Trátase
dun fenómeno tan estendido
que é preciso consideralo como
un dos riscos normalmente im-
plícitos na condición feminina.
O Código teima, non obstante,
en consideralo delito”. 
Coa que está a caer no tema do
aborto, de nada gosto eu máis
que de celebrar o centenario do
nacemento, o 9 de xaneiro de
1908, de Simone de Beauvoir
con reflexións de O segundo
sexo,para que sexa nesta oca-
sión toda dela esta columna:
“As razóns prácticas invocadas
contra o aborto legal carecen de
peso; en canto ás razóns mo-
rais, redúcense ao vello argu-
mento católico de que o feto
posúe unha alma á cal se lle pe-
cha o paraíso ao suprimilo sen
bautismo. É notable que a
Igrexa autorice, ás veces, o ho-
micidio de homes feitos: nas
guerras, ou cando se trata de
condenados a morte; pero, en
troques reserva para o feto un
humanitarismo intransixente.”
Verbo do aborto construénse
verdadeiros monumentos de
mala fe, Beauvoir dixit. Oxalá
que como libro re-
comendado
para o 2008 a
algúns lles
preste.�
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Xoán Carlos Filgueira
‘Teño o corazón do lado dereito’

María Xosé Queizán

AAetnia xitana está de
loito. Rastrexan con ira
as marismas de Huelva

para encontrar unha prenda de
seu, Mariluz Cortés Suárez, de
cinco anos, desaparecida hai
uns días cando ía ilusionada

mercar lambetadas. Encontrou
a amargura do dominio brutal
e sanguinario e viviu a tortura
que tantos romanís padeceron

nos campos de concentración
nazis. A morte non é o peor se-
nón coñecer a perversión, o
noxo, o desamparo, a dor e o
grito atroz. O Rromipénestreita
os vínculos que o caracterizan,
como pobo excluído e despre-
zado, e esta vez contan coa soli-

dariedade dos payosna busca
da nena. Cómpre eliminar o ra-
cismo antixitano, os prexuízos
arraigados no máis profundo
do inconsciente colectivo. Axu-
demos a encontrar a Mariluz,
pero tamén a sacar da marxi-
nalidade a etnia xitana.�
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LOITO
NO RROMIPÉN

Padece unha malformación chamada situs inversus parciale por iso ten cambiada a situación dos órganos
internos únicos. Os pulmóns ou os riles están no seu sitio, mais o corazón non. “Ás veces, se me fan
un electrocardiograma e me esquezo de falar do caso, levan uns sustos!”, explica Xoán Carlos Filgueira.
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As escolas
de fundación en Galiza.
Unha necesidade social de
alfabetización

Luís Obelleiro Piñón

A privatización
da empresa pública española.
Repercusións
na economía galega

Mª del Carmen Sánchez Carreira
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un órgano cambiado son al-
gúns máis. Eu teño o que cha-
man situs inversus parcial.
SSaabbee  aass  ccaauussaass??
Non se sabe. Conxeturaron
coa posibilidade de que se de-
bese á idade serodia da miña
nai cando nacín, xa que tiña 46
anos, mais parece ser que non
ten nada que ver.
LLeevvaa  uunnhhaa  cchhaappaa  ppeenndduurraaddaa
iinnddiiccaannddoo  oo  pprroobblleemmaa??
Non levo nada. Paseino tan
mal, fun vítima de tantas expe-
riencias médicas... que estou
queimado. En todas as histo-
rias clínicas de todos lados aos
que podo ir saben do meu caso.
De neno fun un coello de in-
dias. Cada seis meses ía á revi-
sión en Santiago para controlar
a miña etapa de crecemento e
entón auscultábanme to-
dos os estudantes de car-
dioloxía, como era o
único caso... 
QQuuee  oouuttrrooss  ttrraassttoorr--
nnooss  llllee  pprroovvooccaa
tteerr  oo  ccoorraazzóónn
ccaammbbiiaaddoo  ddee
llaaddoo??
Teorica-
mente,
ningún.
O meu
pro-
blema
grave foi
a úlcera
de duo-
deno.

Agora que se sabe que a causa
unha bacteria, combátese con
antibióticos, pero os tratamen-
tos que recibín de pequeno
agora sabemos que eran con-
traproducentes. A úlcera mar-
coume o carácter.
DDiinn  qquuee  aa  ccaarrtteeiirraa
lléévvaassee  nnoo  lluuggaarr
ddoo  ccoorraazzóónn,,
vvoosstteeddee  ttaa--
mméénn??
Non levo
carteira.
EE  aa  iiddeeoo--
llooxxííaa??
Levo o
corazón á
d e r e i t a
pero son de
esquerdas.

QQuuee  ppuuttaaddaa!!
Mellor aínda. Son un republi-
cano atípico.
PPoolloo  mmeennooss,,  ssee  oo  ffuussiillaann,,  ssee--
gguurroo  qquuee  nnoonn  oo  mmaattaann,,  ddiissppaa--
rraarrííaann  áá  eessqquueerrddaa..
Penso que só tería unha agonía

máis longa. Ademais,
o corazón, en re-
alidade está no 

centro, nor-
malmente co
vértice á de-
reita, por iso
cae contra a
e s q u e r d a ,
agás no meu
caso.�
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