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Crisis?
What crisis?
Entrevista co economista Marcelino Fernández Mallo

En 1975 o grupo
británico Supertramp
editaba o disco
Crisis? What Crisis?
dous anos despois
de estalar a crise
do petróleo.
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A desaparición da tarifa
nocturna aféctalles
a 160.000 fogares galegos
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Aínda non se coñece a repercusión económica para os 160.000
fogares galegos (un millón en
todo o Estado), pero a eliminación da tarifa nocturna está a
atopar unha grande oposición
dende moitos sectores sociais e
políticos. O cambio, motivado
por unha directiva europea, tradúcese nun aumento das horas
do día nas que é máis barato o
consumo de electricidade (de 8
a 14), pero cun prezo maior (o
desconto redúcese do 55% ao
47%) e un grande incremento
da tarifa das horas máis caras
(do 3 ao 35%).
Ademais, a nova situación
obriga os cidadáns que aproveitan esta modalidade a cambiar as súas instalacións eléctricas, ademais de perder o investimento que realizaran en
acumuladores cos que aproveitar a enerxía máis barata. A
adaptación dos sistemas das
vivendas custará, segundo as
estimacións das asociacións de
consumidores, cando menos
200 euros. Segundo Unión Fenosa, se non se toman estas
medidas, o aumento da factura
podería chegar ao 25%. Con
elas, o incremento cífrase entre
o 12% e o 15%, “se as cousas se
fan ben”, segundo a eléctrica.
A XUNTA EN CONTRA. Tanto o presidente da Xunta, Emilio Pérez
Touriño, como o conselleiro de
Industria, Fernando Blanco,
criticaron esta medida imposta
polo Goberno Central. Touriño
declarou que constitúe un erro
e que apoia ao conselleiro nacionalista, que lle pedirá ao ministerio que manteña a tarificación nocturna. Ademais reclamou que, se finalmente se
aplica, se compense dalgún
xeito ás familias afectadas.

PACO VILABARROS

Esta decisión foi motivo dun
cruce de declaracións entre o
Goberno autónomo e a oposición do PP. Núñez Feixóo acusou o Executivo de non terse
oposto a ela antes da súa apro-

’’

A adaptación dos sistemas
das vivendas custará,
segundo as estimacións
das asociacións
de consumidores,
cando menos 200 euros”

bación. Blanco replicou que o
seu departamento presentou
alegacións nos diversos consellos consultivos da electricidade
nos que se tratou este tema, xa
que Galicia é unha das comunidades máis afectadas pola medida, ao ser unha das que máis
consume.
Os usuarios séntense defraudados, toda vez que dende a implantación desta tarifa nos anos
80 foron Goberno e eléctricas
quen as promocionaron, xa que
contribuía a moderar os consumos en horas punta e aproveitaba os excedentes xerados durante as horas nocturnas. G

máis difícil das promesas electorais é cumprilas. Entre as memorables,
que deben pasar á historia,
estaba aquela tan audaz, de
Felipe González, de crear
800.000 postos de traballo.
Evidentemente, sempre hai
individuos máis ousados
aínda, ese tipo de persoas
que merecen figurar como
plusmarquistas. Un deses foi
un político latinoamericano
que cando soubo que as
cousas caían ao chan debido
á Lei da Gravidade, prometeu abolila se chegaba ao poder. Verídico. Claro, esta clase de políticos responden a
un perfil de persoas ás que
non lles importa baterse
contra calquera tipo de adversidades.
Logo hai outra clase de políticos, moito máis cautos, de
carácter máis ben precavido,
que sabe valorar o risco e
prefire investir en promesas
doadas de cumprir. Dentro
deste grupo hainos simplemente prudentes, que nun
alarde de sinceridade prometen que “farán o que poidan”, pero tamén os hai que
prometen cousas que saben
que van poder cumprir.
Quen demostrou ser un mestre neste terreo é Mariano
Raxoi. Para non ter que decepcionar os seus votantes,
prometeu que se chega ao
poder vai garantir o ensino
do castelán. Claro, hai que
ser benevolentes e pensar
que Raxoi é un cabaleiro, un
home cumpridor ao que lle
gusta quedar ben cos electores. O que non entendo é como non fixo extensible a promesa a outros ámbitos. Sería
moi prudente garantir o uso
do castelán na Televisión Española. Son ese tipo de promesas que na bolsa política
se coñecen como promesas
de «risco cero».
Ora ben, se teño que elixir,
prefiro os que prometen abolir a Lei da Gravidade. Polo
menos sei que
van ter que
traballar
duro.G
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En marcha do Rexistro Galego de Parellas de Feito. Este rexistro autonómico, primeiro do Estado que equipara os dereitos deste tipo de
unións cos do matrimonio, comezou a funcionar esta semana. As distintas delegacións provinciais da Consellería de Presidencia e os rexistros
municipais de unións de feito tramitan as inscricións desta modalidade
de convivencia que agora xa forma parte do Dereito Civil de Galicia.G
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O AVE volve ao centralismo ferroviario
Todas as liñas pasan por Madrid
H. Vixande

O trazado da alta velocidade ferroviaria española recupera o
centralismo nas infraestruturas que caracterizara o franquismo, cando toda a rede de
comunicacións era radial e tiña como centro a cidade de
Madrid. A primeira das liñas
construídas cando Felipe González presidía o Goberno central, a de Sevilla, partía de Madrid. A seguinte, a Barcelona
–agora en fase de probas– tamén se inicia na capital de España. Valladolid é a conexión
de Madrid co norte do Estado,
tanto en dirección ao País Vasco como a Galicia ou Asturias.
Zaragoza está a 325 quilómetros de Bilbao, pero para ir en
tren de alta velocidade entre as
dúas cidades é preciso percorrer 720 quilómetros e pasar
por Madrid. Acontece isto aínda que a capital aragonesa está
a medio camiño entre Bilbao e
Barcelona, que non estarán
unidas por esta infraestrutura.
O concepto de quilómetro cero
da Porta do Sol de Madrid implicaba que todas as estradas
nacionais nacían na popular
praza madrileña e en consecuencia o cómputo de distancias estabelecía que ese punto
era o quilómetro inicial da rede, de toda a rede. O AVE é unha reedición desa idea.
Nos mapas das liñas de alta velocidade en España previstas no
Plano Estratéxico de Infraestruturas e Transporte do Ministerio de Fomento non se contempla como prioridade a conexión
entre Valencia e Barcelona. Este
deseño contrasta co modelo
aperturista dos últimos anos do
franquismo, cando se concibiu
a primeira autoestrada do Estado español. Esta vía de comunicación conectaba todo o litoral
mediterráneo e dáballe resposta ás necesidades de movemento de poboación e mercancías

Mapa do AVEactivo ou en obras na actualidade.

’’

Zaragoza está a 325
quilómetros de Bilbao,
pero para ir en tren de alta
velocidade entre as dúas
cidades é preciso percorrer
720 quilómetros e
pasar por Madrid”

Fonte: ADIF

desa rexión peninsular, que era
a que máis demandaba esa infraestrutura. As novas liñas de
AVE unirán parcialmente o levante español, mais unicamente desde Valencia cara Almería,
pero sen que chegue deica Sevilla, vía Granada.
O Plano Galicia elaborado polo
PP contemplaba a construción
dunha liña de alta velocidade
no litoral cantábrico entre Ferrol e Donostia. A mesma permitiría dar servizo a un eixe

REUTERS

?

UERE SABER MÁIS?
www.adif.es
www.renfe.es
www.fomento.es

económico con alta densidade
de poboación, pero quedou
descolgada dos proxectos do
Ministerio de Fomento despois
de que Asturias manifestase a
súa oposición por motivos ambientais. Hoxe, Fomento volve
a incluír esta posibilidade.

O establecemento do Estado
autonómico puña fin ao modelo centralista na rede de infraestruturas e permitía outras
conexións como a mediterránea ou a de todo o norte peninsular. Agora, os mapas sinalan que Madrid volve ser o
eixo central no ferrocarril. De
feito, a maioría dos quilómetros de alta velocidade están
situados na zona con menor
densidade de poboación do
Estado: Castela.G

Galiza e Estremadura, excluídas
Mais o centralismo ferroviario non afecta a todos por
igual. Vascos e asturianos sumáronse aos andaluces e cataláns na dependencia estrutural de Madrid, os galegos
non. Os mapas que difunde o
Administrador de Infraestruturas Ferroviarias só recollen
a liña de alta velocidade entre
Santiago e Ourense, pero

queda fora a conexión con
Madrid. De feito, neses mapas, Galiza é xunto Estremadura a única Comunidade do
Estado sen unión coa rede xeral da alta velocidade.
A compañía ferroviaria RENFE non contempla en 2011 un
aumento significativo do tráfico de pasaxeiros galegos a
través das redes de alta veloci-

’’

Para 2011 RENFE prevé
un aumento do 151%
no uso do AVE en España e
de só o 4% en Galiza”

dade. Si o fai noutras Comunidades. O crecemento da demanda entre Madrid e Asturias será, cando chegue ese
ano, do 70%. A do País Vasco
será do 40% e en conxunto a
do Estado alcanzará o 151%
de incremento. En Galiza o
aumento da demanda será
do 4%, segundo o estudo de
previsións da compañía.G

a Curra conver– residente nun
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Son ecuatoriana
e falo galego

COBIZA
Francisco Carballo

Q

ue preocupa aos humanos neste inverno? Os que
aguantan no Sahel cun euro ao
día, ollan o horizonte na espera
dunha nube de auga. Outros
están a armar caiucos de aventura. Queren vivir. O cambio
climático afecta a todos, mais
son os empobrecidos quen xa o
experimentan.
Como estes hai un 80% de poboación mundial xa a sentir no
lombo máis penuria. E mentres, os do 20% restantes xogan
á bolsa, teñen accións no capital financieiro e suspiran. Porque mesmo estes privilexiados
temen maos tempos. No epicentro da riqueza hai sismos
que rachan. Aínda non se aclarou en USA o 11/S, e pousan
máis escuridades na xeopolítica de Bush: un antiterrorismo
confuso, unha competencia do
Oriente e do Sur a estorbar o
monopolio do Imperio.
Nós, en Europa, estamos a crear unha ínsua de benestar. Iamos vento en popa. E iso que
desde Maastricht, 1992, multiplicábanse os sinais de alerta:
as nacións sen estado, as cidades e os cidadáns de emprego
precario víanse pospostos ás finanzas. A elite da banca–ese
monllo de marionetas a tirar
dos fíos do poder– treme ante a
descuberta das súas trampas e
os seus tesouros agachados nos
paraísos das serpentes.
“A cobiza rompe o saco”. Esta
supercobiza das elites financieras, nunca igualadas en maleficios, move os fíos dos mass
media para asustar e captar as
mentes a fin de que todo siga
na man de políticas tipo Bush
ou do trío Acebes-Zaplana e
Raghoi. Ouvide, cidadáns, a
luz, o camiño recto está a ser
indicados polos que este 26 de
xaneirose xuntaron en Santiago como Foro Social Galego ou
ali , a unha legua, no pazo de
Congresos (en san Lázaro) para máis forza. Contra a cobiza, a
remar con esperanza.G

31 DE XANEIRO - 6 DE FEBREIRO DE 2008

M. Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTO]

O

incremento
da poboación
inmigrante en
Galiza está a
propiciar o
deseño de estratexias para favorecer a integración social
do colectivo estranxeiro. Non
obstante, cada vez faise máis
necesaria a aprendizaxe do
galego para acadar unha plena integración que tamén
comprenda o eido lingüístico. O interese por formar
parte da cultura do país levou
a ecuatoriana Míriam Pantoja e a colombiana Jakeline
Acevedo a aprender galego.
Hai corenta e catro anos que
naceu en Ecuador, pero as
circunstancias persoais trouxeron a Míriam á Coruña. A
fluidez coa que fala en galego
fai pensar que leva toda a vida
en Galiza, pero cinco anos foron suficientes para que Míriam se desenvolva “incluso
mellor que algúns galegos”,
como ela mesma sinala. A
Asociación de Amigos en España, AMESPA, que Míriam
preside na cidade herculina,
vén de colaborar co servizo
de Normalización Lingüística
do Concello da Coruña na organización dun curso de galego para inmigrantes. Consciente de que a aprendizaxe
dun novo idioma enriquece a
súa bagaxe, Míriam confía en
que cada vez o número de inmigrantes dispostos a matricularse nos cursos de galego
sexa maior. Para Míriam,
aprender galego significa
“formar parte da cultura do
país que nos acolle”. A ecuatoriana engade que os inmigrantes “temos o deber de valorar o idioma do lugar onde
nos asentamos”. Malia que
tenta poñer en práctica o seu
coñecemento do galego acotío, Míriam láiase de que os
galegos non empreguen máis
a súa lingua, xa que “algúns
non lle dan ao galego a importancia que debería ter”.

’’

Desde hai anos, Euskadi,
co Plan Vasco de Inmigración,
e Catalunya,
co Plan de Acción Lingüística,
veñen alfabetizando
os inmigrantes
nas súas linguas respectivas”

A ILUSIÓN DE APRENDER. Malia que
pasaron dous anos dende
que rematou un curso de galego organizado pola CIG, Jakeline, colombiana de vinte e
nove anos, sente a mesma
ilusión que o día no que se
matriculou. Un a un nomea
todos os compañeiros que
estudaron canda ela, “éramos como unha familia”,
lembra. Segundo Jakeline, o
feito de que o seu home sexa
galego non tivo nada que ver
na súa decisión, “quixen
aprendelo porque considero
que de aí vén a integración”.
Ademais, engade que ao saber galego “podo axudar cos
deberes o meu fillo de cinco
anos para que non teña que
recorrer sempre ao meu marido”. Agora, que traballa de
esteticista de cara ao público,
“debo contestarlle ás miñas
clientas en galego”. Dous
anos despois do curso, Jakeline aínda se sente en débeda
co seu mestre, “non só me
aprendeu a conxugar verbos
irregulares, tamén me ensinou a analizar poemas de
Rosalía, obras de Castelao e
mesmo a interpretar as viñetas que saen na prensa”. Segundo Jakeline, “estes foron
regalos que non fixo o profesor, porque en realidade non
aparecían no programa do
curso”. Cada frase que acaba
encadéaa cunha nova lembranza, “aínda recordo a graduación, traxes típicos, queimada, alimentos galegos...

fora marabilloso”.
“En galego estamos no mundo. Defende a túa lingua”, lema polo que se rexía o curso
da CIG, “ten toda a razón,
non entendo como pode haber galegos que non empreguen o seu idioma”, di Jakeline. “Falar galego é unha delicia, embruxa”, engade a colombiana, que descubriu que
Galiza tiña lingua de seu cando chegou á terra galega. Para Jakeline todo son vantaxes, “xa entendo o que di a
xente, vexo a TVG, póñolle ao
neno o Xabarín Club e mesmo sei que é unha muiñeira”.
A colombiana sinala que todos os inmigrantes deberían
aprender galego, “xa non só
porque nos beneficia no eido
laboral, senón porque axuda
a manter a identidade do país que tan ben nos acolle”.
Cun amplo sorriso, amosa as
oitenta follas do seu caderno
cheas de exercicios que fixo
en galego, “aprendín todo isto no curso”.G

?

UERE SABER MÁIS?
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Pouco tempo
para ir aos cursos
O último curso celebrado
na Coruña resultou un éxito. Segundo Asociación de
Amigos en España, AMESPA, as vinte e cinco prazas
que se ofertaban cubríronse en poucas semanas,
“non veu máis xente por
mor das longas xornadas
laborais que teñen moitos
inmigrantes”. Tamén gozou dunha boa acollida o
último curso da CIG. Para
Anxo Iglesias, técnico de
Inmigración, o curso de

galego para inmigrantes
organizado polo sindicato
nacionalista, “foi moi positivo e todos os participantes quedaron moi contentos”. Pola súa banda, Jakeline apunta, “aos cursos
non vai máis xente pola situación que viven a meirande parte dos inmigrantes. Cando eu me matriculei, unha parella tivera que
darse de baixa porque non
tiñan a quen deixarlle os
nenos”.G
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Aínda
son minoría
Malia que lembran con entusiasmo a súa introdución
na lingua, Míriam e Jakeline
forman parte da reducida
porcentaxe de inmigrantes
que teñen interese en
aprender o galego. Ambas
mulleres coinciden en
apuntar que nos primeiros meses de estadía en Galiza a maioría
dos inmigrantes non
conciben pararse a
aprender o idioma,
“mesmo
hai
quen o rexeita”,
di Jakeline. Ao
contrario que
acontece en

Euskadi ou en Catalunya,
en Galiza aínda resulto novidoso atopar estranxeiros
que falen galego.
Nas comunidades con lingua propia os inmigrantes
son considerados un colectivo vital no fomento do idioma. Durante anos, Euskadi,
co Plan Vasco de Inmigración, e Catalunya, co Plan de
Acción Lingüística, veñen alfabetizando os inmigrantes
nas súas linguas respectivas.
Segundo a Secretaría Xeral
de Emigración, en Galiza
non existen convenios específicos para os cursos. Non
obstante, apuntan que un
dos eixos que subvencionan
nas entidades que colaboran na acollida e integración
da poboación inmigrante é a
formación, na que inclúen
os cursos. Entidades empresariais, profesionais e sindicais, así como entidades sen
ánimo de lucro, son as que
se encargan de organizalos.
A integración lingüística é
unha das prioridades de
países como Alemaña, onde estableceron políticas
que están a suscitar polémica. No país xermano
obrigan expresamente os
inmigrantes a asistir aos
cursos de alemán e de integración que ofrecen as institucións.G
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Rafael Iglesias, carteiro

‘Castigan os galegos pola dispersión da poboación’
María Obelleiro

Correos en Galiza
I A metade das 63.613 aldeas e

poboacións do Estado atópanse en Galiza.
I Galiza acolle ao redor da metade
dos carteiros rurais do Estado.
I Hai 4.400 repartidores en Galiza, dos que 1.286 traballan no
rural. A Coruña acolle 405, en
Lugo hai 331, 220 en Ourense
e 330 en Pontevedra.
I O censo de 2001 indica que
445.000 galegos viven en “zonas diseminadas”.
I Segundo a CIG, 400 traballadores quedarán sen traballo.
I O soldo oscila entre os 1.000 e
os 1.300 euros.
I Correos págalles aos carteiros
do rural 22 céntimos de euro
por quilómetro.G

PACO VILABARROS

Ademais de ser o representante da xunta de persoal de
funcionarios da provincia de
Pontevedra pola CIG, Rafael
Iglesias é un dos 1.286 carteiros que traballan no rural.
Cada día percorre no seu vehículo particular máis de setenta
quilómetros, aínda que como
el conta, “hai compañeiros
que fan 200”. Para “minorizar
a aplicación” do decreto do
Ministerio de Fomento, que
permitirá suprimir o reparto
da correspondencia porta a
porta en núcleos dispersos no
2009, o sindicato nacionalista
convocou unha manifestación
para o día 14 de febreiro.
En que zonas se suprimirá o
reparto?
Correos entregará a correspondencia en caixas concentradas tendo en conta criterios
de distancia, de densidade de
poboación e de número de vivendas habitadas. Se aplican
os criterios literalmente, a reconversión do reparto vai ser
tremenda. Ademais de ter problemas coas novas tecnoloxías, o rural terá unha tara
máis ao serlle suprimido o
único servizo estatal que
chega a todas as casas. Pero
non só terá problemas o rural,
os cintos das cidades onde hai
un gran desenvolvemento de
construción e baixa densidade

’’

É unha volta cara atrás.
Hai corenta anos, o correo
deixábase nas boticas,
tabernas...”
de poboación e os núcleos con
vivendas vacacionais con poucos censados tamén se verán
afectados. Castigan Galiza
como país de segunda pola
dispersión da poboación.
Como lles afecta aos traballadores?

En catro anos, calquera operador poderán competir con Correos. Porén, Correos trata de
adaptarse a este novo marco
co aforro de custos e a redución de efectivos e de gastos de
explotación. Trátase de aumentar a produtividade reducindo os traballadores. Hoxendía, onde máis se factura é na
rede de oficinas e o déficit dáse
na loxística, no reparto. A compañía asegúranos que non nos
van botar e que nos resultará
máis cómodo traballar ao non
ir casa por casa. Non obstante,

’’

Os cintos das cidades
onde hai moita construción e
baixa densidade de
poboación e os núcleos con
vivendas vacacionais con
poucos censados tamén se
verán afectados”

as nosas condicións non melloran, porque ao reducirse o
tempo das entregas, teremos
que desprazarnos a máis nú-

cleos. Hai un descoñecemento
de Galiza. Aquí non nós teñen
en conta o desgaste dos nosos
vehículos. Isto non é Castela.
Alí o carteiro aparca e pode ir a
pé.
Como funcionará a caixa de
correo compartida?
Será unha caste de armario
con porta na que o carteiro
deixará a correspondencia,
agás as cartas certificadas, que
serán entregadas a domicilio.
Os veciños terán cadansúa
caixa, numeración e chave
para manter a confidencialidade, aínda que nos núcleos
pequenos vaise saber cal lle
corresponde a cadaquén. Os
problemas virán pola localización da caixa, xa que todos van
querer tela preto da súa vivenda. É unha volta cara a
atrás. Hai corenta anos, o correo deixábase nas boticas, tabernas...
E os veciños do rural, que lle
din?
Están preocupados. Recompilan todo o que sae nos medios
e coméntanmo. Para os veciños, que adoitan superar os sesenta anos, a aplicación do decreto é unha dificultade engadida. Hai que ter en conta as
enfermidades que sofren
aqueles que pasaron toda
unha vida dura de traballo no
campo. O carteiro está moi
ben considerado no rural.G

?
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ELECCIONS XERAIS

X.C.

Na mesma semana o líder do
BNG, Anxo Quintana, presentou
a proposta electoral nacionalista
en Madrid e Santiago. Na capital
española interviu no Fórum Europa e apostou por un modelo
de gobernabilidade que ademais de ter maioría parlamentar
sexa quen de "concertar as súas
estratexias cos autogobernos nacionais de Cataluña, Euskadi e
Galicia". A afirmación concorda
coa recente proposta triangular
dos nacionalismos catalán,
vasco e galego, que promoven
modificacións constitucionais e
institucionais que avancen no
recoñecemento da realidade
plurinacional.
Pero a conferencia que tivo lugar o pasado 25 de xaneiro nos
salóns do Hotel Ritz eran tamén a aposta do proxecto nacionalista para o escenario posterior ao 9 de marzo. Quintana
expresou o seu convencemento en que o Goberno que
saia das eleccións non se vai re-

solver por maioría absoluta,
“senón que deberá basear a súa
elección nunha maioría parlamentaria plural na que desexamos que o BNG teña unha contribución significativa”.
Se se dese unha maioría co
apoio do BNG, adiantou que
esa participación suporía un
novo impulso ás capacidades
do autogoberno actual de Galiza para acceder a novas competencias. Quintana apuntou
tamén a necesidade de apoiar
a economía do benestar, “que
se tornou nun dos vectores fundamentais para a expansión
económica. Agora asistimos a
un importante crecemento de
novos servizos dirixidos ás persoas, servizos de coidado e para
o benestar das persoas dependentes... Existe xa un emerxente sector de servizos especializados no benestar, unha
economía do benestar que ten
probada capacidade de xeración de riqueza e emprego”.
Quintana asegurou que se es-

tán a impulsar novas políticas
de apoio para o desenvolvemento produtivo e para a regulación dalgunhas das riquezas
estratéxicas de Galiza, e puxo
como mostra o sector enerxético, onde no ámbito das enerxías renovábeis hai potencialidades enormes. Nesa materia,
e referíndose ao decreto eólico,
afirmou que se está a construír
“un novo diálogo cos grupos
enerxéticos que operan en Galiza”, un cambio na cultura
empresarial “para que non se
tensione unicamente en termos de responsabilidade
diante ddo mercado, e que inclúa tamén compromisos de
responsabilidade social co medio ambiente e unha asunción
de responsabilidade en clave
de país para lograr a consolidación dun sistema enerxético
forte, eficiente, socialmente
rendíbe, equilibrado e sostíbel”

Sorprendeume o feito de que
en ambas ocasións o volume
de visitas era escasísimo; quizais estea pouco anunciado
ou as escolas e institutos non
o teñan descuberto. Na miña
opinión é moi recomendábel. Teño que dicir que fun
con alumnos e completei a
visita con dúas salas novas
do Museo de Pobo Galego
sobre a historia da imprenta
e do libro en Galiza das que
gostei moito. Sabían que
chegamos a ter no país 28 pequenas fábricas de papel
funcionando? Para as alumnas foi tamén unha grata sorpresa poder ler e tocar, debidamente plastificadas, primeiras páxinas duns cen xornais galegos desde o século

XVIII ao XX. Por suposto que
o Museo se pode visitar en
calquera momento mais non
así a exposición sobre o
himno, que remata o 28 de
febreiro.
Aproveito tamén para felicitar o coro Toxos e Froles do
Ferrol pois, a pouco que un
se fixe, descobre que, ademais doutras coleccións particulares e museos, a maioría
das interesantes pezas que
hai na exposición son deles.
Teñen mérito en teren sabido conservar tan ben este
patrimonio durante épocas
nada propicias. Novas exposicións deste tipo que reforcen a
nosa identidade serán moi
ben vidas mais, como dixen, é
preciso maior permanencia

CONVENCION EN SANTIAGO. O sábado 26 foi o día da conven-

CARTAS
CEN ANOS DE HIMNO
Recentemente visitei en dúas
ocasións, con agrado, a exposición situada en San Domingos de Bonaval. Certamente,
acho que está ben realizada e
formulada. Por certo, é preciso comentar que a dirección
que seguir vai de esquerda a
dereita, seguindo a cronoloxía
do himno desde as súas orixes
até o primeiro rexistro sonoro
conservado, no 1918, nun
disco de lousa. Dito percurso
non está indicado e, se os visitantes comezan ao revés, corren o risco de perder un
pouco o fío condutor. Deberían especificalo mellor ou encargarse as persoas que alí traballan de indicalo.

PEPE FERRIN/AGN

Quintana presenta o BNG en Madrid
como alternativa para unha nova maioría

Anxo Quintana cos cabezas de lista do BNG o pasado día 25 en Compostela.

ción electoral, un acto de
pre-campaña celebrado en
Compostela ante 2.000 persoas no que Quintana insistiu que un dos obxectivos
principais que persegue é
“parar as ideas e os proxectos
de Mariano Rajoy”, engadindo que comparten ese

obxectivo co PSOE, “pero
que ninguén se equivoque
porque para frear a Rajoy a
única medicina é Galiza e o
BNG”. O prezo marcado para
colaborar cos socialistas “é
colocar Galiza enriba da
Mesa. Daquela todo é posíbel, e senón nada de nada”.G

XOSÉ LOIS

no tempo e máis publicidade,
aínda que só sexa nos centros
de ensino pois poucas veces
temos ferramentas tan axeita-

das para facer actividades extraescolares.G
Beti Arias
(Sarria)
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RODRIGUEZ
PEPE CARREIRO

DIXIT

Antón Losada

F

alou Paco Rodríguez. Púxose a expender certificados de penais no periódico
estatal que tanto servicio leva
prestado e máis o entrevista
dende a edición galega, para
ledicia e clarificación do nacionalismo. Escoitemos “la
voz de Los Supertacañones”,
dito con respecto, pois semella o papel que lle gusta.
Anuncia rectificación, pero
como El Papa faino urbi et orbe, reservando o gusto de espetarllo en secreto ao rectificado. Aínda e todo, dá claves
reveladoras.
Define o cambio en Medio
Rural como espectacular. Débese referir o cambio climático traendo calor e lume o verán do 2006 e choiva e paz ao
seguinte. Industria vai indo
pese á oposición de poderosos intereses. Sen dúbida sinala á franca hostilidade da
CIG, que como é sabido nada
ten que ver coa UPG. Vivenda
nin existe. Seguramente nin
lembra nin lle preocupa que a
goberne o BNG. En Cultura
mellor calar porque todo o
mundo sabe que é a Consellería que debería ocupar el.
En Benestar aínda cómpre
rectificar pero o gran problema xa foi solventado coa dimisión do Secretario Xeral,
home de carácter notoriamente vicioso e violento, como William Munny o pistoleiro de Sen Perdón. Agora na
Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar faise xestión,
que é o que tiñan que ter feito
dende o principio. Da política
xa se ocupa quen sabe: el
mesmo co seu mecanismo.
De Touriño? Nin palabra,
non hai que dispersarse, xa
sabemos quen é o inimigo.
Como conclusión, sentenza
que o cambio vai lento. E
quen leva toda a vida no mesmo sitio, dicindo e facendo
exactamente o mesmo, sabe
ben de qué fala cando fala de cambio.G

ELECCIONS XERAIS

O PP galego amosa músculo
no arranque da precampaña
As listas mostran
a negociación para
volver ao partido
a ex militantes
X.C.

Dez mil persoas arrouparon o
26 de xaneiro en Compostela
ao presidenciábel Mariano Raxoi, nun acto no que os populares demostran resistir a orfandade de poder que afrontan
desde hai dous anos. O acto
coincidiu co peche das listas
no que se poñen negro sobre
branco os resultados de negociacións que veñen xa das municipais, como é a colocación
no posto de saída número tres
de Nava Castro, a ex alcaldesa
de Ponteareas.
O acto de Compostela tiña moito de mediático, pero serviu tamén de barómetro da situación
interna do PP en Galicia. Se se
xulga pola afluencia e entusiasmo o corte pasárono con nota.
Raxoi desaproveitou a oportunidade de dirixir unha mínima
parte do seu discurso en galego,
e aínda que non se coñecía a
proposta do seu partido en Cataluña de facer aulas lingüísticas separadas, afirmou simplemente que non distinguiría entre os que falen unha lingua ou
outra.
O presidente dos populares
diferenciou a súa presenza
cunha promesa de aprobar
un novo Plan Galicia, insistindo na teima popular de
que o proxecto que lanzou
após o Prestige o goberno de
Aznar debe ser retomado. Faríaao polo mesmo método de
convocar un Consello de Ministros na capital herculina.
Ademais mandou mensaxes
xenéricos de apoio aos sectores lácteo, pesqueiro e enerxético.

Raxoi acompañado dos catro cabezas de lista e altos cargos do PPdeG durante a convención.

Raxoi explaiouse nos símiles
futboleiros e reivindicou que a
equipa económica que el leva,
con Pizarro, Costa e Montor, é
superior á socialista, insistindo
nun Solbes aborrido, e saltándose estes catro anos avisa que
o que fixo Zapatero foi malbaratar o superávit acadado por
Aznar, “a economía vai en serio” asegurou e debullou as súas propostas de rebaixa de impostos ás rendas menores de
16.000 euros anuais, aos “mileristas”, viúvas, pensionistas e
ás mulleres, e mesmo limitar o
imposto de sociedades “para
xerar emprego e riqueza”.

CLAVEGALEGA.Alfonso Rueda e Núñez Feixóo foron os teloneiros
que buscaron a clave galega. Os
cabezas de lista non tiveron
máis presenza que o saúdo ao
pé do líder, e foron presentados
por Núñez Feixóo como "un catedrático prudente", Antonio
Erias; "o mellor alcalde de Lugo", García Díez; " a persoa que
fixo frente ao caos das infraestruturas", Celso Delgado, e "a
mellor ministra de Sanidade",
Ana Pastor, que foi a máis aplaudida dos catro. Feixóo situou o 9
de marzo prácticamente como
unha estacion intermedia cara
ás autonómicas do 2009 nas que

Listas negociadas
Ao final a aprobación das listas galegas quedou para o final. O resultado supuxo un
pequeno encaixe de bolillos,
porque había que dar saída
aos pactos de reingreso no PP
de independentes. Nava Castro, terceira por Pontevedra, é
o símbolo desa reincorpora-

ción. Ao tempo procurouse
renovar as listas xubilando a
senadores como Cacharro
ou Vázquez Portomeñe, e incorporando ás figuras da renovación, sexan X.M. Barreiro ou Corina Porro oou un redivivo na política estatal Xerardo Conde Roa.G

PEPE FERRIN/AGN

aos socios do bipartito "se lles
vai acabar o chollo". O presidente dos populares galegos, que foi
presentado na megafonía como
"traballador incansábel, centrado e dinámico", tentou afondar
nas supostas diferenzas entre
PSdeG-PSOE e BNG e referiuse
a Touriño comparándoo coa
"raiña nai de Inglaterra".
Feixóo defendeu o galeguismo
con límites, con dúas frases:
“Galicia sen España é unha
illa” e “España sen Galiza é un
corpo mutilado”. E en referencia ao tema lingüístico, que semella que o PP toca de diferente maneira en Cataluña e Galiza, amosouse liberal, "falaremos o que nos pete".
O acto de Multiusos do Sar permitiu coñecer que, aínda con
límites, o ex presidente da Xunta, Manuel Fraga intervirá nalgúns actos dunha campaña
que é a primeira na que os populares galegos se presentan
sen a presenza nas listas de clásicos como Francisco Cacharro Pardo ou Víctor Vázquez
Portomeñe.G
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Marcelino Fernández Mallo

‘A crise xorde cando se estende
entre a poboación a idea de crise’
Xurxo González
Irene Molina / AGN

U

[FOTOS]

n tema habitualmente
considerado
árido como a
economía está
a ocupar moito tempo e espazo
nos medios de comunicación e
nas conversas dos cidadáns. A
razón principal constitúea a
mala conxuntura que vive a
economía mundial. Marcelino
Fernández Mallo (A Coruña,
1961), economista e Master of
Business Administration pola
Escola de Negocios de Lausana, achega un pouco de perspectiva para entender as noticias que nos asaltan durante as
últimas semanas.
A semana pasada foi moi difícil para os investidores en
Bolsa. Onde hai que buscar as
causas?
Foron varias. Unha delas, a
crise das hipotecas subprime
nos EEUU. Non tanto polo
efecto real das insolvencias
que puideran xerar, senón pola
desconfianza que provocaron
no sistema, que para a Bolsa é a
peor situación que se poida
considerar. Hai que ter en
conta tamén o propio ciclo
bolsista. Dende había cinco
anos as subas eran contínuas e
entón había unha certa predisposición cara un descenso do
valor das accións. Por último,
as dúbidas que ofrece a economía estadounidense e o menor
ritmo de crecemento da economía europea. O peor factor
que hai hoxe en día na economía mundial é a incerteza. O
problema principal é a falta de
información real sobre que entidades están atinxidas polas
hipotecas subprime estadounidenses.
A que se debe esta falta de información?
O que se está botando en falta
nestes momentos é que as autoridades financeiras mundiais non consigan estabelecer o volume de activos deste
tipo que hai no mercado e
quen os ten. Esta situación
vén dada porque o Goberno
Bush foi moi laxo co sistema

’’

Nestes momentos,
falar de recesión en Europa
paréceme, cando menos,
aventurado”

financeiro e coa economía en
xeral. Simplificou moito os
controis sobres as empresas e
tamén sobre as financeiras.
Uniuse a idea de que os valores inmobiliarios ían manter o
seu prezo en calquera circunstancia co desexo de obter
maior rendibilidade que a
ofrecida polos tipos de xuro.
As hipotecas subprime unían
ambos factores, e por iso tiveron unha grande aceptación
entre os investidores.
En relación á confianza da que
falabamos antes, Zapatero fixo
unha chamada ao “patriotismo” fai unhas semanas en relación a certas informacións
alarmistas sobre a situación da

economía española. Estaba
xustificada?
Estamos nun período electoral e ao Goberno non lle interesa que a fotografía da economía saía prexudicada, porque iso o que implica é unha
lectura por parte da cidadanía
de que a súa xestión é menos
positiva do que podía ser. Zapatero está intentando que o
custe electoral do novo ciclo
económico sexa o menor posíbel. Agora, a economía é, sobre todo, unha xestión de expectativas. Se a opinión xeral
tanto dos propios medios
como da Bolsa indica que
pode haber unha crise, é
cando pode darse, porque os
consumidores deixan de consumir e os investidores deixan
de investir e a economía párase. Un factor que é moi difícil de cuantificar é o ambiente
social en torno a unha situación económica. O PP tentou
que ese ambiente fose negativo e o socialista tenta o contrario, mantelo cunha maior
confianza.

Neste sentido, os indicadores
de confianza dos consumidores e dos empresarios son moi
baixos. Hai motivos entón de
alarma?
Hai motivos de alarma xustificados. A crise é sobre todo da
economía norteamericana,
que baseou o seu crecemento
en tres piares, o do déficit público (que implica débeda das
Administracións), o do déficit
corrente, isto é incremento das
importacións fronte ás exportacións (débeda das empresas)
e un terceiro, fundamental, o
do consumo privado (endebedamento das economías familiares). Os modelos baseados
na débeda, coma este, sempre
teñen unha parada brusca, un
momento no que empezan as
dificultades para devolver o
pedido. Esta é a crise que estamos vendo.
Como lle pode afectar ás economías europeas?
A UE mantén un Pacto de Estabilidade, o Banco Central
Europeo controla a inflación,
e depende en menor medida

que outros territorios da economía estadounidense. Os indicadores falan dunha desaceleración da economía europea, pero hai que ter moi en
conta que, por exemplo no
caso de España, partimos dun
crecemento do 4%, que é bastante alto.
É posíbel unha recesión en
Europa a curto prazo?
Esta situación é hoxe en día
practicamente impensábel.
Por exemplo, que a economía
española pase de medrar un
4% a decrecer só sería posíbel
se houbese un crash económico que non se intúe por
ningures. Os indicadores falan
dunha menor taxa de crecemento pero nunca de recesión no ano 2008. Nas economías europeas, tendo en
conta os sistemas de control
que se puxeron en marcha a
partir da Unión Monetaria as
dificultades teñen que vir por
factores esóxenos. Por iso nestes momentos falar de recesión paréceme, cando menos,
aventurado.G

‘En Galiza estanse a sentar as bases
para unha converxencia real co Estado e con Europa’
O Goberno da Xunta opina
que a economía galega foi
moi ben en 2007. Real mente estamos no camiño
da converxencia con Es paña e a UE?
Nas lexislaturas anteriores
o que se produciu foi un
proceso de distanciamento
das medias españolas e europeas, de deterioro xeral
da economía galega. A emigración dos traballadores
máis cualificados, o deterioro do sector primario,
que máis ben foi unha desertización do agro, son
exemplos desta negativa
evolución
económica.
Agora ben, esto corrixiuse
co novo Goberno. Os índices de crecemento foron
maiores, aínda que hai un
certo triunfalismo porque
non se levan aínda tres anos

’’

Nas lexislaturas anteriores
o que se produciu foi un
proceso de distanciamento
das medias españolas e
europeas, de deterioro xeral
da economía galega”

de lexislatura e neste momento estanse poñendo as
bases para que efectivamente Galiza avance pola
senda da converxencia, que
nunca antes o estivo.
Como lle pode afectar a Galiza
a conxuntura internacional?
Vaise ver afectada, sen dú-

bida, polo menor crecemento da economía global.
Aínda así penso que hai elementos que permiten
amortiguar esta situación.
Nese sentido o Goberno galego estáo facendo ben.
Está incrementando os investimentos produtivos
própios, creando chan para
vivenda accesíbel, para os
galegos que precisan unha
vivenda polo aumento demográfico, non para fins especulativos. Non obstante,
a Xunta non ten a capacidade para evitar por si soa
un menor crecemento en
Galiza. O Banco Central Europeo ten as competencias
en materia financeira e o
Goberno español ten competencias sobre o investimento do Estado, con gran
repercusión sobre Galiza.G
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CORREO
CONTRADITORIO
Ceferino Díaz

O

goberno español aprobou en novembro a Lei
de Desenvolvemento Sostíbel do Medio Rural, que debe
ser executada polas comunidades autónomas coa finalidade de frear o abandono do
medio rural e así garantir o
equilibrio territorial e a mellor conservación do ambiente natural. Con 11 ministerios comprometidos, a lei
tenta corrixir a discriminación secular dos habitantes
do rural con respecto ao
mundo urbano.
Que a dotación de servizos
ao medio rural nun país
cunha estrutura poboacional
diseminada como Galicia é
mais cara que no mundo urbano é unha realidade, pero
tamén o é que un hábitat rural poboado é unha garantía
de conservación do medio
natural e do equilibrio ambiental. Por iso non debe
prosperar a restrición da
prestación de servizo por
parte de Correos nas aldeas.
Directrices da UE que descoñecen a nosa realidade non
poden servir para discriminar negativamente os habitantes das aldeas galegas, e
menos nun intre no que se
está a aprobar a aplicación
de políticas para corrixir as
desigualdades existentes
nese medio á hora do acceso
a determinados bens e servizos. Gran contradición.
A igualdade de acceso ás comunicacións, e aínda máis
dun servizo público, non
pode depender da rendibilidade empresarial. Máis coherente sería tentar facer
rendíbel tamén socialmente
este servizo, aproveitando a
súa infraestrutura para facilitar outras prestacións como
podería ser o reparto de medicamentos aos enfermos
crónicos en convenio co Sergas. Prestaríase deste xeito
un servizo necesario sen incrementar custos.G
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O CÓDIGO

ENPOLEIROALLEO
FUNDAMENTALISMOS
E OS EE UU

BOTÍN E ATUTXA

Milenio

(domingo 27 de xaneiro)

(sábado 26 de xaneiro)

O periódico El País publica un
artigo de análise asinado por
Julio Martínez Lázaro que
aborda o duplo criterio co que o
Tribunal Supremo tratou dous
casos análogos como o do banqueiro Emilio Botín e o ex presidente do Parlamento vasco,
Juan Maria Atutxa. “Para Botín,
si; para Atutxa non”, titula o comentario. “O Supremo confirmou o sobresemento [de Emilio Botón, presidente do Banco
Santander, polo caso das cesións de crédito], ao non existir
contra Botín máis acusacións
que a da acción popular, posto
que ao chegar a xuízo retiráranse a acusación pública do
Ministerio Fiscal e a acusación
particular”. Esta doutrina “modificouse un mes despois” co
caso Atutxa por non disolver o
grupo parlamentario Sozialista
Abertzaleak. “Os maxistrados
que reinterpretaron esa doutrina amosáronse agora favorábeis a que se o Ministerio Fiscal
non acusa, sexa posíbel que coa
exclusiva actuación da acción
popular poda seguir o xuízo”.

ÉTICO DAS
INAUGURACIÓNS

El País

O premio Cervantes Juan Gelman escribe un artigo de opinión no periódico Milenio de
México que titula “Fundamentalismos”. “Hainos de variado
tipo e o multimillonario George
Soros vén de identificar un: o
fundamentalismo do mercado,
ao que atribúe a grave crise financeira que sacode as bolsas
de valores do mundo enteiro”,
di. Tamén lembra que “hai
máis de 60 anos que os gobernos estadounidenses aplican o
que Chalmers Johnson, profesor da Universidade de California, cualifica de “keynesianismo militar”. Consiste na falacia de que as políticas públi-

Juan María Atutxanunha imaxe de cando presidía o Parlamento vasco.

cas baseadas nas guerras frecuentes, os gastos enormes en
armas e municións que aquelas esixen e o mantemento de
forzas armadas numerosas poden soster indefinidamente a
saúde dunha economía capitalista. O goberno Truman estableceu oficialmente esta doutrina en 1950, durante a Guerra
Fría, e ocorre exactamente o

REUTERS

contrario”. O escritor e xornalista cita o Centro para a Investigación Económica e Política de
Washington: “A maioría dos
modelos económicos amosan
que o gasto militar desvía fondos que poderían destinarse a
fins produtivos e o investimento, e o seu efecto último é
frear o crecemento económico
e aumentar o desemprego”.

400 EUROS
Público
(martes 29 de xaneiro)

A columnista de Público Sa lomé García refírese á última
promesa electoral do PSOE e
sinala que o PSOE “non contento co inxusto cheque bebé,
insiste agora coa promesa de
devolver 400 euros a algúns
contribuíntes. Se aquel talón
premiaba igual a maternidade
dunha millonaria que dunha
mileurista, estes 400 euros nin
sequera chegarán a moitos
destes últimos. Quedan exentos do regalo electoral do presidente quen en 2007 non alcanzaran ingresos por traballo dabondo para que lles practicasen retencións; é dicir, os que
gañan ben pouquiño”. A xornalista conclúe que “non é
descartábel que nos vindeiros
días Mariano Raxoi propoña
algún ungüento para curar a
ferida”. Por iso considera que
“en campaña electoral, peor
que a inxustiza social e a falta
de claridade é regalarlle unha
baza ao adversario. Zapatero
entregoulla o domingo a Pizarro, ese que reclamaba devolver os cartos do superávit ao
peto da xente”.G

Susana López Abella

N

ai uns días que o presidente Emilio Pérez Touriño nos sorprendía cunha
nova ocorrencia a fin de disimular a crise pola a que atravesa o goberno que intenta
presidir, marcado polo enfrontamento e a descoordinación. Hai que recoñecer
que o anuncio da reedición
dun código ético que xa se
asinara entre os socios do bipartito as pasadas eleccións
municipais e que non se
cumpriu, é un bo intento de
despistar os cidadáns. O que
consegue é deixar unha vez
máis ao descuberto o grave
deterioro das relacións entre
ambos os dous partidos no
Goberno (baste recordar o
incidente entre o ministro e
a conselleira de Cultura.
Seguramente, esta vez si se
cumpra o pacto ou talvez
non..., xa que nestes anos de
Goberno socialista, a nosa
Comunidade saíulle debalde
a Zapatero. Catro anos despois podemos ver, ou mellor
dito non ver, nin unha soa
obra nova, novo quilómetro
do AVE. As inauguracións están reservadas para outras
comunidades como Cataluña
ou Andalucía, mentres en Galicia asistiremos con paciencia infinita a visitas como a
da ministra Helena Espinosa
que nunha discoteca de Ordes anunciou o que xa sabiamos, este ano os gandeiros
accederán á cota láctea da reserva nacional debalde (o que
non dixo é xustamente o que
non sabemos! Cando?, como?
e sobre todo canto?), anuncio
por certo que molestou profundamente o nacionalista
Alfredo Suárez Canal, quen
afirmou “non é de recibo vir
dicindo isto en campaña
electoral”. Lería Espinosa o
código ético de
Touriño? G
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VINCENT WEST / REUTERS

En defensa das institucións vascas. A condena do Supremo contra Atutxa, Gorka Knör e Kontxi Bilbao por negarse a disolver o grupo Sozialista Abertzaleak, sacou ás rúas de Bilbao a 50.000 persoas que se manifestaron baixo o
lema “En defensa das nosas institucións”. Na mobilización estiveron presentes todos os lendakaris da democracia: Garaikoetxea, Ardanza e Ibarretxe. G

’’

PLURIEMPREGO
POPULAR

ELECCIÓNS XERAIS

Xosé A. Gaciño

Rodríguez anuncia que o nacionalismo
será chave na nova lexislatura
O deputado do BNG despídese logo
de 12 anos como portavoz parlamentario
César Lorenzo Gil

Francisco Rodríguez Sánchez
abre unha nova etapa vital e
política logo de abandonar o
Congreso dos Deputados. O
até agora portavoz do grupo do
BNG inicia unha nova xeira política aínda non definida.
Rodríguez considerou que o
nacionalismo será chave no futuro da gobernabilidade de España. “O mellor que pode suceder é que o goberno que saia
das urnas non teña maioría absoluta e permita que o BNG siga a loitar polos dereitos de autogoberno para Galiza”.
Segundo o ex portavoz, a práctica desta lexislatura demostrou
que os intereses galegos precisan
dunha forza que os defenda en
calquera escenario, sexa quen
sexa o que goberne. “A tendencia é sempre centralizadora porque é o simple, porque é a inercia do Estado”, afirma. “Mais a
necesidade de pactos estimula
outros camiños e favorece a progresión de territorios como o galego, secularmente abandonados polos políticos foráneos e tamén polos deputados galegos
adscritos a siglas de fóra”.
BALANZO(2004-2008).Francisco Rodríguez pon na balanza aspectos positivos e outros negativos
nestes catro anos. “O presiden-

Da polémica
con Aznar a
sostén do goberno
Nos 12 anos ininterrompidos de
Rodríguez no Congreso dos Deputados, o grupo parlamentario
do BNG viviu tempos diferentes. Durante a primeira lexislatura o político ferrolán estivo
acompañado por Guillerme
Vázquez. Foi no primeiro goberno de José Mª Aznar, apoiado polas minorías vasca e catalá.
Os nacionalistas utilizaron
aquel período para “colocar a

te Zapatero tivo unha posición
dialogante e respectou sempre
o pluralismo político. Factores
que nós aproveitamos para
ben de Galiza, no sentido de
que puidemos determinar algunhas políticas para que se
comezasen a asumir as necesidades do noso país”, dixo.
O ex deputado salientou tamén
o papel condicionante do BNG
“especialmente nos dous últimos anos”, unha circunstancia
que considera fundamental
para o progreso de Galiza. “Logramos mellorar sensibelmente os orzamentos para Galiza,
de xeito que se atendesen determinadas demandas políticas e culturais que tiñamos”.
Para Rodríguez, esta liña foi
novidosa nas relacións GalizaEstado e marcou o camiño para seguir no futuro. “Hai un novo modelo que terá que valorarse na sociedade galega e tamén na doutrina política cotiá
do goberno central”.
No plano negativo, Rodríguez
láiase de que o modelo económico socialista non fixese diminuír as diferenzas sociais. “Existe moita precarización. Ás familias cóstalles chegar a fin de
mes”. Tamén se mostra moi
crítico coa relación coa Igrexa
Católica e coa senda que seguiron as reformas dos Estatutos.G
Galiza” nas prioridades parlamentarias e políticas estatais e
reclamar atención para os graves problemas estruturais como
transporte, pesca ou emprego.
Na lexislatura 2000-04, Rodríguez, desta volta con Vázquez
e Carlos Aymerich, probou da
menciña da maioría absoluta
de Aznar. Aquela lexislatura foi
dura para as minorías como
sucede sempre que un partido
consegue o apoio masivo dos
electores. Rodríguez gañou fama de orador directo e aguzado. Co presidente protagonizou diálogos sonados durante

Francisco Rodríguez(Serantes, 1947) é xa un dos veteranos da política galega. A.G.N.

os debates de Política Xeral e o
BNG liderou iniciativas en
apoio do galego, en demanda
de máis investimentos e na
condena da política internacional do PP.
Mais ese modelo deulle paso no
2004 a unha etapa de maioría
relativa de J.L. Rodríguez Zapatero, que tivo que pactar con diversos grupos a investidura e a
aprobación dos orzamentos
anuais. Foi entón cando Rodríguez, xa na etapa na que compartía escano con Olaia Fernández Davila, se converteu nun
dos deputados en maior con-

tacto co goberno. Diferentes negociacións serviron para que o
BNG formase parte do grupo de
forzas que sostivo o gabinete.
No 2005, co cambio de Goberno na Xunta, a relación entre
Santiago e Madrid afianzouse.
O grupo parlamentario nacionalista traballou xunto co vicepresidente Anxo Quintana na
negociación para a culminación do proceso de transferencias, o pagamento da “débeda
histórica” con Galiza e o aumento da atención en materia
de infraestruturas, entre outros
avances.G

R

axoi dixo unha vez que
el, coa xente do seu partido, podía formar 50 gobernos máis competentes que o
de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, para competir
con Pedro Solbes cara ás
próximas eleccións, tivo que
fichar a Manuel Pizarro. E
despois de ter consagrado
no seu regulamento a exclusividade nos cargos institucionais, non ten problemas
en acollerse ás correspondentes excepcións e colocar
seis alcaldes á cabeza doutras tantas candidaturas ao
Congreso.
En Andalucía, as dificultades
do PP parecen máis evidentes. Das oito candidaturas
provinciais que competirán
nas próximas eleccións autonómicas (que se celebran
o mesmo día que as xerais),
tres van encabezadas por alcaldes e outras dúas por portavoces da oposición. E concelleiros son máis da metade
dos candidatos populares situados en postos de saída.
Non pode estrañar: na lexislatura que rematou, tanto a
presidenta do grupo parlamentario popular como a
portavoz eran, á súa vez, alcaldesas (Teófila Martínez,
en Cádiz, e Esperanza Oña,
en Fuengirola).
Con este panorama de candidatos pluriempregados, é
comprensíbel que necesiten
do apoio da AVT e da Conferencia Episcopal. A Asemblea de Bispos de Andalucía
recomenda non votar “os
proxectos, máis ou menos
explícitos, de ampliar a Lei
do Aborto”, toda unha sutileza lingüística coa que chegan a aceptar indirectamente certo tipo de aborto con
tal de apoiar a dereita, que
xa anunciou que non vai
cambiar a actual lei, e ao
mesmo tempo distinguila
da conxuntural negativa de
Zapatero a modificala.G
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Primeiro revés do PP no Constitucional. O tribunal rexeitou un recurso
dos populares contra a Lei de Paridade Electoral, que impón que todas as
listas que concorran ás eleccións teñen que ter, como máximo, un 60 por
cento de persoas do mesmo sexo. O PP perde así a primeira carreira no
proceso de “chamados á ilegalización” de moitas normas aprobadas nesta
lexislatura, caso da Lei de Matrimonios Homosexuais, o Estatut de Catalunya ou a Lei da Memoria Histórica.G

Os partidos ofrecen diñeiro en metálico
ante a suba do custo da vida
Zapatero volve acaparar a axenda dos medios
coa promesa de devolver 400 euros
César Lorenzo Gil

O presidente do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, logrou toda a atención da
prensa logo de anunciar que lle
devolverá a cada contribuínte
400 euros se gaña as eleccións.
Igual que fixera cando anunciou
–en pleno Debate de Política Xeral– o cheque-bebé de 2.500 euros, o anuncio gobernamental
eclipsou as demais “ofertas preelectorais”, malia ser só unha
promesa e non un anuncio feito
no nome do goberno.
O seu carácter hipotético non
foi atranco para que o propio
ministro de Economía, Pedro
Solbes, explicase que o pagamento dos 400 euros non é tal
senón unha simple rebaixa das
retencións mensuais para que
a cada traballador lle toque a
pagar 400 euros menos ao ano,
sexa cal sexa a súa renda.
De seguro, pouco e pouco sa-

beranse máis datos sobre a
promesa: se teñen dereito a ela
os que sofren retencións pero
non fan a declaración; se os autónomos tamén a percibirán...
Contodo, os socialistas conseguiron que ninguén pase con
indiferenza polo asunto e xa
gañou críticas desde a esquerda e a dereita.
O PP (que iniciou a poxa de
promesas de redución de impostos) considerou unha “promesa trampa” o anuncio de
Zapatero, xa que chega como
“aguinaldo do cacique” logo de
“catro anos de suba continua
da carga impositiva”.
Tamén desde a esquerda lle
choveron as críticas. O coordinador xeral de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, criticou a tendencia gobernamental a xeneralizar vantaxes fiscais. “As medidas universais
son retrógradas porque benefi-

José L. Rodríguez Zapatero.

cian igual os que teñen moito
diñeiro e os que gañan pouco”.
O PSOE deféndese afirmando
que a promesa é progresista
porque aqueles que menos te-

ANDREA COMAS / REUTERS

ñen benefícianse dunha rebaixa porcentualmente máis alta
nas taxas que han pagar. “O
que pagou 800 euros de IRPF
aforra o 50 por cento”, dixo Za-

patero. “O que paga 8.000, só o
5 por cento”.
A promesa do PSOE confirma
que a percepción de que sufrimos unha crise económica que
vai medrar en breve será o tema
central da campaña electoral
para o 9 de marzo. A suba do
custo da vida, os problemas de
emprego en determinados sectores (caso da construción), a
imposibilidade de aforro das familias polo aumento das cotas
das hipotecas e as previsións de
baixa no consumo coinciden
con indicios dunha crise macroeconómica a nivel mundial.
A aposta tanto do PP como do
PSOE para insuflarlles confianza aos consumidores pasa por
rebaixas fiscais e apoio ás familias (gardarías, máis diñeiro por
cada fillo...). Para garantir que as
medidas son factíbeis os equipos económicos dos dous partidos –dirixidos por Manuel Pizarro e Pedro Solbes, respectivamente– insisten na ecuación:
traballo flexíbel e legal, aumento de ingresos na Seguridade
Social, maior consumo.G

TRIBUNA I Xurxo Borrazás.
Escritor.

A DEMOCRACIA E O SACO
Dicía Pío Baroja que “a novela é un saco no que cabe
todo”, e apostilaba quen escribe que “é un saco no que
cabe todo... o que cabe nun
saco”. É como a democracia.
Segundo o transversal e carpetovetónico nacionalismo
español, en democracia pódese defender calquera idea,
sempre que non choque co
sentido común. Pero isto hai
que explicalo.
A autodeterminación, por
exemplo, choca co sentido común. Por iso foron ilegalizados os dirixentes de HB primeiro, e os de EH despois, e
tras eles outros ata que agora

se ilegalice os de ANV e o
PCTV. Pecháronse medios e
unha chea de xornalistas están
no cárcere con condenas suficientes para estudar outra carreira antes de saír, non só os
que opinaban, tamén os consellos de administración e algúns suscriptores. Non, Federico Jiménez Losantos non, el
non choca co sentido común.
Pecháronse bares e todo tipo
de asociacións con sentenzas
que non teñen dous dedos de
legalidade. Por que? Porque
son o mesmo demo con diferentes nomes. Non se pode
nin chorar polos familiares
presos porque o levan a un

tamén. Porque o cárcere si
que é un saco no que caben
todos, seica, aínda que para
facer sitio haxa que deixar fóra maltratadores, forzas da
orde corruptas ou capos do
crime organizado.
Pódese defender calquera

’’

Todos os que opinen
coma min, en principio,
poden opinar e
presentárense ás eleccións”

idea pero o Plan Ibarretxe
non, nin preguntar. Porque
moito encher a boca coa
constitución pero o que conta é a Lei de Partidos, que
suspende a discreción os dereitos individuais e colectivos de calquera independentista. Pódese opinar libremente pero a cuberta de
El Jueves non, a queima de
fotos ou bandeiras non.
Resumindo. Todos os que
opinen coma min, en principio, poden opinar e presentárense ás eleccións. Todo. Así
si. Por exemplo os xenocidas
do Iraq ou unha Igrexa precavernaria que conculca a co-

lección completa de dereitos
fundamentais. E por suposto
Ricardo Sáenz de Ynestrillas,
que non defende a violencia,
simplemente a practica. É que
Ynestrillas é irrelevante, dirase, son catro pringados sen
base social. É certo, o que se
condena en Euskal Herria é o
apoio social.
Xa sei o que estaredes a preguntar, que por que falamos
tanto de Euskadi e non de
Galiza. Se cadra porque aquí
a novela é unha novela rosa e
nela só cabe o que cabe nunha novela rosa. Non se precisa nin saco, abonda cun escapulario.G
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McCain perfílase como candidato republicano. John McCain gañoulle o pulso ao ex alcalde de Nova York Robert Giuliani nas primarias
do Partido Republicano en Florida nas que só Mitt Rommey lle fixo
sombra a McCain. Cun resultado tan adverso, Giuliani está a un paso
do abandono, mentres que Rommey non acumula apoios suficientes
para enfrontarse ao novo líder republicano. Entre os demócratas continúa a pugna entre Clinton e Obama. G

’’
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UN CAMIÑO
TORTO
X. L. Franco Grande
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As contradicións venezuelanas

Pozos de petróleo en Maracaibo.

Roberto Mansilla
é analista do IGADI (www.igadi.org)

Resulta complexo sopesar unha aproximación á realidade
venezolana actual. Semella oficialmente confirmarse unha
preocupante escaseza de produtos básicos de alimentación
e hixiene nos mercados e supermercados venezolanos,
tanto privados como gobernamentais, co seu lóxico efecto
nas sensibilidades sociais.
Paralelamente, os grandes
centros comerciais caraqueños e do interior do país ofrecen unha ampla variedade de
bens de luxo importados, así
como de grandes marcas de
automóbiles, que confirman
o impresionante aumento en
Venezuela das importacións
destes artigos de consumo
nos derradeiros cinco anos,
superando os 44 mil millóns
de dólares no 2007, segundo
cifras do Banco Central de Venezuela.
Mentres as exportacións, principalmente petroleiras, alcanzaron os 69.000 millóns de dólares, a economía venezolana
creceu a niveis do 9-10% nos
derradeiros anos, a inflación

REUTERS

superou os 20 díxitos no 2007 e
o desemprego está no 17%. Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas, recoñeceu que o déficit nalgúns produtos alimenticios alcanzou o 60%, mentres a
enquisadora Datanálisis calculou nun 25% o déficit total en
alimentos e productos básicos.
Para tentar paliar a crise, Chávez ordenou á estatal petroleira
PDVSA a creación dunha filial
destinada á combater a escaseza de alimentos e a especulación presuntamente propiciada dende diversos sectores. Pero tanto como a escaseza alimenticia, do que goberno e

’’

A crise e a confrontación
política,
deixan paso á preocupación
polos problemas
económicos cotiás.”

oposición se acusan mutuamente, os venezolanos amosan a súa inquietude ante os altos índices de delincuencia e
inseguridade cidadán, que colocan a Venezuela como o país
máis inseguro do hemisferio
occidental. Só no 2007 morreron mais de 17.000 persoas en
sucesos violentos.
DISENSOSOBREONOVOPARTIDO. Paralelamente, o pulso político
avanza de cara á celebración
de eleccións de alcaldes e gobernadores en octubro próximo e da posibilidade de cambio no mapa político nacional.
A creación do Partido Socialista Unificado de Venezuela segue a provocar disensións dentro do chavismo, como ocorrera durante o 2007 con diversos
sectores dos partidos PODEMOS, Partido Comunista e Patria Para Todos, toda vez que
Chávez tenta deseñar unha estratexia política alén do 2013,
data na que constitucionalmente deixaría a presidencia.
Pola súa banda, a oposición
segue inmersa na súa errada
dinámica de focalizar nas ambicións persoais de determinados políticos que na con-

creción dunha plataforma
unitaria e un programa de actuación. Os estudiantes universitarios, a quen se lles atribúe ser os baluartes do rexeite
á reforma constitucional defendida por Chávez en decembro pasado, anuncian
maiores mobilizacións para
as próximas semanas.
No plano internacional, e a
pesar do éxito diplomático de
Chávez trala liberación de
Clara Rojas e Consuelo González, aumenta a tensión política e militar entre Bogotá e
Caracas tralo recoñecemento
outorgado por Chávez á guerrilla colombiana. O presidente colombiano Uri-be Vélez respondeu cunha ambiciosa xira europea destinada a
illar internacionalmente a
Chávez e á guerrilla. Neste
plan, dende Washington
afondan as acusacións contra
Chávez de ser permisivo co
narcotráfico internacional.
Así, os venezolanos, atenazados pola crise e esgotados pola
confrontación política, asisten
con preocupación á cada vez
maior preponderancia cotiá
dos problemas económicos e
de seguridade cidadán.G

ode que o acontecemento máis revolucionario
do século pasado fose a descolonización. Os imperios coloniais, afeitos a dominaren
continentes enteiros, viron
como cambiaban os mapas,
como xurdían novos países e
como eles mesmos, os colonizadores, se vían forzados a
novas maneiras nos comportamentos internacionais e a
cambios non menores nas
metrópoles.
Os EEUU, potencia de pasado
colonial, forzou canto puido a
descolonización do pasado
século. Sen dúbida non só
porque pretendía gañarlle á
URSS de entón influencia nos
países colonizados, senón por
outras moitas causas, entre as
que, penso, o seu pasado colonial pesaba moito.
A Gran Bretaña, que aínda
por entón gobernaba medio
mundo, e, xusto por iso, tiña
unha experiencia política moi
superior á de EEUU, pensaba,
con razón, que o proceso descolonizador tiña que ser máis
lento para, ao cabo, preparar
a eses países para que puidesen asumir o seu futuro cunha mínima seguridade.
Prevaleceu a tese de EEUU e,
ao menos a Gran Bretaña, foi
tecendo pactos como puido,
case sempre cos lideres locais
máis significados, mantivo as
antigas colonias dentro da
Commonwealth e, a bo seguro, preocupouse das relacións
comerciais con elas.
Paréceme que non hai dúbida de que Kenia, Somalia,
Sudán e un longo etcétera,
que poñen arrepío só con
pensar no que neles está ocorrendo, son unha boa mostra
daquela política torpe, feita á
presa e sen visión de futuro
dos EEUU Dende entón son
especialistas, por esas e por
outras causas, en crear problemas no mundo enteiro.
E o futuro semella
que pode ser
aínda peor.G
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Nicolás Sarkozy.

REUTERS

O conservadorismo transgresor
de Nicolás Sarkozy
O impulso inicial do presidente francés
comeza a perder impulso e aprobación
entre a opinión pública.
Laudelino Pellitero

Omnipresente, hiperactivo,
esmagador, ambicioso, enérxico, populista, transgresor...
son algúns dos cualificativos
que definen a figura emerxente do conservadorismo
europeo, que decidiu ser presidente de Francia aos 13
anos. Obsesionado con chegar ao poder, toda a súa vida
foi o prefacio, para poder oficiar no palacio presidencial.
En maio de 2007, recibiu dúas
encomendas claves para entender este fenómeno político: habilitar reformas para
rescatar a “grandeur” francesa e introducir as reformas
necesarias para a recuperación do poder adquisitivo dos
asalariados.
Para o lustro de mandato, o

hiperpresidente ten en
axenda máis de trinta grandes
reformas, acordes ao ritmo
frenético de actividades que
imprime o carácter “Sarkozy”.
Moitas delas inspiradas no
seu lema favorito “ Traballar
máis para gañar máis”. Encaixan dentro dos parámetros do
liberalismo económico: Cruzada contra das 35 horas semanais. Recorte do número
de funcionarios, amortizando
os que se xubilen. Posibilidade
de monetarizar as vacacións.
Horas extras ilimitadas sen
custe fiscal para as empresas.
Autonomía e achegamento
das universidades á empresa
privada. Apertura dominical
do comercio. Ampliación dos
anos de cotización á seguridade social dos funcionarios,

do sector de transporte e da
enerxía. Lei contra dos delincuentes reincidentes. Imposición de servizos mínimos nas
folgas...
Reformas que contan do
apoio dunha parte da opinión

’’

En política internacional
sáese da ortodoxia
conservadora e lanza
propostas que incomodan
os seus aliados”

’’

As esperanzas en
megasarkozy empezan a
evaporarse cun crecemento
estancado no 2%.”

pública que desexa recuperar
a capacidade monetaria perdida. Concorda co Presidente,
cando se fai a pregunta: “¿por
que todos os franceses deben
seguir pagando o privilexios
dunha pequena parte?”.
Outras reformas en axenda
son transgresoras, heterodoxas: Ecumenismo político coa
inclusión de persoas da esquerda, centristas, ou inmigrantes no seu gabinete. Paridade de homes e mulleres no
goberno.Vender o 3% da Empresa Pública de Electricidade
(EDF), para investir 5.000 millóns de euros na universidade e construír residencias
para estudantes. Participación dos traballadores no capital das empresas, cruzada
contra dos fondos financeiros
especulativos...
Onde quizais sexa máis evidente a ruptura coa ortodoxia
conservadora é en política internacional, na que o seu descoñecemento manifesto, non

lle impide lanzar baterías de
propostas unilaterais que incomodan aos seus aliados.
Así aconteceu cando foi rescatar a Libia en enfermeiras
Búlgaras interferindo na diplomacia europea “Alguén
tiña que tirarse a piscina, a
risco de que non tivese auga”
ou na esixencia de que o
Banco Central Europeo baixe
os tipos de interese. Compaxina o seu achegamento a
EEUU, con alianzas e relacións molestas na Casa
Branca como a que mantén
con Hugo Chávez.
A grande esperanza depositada en Megasarkozy, comeza
a evaporarse. O crecemento
no 2007 permanece estancado por baixo do 2%. A soñada recuperación do poder
adquisitivo non chega e o asolagamento mediático ao que
ten sometido ao país, comeza
a saturar aos franceses que,
polo de agora, non perciben a
eficacia de tanta reforma.G
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Paro no transporte o 1 de febreiro. A Plataforma para a Defensa do
Transporte de Mercadorías por Estrada, creada en novembro, promove
esta medida de presión logo de non ter conseguido negociar cos seus
clientes un aumento das tarifas. Non obstante, as asociacións do sector, Fegatramer e Fetram, rexeitan o paro e recomendan a negociación
individual.G
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Empresarios galegos do mundo, unídevos!
Preto de 350
empresarios das dúas
bandas do Atlántico
reuníronse en
Santiago de
Compostela do 21 ao
25 de xaneiro para
promover a
colaboración
económica
Xurxo González

O Encontro entre empresarios
galegos celebrado a semana
pasada en Santiago de Compostela serviu, ademais de para
estreitar lazos entre as comunidades no exterior, para comezar a apuntar oportunidades de
negocio tanto en Galiza coma
no estranxeiro, principalmente
en Latinoamérica. Ademais das
boas intencións das que se
adoita facer gala neste tipo de
reunións, as xornadas estiveron marcadas polas propostas
concretas dende unha e outra
banda do Atlántico.
Cando menos no ámbito máis
institucional o encontro pode
considerarse un éxito, ao acudir a meirande parte das asociacións de empresarios galegos creadas fóra de Galiza, con
especial relevancia das americanas. Ademais é de especial
interese que o tecido asociativo
dos galegos no exterior medra
cada ano. Dende a celebración
dun evento de características
semellantes en 2006 en Uruguai, creáronse tres novos colectivos, os de México, República Dominicana e Brasil.

PROXECTOS CON NOMES E APELIDOS..
Xulio Fernández, presidente de
Filmax e da Asociación de Empresarios Galegos en Cataluña,
incidiu na súa intervención durante o Encontro en que para
facer negocios é imprescindíbel a confianza. E esta refórzase
co trato persoal e a experiencia
directa.
A potencialidade dunha rede
ampla como a que poden conformar os empresarios de orixe
galega que desenvolven a súa

Unha imaxe do Encontro de Empresarios Galegos no exterior celebrado en Santiago.

actividade fóra da Comunidade Autónoma apuntouse na
presentación de proxectos.
Aínda queda moito camiño por
recorrer neste sentido, xa que
estes limitáronse aos mercados
arxentino e uruguaio.
As asociacións radicadas nestes países presentaron as oportunidades xerais no que respecta a sectores puxantes
como o turismo e a agricultura.
Ademais expuxéronse dúas iniciativas xa implantadas baseadas na colaboración entre empresarios galegos. Unha delas,
Farmer Trace emprega a innovación tecnolóxica para o desenvolvemento dun sistema de
seguimento de gando desde o
seu nacemento até o consumidor final, cuxos mercados potenciais, a UE e o MERCOSUR,
posúen 340 millóns de cabezas.
A segunda, Export Support
Group, ofrece servizos de consultoría internacional, centrados, sobre todo, en América Latina e a península Ibérica. .
SECTORES PUXANTES. O encontro
ofreceu unha perspectiva das
actividades de maior interese
para os empresarios galegos.

Durante a tarde da primeira
xornada falouse da situación,
expectativas e dificultades polas que atravesan os sectores de
pesca e alimentación, forestal e
madeira, enerxías renovábeis,
construción, turismo e audio-

visual e novas tecnoloxías da
información.
Quizais a proposta máis rechamante foi a do presidente da
Xunta, que lanzou a idea de
crear unha marca común para
os establecementos hoteleiros

P. FERRIN/AGN

rexentados por empresarios de
orixe galega en todo o mundo.
Polo momento é difícil valorar
a acollida desta idea xa que non
se coñecen detalles de como e
quen correrá cos gastos da súa
implantación. G

Aproveitar os tópicos para facer negocios
¿Loitar contra os estereotipos
ou tentar aproveitarse deles?
Esa é a disxuntiva á que se enfrontan os directores dos Centros de Promoción de Negocios do Igape. O Encontro entre empresarios da semana pasada contou co atractivo de poder coñecer os responsábeis
de tres das cinco oficinas coas
que conta a Administración autonómica no estranxeiro. Xosé
A. Rico, destinado en China,
Pedro X. Gallego, en Xapón, e
Hans U. Schneider, en Alemaña, coincidiron en destacar
que o interese dos empresarios galegos pola exportación
medra ano a ano, se se toma
como referencia o número de
consultas que reciben nas
súas oficinas.

A principal dificultade coa que
se atopan á hora de dar a coñecer os produtos galegos no exterior é o descoñecemento que
existe sobre Galiza, se ben as
estratexias a seguir para corrixir esta situación son distintas
segundo o caso. Gallego e
Rico sinalan que en mercados
moi afastados unha estratexia
axeitada é a de aproveitar o tirón de España, aínda que só
sexa polo deporte ou os tópicos máis estendidos, para presentarse. No caso da UE, e de
Alemaña en particular, Schneider apunta que España “está
moi presente nos medios, e hai
un perfecto coñecemento do
Levante e o Sur peninsular,
pero no así o norte. O reto está
entón en diferenciarse e dar a

coñecer a nosa cultura e economía galega”.
Os activos culturais de Galiza
xogan un papel importante á
hora de promover os negocios,
e entre eles destaca o Camiño
de Santiago. Gallego sinala
que este ano se celebrarán,
por segundo consecutivo, actos para promocionar esta ruta,
coa colaboración da embaixada española en Tokio. No
caso de Alemaña, Schneider
sinala que recentemente un famoso presentador da televisión alemá escribiu un libro sobre a súa peregrinaxe que tivo
un grande éxito, con máis de
dous millóns de exemplares
vendidos. “Hai que aproveitar
estas situacións para mellorar
a imaxe do país en Europa”.G
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Plan para converter Ferrol en líder en biocombustíbeis. Dúas plantas situadas no porto exterior de Ferrol e unha terceira no polígono Río do Pozo de
Narón producirán en cinco anos a metade do biodiésel do Estado, 700.000 toneladas. Así o anunciou o pasado día 29 a Asociación Impulsora do Plan Ferrol,
que integran sindicatos e empresarios da comarca.G

A.G.N.
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Citroën, o monocultivo vigués ten carácte
¿Cabe imaxinar Vigo, e mesmo Galiza, sen o grupo
PSA? Algúns pensan que todo monocultivo conleva
un alto risco económico, mais a relación entre
Peugeot-Citroën e a cidade parece asentada

Xurxo González

¿Unha cidade olívica sen polémicas polo urbanismo en Balaídos? ¿Sen as ringleiras de automóbiles embarcando nos
grandes cargueiros? ¿Sen que
cada vez que en Ourense dis
que traballas en Vigo che pregunten que se o fas en Citroën?
Estes son algúns dos hipotéticos escenarios posíbeis –hoxe
parecen improbábeis– se a
multinacional francesa cumpre as sutís ameazas de deslocalización que emprega como
método de presión.
É ben certo que a factoría de turismos e furgonetas é moi importante tanto para a cidade
como para unha área xeográfica ampla da súa contorna,
onde se localizan as empresas
auxiliares e viven os seus traballadores. Pero tamén é certo que
a multinacional goza de vantaxes fiscais derivadas das facilidades concedidas polas Administracións públicas e da posición xeográfica da cidade. Todo
isto fai que a relación entre ci-

dade e empresa estea baseada
na mutua necesidade e que
hoxe en día sexa difícil comprender a evolución de ambas
por separado.
Así as cousas é natural a atención coa que se reciben en Vigo
todos os anuncios da dirección
da compañía. O recorte de gastos do 10% para 2008, anunciado hai dúas semanas polo
presidente do grupo, Christian
Streiff, desatou as alarmas sobre a política de persoal da empresa. Do mesmo xeito, a marcha o pasado marzo do anterior director da planta viguesa,
o galego Javier Riera, e o nomeamento do francés Pierre
Ianni, provocou unha corrente
de interpretacións sobre as intencións do grupo sobre a permanencia ou non da fábrica.

CIFRASQUEFALANDESEU. En 2007, os
10.038 empregados de Citroën
en Vigo (o maior cadro de persoal de Galiza) fabricaron
545.000 automóbiles, co que a
fábrica bateu a marca española,
que mantiña a Seat de Barce-

’’

A planta está considerada
comoa máis produtiva
da industria do automóbil
europeo, se se atende ao
número de unidades que
saen das súas cadeas de
montaxe por traballador”

lona dende 2000. Ademais a
planta está considerada como a
máis produtiva da industria do
automóbil europeo, se se
atende ao número de unidades
que saen das súas cadeas de
montaxe por traballador.
En 2006 acadouse un volume
de negocio de 5.655 millóns de
euros, o cal sitúa acompañía

como a segunda maior con sé
social na Comunidade, tras Inditex. Ademais encabeza a listaxe de empresas exportadoras

(o 85% da produción de Vigo
véndese a 100 países). A marcha da multinacional suporía
entón un duro golpe a tres piares fundamentais para a economía do país: o emprego, o
PIB e as exportacións.
Pero a planta viguesa tamén é
moi importante para Citroën.
Considerada pola dirección da
empresa como “o buque insignia da compañía”, está especializada en producir coches de gran
tamaño en exclusiva mundial.
Logo dunha crise de vendas nos
anos anteriores, a recuperación
veu impulsada polos éxito dos
seus monovolumes, o C4 Picasso e o Xsara, ambos fabricados en Vigo, e que converten á
marca francesa en líder neste
segmento de mercado en Europa. O groso do negocio da
multinacional concéntrase en
Europa Occidental, e España é o
seu segundo mercado, só superado por Francia.

O IMPORTANTE, A COMPETITIVIDADE. A dependencia mutua
entre o grupo PSA Peugeot Citroën e a cidade de Vigo é evidente. Non obstante, a evolución dos mercados internacionais está mellorando a calidade dos fornecedores e a cualificación do persoal en mercados emerxentes como os de
Europa do Leste ou Turquía, o
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’’

INESTABILIDADE
NOS MERCADOS
Manuel Cao

A

carácter estábel

que supón unha seria ameaza
para a carga de produción da
fábrica galega.
A actual organización da produción automobilística supón
aínda unha vantaxe para Vigo. A
factoría de Citroën é unha ensambladora que encaixa volantes, asentos, eixos ou chasis, por
poñer algúns exemplos, elaborados por provedores situados
na súa contorna e subministradas mediante o modelo just in
time (non existen pezas almacenadas). Este modelo esixe
unha gran calidade e capacidade técnica por parte das de-

’’

A presenza da multinacional
en Galiza estivo baseada nun
primeiro momento na
vantaxe competitiva que lle
proporcionaban os mellores
custes laborais, pero que
agora baséase no
coñecemento”
[Xurxo González Gurriarán]
Ex directivo e profesor universitario.

nominadas empresas auxiliares, ás que a empresa subcon-

trata en ocasións mesmo parte
do deseño. A factoría viguesa
proporciona traballo de xeito
indirecto a 15.600 persoas.
O tecido industrial creado en
Galiza en torno á fábrica de Citroën é, polo tanto, moi importante tanto para a Comunidade
como para a compañía. Proba
disto é a entrada da multinacional, logo de certas reticencias
iniciais, no Clúster da Automoción de Galicia, unha organización destinada a aproveitar as
sinerxias co obxectivo de mellorar a competitividade.
Xurxo González Gurriarán, que
fora directivo na planta viguesa
nos anos 60, director xeral do
IGAPE en 1995 e que actualmente dirixe un grupo de investigación na Escola Universitaria de Estudos Empresariais
de Vigo, considera que a presenza da multinacional en Galiza estivo baseada nun primeiro momento na vantaxe
competitiva que lle proporcionaban os mellores custes laborais, pero que agora se basea
no coñecemento. “Mentres se
manteña un nivel suficiente de
innovación non hai ameaza de
deslocalización”, opina este
profesor. E resalta que, aínda
con eivas, o tecido industrial
galego, e máis en concreto o de
Vigo, está no bo camiño para
garantir a súa supervivencia.G

crise nos mercados financeiros orixinada polas hipotecas subprime proseguiu o seu contaxio ás cotizacións da Bolsa con bruscas caídas nos mercados de capitais e xerou reaccións inmediatas por parte dos dirixentes
dos EE UU, temerosos dunha recesión que acabase por
agravar uns datos macroeconómicos xa preocupantes. A
redución do tipo de xuro en 0,75 puntos foi a medida
máis efectiva e conseguiu deter a baixada das bolsas e
deixou a curto prazo perspectivas máis favorábeis cunha
aparente estabilidade.
As especificidades de cada país determinarán o grao e
intensidade da crise financeiro-bursátil. O perigo de recesión é superior nos países con maiores desequilibrios
nas magnitudes macroeconómicas básicas e, sobre
todo, naqueles que tiveron no mercado inmobiliario e
no consumo as fontes de crecemento das súas economías. A semellanza da burbulla tecnolóxica de finais da
década do 1990, a espiral especulativa inmobiliaria deu
lugar a grandes fortunas e agora acabará por arruinar a
algúns pero, sobre todo, rematará o ciclo de medra e
ocasionará unha importante caída da actividade con inmediatos efectos na destrución de emprego que se trasladará ao resto dos sectores da economía. Os EE UU foron o desencadeante como gran consumidor mundial
debido aos desequilibrios internos e externos, que delatan a súa perda de poder económico fronte aos novos
países asiáticos, xa sen o salvavidas monetario que supoñía a hexemonía do dólar. Os EE UU están a vivir moi
por enriba das súas posibilidades cun déficit exterior astronómico e cun gran déficit público, froito das políticas
fiscais e do aventureirismo de George Bush, que estragou en pouco tempo a herdanza de superávit de Bill
Clinton. Se engadimos a tradicional tendencia consumista privada con taxas de aforro mínimas, temos un
perigoso cóctel que se mantiña polos fondos asiáticos
que financian a débeda dos EE UU.
O contaxio da crise era inevitábel ao estar nunha economía globalizada con equilibrios inestábeis e cambios na
distribución de poder cara a un modelo multipolar que
acabará por redefinir e democratizar as estruturas institucionais herdadas da II Guerra Mundial.
As características específicas do cambio de ciclo en España
derivan da contribución ao crecemento da construción,
que é unha actividade dificil de reorientar para aproveitar
os recursos para outros sectores. A curto prazo, a boa saúde orzamentaria permitirá facer políticas anticíclicas
aguilloadas tamén polo 9-M mais, despois dos comicios,
España ha de buscar alternativas á construción e ao consumo interno con estratexias coordinadas co resto dos países da UE que, en todo caso, potenciarán a economía produtiva e daranlle carpetazo á especulación nun horizonte
de perda de fondos europeos e na seguridade de que é imposíbel seguir adiante cun déficit exterior tan enorme. Sobre as consecuencias electorais convén lembrar aquilo de
“en tempo de crise non facer mudanza.”G

’’

Os EE UU están a vivir moi por
enriba das súas posibilidades
cun déficit exterior
astronómico e cun gran déficit
público, froito das políticas
fiscais de Bush, que estragou
en pouco tempo a herdanza
de superávit de Clinton”

DE TODO.
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O Breogán gaña a súa primeira
Copa do Príncipe. O Leite Río Breogán de Lugo fíxose coa súa primeira Copa do Príncipe de baloncesto tras derrotar o Zaragoza e o
Alacante nunha final celebrada na
capital aragonesa. En ambos os
dous partidos, o equipo galego impúxose no último segundo.G

Os porteiros piden paso
O posto recupera o fervor popular
malia as polémicas
Rodri Suárez
P. Vilabarros [FOTO]

Dous territorios dominaban o
panorama estatal nas porterías
da primeira metade dos anos
80. Un era Euskadi e o outro
Galiza. Os primeiros presumían de estrelas como Arkonada, Urruti ou Zubizarreta. Os
galegos contaban con Miguel
Ángel, Agustín ou Buyo. Pero
aquel dominio foise esvaecendo até quedar reducido ao
mínimo. Ao mesmo tempo, tamén a propia demarcación foi
perdendo boa parte da súa
mística. Considerados os porteiros como o equivalente futbolístico do corredor de fondo,
co que comparte unha especialización e unha soidade case literaria, a irrupción do fútbol
moderno converteu a figura do
porteiro nunha especie de estorbo sen graza dentro dun espectáculo de pasarela entregado ás estrelas de ataque. Porén, o fútbol sempre impón ciclos de 360º graos e ultimamente, os porteiros están a volver ao primeiro plano, ben polas grandes actuacións dalgúns
deles, ben pola inestabilidade e
os escándalos protagonizados
por metas nas últimas semanas. Pero ademais, este rexurdimento ven acompañado
pola aparición dun grupo de
porteiros galegos chamados a
ocupar prazas fixas na elite.
Sen dúbida, o referente máximo da nova dignificación do
porteiro é o madridista Iker Casillas. As sensacionais actuacións do meta branco teñen un
enorme eco mediático que
permite a milagre de que
os nenos volvan pedir

aos pais que lles compren un
traxe con reforzos nos cóbados,
luvas e o número 1 nas costas.
“Ás veces é moi complicado
atopar rapaces que queiran poñerse baixo paus”, confesa José
Sambade, adestrador de porteiros do Deportivo. A el tocoulle estar no medio dunha situación que define como “desagradábel”: o enfrontamento
entre Aouate e Munúa que se
saldou coa agresión do uruguaio ao israelí e ambos os
dous declarando ante un xuíz e
apartados por uns días do
equipo.
Debe ser a actual a campaña máis tormentosa
para os porteiros que se
recorda. Os 20 equipos
da Liga estatal xa levan utilizados 41 gardamallas distintos
no que vai de competición. O que clasicamente era un
posto sen máis relevos que os impostos (lesións ou expulsións) e a esmola da Copa, parece agora un carrusel aberto que converteu o posto nunha
das estrelas do mercado
invernal. Do Celta marchou
Pinto e chegou Luís García. No
Dépor foi Fabricio o que tapou
o burato deixado pola liorta
dos profesionais. Nin-

gún dos dous é galego a pesar
da boa colleita de porteiros que
sae dos campos do país. No
club coruñés, o prometedor
Fabri obrigou ao galego con raíces escocesas Ian Mackay a
buscarse a vida no Vecindario.
Pouco máis conseguiu no seu
día Dani Mallo, outro deses
chamados á gloria que viu cortada a súa carreira pola desconfianza. Agora quenta banquiño no Sporting de Braga
convertido nesa especialidade
dentro doutra que é o porteiro
suplente. Máis sorte tivo Queco
Piña, que tivo que peregrinar
polo Fabril e o Celta B até poder
demostrar a súa valía no Ra-

cing de Ferrol, onde destaca
como fixo por diante de Rubén,
que despois de deixar Coristanco para chegar a ser terceiro
meta do Barça afúndese agora
na falta de oportunidades.
Tampoco pasa polo seu mellor
momento Sergio Aragoneses,
castigado no Hércules tras unhas declaracións nas que criticaba ao seu adestrador, Andoni Goikoetxea.
Pero sen dúbida, os líderes da
actual e interesante xeración
de porteiros galegos son Roberto e Diego López, especialmente este último. O primeiro
é indiscutíbel nun Sporting de
Xixón que compite co Celta
polo retorno a Primeira. O segundo é un dos mellores no seu
posto de todo o panorama
estatal. Deixou o Lugo ao
pouco de cumprir a
maioría de idade. O seu
destino, o Real Madrid,
onde pasou por varias
etapas até chegar a
ser a sombra do sagrado Casillas. A necesidade de partidos levouno a VilaReal, onde estabeleceu unha loita
pola titularidade
con Viera na que comezou como perdedor e remontou conseguindo o posto de saída.
Na actualidade é un dos
porteiros de moda da Primeira División, como
quedou claro tras as
fantásticas act u a -

Diego López, porteiro da
Selección Galega e do Vilarreal.

cións que tivo consecutivamente ante Barcelona e Real
Madrid, que fixeron que os xornais deportivos das dúas cidades adicáranlle multitude de
eloxios, semellantes aos que recibe cada vez que xoga coa selección galega. Con ela foi titular ante Uruguai, Ecuador e Camerún sen encaixar nin un só
tanto. Non é fácil bater a un bo
porteiro. Hai varios en Galiza.
UN POSTO SEN CASE COMPAÑEIROS.
“Fun porteiro profesional durante doce anos e compartín
vestiario con moitos outros
porteiros, pero só cheguei a facer amizade cun deles”, relata
Paco Liaño, dono dos tres paus
do Deportivo nos anos noventa. A frase ilustra a tensa relación que adoita darse entre
os compañeiros de portería
dun mesmo equipo, onde a salvaxe competitividade por un
único posto complica moito a
boa relación, como se fixo visíbel co incidente de Aouate e
Munúa. O dos deportivistas
non é un caso illado, a historia
do fútbol está chea de enfrontamentos internos, como os de
Kahn e Lehman na selección
de Alemaña ou os do este último no Arsenal co ex celtista
Almunia. Outro antigo xogador celeste, Santiago Cañizares, é considerado o paradigma
da tensión interna dos metas
dun mesmo equipo. Unha das
súas últimas vítimas foi o agora
sevillista Palop, que non fala
precisamente marabillas do
seu vello compañeiro. Cañizares deféndese: “Para triunfar
decidín ser mellor profesional
que persoa”. A lenda di que
esa tendencia aprendeuna dun galego,
Paco Buyo.G

22-23 deportes.qxd

29/1/08

18:46

Página 3

24-26 cultura apertura.qxd

29/1/08

22:13

Página 2

CULTURA.24.

ANOSATERRA
31 DE XANEIRO - 6 DE FEBREIRO DE 2008

O Museu Serralves
do Porto expón
unha selección
dos traballos
realizados nos anos
70 polo artista
norteamericano
Manuel Xestoso

E

ntre críticos e historiadores, comeza a abrirse camiño a idea de que Robert Rauschenberg (Port Arthur,
Texas, 1925) é o artista norteamericano máis importante do século XX. Sen tempo non era. Se ben é
certo que foi o expresionismo
abstracto da Escola de Nova York
–con Jackson Pollock á cabeza– a
que situou a pintura dos Estados
Unidos no mapa internacional
das artes plásticas, a verdadeira
ruptura tivo lugar a comezos da
década dos 50, cando este inquieto artista comezou a mesturar elementos da realidade con
tinturas de carácter expresionista. Esta apropiación da realidade
que Rauschenberg levaba a cabo
era unha resposta crítica ao ensimesmamento emocional dos artistas de Nova York e reivindicaba a presenza do cotián, do político e do épico na arte, a carón do
lírico, do íntimo e do excepcional. No canto de illarse do mundo, Rauschenberg incorporaba a
vida ao xesto creativo, creando
unha asombrosa rede de imaxes
que enxalzaban a gozosa diversidade da existencia. “Só cando
me decatei de que a a arte é a celebración das diferenzas é que
me volvín un artista capaz de
ver”, declaraba.
Naquel aceno de incorporación
do obxecto cotián á arte estaba
implícita a poetización da vida, o
inicio dunha afanosa relación
entre creatividade e existencia.
Mais a ruptura que supuña a súa
inspiración non se estancou aí.
Rauschenberg fíxoo todo. Incansábel explorador de novos camiños, non só foi quen de superar o
expresionismo abstracto e de
tender pontes cara ao pop, senón que continuou coa súa busca renovando moitas das vías
que iniciara o dadaísmo, redefinindo o achegamento entre as
artes plásticas e as escénicas,
configurando un contexto propicio para a aparición das tendencias conceptuais, retomando as posibilidades que ofrecía o
object trouvé ou revalorizando a
riqueza expresiva de materiais
até entón considerados “po-

Sen título, da serie Early Egyptian [arriba]. Sor Aqua, da serie Venetian [arriba, á dereita]. Sulphur Bank, da serie Hoarfrost [á dereita]

A viaxe á diversidade
de Robert Rauschenberg
’’

Como se dixo del
na retrospectiva que lle
dedicou o Guggenheim,
‘foi o pioneiro de todos
os movementos artísticos
da posguerra’”
bres”. Experimentou coa danza,
a performance, a instalación, o
teatro… Como se dixo del na retrospectiva que lle dedicou o
Guggenheim, “foi o pioneiro de
todos os movementos artísticos
da posguerra”.
Em viagem 70-76, a exposición
que até o próximo 30 de marzo
se pode visitar no Museu Serralves de Porto, bríndanos a
oportunidade de coñecer as
obras realizadas a principios
dos anos 70. Trátase non só
dun excelente exemplo do seu
inesgotábel dinamismo e da
pluralidade dos seus intereses,
senón dunha exposición de excepcional interese para o coñecemento do traballo deste artista, xa que a produción deste
período segue a ser pouco coñecida polo público.

As obras expostas na Serralves
agrúpanse en series que aluden
a viaxes reais ou literarias efectuadas polo artista e tomadas
como referencia para rebelarse
contra a crecente homoxeneización que, xa daquela, sufrían as
formas de vida en todo o planeta. Cardboards, a primeira destas series, reúne unha manchea
de pezas abstractas realizadas
con cartóns de embalaxe nas
que a linguaxe se reduce ao mínimo, nun sutil e acre comentario sobre o materialismo e a funxibilidade da sociedade de consumo. Venetian congrega creacións inspiradas nas viaxes a Venecia. Son obras nas que o emprego de materiais humildes e
obxectos encontrados –de xeito
semellante ao das súas combine
paintings– indagan nas contradicións dunha cidade onde se
xustapoñen caoticamente a arte, a cultura e o turismo de masas nunha sarcástica chiscadela
cara á historia da cultura. As
Early Egyptians e as Pyramid Se-

?

UERE SABER MÁIS?
www.serralves.pt

’’

Trátase dunha mostra
de excepcional interese para
o coñecemento do traballo
deste artista, xa que a
produción deste período
segue a ser pouco coñecida
polo público”
ries combinan a aparencia de
hieratismo, solidez e inmutabilidade da arte do antigo Exipto
coa irónica utilización de materiais lixeiros como o cartón, a
area e as gasas. Unha asociación
que suxire a dialéctica entre fraxilidade e permanencia, subliñada polo halo luminoso –de
claras connotacións espirituais–
que lles outorgan a estas pezas a
tintura fluorescente que colorea
o seu reverso.
Hoarfrosts é quizais a serie que
responde mellor ás expectativas que o espectador proxecta
sobre a obra de Rauschenberg:
xustaposicións de imaxes disímiles tomadas dos media. Un
mordaz comentario á sobreinformación visual da sociedades
actuais, mais desta vez, serigra-

fadas en fráxiles sedas superpostas en capas, nun tenue xogo de ocultación e desvelamento, de delicados palimpsestos
que conxelan os acontecementos reflectidos nas ilustracións.
Coma se a quietude do xeo puidese redimir o desasosegante
ruído no que vivimos inmersos.
Finalmente, Jammers é o resultado das investigacións do artista en obradoiros tradicionais
de tecido da India. O confronto
cunhas técnicas milenarias de
traballo da seda resultan nunha serie de pezas que evocan o
universo marítimo, a viaxe polo
espazo e polo tempo como instancia reveladora da fértil multiplicidade da existencia.
No conxunto desta mostra podemos calibrar a enorme paixón deste artista pola vida e polas súas infinitas manifestacións: humor, crítica, compromiso político, lirismo, sorpresa… Todos os ingredientes da
existencia asoman ás súas obras
e amósannos –na súa penetrante busca da poesía no cotián– as
innumerábeis posibilidades da
arte. Unha exposición autenticamente emocionante.G
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Música e
danza de
vangarda
A obra de Rauschenberg non se
conforma con refutar os límites
entre a arte e a vida. Tamén aspira a romper as fronteiras entre
as distintas disciplinas artísticas.
Formado no mítico Black
Mountain College –no que se
pretendía integrar progreso tecnolóxico e humanismo–, foi alí
onde entrou en contacto cunha
xeración de artistas que transformarían os Estados Unidos no
escenario das principais correntes de vangarda da posguerra. A
colaboración con John Cage,
Merce Cunningham, Trisha
Brown ou David Tudor foi decisiva para a renovación das artes.
Agora, unha mostra do que significaron estes traballos colectivos poderá ser degustada no auditorio da Serralves.
Un ciclo que comezou o pasado
sábado cun concerto a cargo da
Orchestrutopica, terá a súa continuación o día 2 de febreiro coa
visita dese fenómeno da voz que
é Joan La Barbara, que interpretará obras de Cage, Morton Feldman e Earle Brown. O día 16,
John Tilbury interpretará Triadic
Memories de Morton Feldman.
O 1 de marzo, o grupo de percusión Drumming de Porto –fundado polo catalán Miquel Bernat, a quen puidemos ver hai
poucos anos no Festival de Música Contemporánea de Vigo–
presentará obras para percusión
de John Cage. O 25 dese mesmo
mes, William Winant excutará
obras de Cage, Feldman, Curran
e outros compositores, xa históricos, da vangarda musical estadounidense.
Os días 29 e 30 de marzo a compañía de danza de Trisha
Brown dará a coñecer algunhas
das coreografías realizadas en
colaboración con Rauschenberg. Haberá, ademais, proxeccións cinematográficas de autores relacionados con este novo florecemento da arte norteamericana, como Jonas Mekas,
Dudley Murphy e Elliot Caplan.
Unha magnífica oportunidade
para gozar coas obras que iniciaron a superación do modernismo e que sentaron as bases
da arte dos nosos días. Unha
vangarda que combinaba erudición e refinamento e que aínda ten moito que nos revelar.G
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Galiza e Cuba reencóntrase na Habana
L.R.

Dúas culturas irmás afondarán na súa relación ao longo
de once días: Galiza será a
convidada de honra na XVII
Feira Internacional do Libro
da Habana. É a primeira cultura sen estado que ostenta
esta condición. A nosa literatura estará presente por primeira vez nun dos eventos referenciais para a industria editorial do 13 ao 24 de febreiro.
En Cuba naceu un plan de escolas primarias para Galiza, e
alí se entoou por primeira vez
de xeito solemne o Himno
pondaliano. A Habana viu nacer publicacións como La Gaita Gallega ou El Eco de Galicia,
e unha chea de libros, acolleu
no seu seo a exiliados e emi-

grantes, e converteuse nun dos
alicerces da cultura galega.
Agora ambos mundos volven
reencontrarse.
Tres pavillóns recollerán obradoiros, encontros, mostras e
presentacións: exporanse uns
600 títulos, e 6.000 exemplares
serán postos á venda. Outros
400.000 serán repartidos: antoloxías, un guieiro para os espazos da cidade, ou un libro para
darlles a coñecer Galiza aos
máis cativos. A nosa narrativa e
poesía, a situación da banda deseñada, ou a emigración galega
en Cuba serán algúns dos temas
centrais, amais das presentacións de libros, do cento de actos previstos. A literatura infantil
e xuvenil contará tamén con espazos específicos. O diálogo en-

tre a intelectualidade cubana e a
galega é un dos puntos clave en
moitos dos encontros.

LETRAS, MÚSICA, ARTES, CINEMA E
ESCENA. Trinta editoriais galegas achegarán á Habana a súa
produción, e medio cento dos
nosos autores e autoras compartirán co lectorado cubano a
súa creatividade: Méndez Ferrín, Suso de Toro, Manuel Rivas, Teresa Moure, Luz Pozo,
Nélida Piñon, Ramón Villares
ou Miguelanxo Prado son algúns destes nomes.
Mais a cultura galega non ficará pechada no recinto de La
Cabaña: espallarase tamén polas rúas da Habana a música,
dende a Real Filharmonía a
Dios Ke Te Crew, o proxecto

Rosalía XXI, con Abe Rábade,
Anxo Angueira e Guadi Galego,
e a colaboración especial de
Pablo Milanés, o espectáculo
Descarga ao Vivo, baseado no
patrimonio musical galego en
Cuba, ou o encontro de contadores galegos, cubanos e africanos Tres continentes para
una isla. Tamén as artes escénicas, dende a danza até o teatro infantil e de monicreques
ou a maxia.
A videocreación, o cinema comunitario, o documental e unha interesante iniciativa tenderán outra ponte máis no Atlántico: con Ópticas cruzadas catro
realizadores galegos e catro cubanos organizáronse en parellas creativas para crearen curtas de 10 minutos. Poderemos

coñecer as achegas de Natasha
Vázquez e Mario Iglesias, Margarita Ledo e Belkis Vega, Alberte Pagán e Eduardo Moltó, e de
Cora Peña e Ernesto Daranas.
No apartado expositivo destacan a mostra O sorriso de Daniel, do Consello da Cultura,
Plantando libros, promovida
polo Salón do Libro Infantil e
Xuvenil de Pontevedra e a Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural e coordinada
pola AGPI, ou Escritores galegos: a literatura dunha nación,
organizada pola Asociación de
Escritores da Lingua Galega.
Fóra do recinto da Cabaña haberá seis exposicións máis, sobre as artes plásticas en Galiza,
María Mariño ou as relacións
coa illa xa dende o século XIX.G

A nai de Hildegart
Teatro Arte Livre leva á escena a Aurora Rodríguez e a súa filla Hildegart,
unha montaxe que reflexiona sobre o drama da maternidade, asinada por Marga do Val
deles é a autora, interpretado
pola propia Marga do Val, que
como unha sombra entra en escena para asexar as vidas das
dúas mulleres e escribir así a súa
obra. Xa na residencia psiquiátrica, tras o asasinato, acompañando a Aurora aparece Heloísa, unha muller de clase media
que torna tola despois de ser repudiada pola súa familia por
abortar. Interpretada por Eisenhower Moreno, o personaxe de
Heloísa quere ser ademais unha homenaxe da autora a María
Zambrano. Completa o reparto
a monxa que coida os pacientes, outra vítima dunha sociedade opresiva e hipócrita.

M. Barros

Tras a xira por Latinoamérica,
os directores Roberto Cordovani e Eisenhower Moreno
volven subir o pano do Teatro
Arte Livre coa súa nova montaxe Aurora Rodríguez e a súa filla Hildegart, escrita por Marga
do Val, que transita polas vidas
de ambas mulleres e recunca
no drama da maternidade. A
obra, que permanecerá en cartel até o mes de abril, estreouse
no Teatro Bambolinas de Buenos Aires o pasado 9 de decembro, data na que se cumpriron 93 anos do nacemento
de Hildegart Rodríguez.
Esta é a segunda vez que a
compañía Teatro Arte Livre se
achega á figura de Aurora Rodríguez, “unha muller extraordinaria”, nacida en Ferrol en
1879 e falecida no psiquiátrico
de Ciempozuelos, no Madrid
de 1955. Desexosa de ser nai,
Aurora non dubidou en seleccionar ao home que lle permitise ter a súa filla, unha “boneca de carne” á que moldear
dende a fecundación para crear a muller perfecta que salvaría a humanidade. O resultado
chamouse Hildegart Rodríguez e foi unha nena prodixio,
moza revolucionaria e feminista que, con apenas 18 anos
xa era unha ensaísta consagrada. Vinculada á Liga Española
pola Reforma Sexual, presidida

‘AS NENAS BOAS VAN AO CEO, AS MALAS A TODAS PARTES’. Aplaudido

PACO VILABARROS

polo doutor Gregorio Marañón, escribiu múltiples ensaios, entre eles, a monografía
La Revolución Social, que vendeu 8.000 exemplares na primeira semana da súa publicación. A medida que pasa o
tempo, as discrepancias entre

as dúas mulleres aumentan e
o camiño escollido por Hildegart arrédase cada vez máis
do programado pola súa nai.
A propia Aurora Rodríguez
decidiu destruíla, rotas xa toda a relación entre as dúas, e
asasinouna a noite do 9 de xu-

ño de 1933, mentres durmía.
O actor e director Roberto Cordovani encarna sobre o escenario a Aurora Rodríguez e Eisenhower Moreno a Hildegart.
Marga do Val introduce na
montaxe tres novos personaxes
sen correspondencia real. Un

pola crítica, o texto da obra bebe de diversas fontes documentais e faille chiscadelas a
autoras como Astrid Lindgren.
Do seu personaxe Pipi Calzaslargas tira “as nenas boas van
ao ceo, as malas a todas partes”, unha frase que pon en boca de Aurora. Pero tamén está a
pegada de Victoria Sau, autora
de El vacío de la maternidad, e
a de Maria Xosé Queizán. A autora tamén se baseou para elaborar o guión na obra de Rosa
Cal, “a mellor biografía feita sobre Aurora Rodríguez” e a única que entrevistou a un dos
médicos que a atenderon.G
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CUALIFICACIÓNS
An Alfaya

D

espois de varios anos
de ausencia das cualificacións numéricas en Primaria, asisto decepcionada
á súa regresión, e estóupanme nos ollos como carabuñas disparadas por un tiracroios, aparello tan arcaico como os rancios I, S, B,
N, Sob. Experimento unha
sensación retrospectiva de
salivación, suor e dor de
moas, e lamento a falta de
enxeño dos responsábeis
educativos, se cadra avaliados do mesmo xeito na súa
infancia –mentes preclaras,
lúcidas e lucidas–, que despois de tanto meditar chegan á conclusión de que
“calquera cualificación pasada foi mellor”. Eu, na
miña ignorancia, pensaba
que o ensino elemental, básico, primario, termos case
parellos ás mutacións de goberno, ademais de fomentar
o amor polo coñecemento,
debería aspirar a impulsar o
desenrolo da creatividade e
da imaxinación nun marco
socializado –potenciais de
gran riqueza na infancia–,
eliminando as etiquetas
desmoralizadoras. Etapas
posteriores virán onde o
alumnado probará tales feles, de cuestionábel solvencia. Porén, dubido que melloremos o rendemento escolar acuñando no boletín
de notas sentenzas condenatorias ou absolutorias,
agravadas ou atenuadas,
apelando á terminoloxía xurídica, á vella usanza, que
alentan rivalidades malsás.
Tanta reforma educativa
para emular aos caranguexos! Aposto por unha avaliación continua e unha axeitada comunicación entre as
partes implicadas no proceso educativo. Non abondaría para asentar a cimentación dese edificio en
construción que
é a infancia?
Seino. Quizais
peco de inxenua!G

O Entroido é unha festa popular que anuncia a fin do inverno e o comezo da primavera. Ten raíces cristiáns e pagáns. É a época na que se poden romper todas as normas,
mudar a personalidade ou identidade e ironizar sobre as institucións máis serias,
meterse cos que gobernan.
No noso país, esta celebración consigueu sobrevivir nas súas formas máis auténticas e
antigas en moitos lugares, a pesares dos cambios de forma de vida, e da prohibición e
persecución destas festas durante moitos anos polas autoridades franquistas e a Igrexa.
Moitas destas figuras máis enxebres sobreviviron grazas ao cariño polas súas tradicións
de moita xente humilde, cando ninguén se fixaba nelas nin ían facerlle fotos os turistas como agora. Hoxe son un dos patrimonios máis ricos da nosa cultura e identidade,
e obxecto de estudo desde moitas partes do mundo.
Aínda que hai máis variedade, estas son algunhas das personaxes do Entroido Galego:

1- O Peliqueiro de Laza, ou o Cigarrón de
Verín (de similares vestimentas) son os
“reis” do entroido galego. Hai quen di que
proceden dos cobradores de trabucos dos
condes de Monterrei, que tiñan unha zamarra coa que castigaban aos morosos. Son
figuras “intocables” nos seus entroidos.
2- A Pantalla de Xinzo percorre as rúas
facendo sonar unhas vinchas. Vixía que
todo o mundo vaia disfrazado.
3- Esta é a máscara da pantalla.
4- O Boteiro é a personaxe do entroido de
Vilariño de Conso, tamén en Ourense. Leva
un bastón de mando e tiras multicolores
moi vistosas.
5- A Morena é unha “vaca tola” que baixa
os luns de entroido a Laza, acompañada das
temidas formigas.
6- Os Volantes son os chamativos traxes da
zona de Chantada, o chamado “Entroido
Ribeirao”.
7- Tamén típico desa zona é este Peliqueiro, que tan só leva a pelica por riba da cabeza.
8- Os Folións son tamén da zona de Vilariño
de Conso. Son grupos con tambores enormes e artesanais, que atronan todo o día de
aldea en aldea.
9- Pola provincia de Ourense hai outros traxes semellantes aos peliqueiros e cigarróns.
Este é o Felo, da zona de Maceda, que leva
un caxato e medias negras, a diferencia dos
outros.
10- O Oso de Salcedo, na Pobra do Brollón,
é unha figura das que se supón máis antigas. Baixa á aldea a tisnar a algúns veciños
que el escolle.
11- Os Xenerais e os Correos son da zona
do Ulla. Van a cabalo e danse “altos” uns aos
outros, donde se desafían con coplas
improvisadas.
12- As Chocas son un elemento común e
imprescindible en moitas destas personaxes.
13-Os entroidos das cidades non son tan
enxebres, pero teñen figuras xa tradicionais,
coma os choqueiros, ou o loro Ravachol,
protagonista do carnaval en Pontevedra.
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Tenrura e poesía
Honorato, o rato namorado
Autor: Antonio García Teixeiro
Editorial: Xerais.Colección Merlín

(a partir dos sete anos ).
Engaiolante, tenro, delicado, suxestivo
conto narrado en prosa poética que nos
vén da man de Antonio García Teixeiro,
autor sobranceiro da nosa literatura infanto-xuvenil, para todas aquelas persoas
que se emocionan coa palabra poética.
Trátase dunha fermosa alegoría da poesía
porque ela é o perfume que zumega ao
longo de todo o texto. Perfume que vai
deitando diferentes pingas de dozura a
través dos personaxes, da estrutura, da
linguaxe, dos símbolos que conmoven o

lector, sexa da idade que sexa, pois os
sentimentos e as emocións non entenden
de idade, de nacionalidade ou de xéneros
literarios. Boa mostra disto aparece no
uso da metaliteratura que fai o autor para
achegarnos ao mundo dos sentimentos do
seu protagonista Honorato. El é a canle
desta homenaxe ao mundo poético xa
que, ao igual que Frederick (o rato poeta
de Leo Lionni ) é un poeta que escapou
dun poema do libro do mesmo autor titulado: “Á sombra do lueiro de papel”para
contarnos a súa historia de amor.
As ilustracións de Manolo Uhía son o
complemento perfecto para que os lectores sintamos esa calor da palabra poética.
Alba Piñeiro
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JORGE MEIS / A.G.N.

Victorino Pérez Prieto
‘Este século XXI vai ser cada vez máis místico’
L.R.L.

N’ Os ríos pasan cheos de
Deus. Poesía relixiosa en galego (Noia, Editorial Toxosoutos, 2007), o escritor e teólogo
Victorino Pérez Prieto fai unha
exhaustiva escolma da poesía
espiritual en Galiza dende o
medievo até os nosos días.
Cal foi o seu criterio á hora de
seleccionar o material?
A relación entre cristianismo e
galeguismo é unha das teimas
do meu traballo dende hai moito
tempo. Isto cristalizou xa en varios libros coa relación entre galeguismo e cristianismo, e entre
ecoloxismo e cristianismo... A
respecto disto último, publiquei
un traballo que leva por título un
verso do Himno: Do teu verdor
cinguido. Ecoloxismo e cristianismo (Espiral Maior, 1997), no
que busco a relación necesaria
da relixión coa ecoloxía. Por outra banda, sempre me gustou a
poesía, tanto polo goce estético
en si, como polo feito de que a
poesía, como todas as artes, sérvenos para expresar o inexpresábel; particularmente o Misterio,

a Divindade, Deus. O punto de
partida foi o traballo para outros
dous libros meus anteriores:
Cristiáns e galeguistas (Irimia,
1994), e Galegos e cristiáns (Galaxia, 1995), que atenden ao que
significou Galiza para o cristianismo e tamén que significou a
relixión para o galeguismo. Non
só no pensamento e no compromiso social, senón na expresión
literaria.
Poesía relixiosa, que non necesariamente cristiá?
Habitualmente téndese a un
concepto moi restrinxido do que
é “poesía relixiosa”. Pero esta
non é só a que pretende expresar
a realidade divina, senón tamén
a que busca o Misterio ou sente a
súa ausencia, chámeselle Deus
ou non... e a que anda á procura
da fondura de Realidade. Esta
poesía relixiosa non é necesariamente cristiá de modo específico. Por iso, penso que pode conectar coa realidade máis actual:
este século XXI vai ser cada vez
máis místico, sempre que se
comprenda que hai mística dentro e fóra das relixións. Mesmo

hai mística na ciencia, particularmente na física cuántica,
onde ás veces as palabras non lle
abondan ao científico para expresar o que quere dicir.
Por que restrinxiu o seu traballo á poesía culta (aínda que
moitos dos autores recuperan
o acervo popular)?
Aínda que non está ausente no
meu libro a poesía popular, sobre todo por medio da riqueza
das panxoliñas dos cantores de
Nadal e outros poemas, fixen
máis fincapé na poesía culta, libresca, non por desprezo do
popular, senón porque me interesaba manifestar a realidade pluritemática e pluriforme da poesía relixiosa en
galego. Tal e como é o corpus
literario galego, podería crear
un libro de máis de 1.000 páxinas, pero centreime en buscar
unha poesía que respondese ás
inquedanzas fondas do ser humano aquí e agora, dende un
rexistro amplo.
Chama a atención tamén a
presenza, na antoloxía, do corpus portugués...

Nos Séculos Escuros, o galego
tivo que calar na Galiza durante moitos anos, mentres no
sur, en Portugal, seguiu un camiño vizoso. Parecíame unha
actitude moi pobre non contar
coa riqueza desa poesía portuguesa; particularmente cando
nos séculos XIV-XVII, atopamos auténticas marabillas que
non desmerecen do Século de
Ouro da literatura española.
Sorprende tamén como, nas
últimas décadas, autores moi
críticos coa Igrexa non renuncian á espiritualidade, como o
propio Celso Emilio Ferreiro.
E non só Celso Emilio, Manuel
María e outros autores que non
aturaban a actitude de gran
parte dos cregos e da Igrexa do
seu tempo, polo seu carácter
represor, por renunciaren á
lingua... non deixan de escribir
unha poesía relixiosa que lles
sae de moi fondo. Mesmo, algún poeta tan pouco relixioso
como Lorenzo Varela, ten poemas como “O Cristo da liberdade”, tremendamente suxestivo; a autores como Bernar-

CULTURA.31.
dino Graña, que non se consideran creadores de poesía relixiosa, atópolles poemas que si
podo considerar relixiosos, no
sentido amplo en que falei antes. Se o lector se achega a este
libro sen prexuízos, gozará con
el. Aínda que poida valer para
orar, non é un libro para a devoción, é, sobre todo, un libro
de poesía.
Como nace esa relación entre a
identificación cos oprimidos e
a iconografía relixiosa (moi
clara en poemas de Celso Emilio como “Noite boa en Har lem” e “Belén, Ano Cero”)?
Na relixión cristiá está moi presente a vea ética: non se pode
ser cristián se non se busca a
xustiza, a solidariedade cos
asoballados. Así o entenderon
moitos poetas galegos, entre os
máis recentes, Xosé Carlos Gómez Alfaro ou Xosé Antón Miguélez Díaz, por exemplo.
E como se asenta a relación entre natureza e relixión? Ten que
ver co panteísmo oteriano?
Esa é unha das características
fundamentais non só da poesía, senón de toda a literatura
galega. É o caso de Otero Pedrayo, por exemplo, persoa
fondamente galeguista e
crente, que tiven a sorte de coñecer, ademais de estudar para
o meu libro sobre a Xeración
Nós. El non é propiamente
panteísta, no sentido de reducir
a Deus á natureza, senón que,
vendo a Deus nesa natureza, é
tamén quen de velo como alguén que transcende a esta.
A este respecto, destaca tamén
o eclecticismo dos autores galegos á hora de investigar outras
mitoloxías, culturas e relixións...
Si, particularmente, un autor
como Eduardo Moreira, cunha
fonda identificación co budismo, sen abandonar o cristianismo. Ten dous poemas no libro: “Os nobres carreiros”, nesa
liña budista, e “O meu eido”, un
poema onde se sitúa a carón
dunha cruz; un exemplo profundamente expresivo de que
se poden ter vivencias relixiosas
dende distintas tradicións.
Por último, hai un estilo recorrente na poesía relixiosa? Un
simbolismo, o emprego do
apóstrofe lírico, unha métrica
que imite ás pregarias...
Hai, pero dáse o mesmo unha
fórmula que imita esas expresións como outra totalmente
antagónica: a poesía relixiosa
non está pechada nun estilo,
hai unha máis realista e outra
máis simbólica, emprega alegorías e fórmulas dun tipo ou doutro. O poeta é o que escolle
unha expresión formal ou outra
para manifestar o que sente.G
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PALABRAS
PERDIDAS
Marica Campo

‘U

nha lingua é comparábel a un senlleiro
ecosistema. Se sentimos noxenta a queima dun bosque
amazónico ou a seca dun río
(…) cómo ser insensíbel ante a vida das linguas!” Estas
palabras de Manolo Rivas
en “Unha mensaxe para
Mariano” veñen a tergo para a miña reflexión. Salvar a
lingua é unha cuestión de
ecoloxía. É ecoloxista quen
habita o mundo; porque habitar, Heidegger dixit, é salvar a Terra. A Terra vén sendo, ademais de Natureza,
memoria. Do mesmo xeito
que a contaminación borra
do mapa especies vexetais e
animais, unha outra contaminación leva consigo as
palabras e, con elas, as linguas. Os medios de comunicación cuxas vantaxes, por
outra banda, sería absurdo e
imposíbel negar, exercen
unha función simplificadora neste senso. Cómpre tirar
da sombra as palabras que,
como ánimas dunha Santa
Compaña, non alcanzan a
Gloria do dicionario. Os
propios escolares, que as escoitan nas súas casas, rexéitanas á hora da escrita por
non as atopar entre as canonizadas. Velaquí unha mostra: o meu ordenador sinálame como incorrecta a palabra balineas da expresión
“botar as balineas”. Pregunten na Mariña de Lugo como se lle chama alí ao feito
de facer as proclamas ou
amoestacións para realizar
unha voda. Por certo, balineas (por síncope, balneas)
eran, para os romanos, os
baños. Terá algo que ver con
algún ritual de ablucións
que precedía os
casamentos? 

crítica
NARRATIVA.

Compatibilidade
entre a muller
e a familia
Así nacen as baleas
Autora: Anxos Sumai.
Edita: Galaxia. Premio Repsol-YPF 07.

Ansiaba, Anxos Sumai, explorar
fronteiras da fabulación, afondar nas paisaxes interiores das
personaxes e á vez remexer no
plancto dun tema que a preocupa: a realización persoal
dunha muller
pode non ser
totalmente
compatíbel
coa vida familiar. Esta temática
xa se deixaba entrever en Anxos
de garda (a revelación de Anxos
Sumai como narradora) e en
Melodía de días usados. A posíbel ruptura que suxire agora o
troco de formato é, sobre todo,
aparente. Hai dez anos a novela
viña situándose nas 200 páxinas
(arredor da 60.000 palabras), e,
como límite inferior, nas 100.
Así nacen as baleas son 161 páxinas. Hoxe esta fronteira ampliouse. Nós, se nos detemos
nestes asuntos de agrimensorías, é porque a dimensión do discurso achega datos relevantes.
O número de personaxes e a
fondura da súa caracterización
psíquica, a complexidade das
súas relacións, a complexidade
da trama e tamén o seu nivel de
desenvolvemento ou complexidade, poden ter condicionante
na extensión, así como o uso ou
non, máis ou menos decidido,
de determinados recursos narrativos, particularmente o resumo e a elipse, mais tamén a
capacidade evocadora da linguaxe que se empregue, o fragmentarismo, a fractalidade...
A historia, contada en tres momentos, ten como centro á Nena. A Nena, que leva facendo vida lonxe da familia xa bastantes

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ.. Sechu Sende. Galaxia.
 María das batallas. Alfredo Conde. Galaxia.
 Cardume. Rexina Vega. Xerais.
 Os ollos de K. Antón Riveiro Coello. Galaxia.
 As pontes no ceo. Ramiro Fonte. Xerais.

anos, vese na obriga de volver á
casa por culpa do testamento da
nai. Volver estar en contacto
cunha familia real: unha nai
triunfadora nos negocios pero
que negocia moi mal a súa vida
sentimental, depresiva, desesperanzada, desapiadada, fría, un
ser deses que necesitan un destino que cumprir e cando o perden se volven monstruosos; unha tía que non é menos fría, que
poucos máis sentimentos ten
que a nai, mais a Nena lévase
mellor con ela; un tío, cómplice
de vida gris, anódina, que si ten
sentimentos mais é personaxe
tanxencial; Felisa, aia da Nena e
tamén membro da familia, pequena, redonda, áxil, choromica,
prodúcelle certo noxo; o defunto
Ramón, irmán dela, tenro, deficiente mental que non sabe controlarse. Son a novela, eles; a novela e a historia das relacións entre eles tendo como centro á Nena e en segundo termo a Ramón.
Fica algunha personaxe marxinal, a máis importante: Ángela, a
amante, ou o pai. Fica, claro, definir á Nena (nena que só sentiu o
afecto de defunto Ramón, inconstante nas relacións de parella, afeita á boa vida...) mais non
vaian pensar, o que importa dela
é o seu afán de querer arar o seu
propio rego, vivir sen condicionantes.
Deses tres momentos, o segundo constitúe unha analepse, como unha illa explicativa, que
sorprende á vez que dilata a
chegada do terceiro, a conclusión. Está contada cunha prosa
tenra, por unha narradora en
primeira persoa e á vez omnisciente, moi atenta os detalles, á
descrición amiudada, na que algún termo (como mínimo)
sempre está dotado de grande
forza evocadora. É dicir, o estilo
que xa coñeciamos, de Anxos
Sumai, reedítase aquí. Sobre todo na primeira parte, porque a
segunda é fundamentalmente
omnisciente e a conclusión
máis fría, unha vez que desaparece a tenrura da evocación. Se
quixer, probe o lector a establecer o nivel de transferencia sentimental entre a autora, narradora e protagonista central; que
existe, malia que esta vez botou

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

man de personaxes consciente- ción respecto da Nena) é un dos
mente alleos ao seu mundo (in- aspectos técnicos salientábeis
terpretado desde o corpus an- da novela de Anxos Sumai (ir
terior, entre rural e urbano), e meténdonos pouco a pouco
inclusive con personadeica deixarnos no
xes distantes (as tres
miolo) e tamén herdo
mulleres, sobre todo), Un dos aspectos claro das característique non a contamina- técnicos
cas específicas (fragsen demasiado. Porén, salientábeis
mentarias, fractais) do
mulleres: mulleres
seu corpus anterior. A
da novela de
son, e ser muller hoxe
construción das persoAnxos Sumai é
equivale a cargar coa
naxes por acumulaa súa
historia, con esa histoción, pouco a pouco,
ria dominada, en fun- capacidade
igual que o discurso,
ción dos demais (ho- para ir
axuda a explicar algún
me,fillos,casa..), por meténdonos
pequeno descoido que
unha banda, e pola ou- pouco a pouco afecta á verosemellantra a Nena, prototipo na obra até
za.
da muller que quere deixarnos
Anxos Sumai escribe
procurar o seu camiño no miolo”
sobre a vida para que
lonxe de ataduras. O
aprendamos a vivir,
conflito no ten doada
como unha tentativa
resolución, de aí o carácter tran- de entendela e explicala. As hissacional do remate.
torias de Anxos Sumai teñen o
A dosificación da información, reclamo da autenticidade, da
sobre as relacións e sobre as proximidade, teñen valor metapersonaxes (malia deixar ben fórico e exemplificante.
claro desde o inicio a súa posiXosé M. Eyré

’’

Anxos Sumai.

OTTO / A.G.N.
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Reedítase o Cancionero musical de Galiciareunido por Casto Sampedro y
Folgar. A Fundación Barrié vén de presentar o facsímile da edición publicada
pola entidade en 1982 con texto de Xosé Filgueira Valverde. A reedición, enmarcada nas actividades do 40 aniversario da fundación, complétase cos estudios críticos dos expertos Luís Costa, Xavier Groba, José Carlos Valle e Carlos
Villanueva. O cancioneiro recompila máis de 500 pezas recollidas polo investigador en case un centenar de concellos.

O mal do
totalitarismo
e o mal
contemporáneo
A última novela
de Bernhard Schlink
indaga no pasado nazi e
nas súas pervivencias
no presente
O retorno
Autor: Bernhard Schlink.
Tradución: Patricia Buján Otero.
Edita: Galaxia.

Revisitar a forma en que trataron
o tema do nazismo os escritores
alemáns de posguerra permitiríanos estabelecer, a grandes trazos, certas afinidades entre
eles que teñen
moito a ver co
xeito en que cada unha das sucesivas xeracións viviron
aquel momento histórico. Un
primeiro grupo –o de Arno Schmidt, Heinrich Böll ou Günter
Grass– escribiu dende a urxencia
de librarse do sentimento de culpa que a lembranza do nazismo
espertaba neles. Eran escritores
que viviran o ascenso ao poder
do nacionalsocialismo na súa
mocidade e que, en moitas ocasións, loitaron como soldados,
forzada ou voluntariamente, nos
exércitos de Hitler. A recente polémica xerada arredor da publicación das memorias de Günter
Grass dá fe do intricado que pode resultar o labirinto da mala
conciencia desta xeración.
Ligada ao movemento do maio
do 68, apareceu unha segunda
promoción de escritores –aínda moi cativos durante a guerra– cuxa obra se caracteriza
polo cuestionamento e as acusacións contra o papel desenvolvido pola xeración dos seus
pais nos anos do Holocausto.
Uwe Timm, Christoph Meckel
ou Ulla Hahn son algúns dos

representantes deste grupo de
autores que medraron á sombra duns adultos que, por activa ou por pasiva, tiñan moito
que ocultar verbo da súa actitude fronte ao réxime dos nazis.
Hai aproximadamente unha
ducia de anos, O lector de Bernhard Schlink –unha novela que
rompía coa imaxe arquetípica
do verdugo– anunciaba a
irrupción dunha terceira xeración de escritores, moito menos implicada persoalmente
cos acontecementos históricos
ligados ao nazismo e que, xa
que logo, podía tratalos dende
unha posición máis liberada de
complexos, máis –por dicilo
dun xeito sinxelo– “literaria”.
En O retorno, a última obra de
Schlink agora traducida por Galaxia, o autor retoma a fórmula
de presentar unha indagación
no pasado máis recente da historia alemá –e daquela, da propia historia persoal– baixo a forma dunha trama case policial. A
novela comeza coa lembranza
das vacacións infantís que o protagonista, Peter Debauer, pasa
na casa dos seus avós paternos,
en Suíza. A grande traxedia destes constituína a morte do seu fillo único, o pai de Peter, á fin da
guerra. A nai nunca fala del e Peter non pregunta. Non embargante, queda engaiolado coa historia narrada nunha novela popular titulada O retorno –que le
de forma fragmentaria, sen coñecer o final– na que se narra o
regreso dun soldado alemán
dende a fronte rusa. Na novela, o
soldado consegue sortear toda
caste de perigos –seguindo un
esquema tomado da Odisea–
para, chegado á casa, descubrir
que a súa muller, logo de dalo
por desaparecido, está vivindo
con outro home. Peter Debauer,
obsesionado coa historia, localiza a casa onde supostamente vivía o soldado e acaba namorado
da muller que vive alí –teoricamente, a filla daquel militar. Paulatinamente, vai descubrindo
novos datos sobre o protagonista e autor daquel libro barateiro e
atopando os vencellos que o ligan coa súa propia biografía.
Non vou desvelar máis sobre o
argumento deste libro mais si

CONTADELIBROS.
Dirixir empresas
Toxosoutos presenta un novo
volume da colección
‘Economía Ponto Básico’,
Formas de
goberno
vertical e
xestión
empresarial,
de Nuria
Rodríguez
López e
Xosé
Manuel García Vázquez,
ambos especialistas
en Dirección de Empresas.
Bernhard Schlink.

Cuba-Galiza

vou dicir que na cerna da nove- debate abstracto que non logra
la se debate a vella cuestión de traspasar a fronteira da teoría.
se algo malo que tende a un bo Peter Debauer é un protagonisfin é realmente perverso ou ta distante, inhibido, agochado
non. Schlink –xurista de forma- tras as súas obsesións intelección, coma o seu personaxe Pe- tuais. E o problema é que a noter Debauer– aproveita as cues- vela é un pouco coma el.
tións morais que suscita o tema Por outra banda –e talvez porque o autor é conscienda descuberta do comte de que non lle dá inportamento dos indivisuflado a vida necesaduos baixo o réxime Esta novela
ria ao seu protagonisdos nazis para encher
excede os
ta– hai unha certa somoitas das páxinas de
tópicos sobre
bredose na énfase que
O retorno con disquisio pasado
se lles dispensa aos leitcións marxinais que,
do réxime nazi motivs sobre os que xipor suposto, teñen
moito interese ético e para apuntar ra a novela. Demasiapolítico, pero que no á existencia
dos personaxes regreconxunto da obra, en- dun mal
san á casa, demasiados
torpecen a lectura e contemporá- paralelismos se estabesubstitúen a verdade li- neo que aniña lecen entre as súas peteraria por un ton de no interior
ripecias e as do protatese que lle resta efecti- da nosa
gonista da Odisea, desociedade”
vidade á historia.
masiadas chamadas á
Un dos grandes logros
historia… o que resulta
de O lector é, precisanunha artificiosidade
mente, introducir esdescarada que estraga
tes temas nunha historia perso- outros achádegos do autor.
al, integralos na trama e con- Porque malia o até aquí escrito,
vertelos no fundamento dra- hai que recoñecer que Schlink
mático dos personaxes. A loita posúe unha gran capacidade
que vive o protagonista entre o para a narración áxil, para a obseu amor por Hanna –a vixilan- servación que se axusta á conte dun campo de concentra- ciencia, para suxerir asuntos que
ción– e a necesidade moral de adquiren unha enorme capacirexeitala é o que lle outorga fon- dade simbólica. E dende este
dura moral e literaria á novela. punto de vista, hai que dicir que
En O retorno, pola contra, o de- esta novela excede os tópicos sobate moral se sitúa nun nivel bre o pasado do réxime nazi para
externo á trama, trátase dun apuntar á existencia dun >>>

Galegos da Habana, de
Ángela Oramas Camero,
conta a historia de tantos
galegos que viviron moitos
anos ou acabaron por morrer
en Cuba.
Ramón
Cabanillas,
Manuel
Curros
Enríquez e
Xosé Neira
Vilas,
entre
outros, deixaron a pegada
na illa caribeña. Outros
participaron na independencia e na revolución castrista.
Edita Sotelo Blanco.

’’

Historia de heroes
Darío Xohán Cabana escribe
o cuarto volume da colección
‘San
Froilán dos
devanceiros’,
que edita o
Concello
de Lugo.
Nesta
ocasión,
Cunqueiro
e Don Hamlet en Lugo
(San Froilán, 1959) narra
a heroicidade de facer unha
obra en galego en pleno
franquismo.
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O CORDEL.
O Ollo Público
Nº 21. Decembro do 2007-Marzo do
2008. Dirixe: Fernando Vilaboa.
Prezo: 3,50 euros.

Na sección literaria escriben
Paulo Faria e Marianne Moore. Xosé Cidre é autor da sección de arquitectura. As pinturas deste
número son
de Nicoletta
Tomas. O testemuño
humano é de
Shakull Akizimana,
orixinario de Burundi e veciño de Vigo. Máis información
en www.ollopublico.es.
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Renovase o Padroado da Fundación Penzol.A entidade, posuidora dun dos
fondos documentais máis destacados da cultura galega, vén de ampliar o seu
seu padroado. Entre os novos padroeiros figuran institucións como a Real Academia Galega e o Consello da Cultura, e mantense a presenza de Alfonso Zulueta e Francisco Fernández del Riego, entre outros. Ao mesmo tempo créanse tres comisións de traballo, dirixidas á actualización, renovación e dixitalización dos fondos, proxectar cara o exterior os fondos e á súa conservación.

mal contemporáneo que aniña
no interior da nosa sociedade. A
denuncia do mal do totalitarismo agocha, en realidade, un mal
inserido no corazón das democracias actuais: o da confusión
dos valores utilitarios e os valores
morais. A ese respecto, a parte final de O retorno, aínda pecando
da afectación antes denunciada,
é paradigmática. Non é unha
obra escrita dende a saudade, senón dende o presente.
Pasaxes coma os que describen a
infancia do protagonista en Suíza ou os que detallan os seus encontros con Max –o fillo da súa
ex-parella– devólvennos a sensación de que estamos ante un escritor que sabe describir o mundo. O que fai que a súa obra sexa,
cando menos, interesante.

Hush Magazine
Nº 30. Dirixe: Carlos Fernández. Edita: Club Adictos a Deep Purple. Prezo:
4,50 euros.

Este número contén entrevistas cos rockeiros Miguel Oñate, Matt
Filippini, The
Pink Tones,
Joe Lynn Turner e Luis
Blanco. O disco clásico que
revisitan é
Grand Funk Railroad /Caught
in the Act, do 1975. Además,
toda a información sobre grupos e discos.

Andaina
Nº 48. Outono do 2007.
Prezo: 5 euros.

Felicia Estévez fai a crónica sobre a Xornada sobre Emprego
Doméstico que se celebrou en
Santiago o 28 de outubro. Encarna Otero explica a súa oposición ao plus
para os altos
cargos. Raquel
Barreiro explica a relación
entre mulleres
e novas tecnoloxías e tamén analiza o
programa de Cuatro
“Supermodelo 2007. Inclúese
un dossier sobre ‘Mulleres e
diversidade funcional’,
coordinado por Isabel
Lodeiro.

Francisco
Fernández del Riego
por Calros Silvar

De esquerda a dereita: Paul Laraque, a dona do pintor Wilfredo Lam, Pierre
Mabille, Wilfredo Lam, Alisa Breton, André Breton, René Bélance, a dona de
Mabille, Regnor Bernard, Edris St. Armand e M. de Peillon.

Manuel Xestoso

ENSAIO.

Pierre Mabille,
un avisador
de incendios
Egrégores
o la vida de las civilizaciones
Autor: Pierre Mabille.
Edita: Octaedro.

«Home de gran consello... home
de gran conxectura... home de
gran segredo... home de grandes
faternidades
humanas», así
evocaba André
Breton a Pierre
Mabille (19041952), cuxas intervencións
nos terreos da
psicoloxía, da etnografía, da
morfofisioloxía, da antropoloxía
constitúen unha serie de acontecementos aínda mal avaliados.
Xefe de clínica na Facultade de
Medicina de París, cirurxián, médico xefe do Hospital francés de
Haití, profesor do Instituto francés de México, agregado cultural
da legación de Francia en Haití
secretario xeral da Sociedade de
morfofisioloxía humana, profe-

sor na escola de antropoloxía,
ademais de numerosas publicacións médicas especializadas,
Mabille deu ao prelo: A construción do home, Thérèse de Lisieux, monografía sobre a que
será elevada aos altares como
Santa Teresiña do Neno Xesús,
onde descubre as orixes ideolóxicas de que se nutre o banal, é
dicir, todo o que en Occidente favorece ou preserva a miseria do
individuo, condenado a vivir
desde hai máis de dous mil anos
noutro lugar, sagrado ou profano, irreconciliábel coa realidade
da súa existencia. Mabille demostra aquí que a conxunción
da histeria relixiosa (a máquina
relixiosa) e as condicións da sociedade burguesa do seu tempo
(a máquina familiar) produciron
esta santa, chegando á conclusión que «o cadáver de Xesus
Cristo debe cesar de interporse
entre os homes e as mulleres», A
conciencia luminosa, O espello
do maravilloso, O maravilloso.
Moitos dos seus traballos recolléronse nos libros póstumos Traversées de nuit, Messages de l’étranger ou Conscience lumineuse conscience pictural. Mabille
vinculouse co surrealismo a partir de 1932, e é un nome aínda
por descubrir.
Agora acaba de se publicar en español Egrégores o la vida de las civilizaciones, cun un epílogo infomativo de J. Sirera e unha biblio-

grafía parcial. O libro, escrito en
1936 e publicado en 1938, dedicado aos revolucionarios españois, dividese en tres partes, unhas proposicións, estudo da civilización cristiá e orientación cara
ao futuro. Mediante o concepto

de egrégore, «chamo egrégore,
palabra utilizada outrora polos
hermetistas, ao grupo humano
dotado dunha personalidade diferente da dos individuos que o
forman (...) O egrégore máis simple créase entre un home e unha
muller (...) De todos os egrégores,
os máis vastos e duradoiros son
as civilizacións», tenta explicar a
civilización cristiá-occidental. Influído polo hermetismo, a psicanálise e o marxismo, convértese
nun «avisador de incendios», por
tomar a expresión de Benjamin,
cando acusa os movementos sociais e os homes de non tomar
conciencia das catástrofes que
están aí.
Se ben influído polo marxismo, para Mabille, «as transformacións materiais do medio
non abondan para crearen un
home novo nin para definiren
colectividades isoladas» ou
lembra o que moitos marxistas
esqueceron –e esquecen–: «a
función capitalista está submetida á obriga de contribuír á
transformación incesante >>>
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The Homens.

Galiza no MIDEM. A música galega estivo presente na última edición do
Midem, a prestixiosa feira da música que se celebra en Cannes. A Consellaría de Cultura levou, por segundo ano consecutivo, unha delegación que
inclúe varios dos empresarios máis sinalados do sector, un stand que publicitou a marca Galician Tunes –a identidade musical escollida para a proxección exterior– un CD promocional de artistas como Abe Rábade, The Homens ou Loretta Martin, entre outros.

cios públicos) e de crear as con- demostración de que «a eclodicións para que o movemento sión da filosofía é (...) a proba
revolucionario non se dedique da debilitación da relixión cosó a transformar o
lectiva». Non hai que
mundo, senón tamén a
esquecer as notas sovida. Para transformarbre xudaísmo e islamos a vida cómpre fuxir As páxinas
mismo, etc.
das relixións, xa que a dedicadas ao Como escribe Lusc de
relixión non «indaga cristianismo
Heusch «todo o pensanin busca a verdade, son dunha
mento de Mabille deanúnciaa».
nuncia a vaidade do etsinxeleza e
As páxinas dedicadas clarividencia
nocentrismo. A este
ao nacemento, difu- que converten respecto é tanto máis
sión e dominio do cris- a Mabille nun actual canto unha certa
tianismo, así como os dos grandes
perversión moral amemétodos posteriores pensadores do aza aprisionar a obra de
deste, son dunha sin- surrealismo”
Marx na filosofía evoluxeleza e clarividencia
cionista do século XIX,
que converten a Mabide onde é preciso libelle nun dos grandes
rala, co risco de a verpensadores do surrealismo. mos tornarse, a súa vez, un peso
Por outra banda, e na esteira morto (...) Pierre Mabille afirma
deste, avisa moi claramente: se que ningunha solución colectiva
o helenismo, o pensamento durábel poderá ser adoptada á
grego, «puideron penetrar fi- marxe do recoñecemento e da
nalmente nos nosos espíritos, consideración dunha dupla dié porque conteñen un conxun- versidade: a do ser humano e a
to de preocupacións que for- das culturas específicas onde esman o esencial da aventura te se enraízar».
X.G.G.
cristiá». Mais os gregos foron a

’’

>>> do mundo», función capitalista pola que en 1936 avisa
da decadencia do imperialismo británico e a súa substitución polo estadounidense en
poucos anos, non deixa de criticar o marxismo por esquecer
a importancia das relixións.
Do que se trata, mediante a descrición da civilización cristiá en
decadencia (un dos síntomas da
decadencia é a arquitectura:
cando a morada privada é máis
bela e impoñente que os edifi-

Xosé Manuel Budiño.

MÚSICA.

Modernidade
folk
Home
Autor: Xosé Manuel Budiño.
Editorial: Falcatruada.

Cómo se mantería acesa a nosa música de raíz sen músicos
como Xosé Manuel Budiño? O

JACOBO

seu último disco, Home, fusiona xa desde o primeiro tema os
efectos especiais das programacións con instrumentación
asumida como propia do ámbito folk, por suposto que con
gaita incluída. O malo é cando
o experimento se repite a si
mesmo en sucesivas gravacións, como lle está a acontecer a Budiño, que a cada nova
entrega ten máis difícil a capacidade de sorprender a un público receptivo á súa proposta
plenamente actualizada.
Se poidéramos facer abstracción das entregas anteriores, salientaríamos que Budiño ten as
ideas claras, pois é respetuoso
coa tradición e atrevido na innovación. Abonda con escoitar
o tema Ortegal para sintetizar
que o disco é tan compacto como o seu propio formato. A nutrida e cualificada nómina de
colaboradores non é incomenente para manter a liña tracexada polo compositor-instrumentista; pola contra, sae reforzada, xa que o protagonista é en
todo momento centro do seu
propio universo, clarividente de
máis para continuar a tarefa de
renovación permanente que algúns afeizoados reclamamos
para o feito musical en xeral.
Conformaremos, pois, todo o
antedito cunha saudábel salutación ao século XXI, en tanto
que continuador cronolóxica e
esteticamente do noso legado
ancestral, acorde coa imaxe
modernizante que xa desde a
portada do disco nos anticipa o
seu contido.
Xoán M. Estévez
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O IDIOMA
EN CAMPAÑA?
Nut Teatro en Escena Contemporánea.A compañía compostelá Nut Teatro participa co espectáculo Corpos Disidentesno VIII Festival Alternativo das
Artes Escénicas Escena Contemporánea. O festival acollerá un total de 39
compañías procedentes de 11 nacións. Corpos Disidentesserá representada
dende o 31 de xaneiro até o 3 de febreiro na sala El Canto de la Cabra.

Marcos Valcárcel

A

lguén introduciu o tema
dos idiomas na campaña
electoral: un auténtico desatino. Hai algúns puntos de confrontación que non deberían
caer nunca na area electoral,
dicía estes días José Antonio
Marina. Porque é o momento
da demagoxia, do titular sensacionalista, da simplificación
dos problemas complexos, da
manipulación, en suma, dos
sentimentos e paixóns dos
electores. Ese alguén que sacou ó estrado o tema do idioma foi Mariano Rajoy, seica
abraiado pola sorte do castelán
en Galicia, Euskadi e Cataluña
e desexoso de rebandar algúns
votos noutros espazos políticos a costa dese temor inducido (aínda imos botar de menos
a Fraga). Pero, de verdade, alguén pode crer que o castelán,
por exemplo, estea ameazado
hoxe en Galicia? Pódese vivir
con plena normalidade no noso país en galego? Pódese facer
o mesmo en castelán? Cal é, xa
que logo, a lingua discriminada e ameazada?
Eu non entendo esa estratexia
electoral. Hai unha semana un
amigo convidoume a xantar
nun céntrico restaurante de
Compostela. Nunha mesa,
moi perto, estaba Núñez Feijóo, con quen eu nunca falara.
Cando marchou, o líder do
PPG veu falar co meu compañeiro de mesa. Un chisco crispado, botoulle en cara ó meu
amigo que o estaban a presentar como inimigo do galego. O
meu amigo díxolle que non tal,
pero que as teses de Rajoy sobre o idioma non tiñan sentido
en Galicia. Núñez Feijóo replicou co “bilingüismo harmónico” e coa proposta do 50 por
cento para cada idioma. Pero,
ulo ese 50 por cento para o galego nos medios de comunicación, por exemplo? Temos o 50
por cento en galego na Xustiza,
na Igrexa, na televisión, no cine
ou na publicidade? Ula, pois,
esa idílica “harmonía” que
non se ve
por ningures? 

crítica

película dentro dese subxénero protagonista explica ao primeiben americano que é a da in- ro que cando unha bandeira se
vestigación civil e a investiga- pon así é que se está a pedir soción militar. A diferencia está en corro, porque se está perdido.
que estes militares viven baixo a Son pequenas cousas que aninfluencia de Irak, do mesmo dan ciscadas pola película e que
xeito que noutro tempo viviron sen elas estaríamos mirando
baixo a influencia de
unha máis de policías
Vietnam, os dous concomo calquera das duflitos básicos (os oucias que botan pola teO resultado
tros, Panamá, Granale. O resultado final,
da, mesmo os Balcáns final,
moralexa incluida, está
ou Afganistán son se- moralexa
nesa aparente indifecundarios). E é preci- incluida,
rencia, na naturalidasamente esta cualida- está nesa
de con que os soldados
de a que lle dá un valor aparente
aceptan o horror, o esindiferencia,
engadido ao tema.
panto e a tortura, coO protagonista é un ve- na
mo unha prolongallo militar, obviamente naturalidade
ción máis da cotidiados tempos de Viet- con que
neidade, como se a vinam, que investiga tei- os soldados
da xa só fose un xogo
mudo a morte do seu aceptan
de “plaiesteixon”. E
fillo, un soldado de o horror”
outro apunte imporIrak. A investigación
tante e vital na película:
vai facendo que afloa importancia do coren as vellas historias
rreo electrónico e a
de horror da guerra e
imaxe dixital. Se Vietos efectos devastadonam foi a guerra dos
res nunha xuventude que é pro- fotógrafos, dos grandes fotógratagonista e vítima ao mesmo fos, Irak, que é unha guerra sen
tempo. Seguramente hai outras prensa, sen mortos, sen imaxes
películas sobre este conflito que (polo menos na información
teñen máis pretensións didácti- americana) é a guerra das fotocas ou documentais (algunhas grafías por teléfono móbil. A
andan por algun cine adiante imaxe xa pode ser directa e poestes días), pero é precisamente demos asistir ao espanto no
o feito de que aquí a guerra é un momento: só se precisa ter saltelón de fondo, o que permite do e a batería cargada.
mostrar máis cousas con meJ.A. Xesteira
nos discursos.
Ao longo da película hai peque- PROPOSTA: Xa que esta fita
nas claves que nos van deixan- está –polo visto– baseada en
do claras as posicións dos auto- feitos reais, acudir unha vez
res sobre Irak. A referencia do
máis a internet e
vello soldado que lle conmeterse
nos
blogs dos solta a un neno o combate bíblico de David e
dados ameriGoliath (no val de
canos. A reElah, que da título) e
alidade supera á fica pregunta do neno:
“E por qué o rei deición. 
xou que combatese
David se era un neno?” ou a utilización final da
bandeira americana posta invertida,
xa que
o

’’

Charlize Theron e [abaixo] Tommy Lee Jones.

CINEMA.

Guerra e
misterio
con sutil
transfondo
crítico
No val de Elah
D i r e c t o r e G u i o n i s t a : Paul Haggis.
Elenco: Charlize Theron,
Tommy Lee Jones e Susan Sarandon.

O cine americano trata desde
hai anos de conxurar os seus
medos, os seus pecados e os
seus fantasmas bélicos con películas que son un “mea culpa”
na que non se aforran críticas
nin arrepentimentos. Compen-

dian, ademáis, un xénero dentro do grande cinema de guerra:
o xénero de cine bélico do momento. Claro que o momento
non é precisamente o que se pide cando o exército americano
(en colaboración necesaria con
outros países) se mete en guerras que están perdidas de antemán, seguramente para reactivar a súa economía ou para “ensinar democracia” (como se di
nun momento desta película).
Pero este filme non é propiamente cine bélico, xénero no
que, por outra parte, o seu director é un recoñecido guionista.
Estamos ante un thriller, unha
película de misterio case diría
que clásica, con todas as compoñentes: asasinado, investigación, cabos que se atan, e resolución con sorpresa final. Ademais, poderíamos enmarcar a
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FORTE PLURAL ACTUAL
Consérvase toda a semana
Consúmea toda a familia
Por só dous euros

SUBSCRÉBASE A A NOSA TERRA
Boletín de subscrición
Nome .................................. Apelidos ..................................................

Cód. Postal ................................. Teléfono ...........................................

............................................. Enderezo ................................................

Poboación ................................... N.I.F. ...............................................

...............................................................................................................

Provincia ..................................... País ................................................

Subscríbome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
 Galiza/Estado/Portugal 96 euros/ano, 48 euros/semestre.
 Europa 115 euros/ano.
 América 130 euros/ano.
a) Subscricións para o Estado español  Talón bancario adxunto.
b) Para o resto do mundo
 Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.

Pagamento domiciliado

 Cheque bancario adxunto.

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito
Visa Nº

Banco/Caixa de Aforros .........................................................................
Conta ou Libreta 

  

Titular .....................................................................................................
Poboación .................................... Provincia .........................................
Sírvanse tomar nota de atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao
meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

 VISA.

Atentamente (Sinatura)

   

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ....................................
Nome do titular ......................................................................................
Sinatura do titular (imprescindíbel):
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ECOS LUSÓFONOS

A DOLOROSA RAÍZ
DO MICONDÓ
Xosé Lois Garcia

A

poética de Conceição Lima (São Tomé, 1961) ten
destaque nesas precisións exaltadoras onde a palabra flúe en súas mais diversas soberanías. Falamos
dunha poeta emancipadora, de busca constante no contexto sãotomense; esa pequena illa do Atlántico africano;
ese universo tan fecundo onde a sensibilidade feminina
das súas poetisas revelan, nos seus cantos severos, épicos, dolorosos e de amor unha descuberta daquela sociedade mítica, temperada no seu labor agrario-mariñeiro.
Bastan catro voces, catro columnas indispensábeis que
fornecen a poesía de São Tomé e Príncipe: Alda do Espírito Santo, Maria Manuela Margarido, Olinda Beja e Conceição Lima. Esta última móstranos unha poética limpa,
sen sobresaltos, con un inventario singular como o que se
manifesta no poemario: A dolorosa raíz do micondó. As
raíces dunha árbore mítica, como é o micondó, representan a nudez dun pobo, o
prototipo dos grupos étnicos de São Tomé.
Conceição Lima ten prioridade en manifestar neste
libro a busca das raíces
que preservan ese memorial na que ela se sente liberada ao encontrar na
xenealoxía africana tantas
descubertas neses espazos
culturais e míticos na que
a sociedade africana se
mantén nesas raíces sacralizadas do micondó.
Discurso poético ou perfume poético para os seus
antepasados? Aquí esta
A poeta Conceição Lima, autora
todo no seu sitio, onde
sãotomense residente en Londres e
nada se esconde e todo se
xornalista da BBC.
codifica. A palabra poética
de Conceição Lima está
protexida polos códigos da ancestralidade da negritude.
Usamos este termo porque ela dimensiona os parámetros conceptuais da poesía negra en diversos campos.
Nos seus rexistros encontramos un escenario de incontinencias memoriais, en forma de crónica –como acostuman os poetas de São Tomé– dos seus antepasados vindos e idos de todas partes. Aquí é onde a súa poesía toma
un rigor poderosamente contaxioso de ver esa África profunda radiando unha cultura universalista. Diversos itinerarios étnicos, culturais e míticos da África total están
expresados en A dolorosa raíz do micondó. Dende esta
visión resúltanos prolífero que esta poeta que vive en
Londres, xornalista da BBC, constrúa ese universo integrado e equilibrado entre o home e a natureza sãotomense. Estamos falando dunha poesía na cal podemos
comprender varios itinerarios marcantes que nos veñen
dunha voz que nos adentra e integra nestas crónicas poéticas, suxeridas polo basto perfil empírico e, tamén, saudoso. Nada provén da improvisación, os matices expresan a realidade concertada e, tamén, transgredida.
Conceição Lima é unha das voces mais puras que lexitiman esa luz esplendorosa que a poética sãotomense está
emitindo. Por iso é que moitos lectores da literatura africana de expresión portuguesa están atentos á produción
que nos vén desta autora sãotomense.G

Cen anos
de A Nosa Terra en imaxes
Estréase o filme que
percorre a andaina do
periódico dende a
fundación até a súa
etapa actual
M.O.

O logotipo creado por Francisco Leiro para conmemorar o
centenario de A Nosa Terra
xorde sobre as notas que expele
a gaita de Xosé Manuel Budiño.
Entre o son, recupérase a voz
inconfundíbel de Castelao para
introducirnos no documental
producido por IB Cinema e a
Televisión de Galicia. O director, Xosé Bocixa, explica que o
documental abrangue de xeito
cronolóxico as distintas etapas
da cabeceira, “malia que en todas elas non modificou o
nome, poderemos apreciar as
diferenzas e os puntos comúns
do xornal dende a época de Solidaridad Gallega até hoxe”.
Co fin de transmitirlles aos espectadores os trazos de cada un
dos momentos do xornal, o
equipo de produción entrevistou ao longo de tres meses persoeiros que narran as súas impresións sobre as distintas etapas de A Nosa Terra. Os
testemuños de Xusto Beramendi, Bieito Alonso, Francisco F. del Riego, Isaac Díaz
Pardo, Xosé Neira Vilas, Margarita Ledo, Enrique Acuña, Pepe
Barro, Afonso Eiré, María do
Carmo García Negro, Pilar Gar-

O documental recrea as distintas etapas do semanario.

cía Negro, Francisco Rodríguez, Pepe Puga, Gustavo Luca
de Tena, Xan Carballa e Miguel
Barros tecen na música de Roi
Gil os cen anos do periódico.
“Tratamos de reflectir os momentos bos e os malos, os temas intocábeis que por aqueles
tempos só collían na axenda de
A Nosa Terra, as diferenzas internas, os intres nos que o periódico non gozaba da empatía
dos gobernos...”, apunta Bocixa. Para artellar o contexto ao
longo de cen anos, empregáronse imaxes de arquivo con
informacións e fotografías do
xornal, “que simbolizan cada
época, porque é complicado
abranguer todo un século”.
O GALEGO E A POLÍTICA. Xosé Zapata, produtor do documental,
revela que o fío condutor é o galego, “sobre todo, facemos fincapé en que A Nosa Terra foi o
único periódico que defendeu

en galego a difusión da actualidade”. Non obstante, o documental non esquece a faciana
política, “falamos sen trabas sobre a cuestión ideolóxica”, di
Zapata. Tanto Bocixa como Zapata subliñan a defensa da cultura e da lingua como “os sinais
identitarios do periódico”.
Os cen anos de historia abranguen os fitos da nova etapa, como o nacemento do xornal dixital, a celebración do centenario e as homenaxes e galardóns
que recibiu nos últimos meses
A Nosa Terra. Os últimos tempos péchanse coa gaita de Budiño e cunha adicatoria “a todo
o xornalismo feito en galego”.
En voz do produtor, “o documental era necesario, porque A
Nosa Terra tamén é memoria
histórica”.G

?

ARA SABER MÁIS?
Sábado 2 de febreiro. 16 horas.
“Galicia Documental”. TVG.
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Fran Bueno
‘O cómic galego está de moda,
pero este boom
vívese noutras partes do Estado’
Óscar Ibáñez, director
musical de Pai da cana

‘Reivindicamos
as charangas’
M.B.

Veñen de presentar Paidaca na12 (Edicións do Cumio), un
disco que recolle 12 anos da
banda sobre os escenarios.
Que vai topar o público?
Cunha nova formación, o traballo revisa o repertorio que
nestes doce anos Pai da cana
foi reunindo en maquetas inéditas, en gravacións para concursos e directos. A idea que
perseguíamos pasaba por presentar os novos membros sen
esquecer a traxectoria da banda e dos músicos que por ela
pasaron e reivindicar as charangas como formacións autenticamente galegas. o disco
reflicte ademais as mudanzas
que sufriu Pai da cana, a evolución e a consolidación dun estilo e duns obxectivos.
Tiran da estética das charangas
de finais do XIX e principios
dos XX, mesmo no vestiario.
Recollemos o repertorio destas
formacións, tanto das charangas americanas como das galegas, para dar unha visión de
conxunto, porque ao noso ver
inscríbense dentro da musica
tradicional.
Non pretendemos facer un
grupo folk, senón que buscamos manter a estética destas
formacións sempre baseándonos na investigación. As charangas son formacións anteriores incluso aos cuartetos de
gaitas, que co tempo foron
substituídas polas orquestras.
Haberá segundo disco?
A acollida deste disco está a ser
boa. De momento, topámonos
na fase de formulación do seguinte. Gravarémolo no inverno de 2008 e pensamos que
pode estar nas tendas en
2009.G

OTTO / A.G.N.

M. B.

Debuxante e ilustrador, Fran
Bueno (Compostela, 1967) é o
único autor galego asentado
profesionalmente no sector comercial estadounidense. Os
seus primeiros traballos apareceron en publicacións como
Totem, Frente Comixario e Diario 16. O pasado fin de semana
viaxou ao Festival de Angoulême como integrante da delegación galega, xunto a Javi Montes,
Miguel Porto e Carlos Pardo. Esta é a primeira vez que a banda
deseñada galega ten stand propio na cidade francesa.
Cal é o balance despois de Angoulême?
Acadamos os obxectivos marcados: iniciamos relacións con
editores e conseguimos pechar
tratos co Saló del Cómic de
Barcelona e de Angoulême.
Ademais percibimos o interese
do público polo que se está a
facer en Galiza.
Consolidase o cómic galego como etiqueta de proxección internacional?
Estamos dando os primeiros
pasos, pero penso que a consolidación pasa pola presenza de
autores galegos no estranxeiro.
Esa liña de traballo iniciouse
con Miguelanxo Prado, Das
Pastoras e Carlos Portela e seguimos nela aínda que cómpre
que saian máis debuxantes e

que reciban apoios. Non só me
refiro ás axudas institucionais,
que xa se están ofrecendo e que
teñen utilidade en canto a visibilidade e a publicidade, senón
a dos editores.
Tense falado moito do boom
do cómic galego. Vívese real mente un estoupido de creatividade ou cómpre falar máis
ben dunha “revolución silenciosa”?
A situación actual responde ao
traballo silencioso realizado por
moita xente durante moitos
anos. Non hai que esquecer a
colaboración do concello da
Coruña no Viñetas desde o
Atlántico, da Casa da Xuventude de Ourense nas súas xornadas de banda deseñada e a do
concello de Cangas para o seu
salón. Todas elas propiciaron a
creación dun ambiente de colaboración entre os autores que
favoreceu a aparición de novos
proxectos. Non cabe dúbida

’’

O pasado fin de semana viaxou
ao Festival de Angoulême
como integrante
da delegación galega,
xunto a Javi Montes, Miguel
Porto e Carlos Pardo”

que foi un proceso de anos, que
posteriormente saltou á exposición pública. Semella que os
autores galegos, polo tratamento de crítica e festivais, están de
moda, pero este fenómeno dáse noutras partes do Estado.
O certo é que se se bota a vista
atrás máis dunha década tópase
un panorama bastante reducido en canto a autores e obras.
Cal sería o detonante que puxo a
banda deseñada galega no
mundo?
O cambio prodúcese cando os
novos autores foron capaces de
unirse en colectivo e conseguiron ter presenza en Barcelona.
Pode dicirse ademais que a partir da revista Golfiño e da creación dos colectivo Bd Banda e
Polaqia xerouse unha nova actividade e a aqueles francotiradores dos oitenta sumóuselle unha
nova fornada de debuxantes.
Como comentaba, gran parte
da actividade comiqueira en
Galiza artéllase ao redor de dúas agrupacións de autores, Polaqia e BdBanda. Salvando as
diferenzas, pode dicirse que
substitúen a axencias como
Norma nos anos 70 e 80?
Non, aínda estamos a outro nivel. Norma é unha industria
editorial potente que se preocupa polos cómics. Polaqia e
BdBanda aínda non son industria. As editoras importantes

galegas non se preocupan da
banda deseñada nin de ampliar mercados.
Comezou a ser coñecido polos
seus traballos en publicacións
underground. Os fanzines son
un bo campo de iniciación?
Para moitos debuxantes si. A
min non me interesan moito
porque supoñen retardar a entrada profesional dun ilustrador.
Non acepto que con 28 anos esteamos publicando de balde. En
Galiza o problema xorde cando
queres iniciarte como profesional, porque non podes. A solución pasa por saír fóra.
Mentres outros se instalaron en
Madrid e Barcelona, vostede foi
dos primeiros en traballar con
guionistas norteamericanos.
Internet fixo posíbel que todo
ese fervedoiro de autores comezase a colaborar e a producir no exterior. Hai un ano que
rematei o meu traballo cos Estados Unidos e agora estou
noutra obra que tamén se publicará no mercado americano.
Esta nova historia, que non ten
data de entrega e abandona a
temática dos superheroes, é a
máis persoal das que levo feitas.
Temos Retranca, pero son poucas as publicacións para nenos?
Topámonos na fase inicial pero
autores hai a moreas. Só están
esperando cobrar por ese traballo, aquí e no resto do Estado.G
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A casa da Mangallona
Arte e maxia danse a man en Coiro
Aldara Domínguez

H

ai un lugar na parroquia de Coiro,
en Cangas do Morrazo, onde a creación e a ilusión únense nunha
mesma realidade. Baixo o
nome de A Mangallona érguese unha gran construcción
de pedra, no alto do outeiro,
entre as árbores. É a casa museo de Camilo Caamaño Xestido, pintor, mecenas e dinamizador cultural: “Estas terras
sempre tiveron algo de maxia,
até os nosos días”, sostén.
Aberta a quen queira visitala, A
Mangallona ofrece unha das coleccións máis importantes da
bisbarra, con máis de 10.000 pezas, na maior parte da autoría de
Caamaño, amosando o evoluir
do seu estilo pictórico dende os
anos 60 até hogano: comeza na
sala do soto cun realismo popular, para virar cara á abstracción
nas décadas dos 70 e 80, exposta
no primeiro andar: “Supón un
berro de resistencia ante a inxerencia no mundo da creación
das grandes escolas americanas, que introduciron o concepto da especulación na Arte”.
De seguido, fai unha incursión
no construtivismo enfrontado a
retratos étnicos hiperrealistas. O
terceiro andar é máis persoal:
Recordos, homenaxes ao labor
de Camilo Caamaño e cadros
cun significado especial.
Na sala principal deste piso pódense consultar ao redor dun
milleiro de obras de diferentes
artistas galegos e doutras nacionalidades: Juan Lameiro, Ángel
Botello, Pedro Alburquerque,
Mauro Silva, Larra, Toberto,
Clavijo: “Todas teñen detrás
unha historia, unha anécdota.
Algunhas son compradas e outras son produto de intercambio con centros de Arte. Téñolle
especial agarimo a un lenzo de
Jean Durceuex, medalla de ouro
en París en 1933, que pertenceu
aos fondos do Louvre”.
O percorrido remata na cuarta
altura, as estancias máis íntimas da casa: o baño, o recibidor e o do dormitorio. En todas
as paredes colgan cadros, foto-

Cruz invertida na lápida da Rosiña, sobriña da Mangallona. Esculturas de Camilo Caamaño [á dereita]

grafías ou ilumínanse con frescos, onde dominan os autorretratos de Caamaño. Unha
cama de madeira nobre preside unha alcoba multidisciplinar con cadeiras de brazos,
unha mesa de traballo e a televisión. Todo orientado cara
unha enorme fiestra sen cortinas, aberta á finca: “Aquí é
onde estou máis cómodo para
debuxar. É o meu estudo de inverno”, recoñece o artista.
Xunto a casa, perfectamente integradas na paixase, atópanse
dúas construcións máis: a antiga
capela, agora Casa do Artista, e a
Pedra Moura, esta última aberta
aos colectivos que queiran facer
uso dela para organizar actividades ou xuntanzas: “Chámase
Pedra Moura porque no seu
centro, a xeito de mesa redonda

coloquei unha pedra, en forma
de ara, popularmente coñecida
por ese nome, da que dicían estaba maldita. Foi arrancada dun
grande rochedo ao caerlle un
lóstrego. Sempre me chamou a
atención. Levaba toda a vida
atravesada nun camiño dunha
eira familiar. Pedín os permisos
para trasladala e dinlle a categoría que merece. O meu pai pensou que toleara, pero despois estivo moi satisfeito co seu novo
asentamento”.
A Mangallona representa un
símbolo da Cultura: “É o meu
mundo particular, unha filosofía propia de vida”, suxire Caamaño, mecenas de iniciativas
coma a Serenísima Orde dos
Cabaleiros da Pedra Moura,
formada ao redor do augardente, que divulga os produtos

galegos e do norte portugués,
xa sexan culturais, gastronómicos ou doutro tipo. Os confrades reúnense na casa de Coiro
todas as noites de San Pedro
para ser purificados co lume.
Pese a todas as actividades desenvolvidas dende este centro,
promovidas e costeadas por Caamaño, ningunha administración amosou o seu interese por
colaborar cos proxectos: “Non
quero pedir esmola. Son de sobra coñecidos os actos que se levan a termo na Mangallona”.
Este abandono por parte institucional xa ten ocasionado as
primeiras perdas: Os premios
da Luz, entregados na noite de
San Xoán, tras un fastoso espectáculo, seguido dunha cea multitudinaria, deixaron de celebrarse tras once edicións, xa que

ninguén tomou o relevo: “Era
un recoñecemento á valía dos
galegos nos diferentes ámbitos
da vida. O último galardón recaeu, en 1999, nun investigador
da Universidade de Texas”,
lembra. “Estou orgulloso de que
esta casa sexa un lugar de encontro de culturas. Por aquí pasaron Laxeiro o Paco Rabal, entre outros”.
Catro andares, dez salas, tres
construcións. Nada é casual na
Mangallona, todo ten un significado. Tras subir as escaleiras
pétreas do soportal, o único
que se conserva da época medieval, un baixo relevo representa a Caamaño ante un altar,
recibindo o poder da Mangallona, xa de que de por si, a casa
conta cunha historia que completa o círculo.G
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Obxectivo
da Inquisición
A Mangallona únese os personaxes relacionados coa bruxería
que teñen Coiro como sémola
das súas historias. Ben sexa
pola fraga, pola pozas de auga
ou polas praias, o certo é que a
parroquia canguesa fíxose famosa polas persecucións da Inquisición perante o século XVII:
María Soliño, Catalina de la Iglesia, Elvira Martínez ou María
dos Santos foron algunhas das
acusadas e xulgadas por bruxas, que tras ser sometidas a
tortura confesaron os máis incríbeis crimes; ou o frade Martín
Pelagio, acusado de acudir as
xuntanzas das bruxas os sábados a media noite, cando a
campá de Coiro tocaba soa.G

Historia dunha bruxa
A historia da casa de Coiro
foi transmitida pola tradición oral, de xeración a xeración. O primeiro morador
coñecido foi o capitán Juan
Fraga, que no século XVIII
levantou a construción sobre un asentamento anterior, posibelmente medieval. No XIX, a parroquia canguesa estaba divida entre os
marqueses de Santa Cruz, a
quen lles pertencía o sur; e a
familia Fraga, dona no norte,
que incluía o monte e a fonte
de auga. A última habitante
da casa foi, a finais do XIX,
Leonor Fraga, chamada a
Mangallona: “Era unha mu-

ller libertina, adiantada ao seu
tempo, que lle gustaba gastar
a súa fortuna en festas e en esmorgas. Era defensora do
amor libre e o seu xeito de
vida alarmaba a moitos”,
conta Caamaño, quen data a
súa morte ao redor do 1925:
“Nese ano está rexistrado que
Manuel Viveiro García, foi encomendado xunto ao consello do pobo (o crego, o mestre
e o vello) a entrar na casa da
Mangallona, xa que ía tempo
que non se sabía nada dela.
Cando entraron, atopárona
morta e, segundo conta a
lenda, unha serpe saíulle da
gorxa para escapar pola bo-

invertida; e a outra descansa
na sala do soto”, conta CaaBorralleira por onde fuxiu a serpe da Mangallona. Sala da Pedra Moura [arriba]. maño e afirma que na súa infancia aínda se temía a casa:
A designación dunha comi- “Dicían que estaba enmeisión popular para entrar na gada, chamábanlle a casa das
A última habitante da casa foi,
Mangallona débese ao temor bruxas ou das luces. Pasou déa finais do XIX, Leonor Fraga, que espertaba entre os veci- cadas abandonada. A min
chamada a Mangallona:
ños: “Nos últimos anos, Leo- sempre me fascinou. Come“Era unha muller libertina,
nor rodeárase de xente es- cei a mercar os terreos lindeiadiantada ao seu tempo”
cura, relacionada co mundo ros, até que a inicios dos 80 fída maxia. Chegouse a dicir xenme coa casa e a esencia da
que se realizaron sacrificios Mangallona entrou en min”,
humanos: O de Rosiña, unha sostén Camilo Caamaño, que
sobriña con algo de atraso, e a destaca como tras a celebrasúa filla, Marina, froito dunha ción da primeira edición dos
rralleira. Ante isto, Viveiro das esmorgas nocturnas que premios da Luz, que constiGarcía berrou: O corpo co- se vivían na casa. Unha está tuíu a inauguración oficial,
rrupto descansa en paz por- enterrada baixo un limoeiro e apareceu unha serpe aos pés
que o demo xa o abandonou”. na súa lápida hai unha cruz do anfitrión.G

’’
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Oferenda
a San Ramón,
de Francisco Asorey.

O museo
do torques de
M. Barros

C

on máis de 1.800
gramos de ouro e
211 milímetros de
diámetro, o Torques de Burela
convertese no máis grande de
Galiza. Foi atopado por casualidade por un agricultor da vila en
1945 no Castro de Burela e formou parte da colección BlancoCicerón e, posteriormente pasou á Gil Varela. Na actualidade
é a xoia da coroa do Museo Provincial de Lugo, unha entidade
que cumpre 75 anos dedicada á
historia e a arte do país.
A historia do Museo Provincial
de Lugo ábrese en 1932 co
acordo da Deputación Provincial de Lugo de crear un espazo
no que reunir e protexer os
bens de patrimonio cultural lucense. Pero tamén arranca co
rexistro dun bargueño cedido
por Manuel Pardo Becerra o 1
de xullo de 1932, un móbel escritorio do século XVIII de escaso valor, que pode gabarse de
ser o primeiro obxecto rexistrado do museo. Todo, porque a
traxectoria do Museo Provincial de Lugo non pode separarse da historia dos seus fondos.
Declarado Ben de Interese Cultural en 1962, o museo preséntase como unha porta aberta ao
pasado. As súas salas permiten
ao visitante achegarse tanto á
prehistoria, a través dos restos
arqueolóxicos recollidos nas alas
norte, leste e sur do claustro, como á pintura relixiosa do século
XV ou ao traballo realizado na
Real Fábrica de Sargadelos.

Precisamente, a sección de
pintura sacra protagoniza
unha das anécdotas menos contadas do museo.
Segundo explican os responsábeis da entidade,
durante anos moreas de
beatas entraron para rezarlle aos santos da súa
devoción. Ao remate, ante a sorpresa do persoal
do museo, deixaban moedas diante dos cadros.
Entre as exposicións permanentes, cómpre destacar a dedicada ás pezas de
ouro e prata datados da Idade de Bronce e a Cultura
Castrexa, na que figuran torques, arracadas
e brazaletes. A xoia da
coroa é o torques de
Burela, o máis grande
de Galiza con 211 milímetros de diámetro.
Foi atopado por casualidade por un agricultor en 1945 na Castro
de Burela e pertenceu
á Colección BlancoCicerón antes de pasar a Gil Varela. A
peza corresponde
ao século III a.C..
Entre os fondos tamén se inclúen mosaicos romanos e a estela
funeraria de Crecente. Singular
polo seu tamaño, esta peza fai
referencia a unha muller celta,
demostración da rápida adaptación das elites dos pobos prerrománicas aos ritos romanos.
Para o deputado delegado da
área de cultura, Antonio Veiga
Outeiro, o museo ten un significado especial. Como el mesmo

O museo desenvolve actividades con escolares.

consagrados como Colmeiro,
Caxigueiro, Sotomayor,
Pérez Villamil, Fierros,
así como outros procedentes doutros
puntos do Estado. Aínda
se poden
contemplar a
colección de debuxos realizados
por Castelao, e tamén os augafortes de
Castro Gil, as pezas de
Rodríguez Corredoira e
de Xulia Minguillón,
entre elas A escola de
Dolorinas.
explica, no tempo que a provincia
tiña
pouca actividade relacionada coas diferentes disciplinas da arte “o museo foi o facho cultural” de referencia. Polas súas salas pasaron
as creacións de autores galegos

RETÍRASE O MUSEO NELSON ZÚME.Unha das
curiosidades que
fixo singular ao
Museo Provincial
durante a última década foi precisamente ter albergado dentro das súas instalacións
o museo Nelson Zúmel. Este
pequeno espazo dentro do Pro-

vincial exhibía ao redor de 160
obras de pintura española do
século XIX e XX dos fondos do
propio Nelson Zúmel. A partir
deste mes o Museo de Lugo
non exhibirá estes fondos, devoltos ao coleccionista.
A falta de espazo para a exhibición dos propios fondos están
detrás dunha decisión que se
inscribe dentro das novas liñas
do traballo da entidade, entre as
que tamén se contempla o nomeamento dun director. Con
todas elas e como explica Antonio Veiga Outeiro quere achegarse a arte ao cidadán e abrir as
portas a un pasado que non
sempre tivo oco nun museo.
A HISTORIA DAS PEDRAS. As paredes que na actualidade albergan os fondos do Museo Provincial de Lugo non foron sempre as mesmas nestes 75 anos.
En 1932, tras o acordo de creación do museo por parte da
Deputación de Lugo, as obras
exhibíronse por vez primeira
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Estela de Crecente
de época romana.

A coroa de fogo

museo
ues de ouro
no Pazo de San Marcos. Baixo
a dirección de Luís López Martí, materializábase así o desexo
da Administración de reunir e
protexer o patrimonio cultural
lucense ao tempo que se achegaba ao público materiais históricos, artísticos e arqueolóxicos até aquel momento dispersos en coleccións particulares.
O ano 1957 marca un punto de
inflexión dentro da historia do
museo. Ante as limitacións de
espazo e o incremento dos fondos, é necesario trasladar o museo ao antigo convento de de
San Francisco. Conservando
tres dependencias deste vello cenobio (cociña, claustro e refectorio) o arquitecto vigués Manuel
Gómez Román (1875-1964) deseña un novo edificio
con aires de pazo galego. A inauguración correu a cargo de Carmen
Polo, a muller do ditador
Francisco Franco.
A finais do século XX, en 1997,
o museo sofre a súa ampliación máis ambiciosa, seguindo
o proxecto de González Trigo.
Inauguradas polos Duques de
Lugo, as novas instalacións
acollen ademais da Sala de
Mosaicos, unha gran sala de
exposicións temporais e outras
dependencias destinadas a almacén e usos diversos.
VISITAS ILUSTRES. Moitas foron
as personalidades que visitaron o Museo Provincial de Lugo como así testemuña o seu libro de visitas e as dedicatorias
alí deixadas. Con data do 20 de
agosto de 1966 aparece unha

das máis destacadas e das poucas que se redactaron en galego na época. Leva a sinatura de
Virxinia, viúva de Castelao. Na
páxina aínda se pode ler a súa
mensaxe: “coa miña afervoada
emoción na miña visita a este
museo, que me interesou sinceramente. Deixo constancia
coa miña firma”.
Nestes 75 anos tamén percorrerían as diferentes estancias do
museo Quiroga Palacios, Luís
Seoane, Rafael Dieste e moitos
outros creadores que destacaron no panorama artístico galego.G

Actualmente o museo está
ubicado no antigo convento
de San Francisco. Del consérvase o refectorio, a cociña e o
claustro, declarado Ben de Interese Cultural en 1931. Aquí
exhíbense coleccións de reloxos de sol, epigrafía romana e medieval, heráldica e sarcófagos. Un
deles, o sarcófago de
Frei Andrés, está rodeado pola lenda,
recollida na literatura, da mitra
de ferro ardente. A tradición

di que un dos Condes de Lemos matouno colocando unha coroa ardendo na cabeza
do relixioso tras descubrir
que, na súa ausencia, se excedera coa súa filla.
Segundo os responsábeis do
museo, nos últimos anos incrementouse considerabelmente o número de doazóns
de coleccionistas. Obras de arte e documentos pasan agora a
formar parte dos museos como no pasado foron parar aos
fondos da Igrexa, principal receptora durante séculos deste
tipo de obxectos.G

Actos do 75 aniversario
Baixo o lema Ronsel de futuro e dende o pasado 28 de febreiro de 2007, está en marcha o programa de actos
conmemorativos cos que o
Museo Provincial quere celebrar o seu 75 aniversario.
Coa dupla intención de
achegar o patrimonio ao público e renderlle homenaxe a
figuras ligadas ao museo, até
o 10 de xaneiro de 2009 desenvolverase toda unha programación que inclúe exposicións, a edición de revistas
e publicacións, conferencias
e proxeccións así como a
creación de páxinas web para o resto dos museos da Rede Museística Provincial e
realización dunha escavación no claustro.
Artistas da altura de Caxigueiro, Cristino Mallo, Guerreiro ou Monteserín contarán coa súa propia mostra,
entre as preto de corenta programadas que queren destacar a obra e a traxectoria de
creadores do país. O museo
ofrecerá ademais un percorrido ao redor dos enredos
dos nosos avós en Xoguetes
esquecidos e porá en marcha
tamén Libros do demo: grimorios e ciprianillos e Himno. Os tempos son chegados.
En paralelo, baixo o título Libro de Ouro do Museo Provincial de Lugo estase a elaborar unha publicación que
recolle a historia da entidade, as súas coleccións e edifi-

cios e a memoria de todas as
persoas que dedicaron parte
da súa vida á institución.
Tamén se publicarán un número monográfico correspondente ao 2008 do Boletín
do Museo, a recreación literaria 75 caras 75 autores, así
como un estudo sobre o
claustro de San Francisco e

Cadeado
de truco
de época romana.

O cine documental en Lugo.
Todos os días 10 de cada
mes, das 20 ás 24 horas, proxectarase sobre as fachadas
do museo imaxes de cadros
e de obras que alberga. Con
esta iniciativa perséguese
“traspasar simbolicamente
os muros” e rachar así o concepto de espazo pechado.
Ademais está en marcha o
Cartafol do Museo: Guía fotográfica do Museo Provincial
de Lugo, unha colección de 75
láminas de pezas significativas da entidade que se están a
repartir entre os visitantes.G
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A videocreación nos felices 80
Lara Rozados Lorenzo
Mark Ritchie [FOTO]

iccións analóxicas.
O vídeo na Galicia
dos 80 é unha mostra que estará no
CGAC até o 27 de
abril. No soto do edificio de Siza
viaxaremos no tempo, non se
sabe se cara diante ou cara atrás:
cara a unha década revulsiva na
nosa cultura, un novo terreo da
experimentación artística, por
medio dun percorrido a través
de case unha vintena de pantallas, dende os Súper 8 de Rompente até un espazo documental que recolle as achegas de creadores como Xavier Villaverde
ou Ignacio Pardo.
Comeza nos oitenta un período de efervescencia cultural en
Galiza que frutificará na creación de novas linguaxes, o emprego de novos soportes e a
creación de vangardas artísticas en toda regra. O fervedoiro
que ten o seu epicentro expansivo en Vigo caracterízase por
dúas virtudes: a súa enorme
transversalidade a través de todas as disciplinas artísticas, canalizando a poesía na plástica
ou a imaxe na música, e o carácter colectivo. Os nomes
propios dos artistas brillan a
carón dos grandes movementos e grupos: Atlántica, Rompente, Ronseltz, A carón...
Coma se rebentasen logo de
medio século oprimidas polo
xustillo do franquismo, as artes
rompen cos códigos, coas fronteiras entre xéneros, e coa norma: punk e transgresión arrincan as letras, os acordes, a fotografía ou a pincelada do canónico, e a experimentación vai
máis alá do contido e da estética: ao soporte. A cámara, de súper 8 ou de vídeo, achega a posibilidade de xogar con todos

F

25x24, de Antón Caeiro.

os códigos. É difícil aínda o acceso á produción de cinema,
pero non hai problema: se non
dá a vida para naceren cineastas, nacen videoastas. Na década do 84 ao 95 eclosiona a videocreación en Galiza: Madrid
espílese e comproba con
abraio que naquel recuncho do
Estado que imaxinaba con cara
de “señora vestida de negro”,
hai creatividade a esgalla, e as
producións desta época chegan á Documenta de Kassel.
Nomes que hoxe asinan éxitos
da carteleira apostaban daquela polo performático, polo happening, pola acción. Democratízase o acceso á ferramenta, ao
cambiar a xestión cultural institucional no 83: comezan as
subvencións a proxectos audiovisuais ou o programa Vídeo na escola. Así botan a andar no 84 as I Xornadas de Vídeo e Cine do Carballiño.
A mostra, a iniciativa
do equipo de investigación DX7 Tracker
da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e co profesor
Fernando Suárez
Cabeza como
comisario,
naceu da
vontade
de esca-

ravellar no “iceberg sen base”
do que falaba Manuel González no artigo Videocreación en
Galicia, publicado no catálogo
do Festival de Tolosa no 89, para se referir á nova vaga artística
do momento no noso país.
Coutouse, para iso, unha década clave: dende os primeiros
Súper 8, do 84, até dez anos
despois. A partir do 95, para a
idea do comisario, opera unha
nova xeración de videocreadores con parámetros diferentes.
Entramos logo na sala do mundo analóxico, da experimentación coa Súper 8 e o VHS.
DA HOMENAXE AOS MELIÉS ATÉ O FUTURISMO. Comeza a chegar unha nova ferramenta, que deseguido se incorpora para xogar
coas transfronteirizas disciplinas artísticas: a pintura, a fotografía, o cinema e a poesía conflúen diante da cámara. Non
hai límites. O percorrido da exposición
está formulado de
xeito cronolóxico,
para que nada
máis entrar topemos cos Homes
obxectos de Xulio
Correa, Vari Caramés e Luís Bericua.
Un home pare unha cigala pola boca, “a ficción apo-

Galicia, sitio distinto, de Antón Reixa.

derouse da vida cotiá”. Ao carón, Striptease, un film didáctico, de Manuel Romón (coas
indicacións de Julián Hernández escritas ao lado, nun folio,
a xeito de testemuño documental das orixes da obra), é
tamén un xogo do Súper 8 co
especular, coa ollada e o seu
obxecto, coa nudez.
Logo do Súper 8 chegamos ao
gran fito do 85: a paradigmática Veneno Puro, de Xavier Villaverde, chega a Kassel no 87,
logo de pasar por Donosti, Locarno, A Haia, Berlín... Un
aquel onírico e futurista, nunha narración que acada carácter de metarrelato, abriu a porta á difusión internacional,
xunto con Denantes, de Manuel Abad. De Villaverde poderemos ver tamén Viuda Gómez e hijos, un experimento co
negativo e a colorimetría inspirado na banda punk coruñesa
do mesmo nome.
Cunha estética semellante á de
Veneno puro, 25 x 24, de Antón
Caeiro, lembra ao Arrebato de
Zulueta e mesmo ao primeiro
Almodóvar: un pouso da intimidade persoal resucita no
material fílmico. O autor saca
algo de si para visualizalo, nunha ollada introspectiva e fragmentaria, un collage de imaxes. Comparte o diálogo co cinema Xosé Búa en Branca noite, cando acode a Cidadán Kane, desmóntaa e volve cociñar
as súas pezas. Tamén en Teoría relativa, Búa recorre á iconicidade de Marilyn Monroe ou
da Viaxe á lúa de Méliès. A homenaxe metacinematográfica
está tamén presente en Durme, Rainer, xa estás morto, a
chiscadela de Antonio Segade
ao imparábel Fassbinder.
De Manuel Abad poderemos
ver Prólogo e Denantes, esta

última unha reflexión sobre a
morte escollida polo propio individuo, a través de suicidas
ilustres, ademais do exercicio
de “zapping” 365, ou o

apocalíptico Hardo na sección
de vídeo á carta. A plástica pictórica, a ollada e o ollo centran o
Parpadeo de Ignacio Pardo.
Hai tamén pulsión escópica,
desta vez directamente verquida sobre o corpo, sobre o desexo sexual, en Triángulo, do
mesmo autor. Xogará despois,
xa no 88, coa animación e a estética da maquinaria en Antípoda. Daquela emprega a infografía, á que volverá recorrer en
Carne Viva e Ojo de pez. Demetrio Rodríguez e Guillermo Re-

Denantes, de Manuel Abad.
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80
presa empregan xa efectos visuais innovadores en Valle de
lágrimas. Numeralia, de Eloy
Lozano, é unha

experimentación estética pura:
o aleatorio, a entropía, o azaroso son reflectidos

con técnicas case artesanais.
VIDEOINSTALACIÓNS E, MESMO, VIDEOCLIP. Amais das seccións de Súper 8, Vídeo e o Espazo Documental, un apartado de vídeo
instalación recolle a pictorialista A montaña disoluta, de Antón Mouzo, La, unha reflexión
de Demetrio Rodríguez sobre
os discursos televisivos, ao pouco de nacer a CRTVG, e tamén
Cota de pantalla, de Reixa, que

afonda na accesibilidade do
medio, pero dende o outro lado
da pantalla, da beira dos obxectos cotiáns que son iluminados
pola pantalla.
Chegamos ao Reixa que viña de
Rompente e lle puña voz aos Resentidos: os videopoemarios
Ringo rango e Salvamento e Socorrismo, que poderemos ver na
sección de Vídeo á carta (xunto
con Galicia, sitio distinto) mesturan poesía, música e imaxes tan

contundentes como Reixa con
dengue e saia diante dun pano
palestino. Comeza a xogar co
concepto de videoclip, e Tacón,
punta, tacón convértese en
mantra dunha xeración. Xa daquela ardía Galiza con algo máis
que lume forestal... Até ben entrada a primavera, teremos
oportunidade de achegármonos ao CGAC e gozarmos dun
percorrido por esta década de
creatividade frenética.G

’’

A pintura, a fotografía,
o cinema e a poesía conflúen
diante da cámara.
Non hai límites. ”

Veneno Puro, de Xavier Villaverde.

Salvamento e socorrismo, de Antón Reixa.

’’

Na década do 84 ao 95
eclosiona a videocreación en
Galiza: Madrid espílese e
comproba con abraio que
naquel recuncho do Estado
que imaxinaba con cara de
‘señora vestida de negro’ hai
creatividade a esgalla.”
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Os Bolechas
practican as
tres “R”

Rías Baixas
Vinhos Verdes

Usar o carriño da compra ou
bolsas de tea en lugar das de
plástico, mercar froitas a granel e produtos envasados en
vidro, recuperar dos caixóns
os panos de mesa, e cociñar
unicamente os alimentos que
se vaian comer, son algunhas
das pautas e consellos da
campaña “Como producir
menos lixo”. Esta iniciativa,
protagonizada polos Bolechas, vén respaldada polas
Consellerías de Medio Ambiente e Educación, a Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) e outras entidades públicas e privadas de
xestión de residuos como Urbaser, Cespa e o Consorcio
das Mariñas, vinculadas a
planta de Nostián, e a Mancomunidade de Concellos do
Barbanza e Fomento de
Construcciones y Contratas
asociadas á planta de compostaxe de Lousame, que,
preocupadas pola falta de
sensibilidade na poboación
queren que o lema de “reducir, reciclar e reutilizar” estea
presente en todos os fogares
galegos.
O colexio Irmáns Villar de Ourense foi o punto de partida e
de presentación deste plan

que ten por obxectivo a redución de residuos nos fogares
galegos a partires da difusión
dunha serie de consellos incluídos na edición do libro
“Os Bolechas queren saber
como producir menos lixo”,
que se repartirá en 945 centros públicos de ensino e que
chegará a máis de 60.300 escolares de entre 6 e 9 anos.
Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia, Tatá e mesmo Chispa,
amosan como practicar a reutilización, a “R” máis esquecida e fundamental na práctica doutra das “R”, a da redución, aproveitando o papel e
escribindo polas dúas caras
das follas, recopilando as caixas de cartón para gardar
cousas, aproveitando as sobras da comida para facer ensaladas, croquetas ou roupa
vella, e mercando a roupa que
vaiamos usar.

A fin última desta campaña é
que os cativos lle ensinen aos
maiores a producir menos sobras e a cambiar as pautas de
consumo para reducir á metade a cantidade de lixo producida na actualidade, superior a un quilo por habitante
ao día.
Como sempre os Bolechas,
ademais de ensinar e dar bos
consellos, farán pensar e actuar aos escolares de Primaria. A segunda fase da campaña incluirá un concurso de
ideas nas que os rapaces
aporten as súas alternativas e
xeitos de levar á práctica as
tres “R”, sobre todo a referente á recuperación de obxectos nun principio inútiles
para darlles unha nova vida
que as plantas de tratamento
terán en conta á hora de deseñar novas campañas de concienciaciónG
E. Estévez

Celebrouse o 21 de xaneiro na
fortaleza de Viana do Castelo a
proba Tops Transfonteirizos.
O obxectivo desta cata, que vai
pola terceira edición, é a comparación entre viños seleccionados das dúas denominacións limítrofes, a galega Rías
Baixas e a portuguesa dos Vinhos Verdes. Como é para todos sabido a DO galega, declarada no 1988, conta con cinco
subzonas: o Salnés, o Condado, O Rosal, Soutomaior e
Ribeiras do Ulla, e a portuguesa, con declaración do
1908, que abrangue tal extensión como a que ocupa a rexión entre Minho e o Douro,
unha das zonas demarcadas
máis grandes de Europa
cunha área de viña certificada
de máis de 35.000 hectáreas,
subdivídese
en
nove:
Monção-Melgaço,
Lima,
Basto, Cavado, Amarante,
Ave, Sousa, Paiva e Baião.
É evidente que, desde hai algúns anos, as semellanzas entre a DO Rías Baixas, sobre
todo a subzona do Condado, e
a subrexión de Monçao e Melgaço aumentaron. Aínda máis
nítidas son entre estás duas
subzonas. A distancia entre
calquera viñedo de Monção
con outro de Amarante ou un
de Arbo con outro de Ribadumia é evidentemente moito
maior que a simple separación de beiras do río. Comúns
son tamén nestas dúas subzonas as variedades brancas: albariño, treixadura e loureiro, e
as tintas: espadeiro, brancellao, sousón, pedral, caíño
–borraçal, tinta femia– vinhão,
dozal.
Os viños da rexión dos vinhos
verdes estiveron desde sempre asociados ao verdor, sinónimo de acidez esaxerada que
deixa unha sensación agreste
na boca, e a unha vida curta.
Pensábase, sobre todo fóra de
Portugal, que a denominación
de vinhos verdes viña orixinada por estas características
do viño, cando a realidade é
que ten a sua orixe no feito de
que esta rexión posúe o clima
máis húmido e a paisaxe máis
verde de Portugal.
As melloras na viticultura e ta-

mén nas técnicas de elaboración reduciron as diferenzas
que algunha vez existiran cos
viños galegos das Rías Baixas.
Na actualidade é imposíbel
distinguir un dos outros, sobre
todo cando falamos dos alvarinhos de Monçao e Melgaço.
Non embargante, existe unha
extensa serie de viños frescos
e agradábeis procedentes das
subzonas máis afastadas do
Miño, onde o alvarinho deixa
de ser o protagonista deixándolle paso ao loureiro, o
avesso ou o pederná, con prezos imbatíbeis –entre os dous
e os cinco euros–, que fican un
nivel por debaixo dos anteriores.
O panel de cata desta proba,
na que tiven o pracer de participar, estaba composto por
técnicos da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos
Verdes e do Consello Regulador da DO Rías Baixas, por periodistas, nesta ocasión vidos
de Lisboa e de Madrid, membros da Asociación Galega de
Sommelliers e escanções, que
é como denominan en Portugal os sommeliers.
OS VIÑOS PREMIADOS. A selección
da proba estaba formada por
20 viños brancos, dez de cada
denominación, e oito viños
tintos, catro de cada denominación. O resultado final desta
cata situou no primeiro lugar
o Pé Redondo 2005 de Martín
Codax con algunha diferenza
cos tres seguintes que foron,
por esta orde: Pazo Barrantes
(Salnés), Solar de Serrade 2006
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MODA.

Co ‘Ego’
moi vestido
Sete alumnas do
Esdemga de
Pontevedra
participan no desfile e
showroom da
plataforma de novos
deseñadores ‘El Ego
de Cibeles’ que se
celebra dende o 31 de
xaneiro até o 12 de
febreiro en Madrid

(Monção) e o Deu la Deu 2006
da Cooperativa de Monção.
Toda cata comparativa desta
dinámica, nas que prevalece a
primeira impresión e non
existe a posibilidade de apreciar a evolución do viño na
copa, propio dunha degustación máis pausada, supón
unha sorpresa para uns e para
outros non tanto, sobre todo
pola abundancia de nomes
coñecidos con posterioridade
que a priori poderían facer
pensar noutro resultado.
A denominación do evento
penso que non é a máis axeitada porque remarca unha separación que na realidade
para este e para outros moitos
temas non é máis que unha
liña diluída. Existe outra cata
desde hai tres anos chamada
Douro-Duero na que se comparan viños das zonas vitivinícolas situadas nas suas ribeiras (Toro, Cigales, Ribera del
Duero e Douro) á que probabelmente lle resultaría máis
acaída a denominación de
transfronteiriza polas evidentes diferenzas de todo tipo que
gardan as suas distintas DO,
nas que o único común sería o
río que as atravesa. G
Antonio Portela

O espazo adicado pola organización da Pasarela Cibeles aos
novos deseñadores e talentos
no mundo do deseño e estilismo de moda , “El Ego de Cibeles”, bota a andar hoxe como
adianto da Semana da Moda
de Madrid, que terá lugar entre
o 11 e o 15 de febreiro. Prestando especial atención ás propostas das novas xeracións de
deseñadores, “El Ego” contará
na edición de 2008 coa presenza de sete creadoras noveles galegas, seis delas da primeira promoción do Esdemga,
Estudos Superiores en Deseño
Téxtil e Moda de Galiza, e unha
da futura segunda promoción

deste centro con sede na facultade de Belas Artes de Pontevedra.
As sete deseñadoras, que aterrarán en Madrid con 15 estilismos cada unha, participarán
por separado nos dous grandes espazos deste escaparate
das vangardas da moda: a pasarela e o showroom.
Amai Rodríguez, Menchu
Mora e Alba Blanco, presentarán as súas coleccións no desfile de “El Ego” no que debutan
8 dos 16 deseñadores participantes. Pola súa banda Sarai
Fernández, Mónica Bastón,
María Díaz e Paz Villar amosarán as súas propostas no showroom, o lugar no que os creativos exhiben e venden as súas
prendas e complementos ao
público.
“É moi importante xusto ao rematar a carreira ter esta oportunidade de participar nun
foro de moda coma este”, comenta Mónica Bastón, unha
das elixidas. Xunto coas súas
compañeiras considera a Pasarela Cibeles como “a mellor”
do Estado e unha boa oportunidade para darse a coñecer e
dar o paso de cara a profesionalidade pola súa repercusión
mediática e empresarial. Outros dos alicientes que esta plataforma de novas tendencias
lles ofrece ás representantes
galegas en “El Ego”, son facer
contactos e iniciar posíbeis co-

’’

As tituladas en Deseño Téxtil
e Moda viaxan a Madrid
con coleccións atemporais

laboracións con firmas asentadas, saber como funcionan as
presentacións, promocións e
desfiles de moda, e compartir
experiencias con outros creadores.
A partir dos proxectos de final
de carreira, as tituladas en Deseño Téxtil e Moda viaxan á capital con coleccións atemporais. As propostas inclúen mesturas de tecidos, fusión de arte
e moda no estudo de pregos e
volumes, estampados máis ou
menos recurrentes, teatralidade, sobriedade, e incluso pezas metálicas, inspiradas na
longametraxe “Belle de jour”
de Luís Buñuel unhas, e no
Museo John Soane de Londres
outras. “Son coleccións con
linguaxes diferentes nas que
cada deseñadora amosa a súa
creatividade e estilo persoal,
froito da busca, investigación e
experimentación”, explica María Díaz, outra das representantes da moda galega en potencia que viaxa a Madrid.

MAGAZINE.47.

RECOÑECEMENTO. A directora de
Esdemga, Lola Dopico, destacou o recoñecemento a nivel
estatal que supón esta participación das alumnas do centro
que dirixe. “O noso centro ten
moi pouca traxectoria. Que a
nosa primeira promoción saia
fóra e participe nunha pasarela
como “El Ego” vén ratificar o
noso traballo e a dicirnos que
estamos a formar os nosos
alumnos axeitadamente”, manifestou Dopico.
A responsábel dos estudos de
Deseño Téxtil e Moda da Universidade de Vigo destacou
que a viaxe das alumnas a Madrid partiu da valoración que a
propia directora artística do
evento, Sofía Clarí, fixo das creacións das sete alumnas despois de participar como xurado en “Debu 07”, desfile da
primeira promoción da escola
feito en novembro pasado en
Pontevedra. “Gustáronlle as
propostas e pediu ver os proxectos que máis lle gustaron
para presentalos ao xurado
que fai a selección de “El Ego”
que está formado por reputados expertos vinculados ao
mundo editorial estatal”, relatou Lola Dopico. Polo que se ve
o estilo das novas tituladas galegas é do agrado dos entendidos en moda e pode chegar
lonxe. De momento xa traspasaron as fronteiras de Galicia. G

De esquerda a dereita: Paz Villar, Amai Rodríguez, María Díaz, Mónica Bastón, Sarai Fernández e Alba Blanco, seis das novas deseñadoras.

E. Estévez

JAVIER HERRANZ
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1.296 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Cigarróns
de Verín.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬EXPO.FotogrAFRICA. Mostra
de fotografías sobre os estragos da
SIDA en äfrica, organizada por Médicos do Mundo. Na Casa da Cultura.
O BARCO
¬MÚSICA. The Homens. A formación compostelana de powerpop actúa o venres 1 , na Sala Baranda.

ENTROIDO
Aínda que xa comezou hai semanas con diversas celebracións tradicionais nalgúns lugares coma o
domingo fareleiro, o xoves de comadres e outras, o Entroido é a
actividade lúdica e cultural que
protagoniza esta semana.
Vivido en directo como participante ou como espectador (en
calquera caso, sempre se disfrutará moito mellor integrándose
na festa), o chamado “Triángulo
do Entroido” formado nos vértices de Laza, Verín e Xinzo, e extensíbel a outros pontos senlleiros como Vilariño de Conso ou
Monterrei, é o rei indiscutibel do
Entroido galego. Cara alí se dirixe
boa parte do que xa se pode chamar “turismo do entroido”, que si
por unha banda poidera distorsionar o sentido destas celebracións, tamén contribue con ingresos e presencia humana á súa
revalorización.
Quen alí vaia saiba que o turista
pasivo ou simple espectador mal
o vai pasar, ou cando menos a
súa indumentaria. Os farrapazos,
a merda, con perdón, e a fariña
mesturada con formigas coidadosamente treinadas para estes
días non perdoan rangos, orixes
nen condición. É o entroido!

BUEU
¬MÚSICA. U.K.Subs + The Vibrators + Total Chaos + Skacha + Skarmento. Actuación
destes grupos o venres 1, ás 21:00,
con entradas se 16 a 20 euros, na
Sala Zona.
¬MÚSICA. La Troba Kung-Fú.
O ecléctico grupo catalán mesturan a rumba con dub, cumbia, sarao, blues, boogie-woogie e outros
xéneros. O domingo 3 ás 21:30 no
Aturuxo Bar.
¬EXPO. O mar nos carteis. Colección de carteis no Museo Massó.
Conta con obras de Abelenda, Díaz
Pardo ou Peteiro, entre outros autores.Aberta até o 2 de abril do
2008.
A CAÑIZA
¬EXPO. Mamá fame. A través de
32 fotografías que conforman a
mostra, e que foron tomadas por
Marina Espriu Simón durante unha campaña de Acción contra a Fame en Angola, ponse de manifesto
a especial relación que existe entre a
muller e a pobreza. A exposición poderase visitar no Centro Comarcal da
Paradanta até o 31 de xaneiro.

O CARBALLIÑO
¬EXPO.Nazón de Breogán.Co título “Nazón de Breogán, un xeito de
soñar Galiza”, a Vicepresidencia da
Xunta organiza esta mostra donde, a
través de grandes paneis gráficos, se
axuda a coñecer máis o pasado para
entender o presente e descubrir o
Entroidos de Laza, Xinzo da Li- que pode deparar o futuro. Deste
mia, Verín, Vilariño, Monterrei, e xeito, presenta un percorrido pola
outras aldeas e vilas da comarca. historia do país dende as súas orixes
Do xoves 31 de xaneiro ao mér- ata 1936. No Auditorio Municipal.
cores 6 de febreiro.
CARBALLO
¬EXPO. O mar nos fondos da
Colección Caixa Galicia. O
mar en obras de Francisco Lloréns,
Modesto Brocos, Castelao, Arturo
Souto, Colmeiro, Luís Seoane ou Díaz Pardo, nunha magnífica e variada
mostra. Até o 9 de marzo no Pazo da
Cultura.
¬MÚSICA.Xkrude + Fuzquenlla. Actuación o sábado 2, ás 23:00
(entrada 5 euros) na Sala A Reserva.

¬ ARTE
A Obra Gráfica na España
Contemporánea.
Colección Caixanova
A mostra de Pontevedra inclúe
un total de 49 obras, que permiten coñecer aos grandes mestres
da arte do século XX nesta técnica. Á colección sumáronse
dúas novas adquisicións, magnificas obras de Antoni Tapiès.
Esta exposición circunscríbese á
obra gráfica da Colección Caixanova no ámbito español do século XX. Neste contexto destacan
sen ningunha dúbida tres grandes xenios internacionais da pintura, que o foron tamén da arte
gráfica: Salvador Dalí, Pablo Picasso e Joan Miró.
Salvador Dalídedicouse en gran
medida á ilustración de obras literarias: Cantos de Maldoror (1934),
O Quixote (1957), a Tauromaquia
Surrealista (1976) e A Divina Comedia (1960), á que pertencen os
gravados da exposición. Por outra
banda, as obras calcográficas de
Joan Mirórivalizan coas súas pinturas en intensidade e beleza,
proba diso é a magnífica obra
presente nesta mostra, na que a liberdade coa que Miró se enfrontabaás súas creacións produce
unha das imaxes mais belas da
CARRAL
¬MÚSICA.Konflikto + Vantroi.
Actúan o venres 1, ás 23:00, na sala
The Star.
¬MÚSICA.La Trova Kung-Fu.
Grupo catalán de rumba e outros
estilos, que actúa o sábado 2, ás
23:00, na sala The Star.
¬MÚSICA. Serán. Foliada a cargo de diversos grupos e intérpretes de folk galego.Terá lugar
o xoves 7, ás 22:00, na sala The
Star.
¬MAXIA.Mago Antón. Actúa o
venres 1, ás 11:30, no Colexio de
Castroverde.
CEE
¬EXPO.Olladas nostálxicas.
Mostra fotográfica até outubro de
2008. Museo da Fundación Fernando Blanco.
CERVO
¬EXPO. Álvaro Muras. Actuación do guitarrista o venres 1, ás
00:30, n’O Muíño.

Obra do Equipo Crónica.

plástica do século XX, donde van
da man o mundo surrealista e a
inxenuidade infantil do autor. Ata
finais dos anos vinte Picasso foi
un xenial, aínda que esporádico,
gravador. Será a partir dos anos
corenta cando aumente a súa
produción de gravados e xurdan
así as súas obras mestras neste
campo, entre os que destacan a
serie da Celestina e a beleza da
Danza, ambas presentes na exposición.
Entre os artistas vinculados á renovación tras da guerra civil, aparecen presentes nesta mostra Joaquín Sunyer, Albert Ràfols Casamada, Guinovar ou José. Tamén
Antonio Saura, Eduardo Chillida,
CELANOVA.
¬EXPO. Ríos de Galicia. Tesouros de vida. Fotografías de José
Luis González. Até o 15 de febreiro
no Claustro Barroco do Mosteiro.
CULLEREDO
¬EXPO. Ángeles Jorreto. Pinturas, até o 3 de febreiro na Sala de Exposicións Os Muíños de Acea de
Ama.
A CORUÑA
¬CINE.Era unha vez América.
Este filme de Sergio Leone enfatiza
a violencia, os sentimentos e a sexualidade, os máis de 200 minutos
de metraxe mesturan os recordos,
as impresións e as fantasías dos seus
protagonistas. O luns 4, ás 20:00 en
V.O. , na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Programación CGAI.
Venres 1
Novo Cine Alemán
20.30 h. O amor é máis frío que a
morte. Rainer Werner Fassbinder,
1969. 88´. Subtítulos en castelán.

ou Hernández Pijuána. E os exiliados Antonio Rodríguez Lúa, Antoni Cravei e Luís Seoane.
No grupo vangardista Dau ao set
sobresae a gran figura de Antoni
Tàpies, da que se conta con tres
aguafuertes en relevo dos anos
oitenta, presentándose dous deles por primeira vez.
Os citados son só algúns dos artistas presentes nesta mostra,
que supón un percorrido fiel pola
arte calcográfico do século XX español, que nas súas distintas técnicas de gravado, litografía e serigrafía reivindica definitivamente
o seu valor técnico, estético e diferenciado do resto das manifestacións artísticas.
Presentación do libro Paisajes y
figuras: perplejos. El Nuevo Cine
Alemán (1962-1982) coa presenza
dos seus cordinadores, Carlos
Losilla e José Enrique Monterde,
e dous dos editores, José Luis
Cienfuegos e José A.Hurtado.
Entrada gratuíta.
After Hours / In-Edit
23.00 h. Kurt Cobain: About a son. AJ
Schnak, 2006. 96´. Vídeo. Subtítulos
en castelán.
Sábado 2
Novo Cine Alemán
18.00 h. Escenas de caza na Baixa
Baviera. Peter Fleischmann, 1969.
90´. Subtítulos en galego.
20.30 h. A Consecuencia. Wolfgang
Petersen, 1977. 95´. Subtítulos en
castelán.
Luns 4
Poéticas do Cine
20.30 h. VHS-Kahloucha. Nejib
Belkadhi, 2006.80´.Vídeo. Subtítulos
en castelán.
Mércores 6
Novo Cine Alemán
20.30 h. Crónica de Anna Magdalena
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Robin Hood, unha obra
de teatro e musical, unha iniciativa dirixida ao público infantil que percorrerá varias
cidades galegas, para logo
estar na capital española durante un par de meses.

¬ MÚSICAS

V Festival Taiña
Por quinto ano consecutivo a
Asociación Xuvenil Taíña impulsa unha forma diferente de
comezar o Antroido cunha iniciativa que pretende situarse
nun posto de referencia dentro
da relación de festivais e concertos de inverno. Ten lugar en
Goián (Tomiño), baixo unha
grande carpa, e contará cos seguintes grupos:
Galegoz
O proxecto Galegoz (pronúnciese “Galegos”) nace a finais do
2005 como un experimento de
membros do Colectivo Perverso
para formar un grupo virtual
que fusionara diferentes disciplinas: música electrónica, teatro,
vídeo…
En Febreiro do 2006, animados
pola boa acollida do single “Galician Chimpanzee”, deciden
constituírse en banda. E así, o experimento cristaliza no disco
“Galician chimpanzee” (un traballo de manufactura caseira
editado pola da man da discográfica galega Ouvirmos), e o
“grupo virtual” transfórmase
nunha banda formada por músicos procedentes dalgunhas
das mellores bandas do panorama musical galego: Xenreira,
Nenos da revolta, Matraca Perversa, Jarbanzo Negro, Diplomáticos de Monte-alto, Mutantes
Metálicos Band, A Compañía do
ruído, etc.
A banda Galegoz está formada
por: Marcos Payno (voz ), Denís
Mutante (voz), Pulpiño Viascón
(batería, percusións e voz), Ma-

nuel Payno (trompeta e coros),
Alex Salgueiro (frauta traveseira
e teclado), Tómás Ruido (Técnico de son) e Matías Olazábal
(guitarra), ademáis das colaboracións de membros do Colectivo Perverso.
Cuchufellos
Grupo de Manzaneda, unha
banda multicultural con influencias musicais tan diversas coma
os seus compoñentes. A súa actual formación remóntase ó ano
2003 e case todos os seus integrantes participaron antes noutros grupos musicais.
Xente nova que presenta un repertorio formado na súa meirande parte por composicións
propias, onde se funden estilos
coma o rock, o reague, a pachanga, ritmos balcánicos,… a
troula.
Motor Perkins
Grupo de Don Ramiro (Lalín), recente proxecto musical que está
a ter grande éxito dentro do circuíto galego de grupos pola súa
fusión punk-folk, ou Celtic-Punk,
segundo as imaxinativas definicións que se queiran escoller.
Con claras influencias de grupos
como Pogues, Flogging Molly e
mesmo Dublinners, Motor Perkins está composto por Luis
(Voz, Guitarra Acústica, Banjo e
Mandolina), José (Guitarra Eléctrica, Coros, Mandolina e Banjo),
Adrián (Baixo e Coros), Quintá
(Acordeón Diatónico, Fiddle e
Coros), Xose Lois (Mandolina e
Banjo), María ( Violín), Manolo
(Acordeón e Josoleo( Bombo,
Caixa, Timbal e Platillos) .

Bach. Jean-Marie Straub, 1967. 93´.
Subtítulos en galego.
CGAI, na Rúa Durán Loriga, 10
baixo.
¬CINE. Ciclo de cine colombiano. Comenza un novo ciclo de
cine no Museo de Arte Contemporáneo MACUF, que se proxectará os
sábados e martes ó longo de dez sesions e que rematará o sábado 1 de
marzo. Este sábado, 2 proxéctase La
gente de la Universal, de Felipe Aljure (1994. 126 min).
¬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 (MACUF).
¬ EXPO .Cultura-culturas.
Colección provinte 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, Padre
Feijoo, 5.

¬ TEATRO
Robin Hood

A obra, con música orixinal de
Xosé Lueiro, que tamén se
encarga da dirección, está
protagonizada por Nuria Sanz,
Patricia Vázquez, Rocío
González, Ana Puente e Fran
Ameixeiras.
Tomando o bosque como nexo
de unión, esta é unha función de
teatro para toda a familia, que
reinterpreta o mito procurando
conservar a esencia orixinal
deste clásico da literatura infantil
dun modo innovador e orixinal.
Para conseguilo, nesta obra a
parte musical adquire case tanto
protagonismo como a teatral.
Conta con oito sorprendentes
cancións de estilo pop
protagonizadas polos cinco
actores que dan vida aos
personaxes.
Despois de cinco anos nas
Cruzadas, Robin volve á súa
cidade natal. Ao pouco tempo
de chegar, descobre con
sorpresa que o malvado príncipe
¬EXPO.Napoleón Bonaparte.
Xenio ou mito. Últimos días para
esta exposición, aberta até o 3 de
febreiro, no Pazo Municipal.
¬EXPO.Wildlife Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Fotos deste
concurso internacional, até o 30 de
xuño. No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. Picasso. Laboratorio

¬ EN ESCENA
Zardigot
Espello Cóncavo
Autor: Euloxio Ruibal
Dirección: Arturo López
Escenografía: Rodrigo Roel
Deseño de son: Raúl Varo
Iluminación: Arturo López
Vestiario: Rodrigo Roel
Música: Raúl Varo
Elenco: Lucía Regueiro, Ana Santos,
Manu Fernández, Xavier Pan, Oswaldo Digón, Uxío Losada, X.C. Mejuto, Rodrigo Roel.
Zardigot é unha alegación contra as
guerras,contra todas as guerras, a
través da figura dunha muller, Estrela, unha ama de casa sen máis inquedanzas que a súa familia. Asistimos á transformación e posterior
destrución do seu contorno persoal
e social. Unha guerra fratricida, de
exterminio, que rompe con todos
os valores de convivencia e que ex-

trae o peor da condición humana: a
violencia irracional. A través do exilio de Estrela vemos como a guerra
é especialmente cruel cos febles e
indefensos, cos vellos, coas mulleres... Tampouco ela se salvará. É unha muller.
Medidas preventivas
Áncora Produccións
Autor: Gustavo Pernas Cora

Estatua de Robin Hood en Nottingham.

Xoan está explotando a cidade
de Nottingham con abusivos
impostos. Ante a ausencia do seu
irmán Ricardo, monarca titular
da coroa, o príncipe maquina un
plan para facerse co trono, plan
que demanda entre outras
esixencias a voda coa súa prima
Lady Marian. A aparición de
Robin, unida á colaboración de
Little John e Trasno, farán que as
cousas se precipiten de forma
ben distinta a como poderían ter
sido se un heroe non pasara por
alí camiño dalgún lugar.
de estilos. Últimos días da exposición. Escolma de pinturas e debuxos, con 57 retratos femininos. Na
Fundación Barrié de la Maza, Cantón
Grande, 9. Esta exposición vese agora prorrogada até o 24 de febreiro. Entrada gratuita.
¬EXPO. Algoritmi dixit. Instalación de Darío Álvarez Basso.Até o 8
de marzo, na Fundación Luís Seoane.
Dirección: Gustavo Pernas Cora
Escenografía: Suso Montero
Deseño de son: Bernardo Martínez
Iluminación: Miguel Soto
Vestiario: Ánxela G. Abalo
Música: Bernardo Martínez
Elenco: Ánxela G. Abalo, Vicente de
Souza, Xosé Bonome
Mirada irónica e crítica sobre as novas relacións e comportamentos sociais. Medidas preventivas, que venden protección a cambio da submisión e seguridade, a cambio de
medo, que instalan os cidadáns nun
consumo despreocupado a cambio
da desconfianza social. Están desenfocadas e dirixidas a cidadáns de a
pé, presuntos culpables nos seus actos cotiáns que foron nacendo entre guerras preventivas e catástrofes
inesperadas, entre prevencións sobredimensionadas e interesadas e a
neglixencia e pasividade dos gobernantes diante do clamor da fame ou
da contaminación mundial.
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Ismael Serrano.O “neocantautor” madrileño estará en A Coruña
presentando en concerto o seu último disco, “Soños dun home desperto”. (Portada do seu disco)

¬EXPO. 25 anos de pop con
Rne3. Esta exposición recolle unha importante colección de fotografías, carteis, fanzines, discos, libros e materiais multimedia sobre
a movida musical dos últimos 25
anos, propiedade do director de
Radio Pop, Jesús Ordovás, e estará
aberta ata o 24 de febreiro no Pavillón de Estudantes, no Campus de Elviña.
¬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.
¬MÚSICA. María Dolores Pradera. Dentro da súa xira por teatros e auditorios, e organizado pola
Deputación e Caixa Galicia, a gran
dama da canción ofrécenos o seu
espectáculo en acústico Toda unha

Tonhito de Poi.

vida. O venres 1 de febreiro ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Tonhito de Poi e Rasa Loba. Actúan o xoves 31, no Fórum Celticum, (O Burgo).
¬MÚSICA. Jabón Blue. Actúan o
xoves 7, no Fórum Celticum, (O Burgo).
¬MÚSICA. Sevigny. Termina na
súa cidade a xira galega coas cancións de Melacoholic (Falcatruada) antes de marchar a aoutras latitudes e poñerse e traballar na
composición do seu segundo
disco. A entrada anticipada custa
6 euros (Portobello, Noni's,
RockBox) e na sala 8 euros. O sábado 2 ás 23:59, no Playa Club.
¬MÚSICA. Ismael Serrano.Caixanova e o concello de A Coruña
presentan o concerto do cantautor
Ismael Serrano, no que sonarán os
temas do seu último traballo "Sueños de un hombre despierto", opró-

xoves 7 , ás 21.00, no Teatro Rosalía
de Castro de A Coruña.
¬TEATRO. Tubs. Obra de Jordi
Magdaleno e Enric Casso, dirixida
ao público infantil, donde se establece un diálogo, ás veces de xordos
e disparatado, entre home e máquinas. O domingo 3, ás 12:00, no Teatro Colón.
FERROL
¬CINE. A lei do silencio. Este
filme deElia Kazan, protagonizado
por Marlon Brando, gañador de
oito estatuiñas, está inspirada nos
artigos que o xornalista Malcom
Johnson escribira no New York Sun
sobre os asasinatos nos peiraos
neoiorquinos. Este martes 6, ás
18:00 e 20:30 dobrada e en V.O.S.
Esp., respectivamente, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Sorolla e os seus
c o n t e m p o r á n e o s . Nesta
mostra poderemos vera magnífica
colección de pintura española do
Museo de Belas Artes da Habana. A
exposición reúne un conxunto de
60 obras de Joaquín Sorolla,
Zuloaga,
Santiago Rusiñol,
Anglada Camarasa ou Cubells,
entre outros. Até o 30 de marzo, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. As mulleres na
Prehistoria. Exposición aberta
até o 24 de febreiro, naFacultade de
Humanidades.
¬MÚSICA. The Frank and
Walters. O ciclo Vangardas
Sonoras tráenos a estes irlandeses,
considerados a principios dos 90
como os máis firmes candidatos a
mellor banda pop británica.
Daquela encheron as principais
salas de toda Europa e agora
chegan para interpretar os seus
temas máis característicos, o xoves 7
na Sede Fundación Caixa Galicia de
Ferrol.
¬MÚSICA. Miki Nervio & The
Bluesmakers. Actuación en directo do grupo de blues coruñes
presentando a edición do seu disco
"15 years old blues" (PAI) co que celebra a súa longa traxectoria como
representantes do blues en Galicia.
A entrada custa 5 euros. O sábado 2
ás 22:00, na sala Run-Rum.
¬TEATRO. Castronós: o baile.
Pola compañía Factoría Teatro, o
venres 1, ás 20:30, no Teatro Jofre.
A ILLA DE AROUSA
¬MAXIA. O mago Teto. Actúa este
venres 25, ás 23:00 no Salón de actos
do Concello.
¬MÚSICA. Som do Galpom. Actúa o grupo de Rois o venres 25, entrada gratuita, ás 23:00 en O Con do
Moucho.

LARACHA
¬MÚSICA. Le Punk. O venres 1, entrada 5 euros, no Pub D’Antón.
LAZA
¬ENTROIDO. Entroido de Laza.
Se cadra a máis enxebre celebración
do Entroido galego, ten lugar ao
longo desta semana, con especial
incidencia de venres a martes, ao
igual que en Vilariño, Verín, Xinzo e
outras aldeas e vilas da comarca.
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.
¬EXPO. Confusión. Obras de Roberto González Fernández (RGF).
Até o 3 de marzo, na Galería Clérigos.
¬EXPO. Fotos de Eduardo Rubio. Fotografías do xornalista catalén, que recolle anos de viaxes por
todo o mundo, e os problemas sociais que rexistrou, a traverso de 100
instantáneas. Até o 18 de febreiro
no Museo Provincial.

¬ ENTROIDO
Baile social de disfraces, o domingo 3, en Vimianzo.
Festa infantil do domingo de
Antroido, no Centro Social de Vilalba, ás 18:00.
Festa infantil de disfraces no
concello de Quiroga, o sábado 2
ás 18:00 na Discoteca Lor.
Concurso e degustación de filloas o luns 4, ás 16:30, na Praza
Maior de Lugo.
Mercado tradicional do Entroido,osábado 2, ás 11:00 na Praza
da Soidade, en Lugo.
Cea- Baile, o sábado 2, ás 22:00
na Sedde do Centro, en Vilalba.
Festa do carnaval e concurso de
disfraces en Meira, o luns 4 ás
16:00 e 22:00 no Polideportivo.
Baile de disfraces infantil e de
adultos, o martes 5 ás 19:00 e
23:30, na Sociedade cultural e Recreativa Círculo Saviñao, en Escairón.
Festa do entroidoe baile de disfraces en Samos, o martes 5 ás
22:00 no Campo da festa.
Laza
Venres 1: Gran Folión; sábado 2:

Xenerais en Fao (Touro).

fariñada, cabritadas; domingo3:
estrea dos peliqueiros, desfile,
degustación da bica, carrozas,
música; luns 4, ou borralleiro: farrapada, desfile dos burros, baixada das formigas e da Morena,
carro das cachuchas; martes 5:
desfile de peliqueiros veterans,
lectura do testamento.
Vilariño de Conso
Durante estes días haberá desfiles de folións e boteiros, foliadas,
luns fariñeiro, festa do cabrito.
Comarca da Ulla
En distintos lugares de concellos como Vedra, A Estrada, Teo
ou Boqueixon, Encontros dos
Xenerais ao longo dos días de
Entroido.
Verín
Venres 1: compadreo e comadreo; sábado 2: charangas, baile,
investidura de novos cigarróns;
domingo 3: gran desfile de carrozas, comparsas, máscaras e
cigarróns; luns 4: luns fareleiro,
batalla de fariña; martes 5 : desfile de carrozas e cigarróns, bailes
e verbena.

¬FEIRA. Feira internacional do
moble “Fimoble”. Do venres
ao domingo 3, no Recinto de Feiras e
Exposicións.
¬MÚSICA. Actuación de Jam
Session Rock & Blues . Organizado por Fábrica de Sons, con
entrada libre, no Club Clavicémbalo.
¬VIAXE. Excursión a Salcedo.
Organizado por Lugopatrimonio,
donde se hai que apontar previamente, trátase dunha viaxe para
participar na saída do Oso de Salcedo, ancestral costume desta aldea
de Pobra de Brollón. O luns, 4.
MELIDE
¬MÚSICA. The Turre´s Band. O
grupo do vento e percusión con dez
compoñentes levan o seu particular
e ecléctico son de mestura de estilos
consigo. Unha experiencia sonora
de dificil comparación. Entrada a 3
euros. O venres 1, á 1:00 na Sala 600.

O espello cotián

MONTERROSO
¬CINE. Gandhi. Proxección do filme o venres 1, ás 19:30, no Centro
Sociocultural.
OURENSE
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase Kids, de Larry
Clark (1995), unha visión crúa da vida dos adolescentes, sen omitir os
contidos máis controvertidos. O
martes 29 ás 20:00 no Centro Cultural Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintores no Liceo.
Obras de Castelao, X. Quesada e
Díaz Pardo. Até febreiro de 2008,
noLiceo.
¬EXPO. O espello cotián. Novas incorporacións da Colección Caixa Galicia. O Centro
Cultural Deputación de Ourense
acolle esta mostra’, unha escolma
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Joan Miró é un dos artistas
representados na exposición “A
Obra Gráfica na España Contemporánea”, fondos da colección de Caixanova expostos en
Pontevedra.

de obras centradas na representación da figura humana, propoñendo unha serie de temas que se relacionan co retrato ou a propia identidade. Poderemos visitala até o 24
de febreiro.
¬EXPO. 25 anos de Carrabouxo. Xosé Lois González, pai do Carrabouxo, expón 100 orixinais da
personaxe desde os seus inicios até
agora, escolmando catro por ano.
cada un. Até o 2 de febreiro no Ateneo de Ourense.
¬EXPO. Cristino Mallo. Unha exposición de 8o pezas do escultor tudense, que estarán até o 17 de febreiro na Sala de Caixanova.

¬EXPO. Antolóxica do escultor
Arturo Baltar. O escultor ourensán, mestre da pequena escultura
de inspiración popular, presenta estes días unha mostra antolóxica das
súas mellores obras en escultura e
retablos. Até o 4 de febreiro no Centro Cultural Deputación (Edificio Simeón).
¬EXPO. Juan Manuel Vidal
Souto. Pinturas. Até o 2 de febreiro, naGalería Visol.
¬MÚSICA. 96 grados. Actuación
o venres 1 ás 23:30, no Café Plaza.
¬MÚSICA. 96 grados. Actuación
o sábado 2 ás 22:00, na Cofradía
Fray Canedo- A Ponte.

¬MÚSICA. Cornelius. Actuación
da banda arousana de funk-rock,
que presenta en concerto o seu primeiro disco "Greatest Hits" (Pai Records). A banda repasará os temas
que compoñen o seu premiado traballo. O venres 1 na Sala Auriense.
¬TEATRO. A sospeita. A compañía
Vorágine Producciones presenta
esta obra de John Patrick Shanley. O
venres 1 de febreiro ás 20:30 no Teatro Principal.
SERRA DE OUTES
¬EXPO. Alberto Rodríguez Louro. Pinturas e esculturas. Até o 7 de
febreiro. Na Casa da Cultura.

Esta exposición pretende presentar, diacronicamente, o proceso do
cálculo na sociedade ata a chegada
da informática e facer fincapé na
instrumentación actual para intentar amosar como pode ser o futuro.
Iníciase cunha introdución aos métodos de calculo na humanidade:
dende os ábacos na cultura oriental, ata o cálculo da cultura islámica
pasando polas achegas da cultura
grecorromana. Un paseo pola matemática moderna hanos levar a
coñecer as calculadoras primeiras
da historia: máquinas de Pascal,
Babbage, Hollerith, Torres Quevedo ... etc. A súa presentación hanos
permitir comprender como o progreso no cálculo matemático leva
ao deseño das primeiras máquinas.
O século XX é o século da informática. O desenvolvemento científico
permite o deseño tecnolóxico de
novas máquinas –os ordenadores–

pero estas maquinas actúan sinerxicamente sobre o cálculo impulsando un maior desenvolvemento
das matemáticas. Expoñeranse
moitas das máquinas que coñecemos: o primeiro UNIVAC 1130 da
USC, as máquinas perforadoras de
tarxetas, as primeiras memorias
electrónicas, máquinas de cálculos
diversos, distintos compoñentes
dos ordenadores, etc. Trátase de
que a sociedade entenda como foron evolucionando os ordenadores
historicamente, ata o que son hoxe.
Entender como 20 anos na vida das
máquinas cambia a potencia de
cálculo, a memoria, o tamaño, ou o
deseño.
Segundo o profesor Bermejo,comisario da exposición, a mostra
concíbese como “un feito cultural
global”, que inclúe a elaboración
dun libro redactado por especialistas en moi diversos campos relacionados coa exposición e que se dirixe ao público en xeral.
A exposición, patrocinada por Caixanova, percorrerá despóis de Santiago diversas cidades galegas, qté
rematar no Campus de Lugo.

Xantar de entroido o venres 1,
ás 14:00, nas instalacións de FRIGSA
en Lugo.
Festa da Androia o sábado 2, ás
11:00, no campo da feira de Navia
de Suarna.

XXVII Festa do Caldo de Ósos
tradicional festa do domingo de entroido, con degustación e exposi-

ción de productos na praza de Riazón, en Taboada.
XXVIII Festa da Androlla , o
domingo 3 en Viana do Bolo. Haberá degustación gratuita na praza da
vila, e menú máis completo na carpa correspondente.
XIV Festa da Cachucha o domingo 3, no Carballiño. O menú
custa 17 euros, véndose rebaixado
a 12 si se acode con disfraz. Carpa
na Praza do emigrante.
Concurso e degustación de
filloas en Lugo, o luns 4 ás 16:30
na Praza Maior.
Festa da filloa de Lestedo, o
domingo seguinte a martes de entroido, nesta parroquia do concello
de Boqueixón.

Androlla, cachelos e chourizos.

En Ourense remata a mostra do Carrabouxo.

PADRÓN
¬ A C T O S / T E AT R O .Encontros
Rosalía coas Mulleres.
Actúan o sábado 2, ás 23:30 no
Leblon. Ao longo da súa obra
poetica Rosalía exalta o traballo
das mulleres do século XIX. A
Fundación Rosalía de Castro co
patrocinio da Secretaría Xeral
da Igualdade, rende homenaxe
activa á sociedade laboral,
cultural e política cuns encontros
nos que participan sete mulleres,
que abordan a súa profesión
dende
unha
perspectiva
feminina. As sesións serán
tódolos últimos venres de cada
mes ás 19:00, e contaran coa
colaboración das actrices Mela
Casal e Gloria Ferreiro que
interpretarán en cada xornada un
sketch cómico-satírico no
Auditorio da Casa-museo.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Elektra. Actúan o sábado
2, ás 23:30 no Leblon.

Máquina de Pascal ou Pascaline.

Relacionadas coas datas do
Entroido, celébranse, entre outras, estas festas gastronómicas :

Feira do Grelo, unha das máis
antigas galegas no eido gastronómico, repartirá 1600 euros en premios ás mellores cestas de grelos. O
domingo 3 en As Pontes de García
Rodriguez.

¬ EXPOSICIÓNS
Dos ábacos
aos computadores
Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, até o 26 de
marzo.

¬ FESTAS GASTRONÓMICAS

PONTEVEDRA
¬EXPO. Vivir no espazo. Mostra
con material da aventura espacial

dos 60 e 70. Até o 10 de febreiro no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. A Obra Gráfica na España Contemporánea. Mostra
con 49 obras non pictóricas de Dalí,
Miró, Picasso ou Tapiés, das coleccións de Caixanova. Até o 17 de febreiro no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Antonio Murado. AM
34 x 24 Vol. 1. Retrospectiva da
obra do pintor lucense, dividida en
dúas sedes, esta e a de Vigo, desde o
24 de xaneiro na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬TEATRO. Robin Hood. A obra,
con música orixinal de Xosé Lueiro,
que tamén se encarga da dirección,
estará protagonizada por Nuria
Sanz, Patricia Vázquez, Rocío González, Ana Puente e Fran Ameixeiras. O
mércores 6, ás 18.00, no Auditorio do
Centro Social Caixanova .

O PORRIÑO
¬MÚSICA.Estado de sitio.O grupo pontevedrés de rock formado
en 2006 actúa o venres 1, ás 23:00 (
entrada 2 a 3 euros) no Liceum.
QUIROGA
¬EXPO. A Reserva Terras do
Miño. Debuxos e fotografías. Até
o 11 de febreiro na Biblioteca Municipal.
A RÚA
¬MÚSICA. The blows. Actuación
deste grupo de power-pop o venres 1, ás 22:00, no Catro Camiños.
SAN SADURNIÑO
¬MÚSICA. Los Tigres del Cañotas. Actuación en Perlío, o venres
1, ás 00:00, entrada a 3 euros, na
Asociación Cultural DZ.
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Cine colombiano. Ao longo de dez sesións, que se proxectarán os
sábados e martes e que rematarán o sábado 1 de marzo, poderemos ver en
A Coruña unha ampla mostra da actualidade cinematográfica de Colombia.

SANTIAGO
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase Kids, de Larry
Clark (1995), unha visión crúa da vida dos adolescentes, sen omitir os
contidos máis controvertidos. O
martes 6 ás 20:00 en versión orixinal
subtitulada en castelán, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. A nosa voz. Cen anos
do Himno Galego. Até o 28 de
febreiro, no Museo do Pobo Galego,
¬EXPO. De ábacos a ordenadores. Trátase dunha mostra de
carácter didáctico que pretende
aproximarnos a este proceso
evolutivo que abarcaría desde os
sistemas de cálculo das culturas
primitivas ata a aparición no século XX da informática. Até o 23
de marzo, na Igrexa da Universidade.

¬EXPO. Lodeiro. Mostra antolóxica. Pinturas do pintor vigués
Xosé Tomé Lodeiro (1930-1996).
Até o 24 de febreiro no CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO. Recreos-Vari Caramés. Exposición do fotógrafo coruñés donde, a traverso de dezasete
traballos quere achegarse ao mundo da infancia, evocando aquel tempo do recreo infantil. Até o 22 de febreiro, na galería SQC (Pérez Constanti).
¬EXPO.Susan Philipsz. Instalacións sonoras. Até o 30 de marzo,
no Centro Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Ficcións analóxicas: videocreación en Galicia nos
anos 80. Videocreacións de autores galegos como Xavier Villaverde ou Antón Reixa, dende o 10 de

¬ CONVOCATORIAS
III premio Meiga Moira
de literatura infantil e xuvenil 2008
Poderán concorrer ao premio todas as autoras
e autores de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en lingua galega (de
conformidade coas Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego aprobadas pola
RAG o 12 de xullo de 2003) de obras de creación
literaria dirixidas a nenas e nenos de 8 a 16 anos.
As obras deberán ser inéditas e non premiadas,
sen límite de páxinas, escritas en letra Times corpo 12 e a dobre espazo. Con cada orixinal, que
deberá ser presentado baixo lema, xuntarase,
en sobre pechado, o nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico do autor ou autora, así como o título da obra e grupo de idade
ao que vai dirixida (8 a 12 anos ou 12 a 16). O fallo, o 1 de outubro do 2008.
Prazo: 17-05-08. Contía: Un único galardón de
2.500 euros. Convoca / Enviar a: Baía Edicións.
Polígono Pocomaco, 2ª Avda. Parcela G-18, Nave Posterior-15190 A Coruña. Info: 981 174 296.
http://www.baiaedicions.net

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

Portada do disco do grupo Midiam

xaneiro, no Centro Galego de Arte
Contemporánea..
¬EXPO. Fundación Granell.
Danza da Terra. Arte africana (zona
subsahariana). Até o mes de febreiro.
In Situ:Santi Jiménez_Sen a menor
idea. Até mediad.os de febreiro. Espazo In Situ

XVII Certame de Narracións Breves
Manuel Murguía
Poden concorrer todos os autores que o
desexaren cunha única obra de temática libre e
escrita en lingua galega. Os relatos deben ser
orixinais e inéditos, dunha extensión non
inferior aos 15 folios nin superior aos 30. Os
traballos presentaranse por cuadriplicado,
mecanografados a duplo espazo, por unha soa
cara e só co título da obra e un lema. Ademais,
achegaranse nun sobre fechado o título, lema,
nome, enderezo, teléfono e currículo do autor.
Prazo: Até o 1 de marzo de 2008.
Premio: Un único premio 3.665€, que pode ser
repartido ex aequo entre dous autores.
Convoca / Enviar a: Concello de Arteixo. Praza
Alcalde Dopico 1, 15142 Arteixo, A Coruña.
XIII Concurso literario Anxel Casal
O Concello de Santiago de Compostela pon en
marcha a XIII edición do Concurso Literario Ánxel Casal, nas modalidades de poesía, conto e
teatro. A denominación de Ánxel Casal para este certame literario provén do recoñecemento
a este insigne galeguista, que foi tamén alcalde
da cidade de Santiago.
Poderán concorrer a este concurso literario
alumnos e alumnas de ensino non universitario
de Galicia a partir dos 14 anos. Para cada unha
das tres categorías de poesía, conto e teatro establécese un primeiro premio de 1.000 euros e
un segundo premio de 700 euros.
Data de remate do prazo de entrega: 25 de
marzo de 2008.

V Edición do Festival de Cans
Até o 15 de marzo está aberto o prazo de admisión 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 deben enviar unha copia a: Asociación Cultural

¬EXPO. V Premio Auditorio de
Galicia para Novos Artistas
2007. Até o 24 de febreiro., no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA.É un árbol. Estes
descendentes dos desaparecidos
"Otro juego de Té" e "Tá", son o
grupo musical residente da sala
Teatro Ensalle de Vigo. Jazz,
country, funk e rock americano dos
50, cancións hibrido-teatrais. O
xoves 7, ás 22:00, na Sala NASA.
¬MÚSICA.IX Ciclo de novos
intérpretes. Por noveno anose
levaa termo este ciclo, organizado
pola Asociación galega da líricae
a USC. O luns 5 actúan Samuel Diz
Sierpes á guitarra e Iria Saavedra
Criado no violín. O martes 6, Ana
Herraiz Alijas no clarinete e Pablo
Estellés Olveira ao saxofón. Ás
20:30, entrada libre, na Sala de

Presentación dunha edición do Festival de Cans

Arela- Apartado de Correos 232 - C.P. 36.400, O
Porriño.
www.festivaldecans.com.
Concurso Literario Carlos Casares
A Asociación cultural “O Facho” convoca este
premio, baixo estas bases:
“Com o objectivo de recuperar os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O
FACHO e nos que participarom ou ganharom
muitos dos escritores e escritoras que hoje fam
possível umha literatura galega de qualidade,
convoca-se este Concurso Literário sob o nome
de Carlos Casares e em afectuosa homenagem
ao primeiro ganhador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 com a sua formosa
obra “A galinha azul” .
Poderám participar todos os rapaces e raparigas em idade de escolaridade obrigatória que
apresentem as suas obras em língua galega.
O prazo de admissom de originais finaliza ou
dia 31 de março de 2008 ás doze dá noite.
No caso em que sejam nos centros escolares os
que apresentem os originais ao Concurso, deverám fazer umha pre-seleçom de um máximo
de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.
As obras haverám de serem relatos originais e
nom estarem editados por nenhum procedimento impresso ou electrónico nem terem
sido premiados em qualquer outro concurso

Teatro Roberto Vidal Bolaño.
¬MÚSICA.Midiam.Presentación
do novo disco Sangre deste grupo
compostelán, o sábado 2 pola
noite, no Rock Bar Piraña.
¬MÚSICA.Wiener Akademie. A
prestixiosa orquesta, dirixida por
Martin Haselbock, chega a
Compostela convidada para o
programa de abono do Auditorio
de Galicia, cun concerto que reúne
o mellor do clasicismo e do
primeiro romanticismo. Entradas
14 euros, con descontos do 50%. O
xoves 31 ás 21:00, no Auditorio de
Galicia.
¬ MÚSICA . Festival Sinsal.
Dentro deste festival, actuación
do dúo de folk-rock Matt Valentine & Erika Elder with The Golden
Road + Igloo, o xoves 31, ás
22:00, no Salón Teatro.

ou certame literário e em condiçoes para que
os seus dereitos de publicaçom podam serem
cedidos a Associaçom Cultural O FACHO por
um período de três anos .
A apresentaçom de originais para o Concurso
fará-se por correio postal dirigido a sé da Associaçom Cultural O FACHO, R/ Federico Tapia,12-1º, 15005 A Corunha.
Estabelecem-se três categorias:
A: Nenos e nenas de 6 a 8 anos. B: Nenos e nenas de 9 a 12 anos. C: Rapaces e raparigas de 13
a 16 anos.
As quantias dous prémios serám :
A: 1º- Um lote de livros por valor de 150€
2º- Um lote de livros por valor de 150€
B: 1º- 200€ em efectivo
2º - 200€ em efectivo
C: 1º - 300€ em efectivo
2º - 200€ em efectivo.”
IV Concurso de Relatos de Muller
Matilde Bares 2008
Poderán participar mulleres e homes maiores
de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
O tema será libre, dentro da temática de muller. Non obstante, valorarase especialmente o
tratamento da igualdade de oportunidades
entre homes e mulleres, a corresponsabilidade
nas obrigas familiares e sociais e a violencia de
xénero. Valorarase tamén a utilización dunha
linguaxe non sexista.
As obras teñen que ser presentadas - ou enviadas por correo- antes do 30 de abril de 2008 no
Rexistro Xeral do Concello de Bueu (Eduardo
Vincenti, 8, 36930 Bueu-Pontevedra), facendo
constar no sobre IV CONCURSO DE RELATOS
DE MULLER, 'MATILDE BARES'.
O premio consiste nunha dotación económica
de 1500 €.
Establécense dúas modalidades lingüísticas:
galego e castelán. Só se poderá presentar cada
traballo nunha das dúas modalidades.
Os relatos serán orixinais e inéditos e non premiados con anterioridade.
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado 1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223
101, ou por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com.Pódese incluir
unha foto relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e
dimensións moderadas.Publicaránse segundo a disponibilidade de espazo.

Picasso, laboratorio de
estilos. A exposición sobre o xenio malagueño, que había rematar
este día 3, prorrógase até o 24 deste
mes.(Bodegón con atún, Picasso)

TOMIÑO
¬ACTOS. Galegoz+Cuchufellos+Motor Perkins+ Os veraneantes. Nomarco do V Festival Taíña. Como cada ano, haberá
carpa e a entrada é de balde. O día 2,
sábado de Antroido, na Praza da
Igrexa. (Goián).
TRIVES
¬EXPO. Unha pinga de auga,
unha pinga de vida. Conxunto
de imaxes foron recollidas pola fotógrafa Brigitte Grignet durante
unha viaxe a Gaza e a Cisxordania, e
que tratan das dificuldades da xente para obter auga potabel. A exposición poderase visitar até o 31 de
xaneiro no Centro Comarcal de Terra
de Trives.
VIGO
¬EXPO. Antonio Murado. AM
34 x 24 Vol. 2. Desde o 24 de
xaneiro na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. Antón Pulido. Expón a
súa última obra até o 24 de febreiro,
na Sala de Exposicions I do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Laboratorio de estilos.
Bodegóns e naturezas mortas de
Pablo Picasso. Esta exposición vese
agora prorrogada até o 24 de febreiro, na Fundación Pedro Barrié de
la Maza, Policarpo Sanz 31 ,neste
horario: De Martes a Domingo (luns
pechado) 12 - 14 horas;18 a 21 horas. Entrada libre .
¬EXPO. Tempo ao tempo. Exposición comemorativa dos cinco anos
do Marco, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Martes a Sábado:
de 11 a 21 horas; Domingo: de 11 a
15 horas.Pechado os luns. Até o 17
de febreiro de 2008.
¬EXPO. Redes de coñecemento. A JAE en Galicia. Co gallo do
centenario da creación da Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), preséntase
esta mostra coa que se pretende reconstruír a historia do proxecto que
no seu día fora decisivo para a actua-

GUIEIRO.53.

lización da ciencia contemporánea
en Galicia. Até o 7 de febreiro, na Estación Marítima.
¬EXPO. Denisa Curte. Exposición de escultura desta rumana nada en Timisoara en 1979. Na Galería
de Arte Contemporánea María Prego, Luis Taboada 21 2º Iz.
, ¬EXPO. Xosé Luis de Dios .
Mostra retrospectiva do ourensán Xosé Luis de Dios (1943),
que abrangue cincuenta anos
de traballo. Pinturas, debuxos e
unha selección de cadernos e libros ilustrados , aberta até o 17
de febreiro, no Centro Cultural
Caixanova.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica de Galicia. Actuación o próximo xoves 7, ás 20:30 horas. Nes-

¬MÚSICA. Elodio y Los Seres
Queridos. Estan este sábado, 2
(entrada 3 euros), ás 22:30 na Fábrica de Chocolate Club.
¬MÚSICA. Loretta Martin.O trío
coruñés dá unha volta á fórmula de
funk e o rock feita no país levando
polos escenarios os temas do seu
disco Paraíso distante” (falcatruada,07). A entrada custa 3 euros. O
sábado 2, ás 23:59 en La Iguana
Club.
¬MÚSICA.The Blows. O grupo vigués presenta en concerto o seu
primeiro traballo discográfico
"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.
¬MÚSICA. Serán. Sesión de música ou foliada de interior, a cargo de

Obra de Denisa Curte

diversos grupos folclóricos de música galega, como cada primeiro
mércores de mes. O mércores 6, ás
22:00, entrada gratuita, na Fábrica
de Chocolate Club.
¬ TEATRO . Antígona ten un
plan. Este musical, programado
por Caixanova coa intención de
reforzar a asistencia dos meno-

res a obras escénicas , está dirixido por Javier Muñoz, coa música
de Augusto J. Algueró e Javier
Muñoz, que transforman este clásico nun sensacional espectáculo
para toda a familia. O domingo 3
con dúas funcións,ás 17.00 e
20.00 horas, no Teatro-Sala de
Concertos do Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. A velocidade do pai, a
velocidade da nai. Obra representada por La Tristura Teatro, estará o venres, sábado e domingo (1,
2 e 3 de febreiro) ás 21:00 no Teatro
Ensalle.
XERMADE
¬EXPO. Scient&Art. Pinturas de
Margarita Cimadevilla. Até o 3 de
marzo, no Parque Eólico Experimental.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Busco traxe de galego pa-

ra nenos de 6 e 7 anos. Urxe.
964226853
 Alúgase baixo moi céntrico
e amplo. Ideal para consultas ou
oficinas.
Teléfono 986438339
Cadro de Xose Luis de Dios.

ta ocasión estará dirixida por James Judd, e acompañada ao
piano por Alexei Volodin para interpretar un programa composto
por obras de Granados e Chopin.
No Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. La Troba Kung-Fú.
O ecléctico grupo catalán mesturan a rumba con dub, cumbia, sarao, blues, boogie-woogie e outros xéneros. A entrada anticipada
custa 5 euros (Elepé, Gong Discos)
e 7 euros na sala. O venres 1 ás
00:00 noLa Iguana Club.

 Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de sentimento nacionalista, para amizade e o que xurda.
666730096
 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Teléfono 986438339
 Véndese contrabaixo semi-

novo con funda e arcos francés e
alemán. Chamar ao:
619 218966.

 Rapaz de corenta anos, con
inquedanzas culturais, desexa
coñecer a muller galega con
ganas de compartir aficións
comúns e novas experiencias.
Contacto:
riasbaixas2007@yahoo.es

beira do nacemento do río
Miño, con 3 cuartos duplos
con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, fins de semana, temporadas...
Chamar ao 686 753 105.

 Alúgase piso en Gondomar,
dous dormitorios, salón, cociña,
baño e aseo.
Teléfono: 617936257.

 Vendo Enciclopedia Galega
Universal. Telf. 653 928 083.

 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.
 Ecoturismo na Serra do
Suído
www.fotorural.com/portomartino
Tlfno. 667 75 57 45
 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.

 Véndese proxector LG D.L.P.
RD-JT90 con todos os accesorios de conexión, dúas lámpadas e pantalla, mercado hai 6
meses por 1.000 euros, con 10
horas de uso, por 800 euros.
Interesados contactar no telf.
688 111 039.

Redes de coñecemento achéganos ás orixes da investigación en Galicia.

 Busco piso Cangas e Vigo.
Funcionario, busco piso en aluguer, mínimo 2 dormitorios e
calefacción.Cangas e Vigo.
Urxe. Telf: 658194022
 Alúgase casa de campo
completa en Meira (Lugo), á

 Compro libros, revistas, fotos, postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos.
Telf. 678 911 804.
 Alúgase baixo –sobre 130
m2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía ou á noite ao
Tlf. 986 372 263.
 Vendo colección A Nosa

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

EN CARTEL.

DVD.ALUGUER.

My Blueberry Nights

Invasión

Dirixe: Wong Kar Wai.
Intérpretes: Norah Jones, Jude
Law.
Drama. EE UU, 2007

Dirixe: Oliver Hirschbiegel.
Intérpretes: Nicole Kidman,
Daniel Craig.
Ciencia ficción. EE UU, 2007

Un dos que está chamado a ser
título de referencia da temporada para a afección cinéfila. O
director de Chungkin Express e
Desexando amar faille ás beiras a Hollywood con este novo
exercicio de estilo con formato
de drama romántico errabundo. Debut no cine de Norah Jones buscándose a si
mesma polas interminábeis
estradas interestatais dos EE
UU tal émula postmoderna do
mesmísimo Jack Kerouac.

Revisitación da noveliña pulp
por entregas de Jack Finney.
Don Siegel, Philip Kaufman e
Abel Ferrara xa a adaptaran no
seu tempo. Agora é o xermano
Hirschbiegel, responsábel da
maxistral O afundimento, o
que recorre a ela para apuntalar o seu debut en Hollywood.
Nada do outro mundo, aínda
que, por veces, lembra a versión Siegel no seu ton de retrato sociolóxico de urxencia,
desta volta coa paranoide
América post-11S.

John Rambo.
Volta ao inferno
Dirixe: Sylvester Stallone.
Intérpretes: Sylvester Stallone,
Julie Benz.
Acción. EE UU, 2008

O subtítulo xa o di todo, o vello
Sly volve ao rego coa personaxe
que o convertera en icona da
América de Ronald Reagan na
década do 1980. A xogada saíulle redonda con Rocky Balboa,
unha secuela crepuscular pola
que ninguén daba un can e
que se converteu en éxito comercial. Se repite a xogada co
cuarto Rambo xa sería cousa
de que Chuck Norris meditase
seriamente o seu retorno cun
Desaparecido en Combate IV.

Norah Jones en My Blueberry Nights.

O vello boina verde recunca no
sueste asiático rescatando misioneiros das poutas do réxime
militar birmano.

A escafandra
e a bolboreta
Dirixe: Julian Schnabel.
Intérpretes: Mathieu Amalric,
Emmanuelle Seigner .
Drama. Francia, 2007

O responsábel da infravalorada Basquiat e da sobrevalorada Before night falls conseguiu a Palma de Ouro ao mellor director no último Cannes
con esta esteticista adaptación das memorias de JeanDominique Bauby, desaparecido editor da revista Elle. A
crónica tráxica e vitalista da
existencia cotiá dunha persoa
completamente paralizada
logo de sufrir un infarto
masivo podía resultar
nun exceso melodramático pero Schnabel tirou pola
vía persoal e
apostou por unha
visión de artista
visionario que lle
debe moito á súa
carreira pictórica
paralela.

Monstruoso
Dirixe: Matt Reeves.
Intérpretes: Blake Lively,
Mike Vogel.
Catástrofes. EE UU, 2008

Sylvester Stallone
volta a protagonizar a Rocky Balboa .
Sóalle de algo ese apelido?

Unha estatua da Liberdade decapitada e un skyline neoiorquino devastado son os reclamos do
que pretende ser o
gran reventataquillas da temporada.
O artífice da exi-

tosa “Perdidos”, J.J. Abrams,
produce esta enésima revisitación do cinema de monstros “a-la-Godzilla” na que un
grupo de arquetípicos mozos
hanlle de facer fronte ao armaxedón cando se preparaban para unha festa.

Mataharis
Dirixe: Icíar Bollaín.
Intérpretes: Najwa Nimri,
Tristán Ulloa.
Drama . España, 2007

Reflexións agridoces sobre o
universo das relacións de parella, a intimidade e o mundo da
muller disfrazadas de intriga
detectivesca de vidas cruzadas.
Conta con moitos adeptos que
a sitúan entre o mellor da produción estatal última inda que,
na miña opinión, lle pesa un
certo lastre televisivo inconsciente que nos deixa coa intuición de que a última entrega da
responsábel de fitas como Ola,
estás soa? ou Douche os meus
ollos podía ter acadado cotas
máis altas.

TV.
A vida secreta
das palabras
Dirixe: Isabel Coixet.
Intérpretes: Tim Robbins,
Sarah Polley.
Drama. España, 2005
La 2. Venres 1 de febreiro, 21h30.

Coixet tomoulle definitivamente o pulso ao seu persoal
universo de tristuras entrañábeis e pequenos antiheroes
que non saben moi ben o que
queren nin cara a onde avanzan –ou retroceden– coa inesquecíbel A miña vida sen min.
Dous anos despois repetiu o
caldo cos mesmos ingredientes, variando escenario, secundarios e pouco máis e, mira ti o
que son as cousas, volveu dar
no cravo. Os coixetófobos absteranse xa de entrada polo que
é difícil que este filme poida decepcionar a ninguén. G
Nicole Kidman [esquerda] participa
en Invasión. Julian Schanabel dirixe
A escafandra e a bolboreta [abaixo].
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Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA
1

2

3 4

AUTODEFINIDO
5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15

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

Horizontais:
1- Símbolo do xofre. 2- Asociación Española de Aeronáutica. 3- Nome aplicado a varias especies de moluscos
parecidos á ameixa. 4- Siglas de Video Tape Recorder.
Localidade ourensá famosa polo seu pan. 5- Ritmo musical e baile correspondente, o máis popular. 6- En Latín,
así. Sindicato vasco. A educación xeral básica. 7- Criado,
sinónimo de servilismo. Acostumar. 8- Impulsa unha
embarcación coas mans. Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. 9- Vas cara a algún sitio por un
camiño que non é o máis curto ou recto. Apelido galego
e portugués. 10- O astro rei. Aquí. O que antes era EXB.
11- Volver plantar unha árbore ou planta. 12- O salario
mínimo. A esencia do fútbol. 13- Nome femenino. 14Exclamación taurina. 15- A primeira.
Verticais:
1- Compañía galega de telefonía e cable. 2- Interpretar
un texto. 3- Localidade lucense con famoso mosteiro. 4Elemento da arte, ou o que sexa, taurina. 5- Alguén dixo
que en Galicia había un millón. Agora, moitas menos.
Nome de letra, en plural. 6- Asistente sanitario. A acción
de desprazarse ou ir a algún lado. Programa mundial de
alimentos. 7- Canto suave para adormecer a un neno.
Fóra do seu sitio. 8- Concavidade que forma unha cousa
curva. Contracción. Outra contracción, usada en frases
comparativas. Pronome femenino. 9- Dormitorio. Sinónimo de “manglar”. 10- Ao revés, diminutivo de Beatriz.
Fíos de tea usada. “Andar á ....”, andar disparatadamente,
sen reflexionar, ás cegas. 11-Conxunto de partículas disgregadas das rochas, que pouco a pouco, fan montón.
Antiga fracción monetaria española, que polo que decían, non valía moito. 12- Excelentísimo señor, abreviado,
claro. 13- O que sae dunha igrexa e se mete noutra. 14Prisioneiro, convicto. 15- Carbono.

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de personaxes tradicionais do Entroido galego.

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

AUTODEFINIDO

SUDOKU

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SOLUCIÓNS
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Suso de Toro

D

e entre nós sae unha
cultura con trazos moi
simples, a machada,
mentres non teñamos unha segunda canle que nos ofreza
unha visión do país distinta. A
TVG resume moitos dos trazos

PAÍS
CHOQUEIRO
deste país que somos polo de
agora. E aí estarán sempre series
a retratar aldeas e parroquias
con cura e todo, como as de an-

Diario dixital: www.anosaterra.com

tes. E aí estará sempre unha humanidade ruda e áspera, como
se non houbese galegos corteses
e, mesmo, cultos. Está ben, ás
veces o choqueiro fai rir a un.
Mais... un país é outra cousa.
Ocorre o mesmo coas creacións artísticas, dásenos ben o

extremado, o berro, o exabrupto. Fáltanos a expresión do
cariño, do delicado, do refinado. Precisamos cancións de
amor, que canten as nosas adolescentes, que escoitemos os
días morriñentos (Unha pouca
delicadeza, carallo!)G

Xosé Manuel Delgado, presidente de Ataúdes de Andalucía (Adean), demostrou que non está todo inventado
no negocio funerario. O seu grupo empresarial deseñou e patentou os féretros ecolóxicos. Nin brillan nin están
feitos de madeiras exóticas pero permiten o aforro de enerxía e a mínima contaminación nas cremacións.
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EU TAMÉN
ABORTEI
Teresa Moure

Xosé Manuel Delgado

A

‘Coa morte pódese contribuír a mellorar o medio ambiente’
Eva Estévez

A morte non respecta a nin guén e pretende que faga unha
excepción co medio ambiente.
Fixo algún pacto coa Santa
Compaña?
Non, pero pensamos que incluso na morte hai maneiras de
contribuír a coidar da natureza.
Entón a “dama negra” viste de
verde?
Viste. Fixemos un estudo e
chegamos á conclusión de
que era viábel o das caixas
ecolóxicas. España é o décimo
importador de madeiras nobres a nivel mundial e o segundo de Europa, e entre o 60
e 80% desas madeiras estanse
a destinar o sector funerario.
Tendo en conta que é un produto efémero, con 24 horas de
vida, non é loábel o que estabamos a facer.
Como é ese cadaleito?
É como unha caixa común, a
particularidade é que no seu
interior alberga un féretro totalmente biodegradábel
construído con taboleiros feitos cos restos dos serradoiros
(cortizas e ramas compactadas coa súa propia resina natural) tapizado con tela 100%
algodón. Durante todo o enterro utilízase un féretro normal e no momento da inhumación ou incineración extráese mediante un mecanismo de elevación a caixa
orgánica que é a que se inhuma ou incinera.

É difícil introducir o produto
no mercado?
É complicado. Movémonos
nun sector tradicional onde
todo o mundo ten pegado á
orella o de que o féretro se vai
reutilizar despois de ter dentro
un defunto cando non é así. O

NOVIDADES

féretro que porta o defunto e
que está dentro da caixa non
está nunca en contacto co féretro exterior. Somos conscientes de que as innovacións non
se fan dun día para outro.
Nestas situacións falar de
ecoloxía é un “morto” difícil

de lidar...
Hai que manter unha ética. A
unha persoa que non coñeza
o produto non se lle pode explicar.
E os ataúdes verdes teñen pasaporte para o ceo?
É unha opción interesante e
sumariamos puntos.
Hai moita diferenza no prezo?
Quen opta por esta opción non
debe escollela por iso, senón
pola súa conciencia ecolóxica.
Probouno?
Temos uns métodos de ensaio
e probámolos directamente
para ver a anchura...
É cómodo?
Podo asegurarlle que ninguén
se queixou.
“Descanse en paz sen conta minar”. Parece un chiste andaluz pero é certo...
Aínda que a moitas persoas lles
choque, coa morte pódese
contribuír a mellorar o medio
ambiente.
E isto non restará pompa ás artes funerarias?
Máis ben todo o contrario.
Ofrecemos todo tipo de féretros exteriores que non restan
pomposidade á despedida.
A morte así pode sentar me llor?
A morte nunca senta ben. Pero
se temos claro que podemos
irnos de aquí poñendo o noso
gran de area para que as futuras xeracións non se atopen un
planeta desfeito, presta un
pouquiño mellor.G

Edicións A NOSA TERRA

As escolas
de fundación en Galiza.

A privatización
da empresa pública española.

Unha necesidade social de
alfabetización

Repercusións
na economía galega

Luís Obelleiro Piñón

Mª del Carmen Sánchez Carreira

s bispos volven á carga contra as liberdades. A igrexa
católica, que non se preocupa
das mulleres mortas polo terrorismo machista, atrévese a rogar
polos embrións non desexados.
É inútil repetirlles que as mulleres non desexamos abortar, que
non é sinxelo facelo. É inútil confesarlles que non abortamos por
descarreiradas ou malvadas, senón por non podermos responder sempre ao proxecto da maternidade. Os teólogos católicos
non saben o que é unha muller
nin queren sabelo: eles non van
con mulleres nin len pensamento feminista. A súa idea de
familia pasa, no entanto, por
prohibir as parellas do mesmo
sexo, sobre todo se adoptaren fillos. Os señores teólogos van ter
que elixir, dunha vez, entre natureza e sociedade. Se optaren
pola natureza, terán que nos
permitir vivirmos segundo os ditados do celo de cadaquén. Talvez, logo, os señores teólogos
prefiran deixar en paz a natureza
e aceptar que no ser humano
todo é construído, que o amor
non ten nada de “natural”.
Amola que os bispos aseguren
que, cando se expulsa un óvulo
fecundado dun ventre, unha
crianza foi asasinada por vontade da súa nai porque iso é
falso, demagóxico e cruel para as
mulleres que se ven na necesidade de abortar; unha necesidade que, como eles non terán
nunca, se permiten non comprender. Total, tampouco comprenden o amor verdadeiro, que
non se suxeita a regras, nin o
sentido liberador de transformar
a familia tradicional, porque o
seu reino está demasiado apegado a este
mundo,
aos intereses
materiais
e á intolerancia.G

