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Na viguesa Casa do Libro rouban máis de mil libros cada ano.
Os volumes que desaparecen
con máis frecuencia son os de
dereito. Trátase de libros de prezo moi por riba do seu valor real
que os profesores –moitas veces
os mesmos autores– mándanlles comprar aos seus alumnos
para aprobar a súa materia. As
máis das ocasións non son os
estudantes quen se ocupan de
roubar os libros, senón que llos
encargan a persoas do mundo
da marxinalidade a cambio
dunha comisión.
Diante das baldas da sección de
dereito pendura unha das cámaras de vixilancia da Casa do
Libro. Non hai máis que localizar
a situación destas cámaras para
coñecer que libros son os que
faltan con máis frecuencia. Que
sexan os libros de dereito os que
máis se rouban é unha curiosidade na que reparan todos os
que coñecen estes datos, xa que
o delito procede de sectores que
no seu día terán que velar polo
cumprimento da lei. Mais o público ten outra imaxe do que son
os roubos nas librarías. A opi-

Nalgunhas tendas desaparecen máais de 1.000 libros cada ano. PACO VILABARROS

nión xeral considera que o obxectivo máis común son as publicacións ilustradas en grande
formato. As desaparicións destes
exemplares non son tan habituais porque se trata de libros ad-

’’

Estudantes de dereito pagan
a marxinais para
que collan os libros de texto”

quiridos para facer un presente e
resultan demasiado aparatosos
para agachalos.
Por outra banda, a introdución
das etiquetas electrónicas e de
seguridade produciu unha redución no número de roubos,
aínda que son prácticas que
subsisten. Moitas tendas de
roupa contabilizan o número
de pezas que a clientela leva
aos probadores e a miúdo limitan o seu número, xa que as
alarmas que se colocan nas
prendas pódense retirar con
axuda dunhas tenaces.G
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LRL

An Alfaya , a autora de moda
na literatura xuvenil >39

MAGAZINE.
Voluntarios pola saúde
no Sáhara>40-41
Hip-hop na emigración>44-45

1.297

7 DE FEBREIRO DO 2008

A dimensión do problema dos
roubos nas tendas é un secreto
que as empresas prexudicadas
non queren admitir, razón pola que se negan a dar cifras das
perdas que lles producen. De
todos os xeitos, a sociedade tamén padece este problema.
Na rúa do Príncipe, en Vigo, unha das máis comerciais de Galiza, con periodicidade a policía
procede á detención de adolescentes sorprendidas roubando
na tenda da multinacional sueca H&M bixutería e outras miudezas que non están protexidas
polo sistema de seguridade debido á súas reducida dimensión

e prezo. A encargada da tenda
sinala que non pode comentar
estas incidencias, mais o habitual é que interveñan dous vehículos da policía e catro axentes.
O custo de perseguir esta conduta representa para a sociedade un gasto moi superior ao valor do roubo.

’’

En H&M é habitual a
intervención de catro
policías para deter
unha adolescente
que roubou uns brincos”

Outro colectivo sinalado nalgúns casos como autor de boa
parte dos roubos é o dos propios empregados. Trátase dun
problema dunha dimensión
descoñecida porque as patronais afectadas tampouco queren dar as cifras das perdas.
Noutras sociedades, aos roubos hai que sumarlles o deterioro producido pola clientela
nos obxectos que están á venda. En Londres, Inglaterra, nas
máis céntricas tendas da cadea Zara, aparecen con regularidade prendas estragadas
ou manchadas polas persoas
que as probaron.G

avego polas foxas abisais
do océano Pacífico, nun
lugar coñecido como Xénese.
Trátase dun chan de rochas
basálticas a 2.600 metros de
profundidade, xusto na pel
de fumarolas hidrotermais.
Os temporais e accidentes
que andan a mancar o sector
pesqueiro galego nos distintos litorais do mundo atáronme ao fondo do mar. Nado
amodiño, sen evitar a inquedanza. E, como Manuel
Antonio, cántolles aos afogados dende unha voz que
tenta ser serea para devolvelos á casa. Pero ningún corpo
chega a min. Tan só Alba, a
pequena exemplar de Vulcanoctopus hidrotermalis,
axita os seus tentáculos brancos ao me ver. Intúe a sombra
que acompaña as miñas burbullas e tenta acougarme. Eu
fálolle do naufraxio do Bahía,
do Siempre Casina e do Cordero e de todos os mortos
que nos faltan. Tamén do
Ferralenes e do Spinning Dale. Alba move as ventosas e
pregúntame se a culpa será
toda do mar. Se non estaremos botándolle as pestes ao
océano no canto de respectar
máis o poder das ondas.
Doulle a razón, pero pídolle
que nos devolva os afogados.
¿Para que?, aquí no fondo, afirma, hai unha paz inmóbil
que tranquiliza a alma. Eu
non quero paz, dígolle, eu
quero os nosos cadáveres. ¿E
logo por que se a súa vida
estaba no mar?, inquire o
polbo diminuto. Non, dígolle, no mar gañaban a vida pero a súa vida estaba canda os
seus. Por iso queren volver á
terra. Alba encolle os tentáculos e suspira. Tamén ela
sabe que as correntes mariñas e da alma son impredicibles. E acompáñame na ladaíña, “Ibas xuntando soedades. Por un burato d’o Mar
chopaches
un día a
buscarte...”G
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A Xunta inviste 9 millóns de euros nun centro para dependentes. O
vicepresidente galego, Anxo Quintana, presentou o 4 de febreiro o Centro Galego de Desenvolvemento Integral (CEGADI), que tentará ocuparse
dos dependentes en todo aquilo que precisen: saúde, formación, emprego, apoio familiar, integración social e sensibilización da poboación xeral.
A Xunta investirá 8,7 millóns de euros neste organismo. Quintana afirmou que “Galiza será referente mundial na atención á dependencia”.
(Máis información en www.anosaterra.com)G

Sonia Soto

‘Aquí as mulleres non levamos velo,
pero sempre debemos estar guapas e xóvenes
Eva Estévez

A morte dunha muller en Cangas o día 31 pecha un balance
preocupante no primeiro mes
do ano en Galiza, onde ademais se rexistraron catro agresións a mulleres por parte das
súas parellas. No resto do Estado, en xaneiro faleceron seis
mulleres, vítimas da violencia
das súas parellas ou exparellas.
Que está a pasar na nosa sociedade?
O que está sempre de fondo na
violencia de xénero é o reparto
desigual de poder que hai na nosa sociedade, reflexo do sistema
patriarcal que é o que marca esas
relacións entre homes e mulleres. E dentro desas relacións a
violencia de xénero vén sendo
un exercicio onde o home practica ese poder sobre a muller.
Agora hai máis casos ca antes?
Se nos atemos aos datos, a cousa está igual. O que acontece é
que non sabemos si antes había menos denuncias das rexistradas agora. Nestes momentos só o 20 por cento dos
casos reais de violencia de xénero se denuncian, e en moitos
casos as denuncias retíranse. O
que está claro é que segue sendo un problema grave e universal que se produce en todas
as capas sociais e ideoloxías.
As medidas que se están a tomar están dando resultados?
A nivel político é importante
que se sigan aprobando leis que
protexan e axuden á muller nos
casos de violencia. Pero a loita
real contra a violencia de xénero
debe estar na prevención.
Entón é un problema de educación...
Desde logo, porque si a sociedade descansa na sociedade patriarcal que comentabamos antes, a concepción de poder que
teñen os homes baséase nese
reparto desigual de papeis.
Ás veces a xente pensa que este

PACO VILABARROS

tipo de sucesos semellan formar parte dunha moda... Estamos todos tolos?
A medida que se fala máis destes temas, máis mulleres se
senten respaldadas, denuncian e saen os casos nos medios. Isto é positivo, porque o
feito de que non saísen á luz
non quere dicir que non existisen. Antes eran problemas

privados. A medida que apareceron nos medios, as mulleres tomaron conciencia de
que non era un problema provocado por elas, e viuse que o
perfil dos agresores de portas
a fóra era absolutamente normal, cando na intimidade do
fogar daban renda solta a todas as súas impotencias e
frustracións.

Entón a raíz do problema é a
frustración?
Si, pero malentendida, porque
o home interpreta nese rol
masculino que el é superior á
muller e ela lle debe obediencia. E os actos de violencia contra a muller son o que moitos
homes interpretan como a
maneira de perpetuar ese control e dominio sobre ela.
Podería definirse esta situación
como unha especie de fundamentalismo?
Coa adaptación aos distintos
países ou culturas a sociedade
marca eses roles a todas as mulleres. Nas sociedades occidentais o rol da muller, de estar
igualada ao home a nivel laboral e de formación esíxelles estar guapas e xóvenes. É unha
forma de sometemento. Non
imos co velo, pero debemos ir
impecábeis. É unha maneira
de ternos sometidas.
Mencionaba o alto número de
casos nos que as vítimas son
mulleres moi mozas. Pode ser
que denuncien porque están
máis concienciadas que as súas nais ou avoas?
Si, pero tamén é verdade que na
súa relación de parella e na intimidade pasan cousas que non
manifestan abertamente en público. Moitas rapazas seguen ca-

endo nos estereotipos clásicos.
As cifras están aí. Debemos ter
en conta que arredor do 30 por
cento das mulleres mortas nos
últimos cinco anos eran menores de 30 anos, de xeito que queda moito por facer e cambiar na
mentalidade das mozas.
Que se pode facer cos agresores, poden reintegrarse?
Trátase de persoas que teñen
moi interiorizados os roles de
xénero e a suposta posición de
dominio. E moitos deles nin sequera son conscientes de que
hai algo malo na súa conduta
porque están representando o
seu papel de macho ideal. É
complicado cambiar esa mentalidade nun adulto que non
sente que hai un rexeitamento
global de cara a ese xeito de actuar. É difícil convencelo de que
a relación entre homes e mulleres é entre iguais, que hai que
negociar, que gañar e que perder dos dous lados...
Estamos no bo camiño?
De momento as cifras non son
moi esperanzadoras, pero haberá que apostar por estas medidas. Non imos encher as cadeas de maltratadores a secas,
porque cando saian á rúa van
repetir a mesma conduta noutras relacións. A solución está
no cambio de mentalidade.G

‘A loita contra a violencia de xénero debe estar na prevención’
Profesora de Filosofía no IES A
Xunqueira I de Pontevedra, Sonia Soto é autora do primeiro
manual sobre esta materia:
“Aprendendo a previr a violencia de xénero”, editado pola Secretaría Xeral de Igualdade e
presentado recentemente.
Vostede presentou un ma nual de prevención de violencia de xénero deseñado para
alumnos de Secundaria...

Observando os datos compróbase que dentro da moci-

’’

Debemos ter en c onta
que arredor do 30 por cento
das mulleres mortas nos
últimos cinco anos eran
menores de 30 anos”

dade as cifras de mortes e denuncias son bastante alarmantes. Un camiño importante para atallalo é o da prevención, e canto antes se desenmascaren estas estratexias de dominio e control que
van exercendo entre os rapaces mozos e as súas parellas,
mellor. Na unidade didáctica
“Aprendendo a previr a violencia de xénero”, tentei ana-

lizar que é a violencia de xénero, os distintos tipos que existen, concienciar da violencia
psíquica e a violencia psíquica inicial -que é moi sutil-, por
que se produce e como podemos evitala ou romper con
eses estereotipos que son nocivos para as mulleres e para
os rapaces, porque coartan o
desenrolo dunha personalidade integral.G

a Curra conver– residente nun

NZÁLEZ
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En galego, con perdón
A discreción acompaña a aplicación
do decreto do galego no primeiro
trimestre escolar, aínda que
aos nacionalistas lles sabe a pouco
María Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A

ntón Louro, voceiro
da comisión de Cultura do PSdeGPSOE, recoñece que
a política lingüística “é complexa e vive na contradición,
por iso temos que levala cara a
adiante sendo respectuosos e
persistentes”. Louro sinala
tres puntos polos que debe rexerse o decreto, “o consenso, a
capacidade para ir aplicándoo
de xeito progresivo sen crear
problemas e o obxectivo de
competencia lingüística”. Malia os datos recollidos por un
informe da Mesa pola Normalización Lingüística, o voceiro
da comisión de Cultura do PSdeG considera que “non podemos botarnos en cara as dificultades, ten que haber unha
gran complicidade para o seu
cumprimento”.
Pola súa banda, o deputado
nacionalista Bieito Lobeira
apunta que malia que o decreto está en marcha dende o
punto de vista xurídico, “non
vai acompañado dunha
práctica real”. Lobeira recoñece que “falta material didáctico en galego” e subliña
“o descoñecemento tanto do
decreto como do idioma dun
sector da comunidade educativa”. O deputado nacionalista advirte que dende que se
aprobou o decreto, “o BNG
botou en falta campañas previas informativas”.
O PPdeG non entra a valorar
as conclusións da Mesa “até
que non haxa unha resposta
oficial porque non sabemos
con certeza en que nivel nos
atopamos”. Non obstante, a
voceira en materia de educación do PPdeG, Manuela López Besteiro, afirma que “as
leis están para cumprirse”.
Besteiro quixo lembrar que o
seu partido “defende o equilibrio e a proporcionalidade entre o castelán e o galego”.
Anxo Louzao, secretario xeral

de CIG-Ensino, sindicato
maioritario no sector, sinala
que “é necesario que se deseñe un plan que abranga todo
o profesorado para que coñezan e adquiran aptitudes, algo que non se está a facer”.
Louzao subliña a falta de material didáctico en galego na
Formación Profesional. A
CIG-Ensino considera que a
“desidia e pasividade da Administración imposibilitan
aproveitar as potencialidades
e posibilidades do decreto”.
“A actitude de deixar facer e
deixar pasar de Educación
tradúcese nunha non aplicación do decreto”. Para a CIGEnsino, sería necesario que se
crease unha dirección ou
subdirección xeral en Educación, “tenden a deixalo nas
mans de inspección”.
DEMASIADOS INCUMPRIMENTOS, SEGUNDO A MESA. “Hoy vamos a
ver El caballito de boj, de Neira
Vilas”. Esta frase podería pertencer a unha profesora de
Lingua e Literatura Galega
que emprega o castelán como
lingua vehicular nas clases de
secundaria que imparte. Casos coma este despréndense
do informe que está a elaborar
a Mesa pola Normalización
Lingüística no tocante á aplicación do decreto que regula o
uso e promoción do galego no
sistema educativo. Ao caso
anterior, poderiamos engadirlle o dos centros de secundaria
nos que só se imparte en galego a materia de Lingua e Literatura Galega, o dunha profesora de Historia que a medida
que avanza a clase traduce o
libro ao castelán ou o do Conservatorio de Lugo, onde a
porcentaxe de libros e clases
en galego é nula.
Á COLA DO ESTADO. Callón apunta
que non hai unha aplicación
real do decreto, senón “unha
leve mudanza no que atinxe ao
material pedagóxico, aínda
que na Formación Profesional

non podemos dicir o mesmo”.
Segundo Callón é na educación infantil onde se dá un “incumprimento masivo”. Para a

Mesa, a transgresión do decreto é un síntoma do desentendemento da Administración,
“estamos moi decepcionados

Polémica sobre as
declaracións de Raxoi
Dende que o candidato do
PP á presidencia do Goberno de Madrid se comprometeu a garantir por lei que
en todas as comunidades
autónomas os estudantes
que o desexen cursen en
castelán a meirande parte
das materias, xurdiron numerosas reaccións.
O socialista Antón Louro
lembra que “Raxoi tense
manifestado como anti-galego”. Ao PSdeG-PSOE sorpréndelle que Mariano Raxoi “non coñeza, respecte e
comparta os acordos aos
que chegamos no Parlamento galego”. Para Louro,
“o home que odia a lingua
do seu país evidencia unha
grande incultura”.
Para o BNG, “Raxoi falta á
verdade ao dicir que a lingua
que está en perigo é o caste-

lán”. Segundo Francisco Jorquera, coordenador executivo do BNG, a reforma suxerida significaría “derrogar unha lei de Normalizacion Lingüística votada e promovida
no seu día polo PP” e acusou
a Raxoi de “boicotear o consenso sobre a lingua”.
Pola súa banda, Manuela
López Besteiro, que presenciou in situ, as declaracións
do líder popular, advirte
que “Raxoi non falou de
castelanización, dixo literalmente unha lei que garanta
o ensino en castelán para os
alumnos de todas as comunidades autónomas. Segundo Besteiro, o PP defende o “bilingüismo harmonizador” nas comunidades
con dúas linguas oficiais,
“algo que non interfire co
decreto”.G

porque Educación non está a
tomar medidas para facer
cumprir a lei, mantén a inercia
dos Gobernos anteriores”. >>>
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>>> Callón sinala que Galiza
está á cola de todo o Estado,
malia que no papel non o pareza. “Xa non falo de poñérmonos á altura de Catalunya ou de
Euskadi, senón á altura da Comunidade Valencia, malia estar gobernada polo PP, ou das
Baleares, onde teñen plans de
sensibilización, información e
formación”, apunta Callón.G

’’

Estamos moi decepcionados
porque Educación non está
a tomar medidas para facer
cumprir a lei, mantén
a inercia dos Gobernos
anteriores”
[Carlos Callón]
Presidente da Mesa.

AALDEAGLOBAL.5.

Educación garda silencio
Fronte ás alusións da Mesa, a
Consellaría de Educación prefire gardar silencio. A Consellaría evitou responderlle a A
Nosa Terra, pero tampouco lle
contestou ao grupo parlamentar do PPdeG. Manuela López

Besteiro sinala que os populares preguntáronlle hai semanas á Consellaría de Educación polo decreto “e aínda non
nos responderon”. Pola súa
parte, Carlos Callón apunta,
“non me explico como Educa-

ción di que non sabe dos casos
que a Mesa denunciou coa de
recursos que posúe”.
A secretaría xeral de Política
Lingüística, que lembra que a
aplicación do decreto é competencia da Consellaría de
Educación, vén traballando
dende marzo de 2007 coa figura dos coordinadores territoriais para asesorar e dinamizar
os equipos de normalización
lingüística dos centros de ensino. Segundo a secretaría xeral,
cada ano destinan partidas
económicas ao apoio do labor
destes entes. Política Lingüística engade que tamén organiza cursos de formación para o
profesorado e para os equipos
de normalización.G

?

UERE SABER MÁIS?
DOG, 29 xuño 2007
Decreto 124/2007, do 28 de xuño
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INMORALIDADE
Manuel Cidrás

F

A pesar do éxito dos seus programas, a TVG ten dificultades de financiamento pola dependencia anual dos orzamentos públicos.

A lei da TVG para fin da lexislatura
Facilitaría cambios no Consello de
Administración, que sería máis executivo
H. Vixande

A elaboración da Lei da Radio e
Televisión de Galicia é unha
promesa electoral e un compromiso dos acordos de Goberno que podería acometerse a final da lexislatura actual, para
que fose o próximo Parlamento
quen decidise sobre a súa aprobación. Catalunya, Andalucía e
o País Vasco xa se dotaron dunha, aínda que en Euskadi atópanse en fase de reforma e en
Catalunya están pendentes de
que entre en vigor.
Mais a existencia dunha Lei da
radio e a televisión non implica
a solución de todos os problemas de xestión dos medios de
comunicación públicos. En
Catalunya enfróntase co primeiro atranco debido a que o
director xeral debe nomealo o
Parlamento co apoio dos dous
terzos dos deputados en con-

dicións especiais. Iso require
un acordo difícil de alcanzar.
As dificultades catalás débense
a un órgano chamado Consello Audiovisual Catalán, que é
moi independente e que vixía
as normas que rexen a televisión pública. A lexislación sinala que o Parlamento propón
tres candidatos para presidir a
televisión e o Consello Audiovisual recomenda un deles. O
que aconteceu neste caso é
que CiU propuxo un deputado

’’

A TVG precisa
dun financiamento
plurianual que lle permita
planificar os seus obxectivos”

dese grupo, que precisamente
foi o designado polo Consello
Audiovisual. Esta decisión non
é aceptada polos restantes partidos, que non o nomean.
No noso país, mentres Xesús
Pérez Varela estaba á fronte da
dirección de Medios de Comunicación, constituíuse un Consello do Audiovisual composto
por noventa persoas que se
reuniu unha vez en dez anos.
En Galiza, a profesionalización
e relativa despolitización do
Consello de Administración é
unha das vantaxes que podería
traer aparellada a Lei da Radio
e Televisión, xa que desta forma sería máis executivo. Na
actualidade é unicamente un
mecanismo de control que nin
sequera ten eficacia real pero
que foi motivo de controversia
nalgunha ocasión. Así, en datas recentes aconteceu que os
conselleiros elixidos polo PP
bloquearon temporalmente a
convocatoria dunhas oposicións na compañía de radio e

televisión. Finalmente, solucionáronse as diferenzas.
Se se elabora unha Lei da Radio
e Televisión un dos beneficios
maiores sería o orzamentario.
Nestes momentos, a TVG está
moi tutelada polo Goberno
desde o punto de vista financeiro. As dificultades inclúen demoras nos pagos por parte da
Administración nas partidas
que se empregan para aboar a
nómina dos traballadores. O
obxectivo sería facer un contrato programa por financiamento plurianual que lle permitise
acceder a créditos e a establecer obxectivos a varios anos vista. Dentro dese modelo, o director xeral podería ser elixido
durante un período maior da
duración dunha lexislatura, de
modo que mantería maior independencia do medio.G

?

UERE SABER MÁIS?
www.crtvg.es
www.tv3.cat

Pontevedra recupera as árbores
H. V.

O concello de Pontevedra está
a desenvolver dúas liñas de actuación para a recuperación
das árbores nos espazos urbanos e nos montes das parroquias. As especies caducifolias
son as que ocuparán a maior
extensión.
As intervencións urbanísticas
en dez rúas da cidade para a
súa humanización completaranse coa plantación de perto
dun cento de árbores de máis

de 25 especies diferentes. As
principais serán pradairos,
ameixeiras, bidueiros e liquidámbares. A escolla depende
da configuración da rúa, para
evitar que a súa presenza escureza o contorno. Estas plantacións lévanas adiante as empresas adxudicatarias das reformas urbanas.
Doutra banda, a Concellaría de
Xestión Territorializada que dirixe Miguel Anxo Vázquez Plaza, dentro dun plano chamado

Monte Vivo, aprobou 13 proxectos presentados por distintas comunidades de montes
para recuperar as zonas destruídas polos lumes do verán.
O concello realiza un investimento de 1,5 millóns de euros
para o tratamento silvícola e a
plantación das árbores. As intervencións silvícolas serán en
1.000 hectáreas e as plantacións
en 522. O número de árbores
superará as 400.000 unidades.
As especies senlleiras serán car-

ballos e castiñeiros porque “actúan de freo ao lume”, sinalou o
concelleiro Vázquez Plaza.
Nos incendios forestais Pontevedra perdeu 4.000 das súas
6.800 hectáreas de monte e por
iso o concello puxo en marcha
o Plan Monte Vivo. Así, racionalizaranse as plantacións que
se están a executar, xa que deica o momento as iniciativas
privadas implicaron repoboar
con eucaliptos sen criterio de
ordenación.G

iel á súa cita preelectoral, a
Permanente da Conferencia Episcopal Española vén de
publicar unha nota coa que
pretende “orientar o discernimento moral” dos votantes.
Sen pedir expresamente o voto para unha opción determinada, os bispos fan en dúas follas un repaso preciso do argumentario do PP na lexislatura
que remata: a defensa da familia fundada no matrimonio, a
censura das unións homosexuais, a oposición á materia de
Educación para a Cidadanía, a
crítica da negociación como
modo de acabar co terrorismo,
a defensa do “ben común” que
representa a unidade de España, os “perigos do separatismo”, a “manipulación da verdade histórica” no chamado
Ano da Memoria e a “defensa
da vida humana en todas as
súas etapas” como actitude
preventiva fronte a eventuais
reformas na regulación do
aborto ou da eutanasia. En Ferraz non elaborarían un catálogo máis exacto das súas posicións políticas. De modo que
calquera lector pode advertir
que o episcopado, sen mentar
o PP, orienta o voto cara a unha candidatura que, en síntese, presente como cabeza de
cartel un candidato de Pontevedra e con barba.
Eu, que nacín en Pontevedra
e levo barba, non vexo mal
que os bispos pidan o voto
para quen queiran. Obxecto
que non teñan a valentía de
poñerlle siglas ao seu pedimento, e sobre todo que esgriman argumentos tan falaces como “as dificultades
crecentes para incorporar o
estudo libre da relixión católica nos currículos da escola
pública”. Manda truco! Iso
non é opinar, é directamente
mentir. E sobre a inmoralidade da mentira non cabe discernimento
que poida
chamarse moral.G
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O Plano Acuícola podería modificarse
BNG e PSdeG
mandan sinais de
reforma pendentes de
que decida o goberno
O Plano Acuícola, que actualmente se encontra en fase de
estudo e contestación de alegacións, está producindo movementos das forzas políticas que
sosteñen o goberno. Despois
das fortes mobilizacións na
Costa da Morte, chegan sinais
de posíbel reforma, formuladas
máis abertamente polos nacionalistas pero tamén por relevantes organismos socialistas,
como a Executiva Comarcal de
Bergantiños. Ismael Rego, portavoz socialista mantén a defensa conxunta do proxecto,
abandeirado pola Consellería
de Pesca, pero introduce o matiz de que se o Goberno realiza
axustes o grupo parlamentar
non lle vaia dar cobertura.
Os socialistas da Terra de Bergantiños pronunciáronse contra a construción da piscifactoría de Seiruga (Malpica), unha
instalación que o BNG tamén
considera que debe pararse. A
esa instalación o BNG sumaría
as de Camelle e Merexo.

OTTO/AGN

X.C.

As mobilizacións pedindo a paralización do Plano Acuícola proposto por Pesca veñénse sucedendo nestes meses.

O pronunciamento do BNG
produciuse o pasado día 2 en
Carballo. Alí o portavoz Carlos Aymerich, anunciou unha iniciativa parlamentar
conxunta que o PSdeG-PSOE
rexeitou de entrada. En todo
caso Aymerich facía o anuncio no curso dunha reunión
de traballo con cen persoas

?UERES SABER MÁIS?

anosaterra.com/
http://www.merexononsevende.co
m/index_html?idioma=1

dar, pensamos que é de recibo
modificalo”.
As cautelas de Rego foron
acompañadas de admonicións
ao BNG “hai que apoiar sen titubeos os grandes proxectos
de país en favor do interese xeral de todo, e sen estar a medir
todos os días, e en todos os casos, os posíbeis desgastes e beneficios electorais”.”

da organización nacionalista, entre deputados e cargos
públicos e orgánicos das comarcas máis afectadas (Bergantiños, Terra de Soneira e
Fisterra), durante o que presentaron o seu plano “Aposta
pola Costa da Morte).
Aymerich dixo que “é de sentido común parar e repensar un
Plano Acuícola que está a levar
a contestación social na Costa
da Morte” e avogou por unha
revisión coidadosa das piscifactoríass previstas en todo o
país, “polo BNG non vai que-

MOBILIZACIONSENCONTRA. O pasado
4 de novembro produciuse a
meirande das mobilizacións
contra o Plano en Corrubedo,

fender a recondución dos
asuntos públicos desde a súa
visión das prioridades, tal e como fai todo axente social.
En España encontrouse cunha
política gobernamental que se
propuxo unha transformación
radical da familia, a política da
intimidade, da formación ideolóxica no ensino e da concepción da ética colectiva. Tentou
cambiar os fundamentos mesmos da concepción cristiá da
vida e das súas unidades sociais básicas, dos dereitos dos
pais á formación dos fillos e do
valor da herdanza moral adquirida. Considera que é un ca-

miño profundamente trabucado e manifestouse a prol dunha reorientación de valores.
A Igrexa non fixo máis que exercer a súa liberdade de expresión,
como calquera outra asociación
social voluntaria; e de xeito pacífico e contido, postulando unha
mensaxe de cohesión en momentos de crise das relacións
humanas. Mais ao goberno molestoulle e reaccionou airadamente. Debeu encaixar e respectar a crítica: incluso tela en conta
nestes momentos de desconcerto. Non se debería cuestionar
que a Igrexa española exerza a
súa liberdade de expresión e de-

pero a protesta segue nestes
meses con diferentes actos. As
máis de vinte e seis organizacións convocantes reclaman
da Xunta que paralice o Plano
Acuícola actual, por consideralo “inxusto socialmente, medioambientalmente e economicamente”. O plano prevé 26
piscifactorías que moitos veciños, xunto ás organizacións
ecoloxistas, confrarías de pescadores e mariscadores e varias agrupacións sindicais e políticas consideran un grave erro
“feito de costas á cidadanía”.G

CARTAS
IGREXA E CIDADANÍA
Cada vez existen máis cidadáns que están a pedir cambios coherentes en certas políticas educativas que vulneran a
liberdade dos pais e en políticas sociais que atacan directa
ou indirectamente a familia.
Os poderes públicos non garanten o dereito de todos ás liberdades, mediante unha programación xeral con participación efectiva de todos os sectores afectados de forma que non
se goberne para minorías máis
ou menos barulleiras.
Como ben escribiu Pedro Arias

Veira, para un pensador clásico
da liberdade, Alexis de Tocqueville, as sociedades cun baseamento relixioso cristián tiñan
máis probabilidades e oportunidades de acceder a unha sociedade en liberdade. O pensamento básico da Ilustración
–Kant, Montesquieu, Locke–
desenvolvía no plano político e
filosófico a matriz do pensamento cristián
Hoxe, nas democracias formalmente consolidadas, a
Igrexa, institución milenaria,
ten o reto de respectar as decisións dos poderes civís estabelecidos ao tempo que debe de-

fenda os seus principios. Toda
persoa, toda organización social
debe facelo, arriscándose á crítica e sen medo. Así é como se
constrúe a democracia activa e
participativa.
O pluralismo non debería ser para ninguén un problema senón
todo o contrario, unha manifestación de bo espírito, que deixa
patente a lexítima liberdade de
cadaquén a pensar e obrar de
acordo coa súa conciencia. Todos poden expresarse libremente, sen funís nin mordazas por
parte de ninguén.G
Ramón Noguerol
(A Coruña)
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O CACIQUE
PEPE CARREIRO

MODERNO
Luís Lamas

G

alicia sempre foi terra de
caciques. Véñenme á mente dous dos máis nomeados:
Manuel Viturro e Pepe Benito.
Aínda que só sexa por razón
de veciñanza, recoñezo que
teño certa predilección por
Pepe Benito.
Castelao en Sempre en Galiza
afirmou que o cacique é un
home representativo en quen
concorren os vicios e as virtudes da tribo.
Dentro dos caciques, distinguía dous tipos: os que chamaba “mandóns”, que eran
aqueles que representaban a
longa man do poder central
en Galicia, e os verdadeiros
caciques que defendían os
campesiños fronte ao poder.
Xosé Benito representou como ninguén este último tipo
de caciques.
Castelao pensaba que cando
Galicia fose capaz de ter lexislación propia a figura do cacique
desaparecería. Equivocouse.
O cacique segue existindo, pero
con outros caracteres.
Agora reside na Moncloa e a súa
influencia esténdese por todo o
país grazas aos medios de comunicación.
Os seus métodos: vótame e dareiche 400 euros. Por certo, se es
autónomo, amólate. Para ti non
hai. Home claro, antes sacáchesmos. Acaso importa?
E Emilio Pérez Touriño, como
bon valedor do cacique e “mandón” local, di que é unha medida progresista e progresiva.
Ten razón, é progresista devolverlle 400 euros a Amancio
Ortega, o mesmo que os pensionistas que non cobran sequera 500 ao mes.
Se Castelao levantase a cabeza
non o crería. Agora os caciques perderon até a vergoña.
Imos ver se seguen gañando
eleccións.
Falta por saber se os galegos
seguimos sendo o mesmo pobo sumiso do século XIX e comezos do XX, ou ben xa non
necesitamos que
nos tutelen os
caciques: nin
os bos nin os
mandóns.G

ELECCIONS XERAIS

Campaña a tres bandas
O reparto
de escanos pode
depender dunha
presa de votos
X.C.

A última semana de febreiro é o
momento legal de arrancada da
campaña electoral. Pero as maquinarias veñen programando
actos diarios para os seus líderes
e grandes mítines ou concentracións para a fin de semana co
obxectivo de manter unha tensión que se incrementará na
propia campaña. Un período
no que centrarán parte do debate e no que se veñen observando dúas estratexias moi diferentes en Galicia.
Dunha banda as dúas forzas estatais, cos únicos presidenciábeis en potencia, Zapatero e Raxoi, doutra o BNG, que procura
romper o corsé bipartidista que
ameaza con cegar a visibilidade
das súas posibilidades. PP e
PSOE coinciden daquela en
manter a tensión a dúas bandas, sabedores de que a forza do
enfrontamento no cumio arrastra a atención cidadá. As grandes mensaxes chegadas desde
Madrid ocupan o lugar sen
cuestionarse, sexa a polémica
elevada por exceso coa Conferencia Episcopal, ben sexa unhas propostas de rebaixa de impostos que uns anuncian como
tales e outros como devolución
de impostos. O BNG, como fixo
sempre nas campañas ao Congreso, tenta establecer na conciencia dos seus posíbeis votantes a marca de Galicia como referente e destacar que as outras
dúas forzas dependerían das estratexias chegadas da Moncloa
e a Rúa Génova en Madrid.
Esa busca dun perfil identificativo que cale no electorado semella ser a orientación xeral,
pero marcada pola necesidade
popular de pelexar un posíbel
escaño en xogo co BNG en
Pontevedra (ver recadro), o

PP e PSOE confían en que a polarización extrema afiance o bipartidismo..

’’

A grande diferenza é que
por primeira vez a dereita
en Galicia non ten
o poder autonómico”
que os obriga a distraer parte
da súa potencia de fogo, mentres nas outras tres provincias
se pode amparar na mensaxe
xeral porque o corpo a corpo
debería ser cos socialistas. Estes poden manter toda a atención no enfrontamento cos populares aínda que non deixan
de mirar de esguello as potencialidades nacionalistas en Ourense, onde até agora conseguiron repartirse case por metades os escaños co PP.
PRIMEIRA VEZ NO GOBERNO. A grande

diferenza de todos estes anos é
que por primeira vez en democracia a dereita en Galicia non
ten o poder autonómico e
mesmo saiu das municipais do
ano pasado moi debilitadas
nas cidades grandes e medias.
Ese calcañar de Aquiles coñéceo ben Núñez Feixóo, que sabe tamén que se xoga parte do
seu futuro á fronte do partido.
A aposta fíxoa nas listas, onde
procura levar líderes das cidades sabedor de que, se aguanta
o envite do 9 de marzo, necesitará preparar os duros asaltos á
Xunta e os grandes concellos,
sen os que o poder da dereita
pode quedar hipotecado por
moito tempo.
Nesas están tamén os socialistas galegos, que queren dar un
salto adiante pensando nas autonómicas do 2009. Desta vol-

XOSÉ MARRA

ta, e coas previsions demoscópicas na man, non terán que
repartir tantas mensaxes cara o
BNG, condicionados en todo
caso por non lastimar moito as
relacións internas na Xunta.
O BNG, pola súa parte, chega
coa maior cuota de poder que
nunca tivo na súa historia o nacionalismo e cun perfil de posibilidades de ter un certo poder
de decisión en Madrid que
nunca conseguira, acentuado
sobre todo, polos últimos meses de lexislatura nos que Zapatero tivo que agarimar a súa
relación política ante o exiguo
equilibrio observado no Congreso. Aférranse aos resultados
das municipais para manter
unha optimista previsión de
repetir escano en Pontevedra e
A Coruña e soñan con dar a
sorpresa en Ourense.G

Baile de deputados
Os comicios de 2004, o PP obtivo 12 escanos por 10 do PSOE e
2 do BNG. Na Coruña, o PP sacou catro; en Pontevedra, tres,
en Lugo dous e en Ourense,
tres. O PSOE obtivo catro na
Coruña; tres, en Pontevedra;
dous en Lugo e un en Ourense.
O BNG dous: un na Coruña e

outro en Pontevedra. O PSOE
concentrará os seus esforzos
na Coruña e Ourense. O obxectivo na primeira é manter o
deputado e e na segunda, arrebatarlle un ao PP.
O PP, pola contra, confía en
manter os tres actuais en Ourense e conter a posíbel suba

socialista e entrarán os seus
esforzos en Pontevedra, onde
confían en poder arrebatarllo
ao BNG. Os nacionalistas reforzarán a súa presenza en
Pontevedra, para conservar o
escano que xa teñen, e en
Ourense, para tentar quitarlle
un ao PP.G
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Luís García Mañá

‘A taxa de criminalidade galega
está 40 puntos por baixo da media europea
e 20 por baixo da estatal’
Perfecto Conde
Irene Molina/AGN [FOTOGRAFÍA]

F

ormouse en Madrid nas técnicas
de identificación,
ocupou altos cargos na capital española, en Vigo e Ourense e,
dende hai case catro anos, é o
xefe superior de Policía en Galiza. Luís Manuel García Mañá
(Ourense, 1950) é, ademais, un
escritor comprometido co
idioma e coa cultura. Como el
di, “por un cuestión de conciencia e de querencia”.
Como foron os anos finais da
ditadura?
Duros, pero moi interesantes.
Estábase fraguando xa unha policía democrática. Foi cando naceron os primeiros sindicatos,
precisamente na dependencia
onde eu estaba destinado, o Gabinete Central de Identificación,
que foi sementeira de sindicalismo policial. Había que saír da
inercia anterior e gañar a confianza dos cidadáns, algo que
neste momento temos logrado,
como se ve nas enquisas do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Foi apaixoante. Eu lembro
situacións de evolución e de involución como puideron ser a legalización de todos os partidos e
o que en principio parecía ser o
23-F. Vivín en primeira persoa
todas esas cousas.
Que papel xogou a policía nos
primeiros anos da transición?

Estivo detrás de todo e non precisamente, ou non soamente,
no tema da represión senón no
de contribuír á estabilización de
moitas iniciativas. Todos os
partidos tiñan unha boa correlación con determinados individuos, non coa institución policial propiamente. Dentro da
policía había auténticos demócratas, que contribuíron a normalizar o que case parecía imposíbel. A polícia deseguida tivo
sindicatos. Na época de Franco
houbo unha actividade sindical
que foi básica para chegar ao

momento no que estamos
hoxe. Como todas as institucións do Estado, nós somos
produto desa época e de todas
as épocas do pasado, pero tamén da transición e, por suposto, da xeira democrática.
Cara a onde hai que tirar?
Pola vía da tecnificación, da
profesionalidade e da fomación permanente. Cara a un futuro de credibilidade. E iso
conséguese coa formación
permanente, a cualificación, o
rigor, a homologación e o contacto con outras institucións. O

’’

Ao contrario do que pasaba
antes, moitos quererían ter
agora constantemente un
policía ao pé da súa casa.”

Laboratorio de Xenética Forense, que puxemos a andar,
non sería nada se non houbese
devanceiros como pode ser o
equipo de Carracedo na Universidade de Santiago e outros

que marcaron un rumbo que
agora collemos nós operativamente para aplicar na práctica
o que eles investigan. A policía
precisa estar ao día porque
agora mesmo o que se pode estar roubando aquí pódese estar
movendo cara a un lado do
mundo ou ao contrario.
Cambia moito a vida dun policía cando lle toca exercer o
mando?
Sen dúbida medra o ego, pero
medran tamén as preocupacións. A miña xornada, coma a
de calquera que ten responsabilidades, non remata ás oito da
tarde. En calquera momento do
día ou da noite e en calquera día
do ano tes que estar disposto a
traballar. Temos a sorte de que,
como estamos xeraquizados,
normalmente só che chegan as
cousas cando non hai máis remedio, pero vivimos nun
mundo hiperactivo no que se
non é unha cuestión de tipo estritamente operativo será calquera
outro asunto o que che dará ocupación. Tes que estar sempre
diagnosticando o que hai e prognosticando o que pode pasar. Se
consideramos o cento por cento
dos recursos, Galiza está bastante ben. Fronte a aquela imaxe
que a cidadanía tiña da policía
noutras épocas, a imaxe actual é
de aceptación. Ao contrario do
que pasaba antes, moitos quererían ter agora constantemente
un policía ao pé da súa casa.

‘Nas miñas novelas hai intriga, aínda que non policías’
Na súa vida, paralelamente a
esa actividade de policía e de
xestor da seguranza, trascorre
a personalidade dun intelectual galego, galeguista, escritor… Como conviven esas
manifestacións persoais?
Non sei se esas clasificacións
son merecidas, pero en min o
que hai é un home comprometido coa terra. Eu síntome
cidadán do mundo e, pese o
que pese, son funcionario de
policía do Estado. Síntome,
antes que nada, moi galego. E
síntome español no mundo.

Non é a primeira vez que defendo esta España nosa
mesmo no estranxeiro. Unha
vez estiven a piques de levar
unhas labazadas en Edimburgo por defenderme como
español en Escocia.
Que representa para vostede
a literatura?
Pode ser evasión, pero é
moito máis aínda compromiso. Neste momento teño
moi adiantada unha novela
que principia no Brasil e rematará seguramente outra
vez alá, pero que pasa por

Malta, Barcelona, Lisboa…
mais no fondo dela sempre
está a idea de Galiza.
Nunca tivo a tentación de escribir novelas de policías?
Non lle gustaría ser o Vázquez
Montalbán ou o Andrea Ca milleri galego?
Eu non escribo novelas de policías, pero teño unha serie de
novelas nas que hai un investigador que se chama Nemesio Castro que é un particular
con certas habelencias para
estes casos. A miña obra narrativa é toda de intriga.

Mesmo noutras novelas, nas
que non hai para nada nin policías nin investigadores, hai
intriga. É o caso de As plumas
do Moucho (Ir Indo), que é

’’

Como se empece a dicir
que hai unha onda
de roubos, a xente dáselle
por pensar que xa van
roubar na súa casa”

unha novela que se desenvolve toda en Vigo na época
da fuxida dos nazis depois da
II Guerra Mundial, na que hai
un personaxe, Renate, que
leva consigo a intriga por
onde vai pasando e que é un
dos meus personaxes preferidos. A intriga, ese saber do oficio, eu dóullela ás miñas novelas constantemente, como
se nota tamén en Menino
morreu (Xerais) ou en O lume
de Santo Antón (Xerais). Quizais menos agora nesta última
que estou rematando.G
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A CRISE
Carlos Aymerich

H

Como está agora a seguridade
galega e que evolución pode
seguir?
O diagnóstico é que Galiza é
unha terra que goza de niveis
de seguridade moi altos. Neste
momento temos uns 40 puntos de taxa de criminalidade
por debaixo da media europea
e uns 20 puntos por debaixo da
media estatal. Fronte a isto, temos unha eficacia 15 puntos
por riba da media estatal e moi
alta con respecto á media europea. Este ano houbo máis
detidos, máis operacións de
droga, etc. As infraccións baixaron lixeiramente, aínda que
hai tipoloxías que soben. Pero
sempre teremos moito traballo
por facer.G

‘A idea que ten a xente sobre a seguridade
está condicionada polos medios’
Que percepción teñen os galegos sobre a súa seguranza?
Coido que saben que todo é
susceptíbel de mellorar. Recoñecen que en Galiza vívese ben, pero aínda se podería vivir mellor. No tocante ao prognóstico, todo
vai depender do rumbo que
tome o mundo. Galiza hai
anos estaba illada. Agora
ten a costa máis longa de
España, tres aeroportos in-

ternacionais... Neste momento non podemos pensar que as cousas que ocorren noutros lados non nos
vaian ocorrer nunca a nós.
Non está a sociedade moi
condicionada polos medios
de comunicación respecto
da seguridade?
O mundo da comunicación
condiciona sobre todo a
percepción que ten o cidadán da súa seguranza.

Como se empece a dicir que
hai unha onda de roubos, a
xente empeza a pensar que
xa van roubar na súa casa.
Por iso cómpre que nós sexamos extremadamente
respectuosos e transparentes. Pero tamén é certo que
ás veces o mensaxeiro obedece a estratexias que nada
teñen que ver co que sería
unha percepción obxectiva
da cidadanía.G

ai crise. Unha crise hipotecaria que ten a súa orixe
nos EE UU e que, a través dun
sistema financeiro globalizado,
está a se estender ao resto do
mundo e a afectarlle á actividade produtiva e ao emprego.
Unha crise para a que PP e
PSOE, alén de diverxencias finxidas, manexan as mesmas receitas: rebaixar os impostos directos e non sen cuestionar a independencia dunhas autoridades monetarias que recusan
baixar os tipos de xuro ao
tempo que gastan miles de millóns de euros en manter a estabilidade dos mercados (sic) e relaxan os controis sobre as entidades de crédito.
Afortunadamente non todos
actuamos igual. Sen catastrofismos, o nacionalismo galego
está a impulsar desde as súas
responsabilidades de goberno
medidas de reactivación económica favorábeis ás maiorías
sociais: intervindo decididamente no mercado da vivenda,
activando sectores como a industria e a tecnoloxía, aplicando unha política enerxética
ambiciosa que asegure o retorno social de parte dos lucros
xerados ou, en fin, sabedores de
que a política social adoita ser a
primeira vítima das crises, garantindo un investimento mínimo en servizos sociais do 7
por cento. Evidentemente, para
podermos intervir noutros ámbitos precisariamos de competencias que o veto do PP a un
novo Estatuto e a falta de compromiso do PSOE con Galiza
nos impiden exercer: eis o caso
dun marco galego de relacións
laborais que permita superar
un tope salarial inferior á inflación real e a volta da construción naval civil á ría de Ferrol.
Cómpre actuar politicamente:
decidir un ou outro reparto das
consecuencias da crise. O BNG
aposta por medidas de
reactivación
económica
favorábeis
para a maioría social. E os
demais? G
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PREGARIA

ENPOLEIROALLEO
CRISE INMOBILIARIA

3.517 libras, que é a metade do
aluguer medio por unha casa
de campo na zona”.

The Times
(venres 1 de febreiro)

A crise inmobiliaria capea por
toda Europa e os prezos baixan. Esta circunstancia tamén
se produce nas zonas rurais de
países que, como Inglaterra,
centralizaron a súa economía
en torno á capital. “Pague mil
libras e fágase veciño do Marqués de Bath”, indica nun titular o londiniense The Times. O
xornal admite que “pode ser a
casa máis barata do país, mais
ten certa trampa. O propietario
debe pagar anualmente mil libras durante sesenta anos en
concepto de aluguer, despois
dese momento, a propiedade
debe reembolsarse ao Estado.
Non hai opción de prolongar o
aluguer. Calquera eventual

O MINISTRO MOLINA
El Progreso
(domingo 27 de xaneiro)

César Antonio Molina, ministro de Cultura.

propietario debe probar ante o
Estado que ten cartos para
converter a casa nun fogar cun
dormitorio nun prazo de dezaoito meses, cun custe estimado
de 150.000 libras”. Non deixa

OTTO / A.G.N.

de ser unha ganga. O periódico
calcula que o custo real anual
da casa “incluíndo o prezo, o
pagamento anual e os gastos
de rehabilitación, representa
un desembolso cada ano de

O ministro de Cultura, o galego
César Antonio Molina, ocupa
un espazo na sección “Crónica
Política Galega” que ofrece os
domingos o xornalista Anxo Luxilde en El Progreso. “Molina
defínese como ‘un creador’, un
intelectual, ao que lle está a custar encaixar na escena electoral.
Sorprendeu o escaso atractivo
do seu discurso. A iso contribúen as súas dificultades para
falar en galego, que trata de corrixir utilizando expresións
axustadas ao máximo á normativa, o que lle dá un aire artificial”. A reflexión vén ao caso
porque o ministro ocupa o primeiro lugar na candidatura dos
socialistas na circunscrición da
Coruña nas vindeiras eleccións
xerais do 9 de marzo. “Cando
chegou ao ministerio, Molina
aparecía como o máximo expoñente da ‘España plural’ de Zapatero, xa que foi quen introduciu o galego e as outras linguas
do Estado no Instituto Cervantes. Porén, os seus choques coa
conselleira Bugallo déronlle
unha imaxe máis centralista”.

BILINGÜISMO
HARMÓNICO
La Voz de Galicia
(venres 1 de febreiro)

A cuestión do bilingüismo harmónico é algo que aborda na
súa columna de opinión en La
Voz de Galicia o escritor Xavier
Alcalá. O novelista di que “fracasado o bilingüismo harmónico fraguiano, xorde Galicia
Bilingüe a falar de setecentos
anos de convivencia lingüística
(imposíbel de crer para cantos
lembran décadas de asoballamento autóctono). Mais, por
se iso fose pouco, métense na
danza políticos a falaren do trilingüismo, incluíndo o inglés”.
Alcalá propón que “non sexamos menos atrevidos e lembremos a onde chegou o portugués que se fixo idioma de
Estado a partir do galego: se
máis mundo houber, até os
seus confíns chegaría a fala que
tanto comparte de matriz coa
de aquén do Miño”. A conclusión á que chega así é que “postos a esixirmos, a Galiza cómprelle ser tetralingüe”.G

Damián Villalaín

D

esde calquera punto de
vista non totalmente
condicionado pola submisión absoluta e sen preguntas aos ditados episcopais,
chama a atención a usurpación, a terxiversación e o bastardeo ao que os prebostes
da Conferencia Episcopal someten sistematicamente as
mensaxes evanxélicas. Obsesionados polo sexo, inmersos
en loitas polo poder interno
similares en furia e ambición
ás de calquera organización
secular, esquecidos de toda
noción de caridade que vaia
máis alá das rutinas asistenciais, os pastores da Igrexa
Católica española representan hoxe o mellor exponente
da derrota do Cristianismo e
da súa cínica transformación
nunha coartada relixiosa
para a mellor preservación
da intolerancia, do fanatismo, do medo e da discriminación das mulleres.
Dende o chamamento á
“Cruzada” en 1936 non
adoptara a xerarquía católica posicións tan belixerantes e reaccionarias como as
que exhibe hoxe. A súa reducción a unha secta relixiosa máis, voluntariamente
convertida en brazo doutrinal da extrema dereita, obcecada na transmisión de
crenzas extravagantes que
non teñen ningún punto en
común coa mensaxe de Xesús Cristo, é un feito que recoñecen con tristeza e preocupación moitos cristianos
que queren seguir séndoo.
Tampouco somos catro ou
cinco os descridos que nos
esforzamos para non caer na
tentación do vello e furibundo anticlericalismo, tan
exitoso historicamente no
solar hispano. Por iso non
sería mala cousa que os
crentes unidos elevasen
unha pregaria ao seu Señor
pola conversión dos bispos
ao cristianismo. Moitos incrédulos nos sumaríamos, se
non ao rezo,
si ao seu espírito inspirador.G
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PSOE e BNG adiántanse
ao PP na presentación da campaña
Os socialistas
combinarán trece
lemas distintos
H. Vixande

Na campaña das eleccións xerais do 9 de marzo, José Luis Rodríguez Zapatero empregará
trece lemas distintos, aínda que
todos eles van acompañados
dunha consigna que di: “Motivos para crer”, que constituirá o
elemento común e o título da
campaña do PSOE. Os trece lemas socialistas son: “Por todo o
que merece a pena”, “Comprometidos coa igualdade”, “Vivimos xuntos, decidimos xuntos”, “Non é o mesmo”, “Porque estamos a conseguilo”,
“Somos máis”, “Soñar cos pes
na terra”, “Por todo o logrado”,
“Polo pleno emprego”, “Porque
non todo está feito”, “A oitava
potencia económica, os primeiros en dereitos sociais”, “Agora
que avanzamos, por que retroceder”, “Podemos chegar tan
lonxe como queiramos”.
Os socialistas cualifican a súa
campaña como “positiva e
anovadora, baseada na confianza nas posibilidades de futuro da sociedade española”. O
secretario de Organización do
PSOE, Xosé Blanco, afirmou
que se trata dunha campaña
que “dará que falar”. Desde
que Zapatero dirixe esta formación, a súa publicidade
electoral acostuma a ser máis
avanzada que a dos demais
partidos políticos.
A nivel federal, o PSOE contratou máis 3.500 valados publicitarios, espazo en 8.000 cabinas
telefónicas e en 3.000 paradas
de distintos medios de transporte público, ademais de prever pendurar bandeirolas en
20.000 farois.
O Partido Popular, na súa presentación de candidatos de
toda España, empregou como
lema “As ideas claras”, unha
consigna que emprega desde
hai meses pero que non será a
mensaxe central de campaña.
De momento, os populares
non difundiron as liñas xerais
que empregarán para dirixirse
á cidadanía. “En prensa aínda
non sabemos nada nin dos lemas nin dos carteis que se instalarán; imaxino que haberá
unha presentación pública en

PACO VILABARROS

’’

Motivos poara crer
e Contigo Galiza decide
lemas do PSOE e o BNG
respectivamente

prazo breve, mais nós non temos esta información”, sinalou un membro do Gabinete
de prensa do PP na sede central deste partido en Madrid, a
rúa Génova.
O Partido Popular na pre campaña tamén usou como lema
“Con Raxoi todo é posíbel”, así

como a consigna complementaria de “Mellor sanidade, pensións, educación, emprego é
posíbel”. Algunhas eleccións
de lemas motivaron críticas
porque son iguais aos que outras forzas empregaron en
campañas anteriores, en concreto o de Izquierda Unida,
que utilizou como consigna
“Con IU todo é posíbel”.

LEMA NACIONALISTA. “Contigo
Galiza decide!” é o lema principal co que o BNG enfronta estas eleccións xerais. O cartel incorpora as siglas en vermello e
minúsculas e o logotipo da organización. Unha vez máis, os

nacionalistas recorren ás cores
da imaxe corporativa desta organización: branco, azul celeste e vermello. O secretario
de Imaxe e Propaganda do
BNG, Mário López Rico, indicou que “o lema recolle de
forma breve e sucinta a nosa
proposta política: contigo
como sinónimo de participación e democracia, Galiza
como obxecto do noso traballo
e decide como a proposta que
facemos”. Pola súa banda, o
candidato que encabeza a lista
ao Congreso na Coruña, Francisco Jorquera, dixo que “o
BNG aposta por unha campaña en positivo con propos-

tas, dialogando coa sociedade
e cun carácter didáctico”.
O BNG instalará carteis en
4.000 valados, empregará 40
unidades móbiles co seu lema
e megafonía para transmitir a
súa mensaxe, situará os seus
logotipos en 20.000 bandeirolas, repartirá en man medio
millón de dípticos e realizará
un envío por correo masivo.
Ademais das posicións de cada
partido, nestas eleccións hai
unha novidade na televisión.
Por primeira vez haberá anuncios de forzas políticas, en lugar
dos espazos dedicados a propaganda que dispuña a Xunta
Electoral.G
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Dificultades económicas de IU. A formación que lidera Gaspar Llamazares
só conseguiu que o Banco Popular lle concedese 4,4 dos 5,9 millóns de euros
que solicitaban para afrontar a campaña electoral. Fontes da coalición afirman
que a entidade financeira non está segura de que consigan acadar o 5% dos
votos e manter os 5 deputados que lles permita formar grupo parlamentario.

’’

MARCELO DEL POZO /
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ACTORES
SECUNDARIOS
Xesús Veiga

ELECCIÓNS XERAIS

A ilegalización dos partidos abertzales,
oferta electoral
O PP, pendente
das noticias
económicas
para lanzar
as súas promesas
César Lorenzo Gil

PSOE e PP mudaron os seus habituais papeis de toda a lexislatura de cara aos comicios do 9 de
marzo. Se nos últimos tres anos e
medio, os socialistas quixeron
reivindicar por riba de todo a bonanza económica e os populares insistían en usaren o terrorismo como arma a distancia contra o goberno, agora é o PSOE o
interesado en demostrar dureza
co Partido Comunista das Terras
Vascas (PCTV) e coa Acción Nacionalista Vasca (ANV) para lograr a súa ilegalización antes dun
mes. Entrementres, o PP quere
beneficiarse das malas noticias
económicas para ofrecer promesas ad hoc pensadas para aliviar a crise das familias.
O goberno considera urxente
impedir que ningún partido
abertzale poida presentarse ás
próximas eleccións. Despois
de meses de “recompilar información”, a Fiscalía Xeral do Estado e o maxistrado da Audiencia Nacional Baltasar Garzón
iniciaron o proceso de ilegalización do PCTV e da ANV.
A lectura política do proceso é
clara: o goberno non só quere recalcar o seu interese en dar por
rematado calquera bosquexo do
frustrado proceso de paz senón
dar imaxe diante da sociedade
de que a ETA é un inimigo total
para o Estado de Dereito, atente
ou non. Para entender esta táctica hai que recordar que hoxe en
día todos os membros da mesa
nacional da ilegalizada Batasuna
están na prisión.
As direccións da ANV e do
PCTV tamén sentarán nos tribunais e poderían ser despoxados dos seus postos en gobernos municipais, deputacións e
parlamento de Vitoria. Hai que
lembrar que moitos dos pre-

Manuel Pizarro e Mariano Raxoi.

candidatos da ANV para as pasadas municipais finalmente
non puideron presentarse por
“existiren vínculos con Batasuna”. Pregúntanse entón desde
esta forza abertzale por que
volven peneirar as súas actividades. Desde o Ministerio do
Interior contestan que xustamente porque os delitos son
novos se inician agora os trámites para a ilegalización.
O PP, porén, considera que a
decisión non é xudicial senón
gobernamental e acusa o mi-

’’

O PP deseñou un programa
baseado nun esquelete ríxido
que teña pólas susceptíbeis
de seren variadas seguindo a
axenda dos medios”

SUSANA VERA / REUTERS

nistro Alfredo Pérez Rubalcaba
de utilizar o terrorismo dun xeito electoralista. A mesma acusación dedícalla o PNV, que pregunta que vai pasar coas ducias
de miles de votantes da esquerda abertzale que queren participar nos comicios do 9-M.
SEGUINDO AS MALAS NOVAS. Para os
populares o gran tema desta
campaña é a crise económica.
A estratexia do equipo de Mariano Raxoi é, estas semanas,
seguir as malas noticias e facer
unha promesa adaptada a cada problema concreto.
Cando a bolsa baixa, Raxoi ofrece medidas que reestabelezan a
confianza dos pequenos accionistas. Cando se publican os datos do paro, o presidente do PP
ofrece 2.200.000 novos empregos. Ao saberse que a inflación
sobarda o 4 por cento, o partido
conservador afirma que ten un
plano para conter os prezos

“baixando os impostos e promovendo o consumo e o aforro
a un tempo”.
A precampaña do PP non só ten
o cariz economicista que todo o
mundo lle atribúe, especialmente desde a fichaxe de Manuel Pizarro como segundo da
lista por Madrid. Vai na busca
dun programa baseado nun esquelete ríxido que teña pólas
susceptíbeis de seren variadas
seguindo a axenda dos medios.
Tal é o enfoque sobre a microeconomía que o PP deixou nas
mans dos bispos a crítica contra temas que lle foron propios
no pasado, caso da oposición
aos matrimonios homosexuais
ou a materia de Educación para a Cidadanía.
A resposta do PSOE non se fixo
esperar: o Ministerio da Vivenda quere acelerar o cobro das
axudas ao alugueiro para que
todos os beneficiarios as cobren antes de marzo.

O

paradoxo está servido.
Os dous partidos que
pretenden hexemonizar os
resultados do 9 de marzo andan a publicitar ofertas electorais que certifican un implícito consenso básico: a política debe estar subordinada
á economía. Zapatero e Raxoi disputan sobre a eficacia
sedutora dos saldos fiscais
instalados na mercadotecnia
das suas respectivas campañas pero non debaten sobre
o papel das institucións públicas na última versión da
crise económica orixinada
polas prácticas especulativas
rexistradas nos circuítos financeiros norteamericanos.
Mentres a tómbola electoral
seguía funcionando a todo
volume, Brown, Sarkozy,
Merkel e Prodi escenificaban
un curioso chamamento aos
poderosos grupos que actúan nos mercados financeiros
para que muden os seus
comportamentos pouco
transparentes. Se Zapatero
ou Raxoi particpasen na foto,
as conclusións serían semellantes: os principais responsábeis políticos europeos
asumen sen complexos a súa
renuncia ao goberno da economía. Os mercados non deben ser regulados e os operadores financeiros poden seguir actuando coa lóxica do
máximo beneficio a corto
prazo sen ningunha caste de
limitación. E o FMI? Unha
boa pregunta para o futuro
candidato Rodrigo Rato.
Con todo, e mesmo asumindo o papel de actores secundarios no drama económico,
podería existir unha maior
calidade na confrontación
entre os que aspiran a vivir
na Moncloa. A carreira das
rebaixas fiscais é o triunfo
dunha pedagoxía perversa:
buscar votos para hoxe a
cambio dun futuro con menos recursos para actuar sobre as desigualdades territoriais e sociais.
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Exipto volve pechar a fronteira con Gaza. O exército exipcio selou definitivamente a divisa co territorio palestino ocupado de Gaza o 3 de febreiro, despois de dúas semanas de apertura. A poboación desta pequena faixa vive bloqueada por Israel desde hai varios meses e o alivio da
fronteira con Exipto serviu para ingresar subministracións aínda que as
autoridades consideran que tamén se alimentou o tráfico de drogas. G

IBRAHEEN ABU MUSTAFA / REUTERS
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SUPERMARTES ELECTORAL NOS EE UU

O lobby industrial de McCain
adianta os candidatos das igrexas
Clinton, favorita entre os demócratas
tras vencer nos populosos
estados de California e Nova York
O senador por Arizona John
McCain deu un golpe case mortal aos seus adversarios no Partido Republicano para alzarse
coa candidatura para as eleccións presidenciais de novembro nos EE UU. A súa vitoria nos
principais Estados e a división
do voto restante entre os ex gobernadores de Massachusetts,
Mitt Romney, e de Arkansas,
Mike Huckabee, colócano cunha alta porcentaxe de posibilidades de concorrer á Casa
Branca sen nin sequera ter que
pactar a súa candidatura.
No bando demócrata, a senadora por Nova York Hillary Clinton gañou no “Supermartes”
aínda que non coa vantaxe
agardada. O senador por Illinois
Barack Obama resiste a primeira embestida pero chega á recta
final coa debilidade de saír derrotado dos grandes celeiros de
votos: Nova York e California.
A PODEROSA INDUSTRIA SUREÑA. McCain leva unha carreira clásica
cara á Casa Branca. Empezou as
primarias cun perfil baixo, fuxiu
do foco dos medios (que acabou
por cegar o ex alcalde de Nova
York, Rudy Giuliani) e aproveitou as grandes citas, especialmente o “Supermartes” para
impoñerse diante duns adversarios que se mostran agora como
débiles no conxunto da Unión.
O de Arizona está firmamente
apoiado polo lobby industrial e
petroleiro que aupou a George
Bush ao poder hai case oito
anos. McCain é o candidato do
poderoso empresariado do sur,
nutriente financeiro dos republicanos desde hai décadas grazas
aos grandes beneficios que as
políticas federais tiveron sobre
os seus negocios. O propio candidato non oculta as liñas forza

da súa campaña e defende sen
rubor manter as tropas no Irak e,
o máis importante, manter o
gasto militar actual. Nun momento de ameaza de crise económica, tanto os industriais como os operarios temen que unha redución do exército no estranxeiro supoña unha baixa na
produción do sector produtivo
máis estábel do país.
Romney e Huckabee son, en
troques, candidatos da dereita
relixiosa. O primeiro é mormón
e o segundo líder dunha das comunidades protestantes máis
influentes. O seu ascenso ten
moito a ver coa aposta das igrexas pola política (o apoio destas
foi fundamental na reelección
de Bush no 2004) e a crecente
influencia destas comunidades
dado o seu peso económico e o
alcance social dos seus líderes.
A división entre os seus perseguidores faille máis doado a
McCain deseñar unha candidatura completamente propia
sen pactos finais para evitar fugas de voto republicano. Só falta por saber como o senador
será capaz de esquivar o “abrazo do oso” do actual goberno e
conservar os apoios que tivo
Bush todo a un tempo.
PACTO DEMÓCRATA? Clinton e Obama seguen na pelexa. A vantaxe da ex primeira dama en
apoios estratexicamente conseguidos podería ser decisiva
para garantir a súa final candidatura no bando demócrata
pero a senadora sabe que a súa
posición pode resultar excesivamente feble dado o competido destas primarias.
Os analistas consideran que a favorita ten debilidades intrínsecas (é muller, foi ambigua coa
Guerra do Irak, ten unha alta
porcentaxe de rexeitamento en

John McCain celebra o triunfo cos seus seguidores da Florida. Barack Obama e Hillary Clinton [abaixo] durante o
debate organizado pola CNN en Hollywood.
HANS DERYK / REUTERS

votantes politicamente neutrais)
que só poden ser mitigados se na
súa final candidatura o candidato a vicepresidente ten potencialidades compensatorias. A idea
inicial de Clinton era xustamente apostar por un político
de ampla experiencia capaz de
rabuñar apoios no electorado
republicano pero a fortaleza de
Obama a estas alturas quizais
a obrigue a tenderlle a man.

O principal problema é que
Obama tamén ten os seus propios lastres (afroamericano,
cun discurso ás veces incomprendido polo votante medio,
demasiado novo en política,
rexeitado pola minoría hispana) e, loxicamente, que as súas
ambicións persoais talvez encaixen mellor con esperar a
oportunidade para o 2012 en
troques de apostar polo triunfo

BRIAN SNYDER / REUTERS

César Lorenzo Gil

desde a segunda trincheira da
candidatura á vicepresidencia.
En calquera das situacións futuras posíbeis Obama conseguiu superar as primeiras treboadas e o seu nome ten máis
peso do esperado. Beneficiado
pola necesidade de cambio que
produciron oito anos de goberno republicano sen ningún resultado visíbel para a maioría:
menos calidade de vida, case
cinco mil familias afectadas por
baixas no Irak e outras 50.000
con feridos de guerra na casa,
igual ou maior medo a un ataque terrorista... o seu ideario
parece destinado a conformar
unha minoría dentro do bando
demócrata que terá que estimularse para que apoie ao cento por cento a Clinton, primeiro
para gañar as presidenciais e
máis tarde para facer as reformas que ela prometeu rescatar
do programa político que empezara a poñer en práctica Bill
Clinton na segunda metade da
década do 1990.G

16-18 mundo.qxd

5/2/08

21:48

Página 3

MUNDO.17.

ANOSATERRA
7-13 DE FEBREIRO DE 2008

Desde a esquerda, Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, e os primeiros ministros de Alemaña (Angela Merkel), Reino Unido (Gordon Brown) e Italia (Romano Prodi), o 29 de xaneiro en Londres.

KIERAN

DOHERTY/REUTERS

A ameaza da recesión mundial
pon en cuestión o neoliberalismo europeo
Gordon Brown reuniu en Londres os
membros da UE que están no G-8 para
analizar os indicios de crise mundial.
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
Membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

A crise bancaria e financeira
que se espalla polo mundo
enteiro xera na opinión inqueda, como sempre nestes
casos, intentos de calma e de
cubrir con abundancia de datos a falta de vontade de recoñecer fendas moi perigosas
nos alicerces do sistema.
Nos finais de xaneiro reuníronse en Londres, convidados
ao número 10 de Downing
Street por Gordon Brown, os dirixentes dos outros tres países
–Alemaña, Italia e Francia– que,
cada vez máis, conforman un
Directorio nesta nova encarnación do decimonónico Concerto de Europa, ainda que un
deles represente un goberno falido, o de Italia. A mensaxe que

comunicaron ao final da xuntanza foi, precisamente, a de
tranquilizar en xeral, como se
fai cando non se sabe que receita formular, porque todas
elas revelarían cal é a doenza de
fondo. Máis transparencia dos
mercados financeiros, novos
mecanismos para prever e evitar as crises bancarias; iso é todo
o que aconsellan os grandes.
Pero lendo entre liñas pódese

’’

Fará falta un aumento
de impostos en cuantía
de 8.000 millóns de libras
para manter o ritmo
de crecemento prometido
por Brown”

ver que xa non confían no sistema que a política deles e dos
seus predecesores creou.
Todos os líderes que foron a esa
reunión teñen problemas políticos moi graves nos seus países, e non só Romano Prodi, a
quen xa lle estalaron nas mans.
Angela Merkel vai confrontar o
electorado no 2008 e recibiu resultados pouco animadores nas
eleccións federais destes meses.
Nicolas Sarkozy ten asegurado
un longo período de presidencia, pero iso pode querer decir,
sen máis, que terá máis tempo
para mudar de rumbo. E Gordon Brown pode ter que deixar
o poder en calquera momento.
O que ocorre con Brown non é
unicamente o fracaso do proxecto do Novo Laborismo, xa
máis que previsíbel nos tempos
de Tony Blair, senón do recoñecemento de que ese proxecto
era fillo e herdeiro do de Margaret Thatcher. Todos eles deron
por suposto no decenio do 1980
que o neoliberalismo e o individualismo desatados eran imparábeis. Esa revelación indiscutíbel levou a un dogma resumido

na frase de Thatcher ao dicir da
sociedade que “non hai tal
cousa”. Ao botar polo río abaixo
a sociedade, foi con ela a política e até o Estado. A economía
ultraliberal foi omnipotente e
autónoma coma nunca.
Os números cantan: a desigualdade de ingresos é maior
que nunca no Reino Unido,
onde cada día parece máis
aceptabel o racionamento da
seguridade médica nacional.
As falencias multiplícanse, e así
sucesivamente. O Instituto de
Estudos Fiscais acaba de advertir de que fará falta un aumento de impostos en cuantía
de 8.000 millóns de libras para

’’

Ao saír de Downing Street,
alguén debería dicirlles
aos líderes, “non é a
economía, estúpidos”.
Pero seguro que xa o saben”

manter o ritmo de crecemento
prometido por Brown, e será
necesario tomar prestados
40.000 millóns máis en cada un
dos tres anos próximos.
Os electores británicos non deixarán sen castigo a quen tome
ou propoña tomar as medidas
que a economía demanda. A
política acabará por gañar. E iso
que, mutatis mutandis, aplícase
a todos os reunidos en Downing Street, quere decir que as
consecuencias sociais do neoliberalismo van sendo cada vez
máis inaceptábeis para os votantes. A clase media e a clase
media ficticia que crearon as
promesas neoliberais de “capitalismo popular” estanse impacientando.
Non abonda con tranquilizantes. Sen unha ética social,
que quere dicir tamén unha
ética política e de Estado, non
pode durar o sistema implantado con tanto bombo hai
vinte e tantos anos. Ao saír de
Downing Street, alguén debería dicirlles aos líderes, “non é
a economía, estúpidos”. Pero
seguro que xa o saben.G
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LATEXOS

SARKOZY SEGUE
CAENDO
X. L. Franco Grande

O

O cardeal Tarcisio Bertone, secretario de Estado do Vaticano con Cristina Fernández, presidenta arxentina, o 14 de decembro do 2007 en Buenos Aires.

REUTERS

O Vaticano esixe embaixadores
‘moralmente aceptábeis’
A Santa Sé non admite
o embaixador arxentino por divorciado
Laudelino Pellitero

“Isto non vai camiñar”, declaraba, o 31 de xaneiro, monseñor Adriano Bernardini, nuncio apostólico en Arxentina.
Dende o 13 de xaneiro o goberno de Cristina Kirchner
agarda o plácet para o seu candidato a embaixador diante da

Santa Sé, Alberto Iribarne.
Visto e prace procurado, que
endexamais chegará para o ex
ministro de Xustiza arxentino.
O pecado inconfesábel cometido é a súa condición de divorciado, circunstancia na
que tamén concorre a súa actual parella.

’’

A condición de divorciado
reincidente non impediu,
hai uns días, que o Papa
Bieito XVI condecorase o
presidente francés Nicolas
Sarkozy coa distinción
de Cóengo Honorario”

A Igrexa mediou
con todas as guerrillas americanas
Hai temas, como o terrorismo,
nos que a falta de coherencia
da xerarquía é un desatino
irresponsábel, por moito que
se argumente que só vai dirixido aos propios fieis da doutrina católica.
En febreiro do 2000, os guerrilleiros das FARC Milton de Jesús Doncel, José Benito Cabrera, Jesús Muñoz, Ricardo
Palmera, Álvaro Alfonso Cerpa
e Edgard Devias, (máis coñecido como Raúl Reyes, número
dous da organización) cambiaban os uniformes militares e os
fusiles polo traxe e a gravata.

Vestimenta apropiada para a
súa recepción oficial no Vaticano, con monseñor Giorgio
Lingua, diplomático da Secretaría de Estado.
Xenerosa e decisiva foi a mediación da Igrexa católica en
México no 1994, para consensuar unha axenda de paz entre
a guerrilla e as autoridades
guatemaltecas.
En Salvador, a ONU, o grupo de
países amigos (España, México, Venezuela, Colombia...) e
a Igrexa católica comparten o
mérito de ter intermediado hai
16 anos para pórlle fin a un

conflito que deixou máis de
75.000 mortos.
A Igrexa pendular pode aparecer e reaparecer na historia
contemporánea con múltiplos
rostros contraditorios: Dando a
vida por causas xustas, cooperando na liquidación da pobreza… calando diante da inequidade ou brindando en 2002
con champaña no Palacio de
Miraflores na entronización do
ditador Pedro Carmona.
Ten máis difícil poder presentarse como crisol da coherencia, da traxectoria intachábel,
ou da virxindade política.G

Anacrónico requisito, coherente con rexeitamentos precedentes como o acontecido
en 1987 co embaixador de España, Gonzalo Puente Ojea,
en tempos de Felipe González, agravado por ser ateo
confeso. Hai tres anos, foi o
divorciado colombiano Enrique Vargas Lleras quen agardou infrutuosamente polo
plácet. Colombia accedeu a
nomear outro de biografía inmaculada. Máis tortuoso é o
caso do embaixador de Nicaragua, quen para poder exercer na Cidade Santa, accedeu
a pedir diante do tribunal da
Rota a anulación do anterior
matrimonio. A súa segunda
muller espera a resolución
para poder asistir as cerimonias ou actos diplomáticos.
Pero as autoridades terreais da
Santa Sé, non sempre gardan a
mesma coherencia. Países
como México, Suíza, ou Cuba
manteñen diplomáticos divorciados en Roma. Tampouco a
condición de divorciado reincidente impediu hai uns días
que o Papa Bieito XVI condecorase o presidente francés Nicolas Sarkozy coa distinción de
Cóengo Honorario da Catedral
de San Xoán de Letrán, sé do
bispado de Roma, baixo a xerarquía directa da máxima autoridade pontificia.G

nivel de confianza de
Nicolas Sarkozy baixou
en poucas semanas dun 55 a
un 41 por cento. Dise que a
súa voda con Carla Bruni tivo
como finalidade frear esa caída. O certo é que os franceses
empezan a procurar explicacións que van dende a alcoba
do presidente á súa mesma
saúde mental.
Chistophe Dubois, dinos o
correspondente da BBC en
París, suxire que Sarkozy se
viu obrigado a cultivar unha
imaxe de sedutor para non
pasar por home que reconquista a súa muller e a perde
logo: ”sería manterse nunha
imaxe de fracaso”.
Esta suxestión cadra moi ben
coa do psiquiatra Serge Hefez (Libération, 24 de xaneiro), para quen o presidente
ten unha personalidade de
narcisista patolóxico, explicada no seu artigo, ou sexa,
un suxeito obsesionado por
controlar as impresións que
causa nos outros, ávido de
admiración pero desprezativo cos que manda, insatisfeito por aventuras afectivas,
obsesionado pola súa propia
imaxe.
O narcisismo patolóxico, di
Hefez, é máis que unha metáfora para designar a obsesión por si mesmo; é unha
formación psíquica na que o
amor rexeitado volve contra
un en forma de odio. E asegura que o hiperactivismo do
presidente mostra o espectáculo da súa autodestrución.
Sen tomar ao pé da letra ningunha das dúas posicións, o
certo é que esa caída non se
pode explicar tan só polo
anoxo dos franceses ao iren
perdendo capacidade adquisitiva. É todo un conxunto de
causas, e todas elas empezan
a debuxar outra imaxe do
presidente que nada ten que
ver coa que el fabricou para
os seus electores, aos que
tanto prometeu e nada
está dando.G
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Caixanova expándese nos EEUU. Xulio Fernández Gaioso (na fotografía),
presidente de Caixanova, anunciou durante a presentación dos resultados de
2007 os plans de expansión internacional da entidade. En 2008 abrirá oficinas
en Chicago, Houston, Los Angeles e Nova York, que xunto coa xa estabelecida de Miami, confirmarán a caixa galega como a única española con total
autorización da Administración estadounidense para operar no seu territorio.
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O boom do pan precociñado
Os fornos
artesanais,
cun tamaño variado
e considerábel,
están a dar paso
nos últimos tempos
aos puntos quentes,
máis pequenos e
operativos,
nos que se coce pan
a petición do
público a calquera
hora do día.

pan precocido é mellor que o
do día porque segue uns sistemas de calidade tempos de
cocción e controis moito máis
rigorosos que os do pan feito
no día”, explica este empresario que predí unha baixada
dos prezos. “Antes non dispoñiamos da loxística adecuada
e as barras viñan de fóra
cunha serie de gastos de
transporte a almacenamento
que agora non temos, e permítennos ser máis competitivos”, explica.

E. Estévez

Os cambios no ritmo de vida,
nos que os antano “sagrados”
horarios de sentar á mesa xa
non se respectan, e os menús
rápidos, fixeron proliferar os
pequenos puntos de cocción
en todo tipo de negocios de
hostalería e restauración.
As masas precociñadas, dende
hai anos presentes na bolería e
produtos de repostería, estanse
a estender rapidamente na elaboración de todo tipo de pans e
derivados.
“Estamos a cambiar o chip do
traballo de panadeiro”, admite Francisco Lorenzo, presidente de Fegapan, a Federación Galega de Asociacións de
Fabricantes de Pan. Os datos
que manexan nesta federación falan de que nos últimos
tempos o consumo de pan
precocido non deixa de crecer
debido aos gustos e necesidades do público. “A xente prefire mercar o pan quente, e
para poder ofrecelo, os fornos
convencionais terían que estar cocendo constantemente.
O habitual é cocer pola noite
para ter o pan feito a primeira
hora da mañá”, explica Francisco Lorenzo, que di que para
satisfacer a demanda do mercado, a maioría das panaderías convencionais xa conta
con pequenos puntos de cocción para ofrecer o pan
quente en calquera momento.
Segundo o presidente de Fegapan na actualidade a cota

A xente prefire mercar o pan quente.

de mercado do pan precociñado en Galiza está preto do
24% fronte ao 7% rexistrado
sete anos atrás. “Está claro
que este tipo de produto imponse cada vez máis e os panadeiros temos que adaptarnos ás novas técnicas e maneiras de preparar e vender
este tipo de pan”, confesa.
Paradoxicamente os propios
panadeiros abriron o mercado
das barras precociñadas ás
multinacionais. Ao non poder
facerlle fronte aos prezos do
pan prefabricado das grandes

PACO VILABARROS

panificadoras, víronse obrigados a mercarllo para abaratar
custos. “A falla de tecnoloxía
no noso sector obrigounos a
isto para poder conservar as
cotas de mercado”, xustifica o
representante dos panadeiros
galegos, que explica que a tendencia agora é que cada panadería artesá faga as súas propias barras precocidas. “Teñen
unha calidade superior ás das
multinacionais e nos últimos
dous anos o 8% da cota de
mercado do precocido é de
elaboración propia”, adianta o

panadeiro, que comenta que
isto conseguiuse grazas aos
cursos de reciclaxe feitos
dende Fegapan e as asociacións que a integran.

VANTAXES. Salustiano Pérez, da
industria panificadora Tuypan de Vigo, comenta que a
falta de man de obra e a mecanización do sistema de elaboración provocou a aparición
do pan precociñado que nestes momentos xa forma parte
do 25% da produción da súa
planta. “En moitos casos o

Medra o mercado de masas
conxeladas para pan e bolos
Segundo datos feitos públicos
en Intersicop 2007 (Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias Afíns), o segmento de masas conxeladas
para pan e bolería está a rexistrar crecementos espectaculares. No 2006 as ventas alcanzaron case os 700 millóns de
euros, preto dun 12% máis que
en 2005, e todo indica que as
cifras de 2007, aínda por pechar, seguen en dirección ascendente. A evolución da tec-

noloxía do frío posibilitou a chegada deste tipo de produtos e
ampliou a oferta ao consumidor
final, revolucionando o concepto de pasteleiro e panadeiro
e posibilitando a a especialización do sector.
Estas masas que se mercan ou
consumen recén forneadas supoñen unha serie de vantaxes
en canto á distribución, conservación e forneado en tempos
curtos. O panadeiro pode planificar as fornadas e adicar máis

tempo a outras facetas profesionais.
Segundo Asemac (Asociación
Española de Fabricantes de
Masas Conxeladas), máis do
40% dos panadeiros tradicionais xa instalaron puntos quentes nas súas tafonas. Na restauración e hostalería o cambio
é radical porque poden adaptarse á demanda e ofrecer unha
ampla variedade de produtos a
calquera hora do día, acadando
a satisfacción do cliente.G

INCONVENIENTES. No lado contrario dos que aceptan a chegada
e introdución do pan “industrial”, están os profesionais que
se resisten ao máximo a súa
venda. É o caso do xerente de
PanIgnacio de Vimianzo (A
Coruña), Fernando Espasandín. “Intentamos facer o mínimo do mínimo porque este
tipo de produto vai acabar co
pan tradicional e coas pequenas empresas e panaderías do
gremio. Facémolo porque temos a obriga de atender a demanda nos nosos propios
puntos de venda, na restauración e nos barcos, pero, por
exemplo, ás grandes superficies nós vendémoslles pan do
día porque non podemos
competir cos marxes que lle
ofrecen as multinacionais.
Non temos os medios para
competir nin queremos telos.
Teríamos que especializarnos
unicamente no pan prefabricado”, comenta.
Espasandín explica que o pan
tradicional non permite a precocción e que a xente para ocasións especiais opta polo produto tradicional fronte as baguettes. A pesares da súa
oposición, este empresario recoñece que o sistema de precocción é óptimo para a preparación de produtos como a
empanada. “Este sistema
axústase perfectamente para
facer fronte á demanda”, confesa Espasandín, que explica
que o proceso pasa por un túnel de frío e envasado ao baleiro que garante as mellores
condicións de calidade e sabor
e permite servir empanadas en
pouco espazo de tempo.G
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Recaída da Bolsa. Os malos datos do sector servizos nos EEUU, que retrocederon a niveis de 2001, e o conseguinte temor á recesión neste país provocaron unha importante caída das bolsas europeas o pasado martes. O descenso
do 5,19% do IBEX 35 sitúa a de Madrid como a máis afectada, aínda que as perdas foron xeneralizadas nos principais mercados da UE. Na foto, un corredor
da bolsa de Frankfurt celebra o entroido en plena caída dos mercados.G
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A construción compensou até agora o déficit comercial exterior e o estancamento industrial.

As propostas económicas de PP e PSOE
incentivan o consumo e o ladrillo
Os sindicatos valoran negativamente
as ofertas de rebaixa fiscal e desconfían
do impulso á construción
Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A

s propostas de política económica e fiscal no marco da precampaña electoral
están no ollo do furacán do debate político das últimas semanas. Nun contexto de menor
crecemento económico e agoiros de crise lanzados dende
certos sectores, os sindicatos e

unha parte dos académicos están a acoller con receos as receitas de PP e PSOE para afrontar un escenario de incerteza.
Durante as últimas décadas o
modelo de desenvolvemento
español estivo baseado na
construción e no consumo interno. A puxanza destas dúas
compoñentes do Produto Interior Bruto foi quen de compensar o grande déficit comercial

exterior (as empresas españolas importan moito máis do
que exportan) e o estancamento do sector industrial. As
rebaixas fiscais que propoñen
os grandes partidos estatais están destinadas, segundo as declaracións expresas dos líderes
de ambas organizacións, a que
os cidadáns dispoñan de recursos para afrontar o encarecemento xeral dos bens e servizos que consumen. A promoción de vivendas protexidas
que anuncian o Goberno galego e o Partido Socialista teñen entre os seus obxectivos
contrarrestar os malos tempos

da construción residencial,
unha vez que o seu prezo parece estar estancándose.

’’

As rebaixas fiscais que
propoñen os grandes
partidos estatais están
destinadas a que os cidadáns
dispoñan de recursos para
afrontar o encarecemento
xeral dos bens e servizos que
consumen”

MENOS PROGRESIVIDADE FISCAL.
CCOO, CIG e UGT coinciden
en considerar prexudiciais
para os traballadores as rebaixas fiscais propostas polos
grandes partidos. A devolución de 400 euros a todos os
contribuíntes anunciada polo
presidente do Goberno está a
recibir as críticas máis acedas.
As explicacións dos socialistas
acerca do carácter progresivo
desta medida non convencen
nin aos sindicatos nin a outras
formacións de esquerda,
como IU. Alberto Montero,
profesor de Economía Aplicada da Universidade de Má-

SOE
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CATROCENTOS
EUROS
Manuel Cao

laga, sinala que “non se pode
xustificar que esta medida é
moi progresiva porque a notarán máis nos seus petos os que
gozan de menor renda, xa que
isto vén dado polas tremendas
diferencias na distribución da
mesma que existen na sociedade española”.
A promesa de Raxoi de eximir do
pago do IRPF aos que cobren até
os 16.000 euros anuais está pasando máis desapercibida, quizais porque, como indica Domingo Barros, secretario de Formación de Emprego de UGT en
Galiza, esta medida vai ter pouco
impacto na sociedade.

FALTA PEDAGOXÍA. Estas propostas, unidas ás de eliminación
do imposto do Patrimonio
que propugna o PSOE e a redución do imposto de Sociedades que defende o PP, provocan intranquilidade entre
os sindicatos. Todos coinciden en sinalar que, nun escenario onde as diferencias de
renda se están agrandando e
onde se están a poñer en marcha novas iniciativas sociais
como a Lei de Dependencia, o
recorte dos fondos dos que
dispón o Estado non é aconsellábel para afrontar o cambio
de ciclo económico.
Como sinala Maica Bouza,
economista de CCOO, “o contexto actual –caracterizado
pola estabilidade orzamentaria, o menor crecemento económico e a lenta creación de
emprego-– non favorece que
as reducións de impostos propostas estimulen a actividade
económica. E o peor é que con
menos ingresos non se pode
dar resposta aos principais retos da economía española,
como son o envellecemento
da poboación, a atención á
dependencia ou a cohesión
social e territorial”.
Suso Seixo, secretario xeral da
CIG, lamenta que “o gasto social no Estado español estea
por debaixo da media europea
e que o sistema de recadación
sexa cada vez menos progresivo”. De feito, os estudos económicos deste sindicato indican que a contía dos impostos
indirectos superou aos directos. Así, as Administracións públicas recadan máis polas taxas
que gravan o consumo, e que
afectan por igual a todos os cidadáns (como por exemplo o

U

As rebaixas fiscais están destinadas a potenciar o consumo.

’’

Os sindicatos coinciden
en que o recorte dos fondos
dos que dispón o Estado non
é aconsellábel para afrontar o
cambio de ciclo económico”

’’

O Estado español ten unha
presión fiscal das máis baixas
da Unión Europea e un
investimento público e un
gasto social moi por debaixo
da media da UE 15”

Imposto de Valor Engadido)
que polas que inciden nas rendas de traballo ou de capital.
O cadro complétase cun Estado español que está na cola
da presión fiscal da Unión Europea -no entorno próximo,
só Irlanda está por debaixo- e
cun investimento público e
un gasto social moi por debaixo da media da UE 15. Os
axentes sociais reclaman que
se especifiquen que partidas
se reducirán ou eliminarán
como consecuencia do descenso da recadación. E reclaman que máis aló de ofertas
puntuais, se explique á cidadanía para que serven os seus
impostos, e non entrar así
nunha espiral de desprestixio
dos servizos públicos e do sistema fiscal actual.G

Vivenda digna
ou pulo á construción?
Mentres o partido socialista
promete 1,5 millóns de vivendas protexidas en 10 anos, o
Goberno galego desenvolve
normativas para que os concellos de máis de 20.000 habitantes destinen o 40% do chan urbanizábel á construción de vivenda protexida. Francisco Jorquera, cabeza de lista do BNG
por A Coruña ao Congreso dos
Deputados, sinala que “as medidas que incidan nunha maior
oferta de alugueiros son máis
adecuadas que as que se basean en axudas indiscriminadas”. Estas últimas, ao igual que
a rebaixas fiscais, pretenden
que os cidadáns aumenten o
seu consumo, o cal aumenta a

recadación de impostos indirectos, máis inxustos ao afectar
por igual a todos cidadáns, independentemente da súa capacidade adquisitiva.
Os sindicatos opinan que as
medidas que lle facilitan o acceso á vivenda aos cidadáns
con menos recursos son positivas. Non obstante, dubidan
que sexan as máis adecuadas
para afrontar unha conxuntura na que o modelo de crecemento baseado na construción non se vai poder soster. A
alternativa consiste en fomentar os sectores máis produtivos, como os que incorporan
unha gran compoñente tecnolóxica e de coñecemento. G

ltimamente, veu a moda de ofrecer axudas preelectorais para colectivos atendendo a características
como renda, sexo, idade, profesión, ocupación laboral,
realizar determinada tarefa, etc. A variabilidade das medidas pode afectar de xeito positivo ou negativo a grupos
e/ou comportamentos obrigando a unha certa agudeza
na previsión dos cambios regulatorios pois comportamentos inducidos e incentivados agora poden ser deostados e penalizados pouco tempo despois. A súpeta eliminación da tarifa nocturna deixou abraiados os que fixeran certo investimento para reduciren o gasto enerxético delatando a pouca seriedade na definición de prioridades e medidas.
No ámbito global e en período electoral, o modelo de
brocha gorda impónse á hora de realizar promesas co obxectivo de captar a atención da maior parte dos electores
e dar a impresión de que se teñen en conta os seus intereses. L Bartels e A. Krueger da Universidade de Princeton
analizaron a percepción dos electores dos EE UU ante a
redución impositiva realizada por Bush nos primeiros catro anos de mandato concluíndo que os cidadáns non
distinguiran ben entre os propios intereses e os alleos
pois apoiaban maioritariamente a baixada ou eliminación de impostos que beneficiaban só os contribuíntes
máis ricos, co cal habería que suprimir programas públicos, aumentar os impostos indirectos ou, finalmente, recorrer ao endebedamento. As claves estarían na cultura
fiscal do cidadán medio e no engano ou imprecisión deliberada na presentación das propostas. Doutra banda,
datos do INE para 2006 indican que España é o segundo
país que máis gasta en xogos de azar, por detrás das Filipinas, polo que a poboación está familiarizada e ve con
compracencia a participación en tómbolas, lotarías e
máquinas chupamoedas.
Neste contexto, os partidos compiten coa metodoloxía
dos grupos maioritarios mediante axudas xeneralizadas
que permitan levar a iniciativa nun momento no que
economía é punto clave da axenda preelectoral. En espera dunha renovada batería de propostas que resolva o
empate técnico dos inquéritos a promesa do PSOE de devolver 400 euros aos 13,5 millóns de declarantes do IRPF
contrarresta a incursión populista de Raxoi coa oferta de
exención a aqueles contribuíntes con ingresos brutos inferiores a 16.000 euros. A volta dos 400 euros acadou os
obxectivos dende o punto de vista mediático-electoral
pois permitiu que o PSOE retomase a iniciativa no ámbito fiscal, beneficia moito máis os colectivos de menores
rendas, neutraliza a proposta do PP e, moi probabelmente, ergue o ánimo do cidadán que espera do político
algo tanxíbel, concreto e igual para todos e se isto é diñeiro mellor que mellor. Medidas destas haberá moitas
no futuro pois as ofertas en materia económica priorizan
o rendemento electoral e tenden a unha maior simplicidade de xeito que serán os impostos indirectos e a inflación os que achegarán recursos ás arcas públicas e reaxustarán o poder adquisitivo.G

’’

A proposta dos 400 euros
devolveulle ao PSOE
a iniciativa política, beneficia
máis os que menos teñen e
neutralizou as promesas
material fiscal do PP”

DE TODO.
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Modesto Teixeiro reelixido presidente da Federación Galega de Piragüismo. O actual presidente repetiu no cargo tras as eleccións do 3 de febreiro. Modesto Teixeiro Valledor obtivo 42 votos dos delegados fronte aos 38
obtidos por Alfredo Bea. Bea, que fora piragüísta olímpico, denunciou irregularidades no sistema de contaxe e na distribución dos votos dos delegados. A
oposición anunciou que presentará alegacións e estuda recorrer as
eleccións.G

O último desafío de Álvaro Pino
O Karpin Galicia renova
a súa base e aposta pola canteira
Rodri Suárez

Xa non son unha novidade
enigmática. Tampouco eses
rapaces entusiastas que tarde
ou cedo caerán polo seu propio peso. Moito menos unhas
cores ciclistas das que só hai
que temer unha posíbel resurrección dalgúns que xa foron
mellores pero queren reter o
que tiveron. Non. Agora son
un equipo, con todas as palabras. Profesional e galego. De
segundo ano. Comeza o
curso de confirmación para o
Karpin Galiza.
Até Malaisia viaxaron os corredores que dirixe Álvaro Pino
para estrear a tempada. O
Tour de Langkawi supón a primeira incursión dos galegos
fóra de Europa. Ten vocación
internacional o Karpin, pero
quédalle moito camiño por
diante. De entrada, non estará
no Giro deste ano e pensar no
Tour de Francia é máis ben
unha utopía. Os responsábeis
do equipo foran convidados ás
presentacións de ambas as
dúas probas, pero, como recoñece o propio Pino, “participar
xa nestas probas con só un
ano na estrada é moi difícil”.
Outra cousa é a campaña seguinte. “Se mantemos a liña
ascendente podemos ter ilusión co Tour de 2009”, avanza
o director do Karpin. Polo
tanto, o ano que empeza en
Malaisia podería acabar en
París dentro de 18 meses. Porén, para cumprir con esa
optimista previsión fan falta
éxitos no estilo do acadado
na Vuelta a España de 2007,
cando o Karpin sacou peito e
clarificou o proxecto que
agora ten entre mans, bastante distinto do inicial de
hai pouco máis dun ano.

MENOS NOMES, MÁIS EQUIPO. “Na
actualidade temos menos nomes, pero non menos nivel”,
sinala Pino sobre o Karpin
2008. Refírese á saída da maioría dos que estaban chamados
a liderar o grupo no anterior
exercicio. Xa non están Eladio
Jiménez, Isidro Nozal e Marcos
Serrano. Ningún deles (“agás
Eladio ao comezo”, matiza
Pino) contribuíu como se esperaba. O seu declive está moi
relacionado coas tramas da
dopaxe que rodean o ciclismo
dende hai lustros. O caso máis
evidente é o de Serrano, que
rachou a relación co conxunto
profesional galego porque as
súas posibilidades para competir son case nulas dende que
o seu nome apareceu na Operación Puerto. O corredor vigués di que se sente “condenado sen xuízo”. No acto de
presentación do Karpin 2008,
no Hostal dos Reis Católicos
compostelán, el levou os
aplausos máis sonoros. Non
estaba presente.
Sen os ciclistas máis coñecidos
nas súas filas, o Karpin cede as
súas esperanzas a aqueles que
hai nada eran debutantes ou
chegaban por vez primeira ás
probas prestixiosas. Este último foi o caso de Ezequiel
Mosquera. Debutou na Volta a
España con 31 anos. Pero sorprendeu a todos e asinou unha
actuación histórica ao rematar
quinto na clasificación xeral.
Esa posición final e sobre todo
a súa competitividade na
montaña convertérono no
novo líder do equipo. “Viranos
moi ben na Volta, que terá
máis montaña e menos contrarreloxos”, valora Pino. Pero
antes da proba estatal, o Karpin terá que afrontar moitas ci-

Presentación do equipo do Karpin Galicia en Santiago.

’’

O 9 de febreiro,
o equipo comeza o Tour
de Langkawi, en Malaisia,
a primeira visita
dos galegos a Asia”

tas nas que a regularidade é o
obxectivo. “Igualar o que fixemos o ano pasado non vai a ser
fácil pero é o que buscamos,
como ser quintos na Vuelta.
Logo temos moita marxe de
mellora nesa metade de tempada na que non estivemos á
altura, algo que si pretendemos facer agora”, afirma o director do equipo. Non obstante, Mosquera anuncia loita
ao principio e descanso despois: “A idea é comezar forte
dende Mallorca e manter esa
liña até que o corpo pida parar
un pouco, na liña do ano pasado”. Porén, non hai contra-

dición entre o que di Pino e o
seu líder, posto que tampouco
está previsto que o peso de todas as probas recaia sobre o de
Teo. Xunto a el, aparecen nomes esperanzadores para a
primeira liña como o de Carlos
Castaño, Gonzalo Rabuñal,
Ramón Troncoso, Serafín
Martínez e Xoán Mourón. “Por
exemplo, Martínez e Mourón
adaptáronse moi ben o ano
pasado e queremos que vaian
a máis, non poden durmirse
porque tamén hai outros pedindo paso”, comenta Pino.
Un deses que empurra dende
atrás pode ser Troncoso, que
apunta como un dos líderes en
Malaisia, na proba que comeza este 9 de febreiro. “É
unha competición importante
pola repercusión mediática
que pode ter ao ser a nosa primeira participación en Asia”,
relata o corredor vigués, que
coincide tamén nesa tendencia que ve un Karpin con menos nomes pero máis bloque:
“Vexo que somos unha piña a

AGN

pesar de que se foron corredores con bastante nome”.
Que o Karpin centre as súas esperanzas no colectivo non fai
senón corresponder á que é a
súa esencia como equipo. O
forte investimento institucional converte o galego nun conxunto de vocación popular cuxos obxectivos teñen que ser
tamén formativos e de alimentación da canteira do país.
Nese terreo, o éxito tamén
acompaña o equipo. Púidose
ver nas etapas galegas da Volta
a España e tamén no número
de licenzas federativas, que
medraron case un 20 por cento
dende a creación do Karpin. O
panorama semella perfecto.
Os horizontes son novos. Pero
non todo responde a esa imaxe
bucólica. Pino anunciou que
deixa a dirección do equipo ao
final desta tempada. O de Ponteareas está canso por todos os
problemas que manchan o ciclismo na actualidade. Necesita aires novos, como os que
xa ten o seu equipo. G
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Emir Kusturica
‘Cando me chaman tolo
queren dicir que o meu cine
é inesperado, dionisíaco’

André Cunha (MECAVNIK, SERBIA)

N

o auditorio Kubrick,
pasa unha vez por
día, “Zavet”, filme
que chega esta semana ás pantallas francesas e
que, non tarde, debe chegar tamén aos cinemas ibéricos. Desde a súa propia casa, Kusturica
pode espreitar, secretamente,
as reaccións dos espectadores.
No restaurante, alguén non leu
o guión: “Coca-cola? ” pregunta
unha visitante distraída. “Non
temos”, responde, seco, o empregado. Sobre a mesa, non tarda en chegar un vaso de zume
natural de framboesa da marca
“Biorevolución”. No rótulo,
dun lado, a imaxe de Kusturica,
do outro, a do Che. O mesmo
Che que está nunha fotografía
por riba da lareira, sobre unha
vella súper 8. Á beira dunha vella radio dos tempos da Iugoslavia, o realizador serbio (que vivía en Saraievo cando comezou
a guerra e optou por saír e escoller a cidadanía serbia) está a falar con A Nosa Terra. A política e
a historia ficaron para outra
conversa prometida, máis calma, máis longa. No meu caderno xa estaba subliñada a nota
de que a única gravata que vin
nos planos deste festival foi a do
primeiro-ministro serbio Voxislav Kostunica que fixo a abertura oficial do encontro.
O funeral do filme Die Hard 4
(o último até agora realizado
da Xungla de Cristal) foi unha
especie de carta de intencións,
de manifesto anti-Hollywood
para presentar este festival ao
seu público?
Non. É arte conceptual. É arte que mostra que hai algúns
símbolos e algunhas cousas
que podemos usar en sentido contrario, dunha forma

diferente daquela que se espera… Foi o enterro do cinema que se opón ao desenvolvemento dunha idea humanista que precisamos. O novo cinema e os novos autores
teñen que pensar dunha forma contraria ao cinema que
enterramos. Esta foi unha
forma espectacular de traer
esa idea.

’’

O cinema está de tal maneira
ligado ao son, que o son
está a tornarse, hoxe en día,
case tan importante
como a imaxe”

O feito que traia a este festival
todos estes cineastas mozos e
estudantes de cinema para a
súa aldea de madeira, na Serbia
profunda, deixa subxacente un
himno á ruralidade, unha forma de contrariar o maniqueísmo de que todo o que é rural é
malo e o que é urbano é bo?
É a idea da defensa do mundo
das diferenzas, a defensa do
mundo das cousas específicas.
Todos nós sabemos que a tradición é unha parte da civilización.
O obxectivo do capitalismo corporativo é destruír a tradición ou
minimizar as oportunidades daquilo a que chamamos tradición
non importa calquera que sexa o
país, máis pequeno ou maior. O
capitalismo corporativo non recoñece calquera desexo de defensa do sistema inmunitario
que se basea na nosa necesidade
da tradición. A miña idea é reforzar o sistema inmunitario dos
pequenos, para que non sexa
como no Antigo Testamento, a
loita entre David e Goliat. Para
que [agora] David teña unha

oportunidade se desafía Goliat.
coas nosas raíces, nós temos de
acreditar que temos unha oportunidade…
N’O Tempo dos Ciganos’ [o espectáculo que pasou pola Coruña no último xoves, 24 de Xaneiro], está a seguir o camiño da súa
simbiose entre o cinema e a música que este primeiro festival
“Küstendorf” tamén representa?
Foi iso que Nikita [Mihalkov]
dixo aquí e que acostumaba
ser a idea do noso “amigo” Fellini. Fellini dicía que todo o
que facemos en cinema pode
ser medido polo noso ouvido,
pola musicalidade. É ese sentido da composición o que ten
que ser atinxido nun estado
simbólico do cinema. Podemos traducir da música para o
cinema. É por iso que nada pode ser un mellor espello dun filme que a música. É por iso que
tento mesturar os dous elementos, o cinema e a música.
Nese casamento, a radio é tamén da familia do cinema, un
“curmán”?
Absolutamente. A voz humana
libera e espalla o son. Cando a
voz ten unha certa profundidade e poder, nós podemos falar
claramente da idea dunha
mensaxe que é enviada para o
universo. A cuestión é o rápido
e doado que lle resulta chegar
ao noso ouvido. O cinema está
de tal maneira ligado ao son,
que o son está a tornarse, hoxe
en día, case tan importante como a imaxe (…). A radio mantén unha forma de intimidade
que os outros medios non teñen, por causa deste mundo
abstracto de ondas electromagnéticas que transmiten as
ideas de alguén que está a falar
moi lonxe de ti. Nunca esquecerei cando filmei o Arizona
Dream, no círculo polar, na

fronteira entre Rusia e América. Eu estaba a ouvir a radio rusa que tocaba músicas cristiás
ortodoxas, cun impacto espiritual extremo. Naqueles 35 graos baixo cero, esa música derretía totalmente a miña alma.
Era a radio…
Fixen esta relación porque o
último obxecto que vemos
aquí, antes da porta que dá acceso a unha das dúas salas de
cinema da súa aldea é unha vella radio. É unha coincidencia?
É accidental pero pode ser visto como unha cousa seria. Porque é unha coincidencia seria.

?

UERE SABER MÁIS?
Vídeo do funeral do filme Die
Hard 4 dispoñíbel en www.anosaterra.org

O filme sobre Maradona, que
estivo a facer, vaise estrear na
próxima edición de Cannes?
Cannes non! Penso que é moito mellor ir á Arxentina, á Bombonera [Estadio do Boca Juniors], facer unha proxección
para 50 mil persoas en vez de ir
a Cannes…
Podería ser Pelé ou só podería
ser Maradona?
Non quero dicir se Pelé foi ou
non mellor xogador, pero a
personalidade do Pelé non é
tan interesante como a vida do
Maradona. Todo é tan controvertido na vida do Maradona…
Este lado controvertido fai que
ti te sintas moito máis atraído
para ver un filme sobre el.
Un dos seus próximos proxectos, divulgado por estes días, é filmar A ponte sobre o Drina, do
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Músico
e cineasta
Emir Kusturica (Saraievo,
1954) é músico e director de cinema. Comezou a carreira cinematográfica na televisión e a
súa primeira longametraxe de
cinema, “Lembras a Dolly
Bell?” (1981), obtivo o León de
Ouro do Festival de Venecia.
Máis popular aínda foi “Papá
vai de viaxe de negocios”
(1985), galardoada en Cannes
coa Palma de Ouro. “Underground” (1995) e “Gato negro,
gato branco” (1998) tamén son
obras súas que figuran no palmarés dos premios internacionais. No noso país, a última estrea dun filme seu foi en 2004
con “A vida é unha milagre”.
Como músico é sobranceira a
súa intervención na elaboración das bandas sonoras das
súas propias películas e as
doutros autores. O pasado 24
de xaneiro actuou na Coruña
coa súa banda, presentando
o espectáculo O tempo dos
ciganos.G

’’

A ponte sobre o Drina,
do escritor Ivo Andriç
[editado en Galiza en 2007,
por Rinoceronte] é a biblia
da nosa nación. Por iso penso
que máis cedo ou máis tarde
teño que filmalo”

JEAN PAUL PELISSIER / REUTERS

escritor Ivo Andriç [editado en
Galiza en 2007, por Rinoceronte]. Por que sente necesidade de
filmar esta obra, por algúns chamada romance épico, histórico?
Esta é a biblia da nosa nación.
Podemos dicir que toda a magnífica verdade sobre a nosa

existencia, a nosa historia, a
nosa forma de sufrir e de sobrevivir… A imaxe completa
de nós é este libro: nada mellor
que este libro describe a nosa
traxedia, a nosa comedia, o noso sentido de surrealismo e o
noso sentido da historia. Por

iso eu entendo que máis cedo
ou máis tarde teño que filmalo.
A súa mensaxe cultural e artística [dun home balcánico] acaba
por ser máis facilmente comprendida e aceptada por Occidente ca os Balcáns en xeral, como realidade xeográfica, política

e mesmo cultural. Cando se ouve dicir “serbios tolos”, iso é dito
cunha connotación negativa,
pero cando os xornais do mundo escriben “Kusturica tolo”,
“espectáculo tolo”, iso ten unha
connotación moi positiva. Como explica este antagonismo?

Un refuxio na montaña cheo de nomes famosos
“É a miña luz preferida”. É unha lúa chea de ar, chea de luz,
un balón sobrevoando a casa
de Emir Kusturica, na aldea étnica de Drvengrad, na colina
de Mecavnik, en Mokra Gora,
o refuxio do realizador nas
montañas serbias. Non hai
coincidencias inocentes co cineasta e músico. A lúa no ceo
tamén estaba chea… Só falta-

ba un pouco máis de neve para o reflexo perfecto. Cada ángulo da aldea, que pode ser visitada por perto de dous euros,
está montado para agradar o
ollar do realizador. Tal como
un escenario. Cada rúa procura un nome da súa xeografía
intelectual e ideolóxica, surrealista para uns, controvertida
para outros, idolatrada por ou-

tros aínda. Nada máis entrar, a
rúa Ivo Andriç (Nobel da Literatura de 1961) abre o camiño
até á pequena igrexa do Santo
Saba (Kusturica é un cristián
ortodoxo convertido). Á esquerda, descendendo a rúa
Ernesto Che Guevara, chégase
ao restaurante e a unha das
salas de cinema. Fellini, Kubrick, pero tamén os heroes

Maradona ou Bruce Lee teñen lugar nas rúas e pequenos largos do outeiro de casas
de madeira onde existe tamén unha especie de hotel. O
ruso Nikita Mihalkov, o convidado de honra do primeiro
festival de cinema e música
“Küstendorf”, realizado a mediados de Xaneiro, tamén ten
xa placa neste mapa.G

Por causa da miña longa presenza no palco de Europa e de
“Occidente”, e tamén no “Leste”. As persoas comprenden a
miña linguaxe (…). É unha linguaxe moi específica e, logo
dun longo período de tempo,
as persoas habituáronse e, dalgunha forma, lévanse ben coa
miña linguaxe. Cando ti dis
“tolo” ou “non tolo”, podes
chegar á conclusión de que, na
verdade, o que eu fago pode
ser chamado de pouco habitual, inesperado, chamémolo
dionisíaco. É algo que non é a
linguaxe habitual dos media e
do cinema occidentais. E é
probabelmente por iso que,
para algunhas persoas, o meu
traballo é unha forma de refrescaren as súas vidas, quer
coa música, quer co cinema.G
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TRIBUNA I Xesús González Gómez.
Crítico literario.

O CRÍTICO LITERARIO COMO PUBLICISTA
No nº 1923 d’A Nosa Terra,
Manuel Xestoso publicaba
un interesante e documentado traballo sobre “O difícil
futuro do crítico literario”,
debido á concentración das
empresas xornalísticas e outros factores. Ao traballo de
Xestoso remítome. Mais, foi
«fácil» algunha vez o traballo
do crítico (sic) literario?
A literatura, antes de coñecer a
crítica literaria na súa forma
actual, tiña os suficientes resortes internos para producir a
súa crítica e a súa autocrítica.
Arnold Hauser (Socioloxía da
arte 4. Socioloxía do público)
escribe: “Nos períodos anteriores á división profesional
dos literatos do Humanismo e
da Ilustración non houbo en
absoluto ningún tipo de crítica
literaria. O Renacemento e a
Ilustración foron os primeiros
que empezaron con ela (...). Co
desenvolvemento efectuado
polos literatos da Ilustración,
especializáronse nela diversas
pólas da crítica, separándose
en particular a praxe académica e dos eruditos da arte e
dos profesores universitarios
respecto da información sobre
literatura, teatro, cines, concertos e exposicións na prensa
diaria. Ambos xéneros de crítica son subprodutos e os seus
portadores cómplices indirectamente subvencionados das
formas interesadas no soborno da sociedade dada. A
dependencia dos críticos da
prensa diaria verbo do sistema
ao que serven é máis que evidente, a dos representantes
académicos da crítica verbo do
stablishment que decide a
ocupación de cátedras, máis
oculta. Mais isto non impide
en absoluto que a crítica xornalística sexa as máis das veces máis influínte que a académica. Se o desenvolvemento das diversas pólas da
crítica aconteceu na Ilustración, é a partir do século XIX
cando se consolida. A crítica
xornalística, tan denostada,
nace coa Revolución Industrial e a aparición dos xornais,
ou, se se prefere, coa popularización do xornal”.
En 1830, en Francia, unha tirada de 2000 exemplares era
considerada excelente. Cincuenta anos despois, Zola alcanza, con Nana, os cen mil.

En Inglaterra, cuxo avance industrial respecto a Francia era
considerábel, os cen mil
exemplares alcanzáronse nas
dúas primeiras décadas do
século (Robert Escarpit). O
que non está ben determinado nin estudado é a
influencia que tivo a
crítica dos xornais
no aumento das tiraxes, aínda que o
seu influxo non se
poida negar.
En 1842, Honoré de
Balzac deu ao prelo
Monographie de la
presse parisienne. O
volume é unha descrición polo miúdo da
«fauna» xornalística.
Do xornalista ao
autor de opinión, do home
de estado que
escribe nos xornais ao folletinista, do panfletario ao “xornalistiña”, o autor
d’As ilusións
perdidas retrata
as miserias do
mundo xornalístico parisino do seu tempo. O escritor francés tira diversas conclusións, e cando non as tira,
déixaas albiscar: a literatura
depende da prensa, á súa vez a
prensa depende dos detentadores do grandes capitais (o
capital financeiro), xa que
logo, o literato converterase, a
curto ou longo prazo, con ou
sen máscara, nun servidor do
capital. Non debe sorprender
a clarividencia dun escritor
tantas veces alcumado de reaccionario: sábese que K.
Marx soñou con consagrar os
últimos anos da súa vida a estudar a obra balzaquiá.

’’

Inducido
(subvencionado, como di
Hauser) polo capital, é dicir,
polo poder editorial, o crítico
vai cambiando a través dos
anos. Reconversión que o
conduce a se converter, a
maioría das veces, en mero
axente de publicidade”

A descrición e a análise de Balzac non envelleceron. É que o
escritor gaulés se adentra na
lóxica interna do capital, e se
ben na prensa cambiou todo,
non cambiaron, todo o contrario, as preguntas que se facía o escritor. Actuando como notario, Balzac fixo algo
máis que describir a superficie:
mostrou as
engranaxes,
q u e
continúan a ser,
cos debidos
cambios e máis o saber acumulado polo
capital en máis de século e medio, as mesmas. Balzac, con outras
palabras, descobriu o que era
o literato, ou no que se ía
converter a medio prazo: un
médium. Nun transmisor ou
mediador. (Sobre os mediadores, Cfr. o capítulo que a
tales lles dedica Hauser no
citado libro).
[Balzac escribiu nunha
das súas novelas que a
prensa era a gran praga do século, o cancro que devoraría o
país (século XIX; país: Francia). Hoxe, 156 anos despois, a
prensa, os medios de comunicación «masivos» permitíronlle as clases dominantes de
Europa e os USA non só devorar os seus países domesticando os seus pobos, senón
que, despois dunha boa cocción, devoraron os seus intelectuais, escritores e artistas.
Os medios de comunicación
lograron que o home occidental crese, unha crenza
profunda, que se «realiza» no
espectáculo. O espectáculo é
unha parte importante, senón a máis importante, das
nosas vidas.]
Se o literato ía converterse en
mediador, o mediador por ex-

Anton Ego,
crítico gastronómico da película Ratatouille.

celencia ía ser o crítico literario
dos xornais. É dicir, aquel que
chega (ou chegaba, outro día
falaremos sobre o tema) a un
maior número de xente. Inducido (subvencionado, como di
Hauser) polo capital, é dicir,
polo poder editorial, o crítico
vai cambiando a través dos
anos. Reconversión que o conduce a se converter, a maioría
das veces, en mero axente de
publicidade: o mediador perfecto. Publicidade do libro minuto, publicidade do libro cartel, do libro folleto, ersatz falaces que se producen, din, para
inducir a lectura a un público
non lector. Finalmente, todo
isto leva o crítico a ser o mediador do acontecemento. O
acontecemento –in illo tempore– era a aparición do libro,
hoxe é a figura do autor. Cando
non a figura do mesmo crítico.
A literatura está en mans do
capital –poder editorial–, o
crítico artista, que demandaba o inxenuo de Oscar
Wilde, afástase cada vez máis
da nosa realidade, e a crítica
perdeu de vistas –se é que algunha vez o alcanzou, ese
ideal de cumio– unha das
súas premisas básicas: como
obra de creación que é, o seu
material é a lingua e a súa finalidade a comunicación e
transmisión de beleza. Mais
ese ideal, que como se dixo
talvez nunca se alcanzou,
hoxe está lonxe, xa non é
ideal. A crítica, desde mediados do XIX, viuse reducida a
ser o reporteiro da policia correcional da literatura, como
moi ben sinalou o devandito
Wilde. Malia as excepcións. E
esa acción correccional non é
só labor da crítica xornalística
(dos xornais e revistas, a única
que inflúe –ou influía– en lectores non especializados), senón tamén da crítica erudita e
da crítica especializada. Pero
o máis grave de todo é que
hoxe a crítica, mesmo a xornalística, non se dirixe a un
público máis ou menos amplo: diríxese ao escritor, ao artista. Por outra banda, habería
de comprobarse se o escritor,
o artista, non se dirixe ao seu
par no canto de a un público
(seu ou non). E xa sabemos
que sen público, feliz ou infelizmente, non existen nin escritor nin artista.G
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Qué pasa neste mes?
O nome:
Para os romanos era o mes das
purificacións. No seu nome podemos
recoñecer o verbo februo=purificar.
Neste mes celebrábase unha festa de
purificación coñecida como Lupercales ou
festa da februa.
Februa era o nome que se daba a unhas
tiras de pel de macho cabrío coas que os
celebrantes azoutaban á xente (sobre
todo ás mulleres). Este azoute ritual tiña
un valor purificador. Supúñase ademais
que propiciaba a fertilidade feminina e
facilitaba o parto. Esto pode ter relación
con algúns costumes que vemos nos
entroidos máis enxebres, que tamén
coinciden, con variación da data, neste
mes.
Na Natureza:
É un mes no que, aínda que de inverno,
algunhas plantas e animais adiántanse á
primavera e escomezan a “espabilar” tras
do letargo invernal.
Nas plantas, comezan a inchar as xemas
das árbores. Florecen salgueiros,
mimosas, amendoeiros, pexegueiros, o
romeu, os loureiros, os toxos. Para estas
especies é coma un anticipo da
primavera.
Os musgos e fentos botan as esporas.
Nalgúns lugares de clima máis cálido xa
van nacendo as patacas de cedo.
Entre os animais, algunhas especies
buscan parella, coma os lobos, os esquíos
ou os gatos, que seguen ás xaneiras,
aínda que sexa febreiro. Aparecen os
primeiros niños de especies coma o
pardal ou os merlos. Escóitanse os
mouchos, saen as primeiras rás e as aves
invernantes comezan a marchar.
No ambiente e clima:
Os días fanse máis longos, e o sol xa vai
quecendo máis.

Neste mes vóltase oir o moucho cantar.

Refraneiro
En febreiro, sete capas e un sombreiro.
(Polo frío que aínda vai.)
Polo San Brais, dúas horas máis.
(Medran as horas de luz)
Polo San Matías igualan as noites e os días.
(O mesmo que o anterior)
Febreiro e as mulleres, no día teñen sete
pareceres.
(O tempo pode ser cambiante ao longo do
día)
Pola candeloria, metade do inverno fóra;
(Xa o clima non é tan duro coma nos meses
anteriores)
Se chove ou fai vento, metade fora, metade
dentro.
(Tempo cambiante)
Febreiro, xeada na leira e cachopo na lareira.
(Aínda vai frío abondo, e hai que facer lume)
Polo San Matías, marzo ós cinco días.
(San Matías era o 24 de febreiro; agora
cambiárono para maio)
San Matías, anda co Entroido ás porfías.
(Dependendo de cando caera o entroido,
podían coincidir)

Os días de febreiro
Febreiro ten a particularidade de ser o mes
con menos días, agás os anos bisiestos,
onde a acumulación de horas dos anos
anteriores fai un día máis, e dáselle ao mes
de febreiro.
Ao parecer, os gregos tiveron un erro ao
establecer o seu calendario. Febreiro
quedou con máis días, e por iso, ao
decatarse de que no ano había uns días
menos dos pensados, quitáronllos a este
mes. Isto pasou logo ao calendario
romano, e así até hoxe.
En 1930 e 1931, houbo un 30 de febreiro
na URSS, e en 1700 en Suecia, como casos
curiosos, e debidos a axustes nos seus
calendarios.

Os melros fan os
primeiros niños en
febreiro.

Cancioneiro
Febreiriño corto,
cos teus días vinteoito,
se duraras outros catro,
non deixabas can nin gato,

nin ratiño no burato,
nin ovella rabela,
nin pastor para ir con ela,
nin cornos no carneiro,
nin orella ó pregoeiro.
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Pasatempos
A ver se resolves estas adeviñas!
1- Ten lombo e non anda, ten follas e non é planta, sabe moito e non fala.
2- Unha señorita moi aseñorada, sempre está na casa e sempre está mollada.
3- Moitas monxiñas no seu convento, visitan as flores e fan doce dentro.
4- Doce señoritas nun balcón; todas teñen medias e zapatos non.
5- Do tamaño dunha cazola, ten ás e non voa.
6- Branco como o papel e rompe como o cristal, todos o poden abrir, ninguén o pode pechar.
7- Unha árbore con doce canas, cada cana catro niños, cada niño sete paxaros, cada paxaro co seu apelido.

SOLUCIÓNS:
1- O libro
2- A língua.
3- As abellas
4- As horas.
5- O sombreiro
6- O ovo
7- O ano, os
meses, as semanas e os días.
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A GALIÑA AZUL
Día Mundial dos Humidais

Antonio García Teixeiro

C

oñecer a Carlos Casares
foi algo fermoso que sucedeu na miña vida. Escoitalo en faladoiros ou xuntanzas contar anécdotas (vividas, inventadas ou esaxeradas) foi un privilexio. Quedan poucos conversadores
tan suxestivos coma el. Carlos escribiu un libro moi especial. Un libro fascinante
no que o autor introduce o
realismo crítico da man da
fantasía. Un libro para rapaces que, cada vez que o releo,
sinto a Carlos ben preto. Refírome, por suposto, a A galiña azul, ese conxunto de historias curtas dirixidas a Ana,
unha nena amiga de dous
anos, que te transporta ao
mundo da narración oral,
con todo o que de marabilloso atesoura a palabra ben dita. Eu tiña tres edicións diferentes deste libro engaiolante. Á primeira, datada en
1979, fíxolle o autor unha dedicatoria á miña filla Noa:
“como se fose Ana, cun bico”. Noa, como Ana, tiña daquela dous anos. A segunda
aparecera na colección Tartaruga, onde eu publiquei os
dous primeiros libros para
nenos. E a terceira saíu do
prelo en Árbore, colección
que eu codirixía con Mª Victoria Moreno e David Otero.
A finais de 2007 apareceu
unha nova e coidada edición, tamén en Galaxia, deste libro pioneiro da LIX galega. Cos debuxos orixinais
dos fillos de Xohán Ledo, Leoncio e a súa Bomba da felicidade, o papapío e demais
historias volven encher de
tenrura e humor crítico o
panorama literario para
os cativos. É un pracer saber que esa galiña, que di
cocorocó e que non deixa
de pór ovos de cores, volve a petar nos nosos
fogares.
Abrámoslle
a porta.G

Dentro dos Días Mundiais, datas establecidas pola ONU, a UNESCO, e outras institucións internacionais, neste mes de febreiro, en concreto o día 2, celebrouse o
Día Mundial dos Humidais.
No ano 1971 asinouse ás beiras do Mar
Caspio o chamado Tratado de Ramsar,
que desde aquela trata de regular internacionalmente a defensa destas zonas
húmidas.Como xa temos dito noutras
ocasións, estas datas poden tomarse
como algo intrascendente, xa que hai tantas que nos pasan desapercibidas, e podemos velas como unha maneira que teñen os países e os gobernos para “quedar
ben” establecendo “causas xustas” ás que
despóis fan pouco caso nas súas políticas.
Pero tamén podemos velas na súa verdadeira importancia, independentemente
de que despóis a sociedade non faga
moito por levar a termo iniciativas que
axuden a cumplir estas boas intencións.
Os Humidais.
Qué son os humidais? Son zonas con
abondosa auga (con charcas, lagoas ou
brañas) que constitúen ecosistemas moi
importantes para aflora e a fauna. Son vitais para moitas aves migratorias. Entre
as súas funcións naturais e beneficios
podemos ver cómo:
- Constitúen unha reserva de auga.
- Controlan as inundacións.
- Son fonte de produtos naturais e bancos xenéticos.
- Estabilizan as beiras e polo tanto contribúen á diminución da erosión.
- Contribúen á purificación da auga mediante a retención de nutrintes, sedimentos e axentes contaminantes.
- Contribúen á estabilización do clima,
temperándoo.

Ave limícola nun humidal.

No mundo, case a metade das zonas húmidas están gravemente alteradas. Especialmente afectados se atopan os humidais costeiros, xa que boa parte deles foron no seu día ocupados polas ampliacións de poboacións, por infraestruturas turísticas e estradas. Pero tamén os humidais interiores están alterados, principalmente polos cultivos, xa que unha
cuarta parte dos humidais están rodeados de cultivos e un 20% deles atópanse
cultivados parcial ou totalmente. Outra
grave ameaza é a mala regulación hídrica,
porque case un 10% dos humidais dependen de acuíferos sobreexplotados.
Galicia, abondosa en ríos e regatos, tamén o é en humidais. As gándaras de Bu-

A lagoa de Antela, nun mapa de 1845.

diño, as lagoas de Baldaio (que foron escenario dunha loita dos veciños pola súa
defensa nos anos 70), A Lanzada, e en xeral todos os esteiros e rías son dos máis
coñecidos. Só cinco destes humidais están protexidos polo convenio que deu
lugar a este Día Mundial, pero calcúlase
que hai máis de 1.100 ecosistemas húmidos, moitos deles maltratados ou en
grave perigo pola acción humana. Durante moitos anos non se tivo en conta a
importancia para o medio ambiente destas zonas, ao igual que pasou cos ríos.
A lagoa de Antela
Compre lembrar que nos anos 60 desecouse a lagoa de Antela, unha das maiores de toda a península, para adicar as terras á agricultura. Ademáis de destruír un
patrimonio riquísimo para a nosa natureza, para a nosa cultura e a dos que vivían nesa comarca (A Limia), as terras
logo se volveron secas, e anos despois,
unha concentración parcelaria deseñada
sen ter en conta máis que as liñas debuxadas nun mapa, fixo que se cortaran
case todas as árbores que alí había,
dando unha paisaxe case desértica.
Atentados dese calibre son difíciles de
imaxinar hoxe, (ainda que a deforestación data de hai poucos anos) pero a
construción, a multitude de obras públicas coma estradas, autovías ou o AVE, a
extracción indiscriminada de auga e outras prácticas seguen afectando a moitos
destes humidais, e ás especies, e mesmo
á xente, que dependen deles.
Tamén a proliferación de cazadores, e
os perdigóns que deixan no chan, que
logo son inxeridos por aves que se envenenan co chumbo, son outro problema a ter en conta.

Igualdade de xénero
Ola, estúpido
monstro peludo!
Autor: Fina Casalderrey
Editorial: Galaxia. Colección Árbore

(a partir dos dez anos)
Fina Casalderrey, unha das escritoras
máis recoñecidas e traducidas da literatura infanto-xuvenil galega, ofrécenos unha denuncia social que, por
desgraza, está moi vixente na actualidade: a violencia de xénero.
A orixinalidade do relato radica na
voz narradora do mesmo, ao tratarse
dunha denuncia feita a través da visión infantil de Muriel. Deste xeito, a

autora fai fincapé na figura
dos nenos como vítimas
desta situación de violencia. Os abusos
que sofren teñen unha dobre vertente:
no seu propio ser e máis no da súa
nai. Experimentan impotencia, frustración e máis tarde medo cando son
testemuñas da postura submisa que
adoptan as súas nais ante a irracionalidade violenta do seu proxenitor. A
mirada infantil non admite que sexa

o seu pai o causante de tanta desfeita, senón que é un monstro peludo o que se apodera da personalidade da figura paterna. O contraste
xunto cos símbolos son os que artellan este relato nos dezanove capítulos. A intensidade narrativa vai medrando segundo avanzan as follas,
chegando a crear unha atmosfera
abafante da que semella non haber
saída. Esta virá dada polo sorprendente final.
As ilustracións, de Irene Fra, en tons
encarnados atinan coa simboloxía
que encerran as palabras.
Alba Piñeiro
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Lara Rozados Lorenzo

Marilar Aleixandre gañou o
Premio de poesía Caixanova
con Mudanzas, un diálogo áxil
e reflexivo coas Metamorfoses
de Ovidio, con vinte e un séculos polo medio.
“Non traduzo, traizoo”, di
nada máis empezar. É necesario traizoar os clásicos, “como
única forma de serlles fieis”?
En ningún momento pensei en
facer unha tradución. A idea
veume inspirada por algúns
textos. Hai un poema que non
estaba no orixinal que enviei a
concurso, que foi publicado en
Dorna,e foi o primeiro. Un poemario sobre Ío...
O da vaca de Fisterra?
Si, porque na versión que eu
teño das Metamorfoses, unha
edición bilingüe en tres tomos,
traducida por Ruiz de Elvira, di
(nas notas) que a constelación
do Tauro nun primeiro momento foi chamada a constelación da vaca. Eu púxenlle xuvenca que é como lle chaman
ás vacas novas. O que quixen foi
darlle voz ás mulleres: nas Metamorfoses teñen unha presenza marxinal, e cando aparecen é porque foron violadas (hai
unhas quince ou vinte violacións na obra), e aínda por riba
castigadas. O caso de Ío era un
destino terríbel: ser transformada en vaca era un castigo
enorme, e con todo chega a ser
considerada como unha deusa,
a estar no ceo. Nese poema está
presente a vaca de Fisterra, o
que fixen foi traer os poemas ao
momento presente.
Remata cun sensual poema, ‘A
miña lingua na túa’, que realmente testemuña a súa relación
co poeta. Pasou de certo sete
anos dialogando con Ovidio?
Pasei. Este primeiro poema
publiqueino no 2001, en
Dorna, e logo empecei a facer
máis, Non pensei nun libro ao
principio, pero foi saíndo. Logo
non están na orde en que foron
escritos, agrupeinos doutro
xeito, e algúns foron revisados.
Escribe, unha vez máis,”sobre
casca de ovo”. É Mudanzas un
palimpsesto?
Eu dicía nun poema de hai
anos que escribo sobre materiais efémeros, casca de ovo,
codia de árbore... Gústame o
carácter efémero dos poemas,
que se poidan recitar, que
vaian en follas soltas, como
eses corazóns que fan os
amantes na cortiza da árbore.
Como traballa a intertextualidade, o diálogo con outro autor?
Sempre escribimos sobre o que
alguén escribiu antes. Eu teño
influencias dende Homero e
Safo até Pilar Pallarés. Todo iso

Marilar Aleixandre
‘As mulleres preferimos morder a mazá
aínda que nos boten do paraíso’

L.R:L.

aparece de forma máis explícita
ou menos. Teño un poema, A
luz do día é escura, sobre os fusilamentos do franquismo,
onde me inspiro nun poema de
Camões, e cito ao propio
Camões de xeito explícito.
AS LINGUAS CORTADAS.

O libro achega unha ollada feminista sobre as Metamorfoses, dálle voz ás que non a tiveron (Medea, Circe, Medusa ...) Como mirou a través destas mulleres demonizadas pola mitoloxía?
Medusa é unha personaxe fascinante: é violada por Neptuno, e
como ocorre no templo de Minerva, a deusa castígaa e convértelle o pelo en serpes. Pero logo, a
cabeza cortada da Medusa é un
dos amuletos máis potentes da
Historia: na coiraza de Carlos V
estivo pintada, nun fresco de
Pompea aparece Alexandre entrando en Macedonia e tamén o
leva. É unha muller cun poder
enorme, pero sometida e utilizada. E sobre Medea hai un texto
moi bo, por exemplo, de Christa
Wolf. Ten poderes tremendos, é
unha maga como Circe, e quen
consegue o castrón de ouro é ela,
organízao todo. Tamén fai un
dobre xogo sobre Medea muller

e Medea bárbara, colonizada
por ser non grega.
A súa postura atende a todos os
sistemas de dominación: dos
homes sobre as mulleres, do ser
humano sobre a natureza, os
colonialismos, os fascismos...
Non é que conscientemente o
pense, pero hai personaxes que
dan lugar a unha revisión. Se
pensas en termos de relación de
poder (o que diferencia moito
este poemario doutros que teño
máis intimistas, como Abecedario de árbores, Desmentindo
a primavera ou Catálogo de venenos), non o podes evitar.
Atopa semellanzas entre a tradición cristiá e a grecolatina?
cando fala da mazá e da gra nada, de Eva e Proserpina, do
castigo á curiosidade...
Se miramos a Biblia, afirma: se
comen o froito prohibido, terán
coñecemento, serán como
Deus. E o que caracteriza a Eva é
a curiosidade e a sede de coñecemento. Eu non quero quedar no
Edén, nesa placidez, eu penso
que Eva marcounos o camiño,
preferimos morder a mazá
aínda que nos boten do paraíso.
Castigo á curiosidade, mani festo na privación da voz e da
ollada: a muller de Lot, de Anna
Akhmátova, que vostede cita,

Orfeo, Medusa, Polifemo, a lingua arrincada de Filomela...
É unha forma máis de ocultar ás
mulleres. Pero Ovidio simpatiza,
incluso, con Filomela: Tereo
viola á súa cuñada, e cando ela di
que o vai proclamar, el córtalle a
lingua, e Ovidio rebélase contra
iso. Non é só que as mulleres
non aparezan na historia, senón
que a súa ollada sobre o mundo
foi suprimida. Un dos temas
fundamentais con respecto ás
violacións é a vergonza de falar.
Aínda acontece agora, e cos malos tratos. Iso é cortar a lingua!
Cando Ovidio escribe o poema
en que Tereo corta a lingua de Filomela despois de violala se cadra non é literal, pero é algo que
segue pasando: hai milleiros de
mulleres en Bosnia que non son
capaces de falar aínda.
Tamén destaca a simboloxía
do pelo: do castigo da Medusa,
co cabelo tornado en serpes, ás
rapadas da guerra civil.
Ese poema era moito máis longo
e funo acurtando: saen nomes
de dúas mulleres que foron rapadas no ano 61, e Manuel Fraga
dixo delas algo así como que, coa
forma en que se comportaban,
ben merecían que lles rapasen o
pelo. Pero sempre pasa, temos a
idea de que na guerra morrían os

homes, pero a violación como
arma de guerra usouse dende a
Biblia, cando a propia voz de
Deus di “entraredes na cidade,
mataredes os homes e tomaredes as mulleres”.
Como atendeu ao ámbito do doméstico, do íntimo (patente no
poema “O territorio da cociña”),
como continuum histórico da
represión sobre as mulleres?
Como Filomela non pode falar,
mándalle á irmá, bordado
nunha tea, o que lle aconteceu
con Tereo, e ela como vinganza cociña o fillo e sérvello
de comer. O poema fala un
pouco de como as mulleres
asimilan ese rol, como “amorosamente picas os propios dedos para botarllos á comida”. A
gran forza da ideoloxía patriarcal é que conseguise facerlle
crer á muller que ese era o seu
papel, e a vitoria do feminismo
foi cambiar ese discurso.
O mito de Aracné e o tecido, un
elemento simbólico tan recorrente no feminismo, ten que
ver con isto?
Por suposto, é Aracné quen
queda atrapada entre os seus
propios fíos. O poema de Xohana Torres dedicado á Penélope, con ese verso ‘Eu tamén
navegar’, penso que foi revisado por todas as escritoras galegas. De feito, hai unha Penelopíada, de Margaret Atwood,
en que precisamente lle dá a
volta á Odisea, e ponse na voz
de Penélope. Eu teño un textiño tamén, un relato moi
breve, titulado A redeira, que
vai un pouco nesa liña.
Curiosa a coincidencia entre o
‘Arde o Pindo’ de Ovidio e o
seu. Dous montes chamados
Pindo, dous incendios e dous
momentos...
Se les o do carro de Faetón, pensas no que acontece hoxe co quecemento global e no desleixo por
parte dos poderes, das empresas.
Cando a Terra se incendia debido a ese carro do Sol, os ríos
saen da canle... Todo iso pasa
agora. Coincidiu que cando rematei o poema Galiza estaba ardendo, ese verán morreu xente.
Conecta as portas do inferno
ao que descende Orfeo con
Abu Ghraib, coa rúa Luís Taboada... Onde está hoxe o Hades?
Que é a porta de inferno hoxe?
Eu estudaba na Universidade
de Madrid a finais dos 60, cando
torturaban a xente. Para nós, a
Porta do Sol era un lugar sinistro, podías non saír de alí con
vida. Tamén na Rúa Luís Taboada de Vigo foron torturadas
persoas. Agora estase representando Hécuba, de Eurípides, en
Londres, e resulta atroz porque
é paralela coa guerra de Iraq.G
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A (S)ELECCIÓN
Marga Romero

A

selección campioa do
mundo de fútbol é a alemá,
as persoas que o saben loan a
técnica e espectacular xogo que
ofrecen e a educación que demostran as xogadoras en diferentes entrevistas. A adestradora Sylvia Neid ten comentado a
diferenza de trato que recibe a
selección feminina e a masculina, a invisibilidade das mulleres, como dato curioso coméntase que o 30 por cento das xogadoras de fútbol alemás son
lesbianas, quizais este dato explique esa indiferenza cara ao
seu bo xogo. Eu crieime á beira
do campo do balón e fun futbolista no equipo de mulleres da
parroquia. Despois dos nosos
partidos ninguén me comentaba algunha das xogadas, nós
estabamos no campo para que
se nos visen as pernas. Era así.
Hoxe temos unha selección de
fútbol feminina que ocupou as
páxinas centrais deste periódico semanal, desde o que se saudou de maneira especial as seleccións galegas de fútbol. Quero reclamar que á beira da fotografía das xogadoras escriban
os seus nomes, por aquilo de
que a muller comece a ser imaxe con palabras e para que poidamos ler e comezar a vivir tamén como galegas, e sermos algo máis ca fermosa portada etnográfica ou fotografía central
de modernidade aparente no
xornal. Reclamo isto cando Antón Losada comenta, desgraza
a miña de deter o mando nese
momento nun programa de televisión, que el non abortaría
por ser crente, que non engane,
el nunca podería empreñar.
Votarei o BNG, a pesar de Losada, sobre todo polo labor desenvolvido pola Secretaría Xeral de Igualdade e polo traballo
de Paco Rodríguez en Madrid, a
pesar de Antón Losada. Cómpre saber a que selección
apoiamos e ter
claro quen
xoga.

crítica
POESÍA.

Unha reflexión
sobre a arte
verbal do futuro
Bingo
Autora: Pilar Beiro.
Edita: Sotelo Blanco.

A grande consecuencia do
“cambio de rumbo” do 76 non
foi a reorientación temática e
formal do discurso socialcombativo. A
clave está nos
novos modelos referentes.
Tras unha década de tentativas, ambigua, ou reaccionaria (enténdase por isto desconsideradamente intimista e efectista no
formal, ou efectista no formal e
ambigua no temático), os novos modelos referentes (hai
máis, porén quero personalizalos en Manuel Antonio, que xa
na década dos 20 ensinara o camiño) deixan a porta aberta
para chegar a un discurso poético no cal os lindes xenéricos
desaparecen da mente do/a
poeta (non da mente do lector);
un discurso poético liberado
no cal o que importa é a procura da beleza desde calquera rexistro, estratexia ou recurso;
procura na que ten, obrigadamente, que participar o lector,
pois a misión do escritor xa non
é a de illala e transcribila senón
a de suxerila e que o lector a expanda na dimensión que crea
oportuna. Da pirotecnia, vulgo
dixit, pasamos ao funambulismo total executado desde o
oximoron, a antítese, o paradoxo, a antífrase, a silepse, sobre
todo o símbolo e case nunca a
metáfora, a metáfora tronzouna a imposibilidade de discernir entre termo real e irreal. O
creador desconfía da linguaxe
(xa é un tópico), á que culpa de
non ser quen de expresar o que

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.

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.

el/ela quere, cando o que está Non o faremos agora. Menciono fondo é a impotencia que naremos, como máis salientásente por non poder controlar bel, a relectura reincidente de
a dimensión semántica do po- Pondal. Mais renunciamos a
enumarar outros temas, direema, totalmente aberto.
En contextos informais, nalgun- mos unicamente que a voz poética (ou as voces poéha ocasión téñolle dito
ticas) emiten o seu disa Chus Pato (nome clacurso desde unha inve no despegue desta
O feito de que
dubidábel, e caracteritendencia) que o que
na poesía
zadora, conciencia poela fai non é poesía. E
lítica e feminina (femipodería, naturalmen- de hoxe
te, aplicárselle tamén a a política sexa nista, quen queira chamarlle así), que reivineste poemario de Pilar un tema
dica unha Itaca exenta
Beiro. Quen aínda es- tan presente
de esteticismo e usura,
tea prendido do for- ben merece
e desde a cal hai que inmato poético clásico, unha
terpretar todo, inclusiigual nos dá razón nis- reflexión”
ve o convencemento
to que, a fin de contas,
de que o consumismo
non é reproche senón
capitalista –a súa arma
loubanza. Non, iso non
é poesía, é a Arte Verbal do Fu- é a deculturización, cualificada
turo. Que ten implicacións poé- como “ a violencia actual e fututicas, narrativas, económicas, ra (79)– non rematará coa poepolíticas, históricas, sexuais, re- sía, coa cultura “...porque a hislixiosas, endofóricas e exofóri- toria do / desenvolvemento socas ....... (puntos en suspenso cial é a loita de clases...”.(80),
para que engadan vostedes, porque a loita é poesía.
lembren non poñer punto fi- Conclusión á que se chega preto
nal)... “foi a derrota de toda dis- do remate. Este tipo de poesía é
ciplina: A POESÍA” (9). “TODAS sempre unha procura obsesionada da beleza. O lector, segun/ eramos A BELEZA” (9)
Vencidas as ataduras da rima, do vai lendo, irase decatando de
primeiro, e do ritmo, despois, a como xoga cos títulos, co código,
evocación fica como recurso cos silencios, co espazo, coas
desde o que se edifica o acto po- marxes xenéricas, co inicio e fiético, e tamén desde o que se le. nal dos poemas, como bota
Habitualmente resulta, ao críti- man de calquera recurso (literaco, moi útil lembralle ao lector a rio ou non), como ás veces hai
temática que pode atopar no certo achegamento en eco á
poemario, como percutor des- concepción tradicional da poede o cal ensaiar a evocación. sía, inclusive certo lirismo, para

logo retornar ao abismo fragmentario (ás veces mesmo sente
a necesidade de explicar cómo,
que ben pode ser por qué, construíu o poema; vid p. 12) no cal a
voz poética se recoñece / se
identifica / non se distingue entre a xente da rúa, da historia, da
loita política-feminina-cultural,
e desdóbrase e fala consigo mesma coma nun teatro. No camiño, no camiño que é debate, o
poema, totalmente excéntrico,
abanea entre a nostalxia, o prosaísmo e a frialdade expresiva,
inclusive o sentimentalismo e a
confidencialidade, a sentenza e
a dúbida.
Conclusión á que se chega como desesperado acto de fe.
Xustamente antes os poemas
eran preguntas. Porén non só
como simple acto de fe senón
tamén porque a cultura é a
única chave que nos libera da
presión banalizadora, desubstantivizante, frívola, insolidaria, antigregaria que nos impide identificarnos cos demais,
si, e tamén autoidentificarnos.
É a única chave que abre as reixas da alienación permanente,
chave recollida, custodiada
pola poesía, unha vez que a
clase política semella vencida,
conquistada por esa mentalidade pragmática propia do capitalismo. Non hai moito comentamos nestas páxinas Os
poemas de como se rompe todo (Daniel Salgado; Sotelo
Blanco), lembrámolo porque
que o feito de que na poesía de
hoxe a política sexa un tema
tan presente ben merece unha
reflexión. Dá a impresión de
que fan máis e mellor política
os/as poetas que os/as profesionais de levar a voz ao foro do
hemiciclo. Para nós non hai
dúbida, corrobórao que desde
instancias políticas aínda non
se acusase á poesía galega actual de ser un búnker (nacionalista, internacionalista, socialmente moi comprometido
e culturalmente tamén) político, non entenden. O de Pilar
Beiro é un poemario moi dos
nosos días, tanto pola estética
como pola temática. Pura poesía escarlata.

Pilar Beiro.

Xosé M. Eyré
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Emigrados gaña un Max.O premio ao Mellor autor teatral en lingua galega na undécima edición dos Max recaeu nos cinco coescritores do texto
Emigrados, Sonia Torre Delgado, Xosé Manuel Pazos, Candido Pazó, Anxos
Sumai e Suso de Toro. A montaxe, de Teatro de Ningures, presenta cinco reflexións sobre a emigración, a inmigración, o retorno e a perda de raíces.
Emigrados competía con Magar no pazo do tempo, de Ánxeles Cuña Bóveda, e Imperial: café cantante. Vigo 1936, de Eduardo Alonso Rodríguez.

NARRATIVA.

A dialéctica
do engano
Un relato de Pessoa
que indaga
nas ficcións
do discurso liberal

O banqueiro anarquista
Autor: Fernando Pessoa.
Tradución: Xoán Montero Dguez.
Edita: Embora.

Fernando Pessoa.

Obviaremos a sempiterna polémica sobre se é preciso traducir textos portugueses ao galego para felicitarnos polo feito
de que os lectores teñan a man,
grazas a Edicións Embora, un
interesantísimo relato de
Fernando Pessoa que, ademais, mereceu
o premio Plácido Castro de
tradución. O
banqueiro anarquista é unha
especie de conto filosófico que
toma a forma de diálogo platónico entre un narrador anónimo e un ex-operario que se
converteu en empresario e
banqueiro. Este último –presentado dende o principio coma un “grande comerciante e
acaparador notábel” e de “vida
disolvente e antisocial”– diserta sobre o seu proceso de formación ideolóxica e trata de
explicar por que el é un verdadeiro anarquista revolucionario, na teoría e na práctica.
A cerna da argumentación do
banqueiro baséase –ao xeito
dos filósofos da Ilustración– en
considerar a dominación social
coma unha ficción allea á Natureza. Nunha sociedade “natural” os homes devirían iguais e
libres de calquera tiranía, das
institucións arbitrarias que impiden o verdadeiro desenvolvemento do individuo, como a familia, a relixión, o Estado, o diñeiro… Partindo deste princi-

pio, pódese rexeitar todo o que forma de acción: evitar a dominon concorde con el. Segundo nación do capital mediante a súa
o seu razoamento, só a revolu- acumulación. Só o enriquececión social pode acabar coa mento persoal pode subtraeropresión. Mais en realidade, ta- nos ao poder desa despótica insmén a práctica revolucionaria titución que é o diñeiro. En concrea novas formas de despotis- clusión, só o anarquista que se
mo que subxugan o individuo. converte en banqueiro é un reEl mesmo relata a súa experien- volucionario coherente, un insucia subversiva nun grupúsculo rrecto que loita por atinxir a lianarquista e a súa posterior de- berdade e combate a inxustiza
cepción ao constatar que “uns social. Mesmo se xustifican os
impúñanse a outros e obrigá- métodos deshonestos para o
bannos a ser o que eles querían, amoreamento de riqueza. “Non
uns arrastraban a outros con me importaron os medios” –di o
mañas e artes para onde eles banqueiro– “o acaparamento, o
querían”. Deste xeito, conclúe, sofisma financeiro, a propia
só a liberdade individual na súa competencia desleal… Ca!
forma máis pura pode ser o Combatía as ficcións sociais, inprincipio da liberación.
morais e artificiais por excelenDaquela, unha práctica política cia. Por que me habían de imverdadeiramente coherente coa portar os medios?”, subliña para
teoría anarquista da lirematar de definir o seu
berdade debe pasar popensamento.
la radical emancipaVisto este sucinto resuO que salienta
ción do individuo. E como da dialéctica do
neste relato
mo levar a cabo tal
banqueiro, sorprende
práctica? Fuxir das con- é o soberbio
un pouco que a discuvencións sociais pasa emprego
sión crítica sobre este
por evitar o poder da da ironía
conto –moi ben conmáis poderosa das fic- despregado
densada no prólogo de
cións sociais: o diñeiro. no discurso
Burghard Baltrusch a
O banqueiro repudia a do presunto
esta edición– se centraopción de apartarse da anarquista,
se, sobre todo, na posicivilización –a clásica o xogo sostido ción política do propio
solución roussoniana–, entre lóxica
Pessoa, sen prestar
de illarse á marxe da so- e falsidade”
atención apenas aos
ciedade e vivir no merecursos literarios que
dio da natureza. Isto
tan sabiamente em“non sería combater,
prega o autor que essería fuxir” e, como xa
cribira aquilo de “O povimos, precísase unha estratexia eta é um fingidor”. Porque o
de combate que realmente des- que salienta neste relato é o sotrúa a tiranía. Así, só resta unha berbio emprego da ironía des-

’’

pregado no discurso do presunto anarquista, o xogo sostido
entre lóxica e disimulo, entre intelixencia e falsidade. A súa é
unha retórica que, partindo da
necesidade ineludíbel da revolución, acaba desprazándose
cara á unha xustificación do individualismo que –no fondo–
non é máis que unha reafirmación fatalista do capitalismo puro e duro. E para conseguir
triunfar neste paradoxal malabarismo dialéctico, Pessoa pon
en boca do seu personaxe toda
caste de recursos argumentais
que van dende o sofisma até a
deslocación do sentido, nunha
estratexia discursiva que, non
obstante, mantén unha aparencia lóxica irreprochábel.
A fachendosa verborrea do banqueiro aparece así desenmascarada amosándonos a súa verdadeira faciana: é o disfrace do egotismo do propietario, a cínica
alegación da ideoloxía burguesa
da liberdade individual acadada
a través do traballo. “Liberei a un.
Libereime eu […]. O que puiden
liberar, libereino” […] Nunca
axudei, nin axudo, a ninguén,
porque iso equivale a diminuír a
liberdade allea, e tamén está
contra os meus principios”. Estes e outros exemplos da descarada impostura do banqueiro
quedan maxistralmente denunciados no texto pessoano, que se
transforma así nunha sátira verdadeiramente mordaz –e divertida– do hipócrita discurso lexitimador da orde burguesa.
Son ben coñecidos os cambaleos ideolóxicos de Pessoa –por
exemplo, a respecto da ditadura de Salazar– mais a literatura
transcende con moito o xuízo
das intencións do autor. E é por
iso que unha lectura contemporánea deste texto debería
fundamentarse nunha comparación da prédica farisea do
banqueiro coas innumerábeis
apelacións á liberdade dos novos gurús do neoliberalismo
“globalizado”. Quizais daquela
nos sorprendese a clarividencia dun Pessoa que observaba,
dende o seu humilde recuncho
lisboeta, o nacemento dunha
nova forma de capitalismo.
Manuel Xestoso

>>>

CONTADELIBROS.
Castro ao cadrado
Francisco Castro ten no andel
dúas novidades: As palabras
da néboa (Galaxia) mereceu
o premio
García
Barros
2007.
Historia
ambientada no final
do medievo,
fala de
liberdade. O ceo dos
afogados (Xerais) comeza
cando todos os delfíns do
mundo avantan cara á costa
cunha mensaxe.

Economía literaria
Nos dominios da incerteza.
Historias económicas,
de Manuel Blanco Desar,
é unha novela sobre a real
práctica económica
capitalista
desde
diversos
puntos de
vista que
converten
o protagonista,
David
Curtis,
no prototipo de economista
sen escrúpulos. Edita Sotelo
Blanco.

Nobreza galega
Toxosoutos publica Relación
dalgunhas casas e liñaxes
do Reino
de Galiza,
de Vasco
da Ponte
en edición
de Clodio
González
Pérez.
Xoia da
nosa historiografía recuperada
para a divulgación lévanos
ao país en cambio de finais
do século XV e primeiros
do XVI.
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Ana Moura.

O CORDEL.

OUTRAS LINGUAS.

Administración & Cidadanía

O Arconte
deste mundo

Nº 1. Ano 2007. Dirixe: Ramón
Bouzas. Edita: Escola Galega de
Administracións Públicas.

Neste número escriben
expertos en politoloxía sobre
temas tan diversos como a
representación autonómica
na UE, o impacto das biotecnoloxías, a
participación
española en
misións militares internacionais, a
cooperación
internacional
ou a corrupción. Entre os autores, Miguel Agudo, Sandra
León-Alfonso, Mónica Ferrín
e Carlos Teixo, amais
doutros.

A micro pechado
Nº 93. Xaneiro do 2008. Dirixe: Helena Domínguez. Edita: Espazos Radiofónicos Galegos en Catalunya.

Judith Vázquez fai un
recordatorio da historia dos
anteollos. Este número inclúe moitas
outras
opinións:
Paulo Aguiar,
Antón
Escuredo, Xosé Manuel Fernández, Alberte Montes e Rubén Permui,
entre outros.

Cerna
Nº 53. Inverno do 2008. Dirixe:
Manuel Soto. Edita: Adega. Prezo: 3
euros.

Belén Rodríguez entrevista o
director xeral de Xuventude,
Rubén Cela. Manuel Antonio
Fernández
explica o estado da enerxía
solar en Galiza. Euloxio Jiménez analiza a
incidencia da
contaminación acústica. O
dossier relaciona educación
con medio ambiente. Pedro
Álvarez fai unha viaxe á entomoloxía galega.

Fados na Coruña. O Teatro Colón
acollerá do 7 ao 14 de marzo o ciclo
Noites de fado que pretende achegar ao público, a través dalgunhas
das voces máis representativas de
Portugal, os diversos modos de interpretar o fado. Abre o ciclo Ana
Moura, representante da nova xeración de fadistas, que estará acompañada no escenario Jorge Fernando. Actuarán tamén Argentina Santos e Paulo Carvalho.

Cando morreu Panizza, un dos
seus antigos compañeiros de
bebedeira, tamén literato, lembraba que nos seus mellores
anos Oskar escribira un estudo
titulado Xenio e loucura: era o
seu propio diagnóstico. Evocaba os destinos daqueles –Hölderlin, Lenz, Schumann, Swift,
etc– que sucumbiron á doenza
mental. Prevera o seu propio
afundimento psíquico. Se todos temos unha escura presciencia do noso destino, só podemos admirar con que arte
Paniza puxo en escena o seu.
En Diario dun perro Panizza ve
a humanidade desde os ollos
dun can, unha humanidade
que cheira a betume e á que
compre tratar con (mal)humor,
sátira e, sobretodo, corrosivamente, ao vitriolo, porque «desta raza pretenciosa e imbuída
de si mesma pódese esperar todo». No fondo, un diario «melancólico» (o can, lembra Sebald, é o símbolo da melancolía), mais vivir na melancolía
–ou melancolicamente–, avisaba Cunqueiro, é unha forma
como outra calquera de vivir.

Un artista maldito e
psiquiatra louco
que se xogou todo
por descubrir
o enigma da vida

Diario de un perro
Autor: Oskar Panizza.
Edita: Pepitas de calabaza.

A logroñesa editorial Pepitas de
calabaza («unha editorial con
menos proxección que un cinexín»), que ten
publicados interesantes e importantes libros, acabando
o 2007 deu ao
prelo Diario de
un perro do alemán Oskar Panizza (1853-1921)
–excelente tradución de Luis Andrés Bredlow–, que reproduce os
deseños de Reinhold Hoberg para a edición orixinal, precedido
dun excelente prólogo, «Representación de Panizza», de Julio
Monteverde, do Grupo Surrealista de Madrid, onde se explica
quen era Panizza á vez que se entregan claves para entendermos
a súa figura e a súa obra, ao tempo que avisa que «as mesmas
forzas que hai un século atenazaron a Panizza hoxe en día continúan aí». O presente é daqueles
prólogos que o lector non pode
saltarse, todo o contrario, é de
lectura obrigatoria.
Panizza, a quen André Breton
defininiu como «o Arconte deste mundo», ofreceu a súa existencia como pasto a futuros biógrafos conxugando dous mitos:
o do artista maldito perseguido
pola súa obra blasfematoria e o
do psiquiatra louco buscando
refuxio no asilo onde exercera.
A súa obra, en vida, agás a peza
teatral O concilio do amor
(1894), que lle valeu un ano de
prisión e un prolongado exilio,

Oskar Panizza.

X.G.G.

pasou desapercibida. A obra só Despois de a esquizofrenia se
foi representada en 1969 (mon- apoderar da súa alma, despois
taxe de Jorge Lavelli), mais quen de multiplicar os escándalos
a leu non poderá esquecer nun- (pasear nu por Munich, escrica esa moderna Salomé que bir unha autobiografía para
contamina coa súa suave per- demostrar que estaba louco,
versión todo a xeraretc.) conseguiu ser inquía pontifical, a coternado nun sanatorio
mezar polo papa.
perto de Bayreuth, en
Loitou contra o catoli- En Diario
1905, onde morrerá en
cismo, admiraba a Lu- dun perro
setembro de 1921. Patero, mais proclamouse Panizza ve a
rece ser que facía traateo e materialista, e humanidade ducións do latín e reademais antimilitarista. desde os ollos xeitaba toda conversa
Non se ocupou das al- dun can, unha en alemán.
mas e da edificación humanidade Meditando sobre esdos espíritos, senón do á que compre tes últimos anos da
corpo: estudou medici- tratar con
súa vida, pódese penna. Á maneira de Kier- (mal)humor, sar no poeta surrealiskegaard, quería traba- sátira e,
ta Stanislas Rodanski:
llar nun asilo de aliena- sobretodo,
tamén el se entregou
dos para ver «se a pro- corroen vida aos seus adfundidade da loucura
versarios. Ou no escrisivamente”
podería achegarlle a sotor Robert Walser, que
lución do enigma da
morreu baixo a neve
vida». Mais non hai sono parque do asilo psilución, e mesmo a literatura, á quiátrico onde escollera retique se dedicou en alma e corpo rarse vinte anos antes. O enigdurante anos, deixouno de- ma á solución da vida ben vale
samparado.
algúns sacrificios.

’’

ARTE.

Nos tempos
de Sorolla
Unha exposición
lévanos á pintura
española dos inicios
do século XX
Sorolla (e os seus
contemporáneos)
L u g a r e d a t a : Fundación Caixa Galicia, Ferrol (22 de xaneiro - 30 de marzo).

O 1898 marca na historia do Estado Español un fito, por canto
significou a perda de Cuba, ao
facer visíbel unha decadencia
que viña de lonxe, pero que
non se quería aceptar. Decadencia económica e política e
tamén cultural e social. Foi a
Xeración do 98 a que diagnosticou a crise e propoñía >>>
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O mar de Lugrís Vadillo. A Fundación Granell vén de inaugurar a exposición Textura de mar, que recolle a obra recente do pintor Urbano
Lugrís Vadillo. A mostra, que se enmarca dentro do ciclo de exposicións
individuais, dedicado a artistas surrealistas posto en marcha pola entidade no inicio da súa andaina, está composta por perto de 70 obras nas
que o mar ocupa un lugar central.

tado. Comezan a organizar aso- a esta pintura, a aristocracia e
ciacións rexionalistas ou nacio- burguesía agrarias piden unha
nalistas e partidos políticos en pintura onde se enxalce o folclodefensa destes intereses.
re ou o costumismo, e tamén o
Neste contexto é como hai que retrato, máis como elemento de
ver a exposición “Sorodistinción que por ralla (e os seus contempozóns estéticas. Pintor
ráneos)”, que de Ferrol
por excelencia deste tiviaxará a Compostela. Ante todo
po de pintura é Julio
A arte no cambio de sé- moita luz,
Romero de Torres e por
culo, como a propia so- que é a nota
suposto J. Sorolla.
ciedade, estaba en cri- persoal
Nesta exposición que
se. Cando en Europa xa de Sorolla,
se cinxe a pinturas que
triunfaran movemen- logo longas
garda o Museo de Betos estéticos renovadollas Artes de La Habana,
pinceladas,
res, como o impresiosó nos presentan caque recordan
nismo ou o fauvismo e
dros de pintores fundaxa ao
París era a capital da armentalmente dos Paíte occidental moderna, expresioses Cataláns, Andalucía
en España inda se lles nismo”
e, como excepción, Zudaban bolsas aos pintoloaga. Pintores, polo xeres en Roma –capital da
ral, pouco coñecidos.
arte occidental tradicioA súa poética evoluíu
nal– e facíase unha pintura pos- moi pouco dende o romantistromántica.
mo, todo o máis chegan ao reHai unha pintura nova que nace alismo na paisaxe. Pintores
ao abeiro dos rexionalismos e galegos da mesma época non
nacionalismos demandada po- desmerecerían en absoluto
las burguesías vasca e catalá, e destes. Bello Piñeiro ou Imelunha pintura galeguista. Fronte do Corral, como grandes pai-

’’

Descanso (1915), óleo sobre cartón, 19x24 cm. de Sorolla.

>>> como remedio centrarse
no estudo da realidade.
Como alternativa, as nacións do
Estado viñan dende había anos
tecendo teorías de cara a unha
organización racional do Estado. Había razóns económicas,
por canto, tanto Euskadi, Cata-

lunya ou Galiza se sentían discriminadas polo trato da burguesía agraria de Castela e Andalucía, detentadoras do poder
central. Tamén estaban as razóns identitarias, de querer ser
recoñecidas como pobos diferenciados dentro do mesmo Es-

Retrato de dama con cadeliño, óleo
sobre tea, de Julio Vila Prades.

saxistas, e Álvarez de Sotomayor, retratista de labregos galegos felices, cando pelexaban
pola abolición dos foros.
Outros dos que se presentan
aquí, como Santiago Rusiñol
ou Angalda i Camarasa, serán
pioneiros da pintura contemporánea catalá.

VISIÓN DE FUTURO. Sorolla (18631923) sobresae de entre todos
eles porque soubo ler o cambio
nos tempos. Era consciente, pola sua estadía en París que a pintura evolucionara moito. O impresionismo deixara unha escola e mesmo había pintores
que, baseándose nesta técnica
estaban a experimentar novos
xeitos de pintar, como era o caso de Vincent Van Gogh ou Paul
Gauguin. Pero si sabía que tiña
que evolucionar na técnica,
non foi quen de deixar de pintar
enxebrismos, que adubiados
coa forte luz mediterránea do
seu levante natal, faría de el un
artista moi solicitado popularmente. Nesta exposición, os cadros que nos presentan dannos
unha idea do seu xeito de pintar. Ante todo moita luz, que é a
nota persoal de Sorolla, logo
longas pinceladas, que recordan xa ao expresionismo.
Xesús L. Piñeiro
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Budiño, Premio Opinión. O gaiteiro Xosé Manuel Budiño resultou gañador do VII Premio Opinión, que escolle o mellor disco
de folk galego publicado o ano
anterior, con Home. Budiño convértese así no primeiro artista que
repite como gañador, xa que en
2004 recibiu o galardón por Zume de terra. O premio chégalle
despois do seu paso polo festival
Celtic Connections de Glasgow.

crítica

Entre Trastes.

MÚSICA.

Popularcamerístico

monía. Unha boa ocasión para
reparar na función –decisiva–
dos técnicos de gravación, pois
abofé que nesta ocasión os músicos pareceron dar todo de si, e
ben que o deron.
X.M.E.

Entre Trastes
Autores: Entre Trastes.
Edita: Zouma Records
(www.zoumarecords.com)

Cecilia Bartoli
María

A música tradicional reducida á
súa mínima expresión instrumental. Tal é a proposta do trío
Entre Trastes, integrado por sonoridades maiormente de cordas que conservan na súa interpretación
unha certa pegada telúrica,
pois a técnica
exhibida mostra unha soltura
afastada da rixidez propia dos
clásicos do xénero, por máis que
a concepción camerística saliente no deseño desta proposta novedosa, cando menos aquí en
Galiza. As composicións de autor
confúndense coas folclóricas. A
interpretación é, pois, a clave
principal deste disco de debut,
pois os tres músicos nunhas ocasións crean e noutras recrean
unhas composicións que en todo caso fan súas, nas notas nomeadamente das guitarras e en
menor medida doutros instrumentos, que fican un tanto esvaídos no resultado global do son,
pois o equilibrio finalmente logrado ganaría cunha depuración
non sempre lograda nesa fusión
máxica que rexe as regras da har-

Cantante: Cecilia Bartoli.
Orquestra: Orchestra La Scintilla.
Director: Adam Fischer.
Edita: Decca.

O novo álbum de Cecilia Bartoli
está dedicado á lendaria figura
da cantante do século XIX María
Malibrán, recollendo as pezas
que alicerzaron a súa celebridade. En principio, parece unha
boa idea recuperar un repertorio máis ou menos descoñecido, composto de rarezas e unificado arredor
dalgún tema
que lle dea coherencia ao
conxunto. Non
obstante, a
operación comeza a parecer non tan honesta
cando sospeitamos que estas
marabillas ocultas teñen a función de subliñar as habilidades
da cantante e de encubrir as súas carencias. Sobre todo, cando
se nos propoñen pezas tan carentes de interese como Yo que
soy contrabandista de García ou
o Rataplan da propia Malibrán.
Bartoli é unha cantante que,
dende logo, sorprende pola súa

mecánica: pode lanzar notas
coma unha metralladora sen
desafinar, guindar trinos en calquera parte da frase e dar saltos
de auténtica vertixe. Mais o
afeccionado poderá comprobar
nesta gravación que toda esa pirotecnia se realiza a costa de renunciar ao canto sul fiato –que é
á divisa da tradición– para atrasar a emisión. O que significa
unha coloratura ateigada de
sons guturais de beleza máis
que discutíbel. A cantante trata
de compensar todo isto con espectacularidade, con cambios
de rexistro continuos e con apelacións ao dramatismo que
convencen só parcialmente.
Así, por exemplo, canta unha
Casta Diva da Norma de Bellini
case por completo murmurada.
En casos coma este, agrada que
pezas coñecidas sexan interpretadas dun xeito diferente a como as escoitamos habitualmente –aínda que agochen, en
realidade, unha voz non demasiado voluminosa. Mais noutras
ocasións, o que traen estes excesos dramáticos son roces e fugas
que ensucian o fraseo.
Malia todo o dito, non se pode
negar que a Bartoli logra transmitir o seu carisma e a súa capacidade de emocionar. O disco é
variado, a gravación, excelente e
as interpretacións destilan unha
entrega pouco común. Graza,
dozura e unha dicción impecábel son características da voz de
Bartoli que non se poden obviar. E existen algunhas pezas
que paga a pena salientar: a engaiolante Cari giorni da Inés de
Castro de Persiani, a escena final da Sonnambula de Bellini e,
sobre todo, a espléndida aria de
Mendelssohn Infelice –gravada
neste disco por vez primeira–
onde a cantante amosa o mellor
do seu impresionante arsenal.
En fin, un disco que non convencerá de todo aos máis puristas pero que fará as delicias do
público e reportará grandes dividendos ás discográficas. Mágoa que as innegábeis dotes da
Bartoli se desvíen cara á unha
espectacularidade tinxida de
irritantes manierismos. Podería
crear discos de maior alento.
M.X.

JACOBO GAYO
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Álex Carro, Pedro Alonso e Antonio Durán Morris en Padre Casares.

TELEVISIÓN.

Sen riscos
Padre Casares repite
un modelo coñecido
polo público galego
para asegurar a
audiencia

Padre Casares
Director: Xurxo Coira.
Elenco: Pedro Alonso, María Vázquez,
Álex Carro, Merce Castro, Antonio Durán Morris, Avelino González, Patricia
Vázquez, Tacho González, Eva Fernández e Xosé Manuel Olveira Pico.
Produción: Voz Audiovisual.
Emite: TVG, martes ás 22h05.

Un forasteiro chega a unha vila. Ten unha profesión de prestixio e moitas ideas para renovar unha sociedade ancorada
en tradicións non sempre razoábeis. (Dogville, de Lars Von
Trier? Non). Hai personaxes
graciosos, outros entrañábeis e
unha moza solteira falta de
amor (“Mareas vivas”? Xa nos
imos achegando).
En efecto, o argumento de
“Padre Casares” é un clásico
na narrativa audiovisual, especialmente na Galega. O xuíz
de Portozás, a veterinaria de
Miranda… o Padre Horacio
Casares que é tan moderno
que baila nunha academia e
ten unha moto. A aposta é tan
pouco arriscada que para que

o espectador perciba que si,
que é un cura moderno moderno o guionista Carlos Portela colocoulle como antagonista a don Crisanto, o ex párroco, un vello desconfiado
que trae a don Horacio vixiado o día todo pero que non
ten mal fondo. Os curas teñen
outro adversario, un alcalde
laico con tendencia á corrupcionciña que loita por minguar o poder clerical na vila.
Unha caricatura do Peppone,
o alcalde comunista das historias de Don Camilo, que triunfaron en Italia hai 50 anos.
Tamén hai unha mociña, mestra, compañeira do cura na academia de baile e con cara de necesitar algo máis que amor platónico. É de supoñer que esa relación será a que máis caldo coza en futuros capítulos.
E aí acabou o conto. As tramas
son liviás e esténdense durante
cada episodio en voltas e reviravoltas, en diálogos que non
conducen a nada, en personaxes tan planas que parecen feitas de cartón-pluma. 60 minutos a cámara lenta.
Os actores bastante teñen con
non bocexar diante da cámara. Pedro Alonso fai o seu primeiro protagonista entre a incredulidade e a contención.
María Vázquez, coma sempre,
pon voz de monxa para gañar
o carisma que lle falta. E Avelino González (encargado de
ser o histrión como en tempos
fora Miguel de Lira en “Mareas vivas”) non ten a suficiente
vis cómica para superar cos
seus propios recursos un >>>
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NON TER
UNHA IDEA

Nocturna faise coGoya. A película de animación de Filmax, feita no estudio compostelán Bren e dirixida por Víctor Maldonado e Adriá García, recibiu o goya á mellor longametraxe de animación na última gala da Academia do Cine. Xulio Fernández, presidente de Filmax, volveu subir o pasado
3 de febreiro a recoller o seu quinto goya, nunha categoría na que a animación galega xa é unha habitual.

>>> texto sen chisca de graza. papel en calquera das películas
Tres actores moi desaprovei- americanas agora en carteleira
tados son Patricia Vázquez, (incluidas as máis selectas); isto
levarianos á reflexión
Morris e Pico, presos
seguinte: se esta obra,
en clixés que lles immultipremiada e recopiden desenvolver os
seus recoñecidos ta- As tramas son ñecida en diferentes
liviáse
festivais, ben superior
lentos.
a outras moitas trabaXurxo Coira ten, con- esténdense
lladas o ano pasado
todo, o beneplácito da en cada
non consegue chegar
audiencia. Os martes episodio en
ás salas de cine comervolven ser da Galega, a voltas e
ciais e pechar así un cipesar da competencia reviravoltas,
clo que lle permita aos
de pesos pesados co- en diálogos
produtores e director
mo “House”, “Los que non
avanzar cara a outros
hombres de Paco” conducen a
proxectos, mentres
(con pouco tirón en nada, con
que subprodutos que
Galiza) ou “Los Serra- personaxes
deberían estar penalino”. É tópico sabido tan planas
zados por lei (non hai
que o público agrade- que parecen
máis que ver o ranking
ce o regusto familiar, de cartónde recadación de cique o que ve, neste capluma”
nes, dominado polas
so, lle recorde a algo. E
produtoras americaos galegos son para a
nas, ou o Rambo que
televisión como os italianos para a comida: teñen pá- está a chegar) e que aquí hai alnico á innovación e agradecen go que anda ao revés. “4 meo sabor “da casa”, desculpando ses…”, por outra parte, ven a
descubrir un mundo, a Romao rancio ou a falta de sal.
nía de Ceaucescu, totalmente
C. Lorenzo
alleo, e iso que os rumanos xa
son agora os nosos veciños,
CINEMA.
máis achegados, da Unión Europea, que os temos polas nosas rúas, traballando ou tocando o acordeón (medio millón
deles xa viven en España). A nosa mala formación contaminada fainos recoñecer a golpe de
vista calquera feito, rúa, situación en, poñamos, Nova York,
pero non en Romanía, un país
que hai que esforzarse para situalo de memoria no mapa e,
4 meses, 3 semanas e 2 días
aínda máis pensar catro refeDirección e guión: Christian Mungiu.
rencias culturais para saber alElenco: Anamaría Marinca, Laura Vasigo del. Ese é o drama e non temos perspectivas de solución.
liu e Vlad Ivanov.
O director Christian Mungiu,
un rapaz novo, conta unha hisEsta é unha película pobre e toria, coa cámara na man (nin
triste. E importante. E, ben mi- sequera se permite a steadyrada, podería dar tema para fa- cam, e por veces a imaxe vibra
cer un congreso ou un simpo- e oscila) e con escasos medios;
sio con todos os aspectos dife- pero conta con bazas imporrentes que rodean a esta pe- tantes, vitais: unha historia que
quena gran obra. É a demostra- contar e uns actores que dan
ción de cómo se pode facer ci- corpo e alma a esa historia. A
ne no sentido máis noble da narrativa mostra un panorama
palabra, en precario, na prácti- dos tempos da ditadura de Ceca miseria; os cartos que se gas- aucescu, con toda a carga de
taron en contar esta historia sordidez e medo, pero sen fanon darían nin para panos de cer diso un cataclismo choro-

Ramiro Fonte

T

’’

Unha gran
película desde
o corazón
de Romanía

Anamaría Marinca.

miqueiro: as cousas eran así e dade dun conto, preciso, denmesmo nese estado de cousas so, emotivo, duro, pobre e trishabía que vivir, sobrevivir, can- te; as dúas actrices son trascentar e rir, como recordaba dentes, é imposíbel non collerBrecht. Non hai moita diferen- lles cariño, as dúas amigas, tan
cia no que se conta
diferentes e que connesta película coa Estrastan entre sí son o
paña de hai cincuenta
exemplo universal da
Ten a
anos (onde os abortos,
resistencia, da non
tan en discusión estes cualidade
rendición nos modías, eran frecuentes, dun conto,
mentos das sombras.
tristes e clandestinos, preciso,
As dúas van ser figuras
a menos que se per- denso,
neste ano, e senón, ao
tencese a algunha das emotivo,
tempo (unha delas xa
clases dominantes: al- duro, pobre e anda en cines con
gún xinecólogo de so- triste”
Coppola) e do director
na fíxose rico en Matamén haberá que
drid “arreglando proagardar máis contos
blemas” das mozas da
deste tipo, porque pahigh class).
rece ser que todo se
A historia é incidental:
encadra nun proxecto
unha moza ten que abortar máis grande chamado “Relanun país policial onde o aborto tos da idade de ouro”.
J.A. Xesteira
está prohibido. E esa historia,
ben contada fai que saian á luz
as pequenas cousas, os peque- PROPOSTA: Repensar a nosa
nos estraperlos, as pequenas posición de espectadores e pamiserias que contribúen a que sar a acción evanxelizadora de
o réxime se sosteña na preca- adoutrinar os nosos amigos
riedade e no medo. Non hai para que levanten o cu do sofá.
sentenza moral nin discurso Amén. Logo darlle eses céntididáctico, as cousas son –eran– mos que nos sobran ao romaasí e punto. O filme ten a cuali- nés que toca o acordeón.

’’

amén coas ideas debemos levar coidado. Hainas que acenden perigosos
lumes, hainas que teñen a
utilidade de devasas morais.
Un sorpréndese exercendo
de acusador particular, sinalando os políticos ou os intelectuais como carecentes de
ideas. E non é que un queira
obrar como un inquisidor.
Unha das razóns para exercer a tolerancia é saber que a
nosa historia está atravesada
por profundas correntes de
intolerancia. Volvino lembrar, por se fixese falta, ó ler
O judeu, obra en que Camilo
noveliza a vida dun gran dramaturgo queimado na praza
pública en pleno século
XVIII, Antonio José Da Silva.
Non só os libros arden simbolicamente no auto de fe do
sefardí Canetti ou resucitan
con Bulgakov. A irracionalidade practica connosco a
misericordia da lucidez. Pero
tampouco isto debería preocuparnos. O home, vítima do
desexo de inmortalidade,
compórtase como un ser ideolóxico. Crea doutrinas, relixións. Arrenego daqueles
que piden que me defina.
“Hai que definirse” é sentenza en boca de asasinos, en
épocas tráxicas. Agrádame
vivir cos meus principios,
moi poucos, e coas ideas
multitudinarias que me ofrecen os moitos mestres que eu
admiro. Disciplina os mestres, non pastorees discípulos. Por riba do antagónico,
móstrome partidario dos
complementarios. Como escéptico ilusionado, defendo
ideas de mínimos no político, de máximos na arte. E, ó
chegar a este punto confeso
que non teño unha idea. E
que as que poden asaltarme
gozan de tan pouca orixinalidade coma un
verso ben acentuado. Mellor
de arte menor. Para non
molestar.
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ENXEÑOS E CRIATURAS

MEIGAS
E VAGALUMES (II)

No gume da ficción:
Ao pé do abismo
Recompilación de artigos de Rosa Aneiros

Xosé Miranda

C

hegada alí, a bruxa (mulukwansi) devora as vísceras do
cadáver. Ora, se non hai cadáveres, válenlle os vivos: se
son nenos, mellor. Cómenlles a lingua, os intestinos, os ollos.
Pousan nas árbores e, aínda que invisibles, podemos percibilas polo cheiro a podremia que botan: gústanlles os vertedoiros. Ademais, cando se moven dun lugar a outro pódense ver:
son como luciñas na noite. Teñen forma… de vagalume.
En Haití, os practicantes do vudú saben que cando morre un
mazanga (ser que é unha bruxa que voluntariamente se converte en lobishome, untándose cun cacho, perde a pel humana, ten ás, voa e deixa unha estela luminosa, sáelle lume polo
cu, e chucha o sangue dos nenos pequenos ata deixalos secos)
acaba por volverse nanm: éste segue chuchando sangue, sae
do cadáver polas noites en forma… de vagalume.
As meigas galegas son iguais en todo: voan, transfórmanseen aves e insectos, chuchan sangue, son caníbales, úntanse
con cacho, vense como luces e despois de mortas… se cadra aínda volven botando lume pola boca. Pero, e os vagalumes, tan queridos en Galicia?
Ollo, lector, aos nomes galegos do vagalume:
Vagalume, cagalume, lucecú, lucerna, verme de luz, bichoco da luz, luceiro.
Verme da noite.
Corcoño. Teo.
Verme canteiro, verme carpinteiro.
Meiga, pelexa, vella, vella-facendo-as-papas, vella-facendo-o-caldo, vella-sen-dentes, vella-dos-valados.
Vexamos: a primeira ringleira de nomes fai alusión a que
as lucernas son luciñas na noite. Luces que vagan, lampadiñas (lucerna), luces que saen do cu, bichiños que son
luces. Igualmente, o nome “verme da noite” é ben significativo do mesmo (de día non se percibe, é invisible). Isto
achega os vagalumes ás meigas de xeito evidente.
Corcoño vén de “curculionem”, gurgullo. E corcón, que é a
mesma palabra, é precisamente un ser mítico co que se asusta
os nenos, un coco nocturno. O corcón é como o zángano e o
zarrouco, posiblemente unha transformación das meigas.
Teo é un insecto que causa a enfermidade chamada teo: fura
no cerebro das vacas e ovellas, devorándoas por dentro. Se
non é este o motivo de que se confundise o seu nome co do
vagalume, pode ser este outro: ao teo chámanlle tamén verme
canteiro (porque fai unha canteira na cabeza das reses). Precisamente verme canteiro e verme carpinteiro son nomes do
vagalume. Por que? Porque semellan estar furando as sebes,
os valados, coa súa luz. En italiano, chámanlle forasiepe.
Pero o definitivamente claro son os nomes que restan: pelexa, meiga, vella. Queren maior precisión? Os vagalumes,
en Galicia, foron meigas, luciñas, dobres astrais das chuchonas. Fórono. Cambiaron as crenzas, perdéronse partes
do mito. Mais as palabras revelan o pasado, evidéncioano. A vella, a meiga,
facía as papas, o caldo, nos valados.
Esa vella sen dentes, que tiña que
chuchar. Os vagalumes foron meigas.
Pero, e que son as meigas? Por que
son vellas? A que deusa adoraban?
A que deusa representan? Non será esta vella algo máis ca unha
meiga?
Deixámolo para outra ocasión, porque a vella traballa de noite.G

Lara Rozados

A escrita de Rosa Aneiros é consciente, comprometida. Segura
de que a obxectividade non existe, de que a ollada de quen conta
a historia sempre condiciona a
propia historia, o pouso da súa
mirada reflexiva está sempre
presente nos seus artigos. Entende o xornalismo como loita, como toma de posición.
E, como boa contadora de historias, mestura con acerto a
narrativa e a información, o real coa ficción. Xa nos tiña afeitos a reunir a realidade histórica coas súas criaturas literarias,
personaxes aos que mergulla
nun contexto para que nolo
conten, como a barbarie da ditadura en Resistencia e a revolución de Filipa e Denís, ou,
máis recente, o día en que a
nosa costa se tinguiu de negro
a través da ollada de Alba, en
Veu visitarme o mar.
Tantos anos de opinión en culturagalega.org, El Progreso, Galicia Hoxe, El País ou na Radio
Galega deron un froito literario:
nunha recompilación editada
por Xerais co título Ao pé do
abismo, podemos ler textos como a columna “A última vaca”,
que mereceu o Premio Caixanova Francisco Fernández del
Riego de Xornalismo. Neste
percorrido polos seus artigos,
Rosa Aneiros vai da barbarie
dos titulares á beleza do íntimo,
renega do pretendido asepticismo do “rigor” xornalístico, da
estatística e das cifras, as “armas
de desinformación masiva” que

NOVIDADES

A.G.N.

rematan por deixarnos insensíbeis e acríticos.
Ela prefire comunicar antes
cos rostros humanos, como
uns ollos dun cativo que miran
en fite dende unha favela no
Brasil, ou coas paisaxes, sexa a
súa querida praia da Frouxeira,
facéndonos lembrar o cheiro a
fuel nas nosas costas, ou obrigándonos a sentir os 50 graos
de temperatura e a dureza da
vida no Sáhara. Como cando
fala daquela ‘Paloma’, última
vaca da súa Taraza natal, o recendo da infancia e da terra
mestúranse coa crítica ao que
“se dá en chamar progreso”.
Como decote, móvese como unha equilibrista polo gume que separa a invención da realidade,

“ao pé” dun xénero herdado de
Carlos Casares ou Álvaro Cunqueiro, e consegue algo que lle
cumpría aprender á prensa: que
quen le reflexione, tome posición, e sinta empatía. Pórse na
pel de quen vive en Cisxordania,
ou ir máis lonxe das estarrecedoras cifras das asasinadas en Ciudad Juárez, e amosarnos o que
supón vivir aterrorizada por ser
muller, é necesario para coñecermos, para sermos conscientes.
De datos xa tivemos abondo,
precisamos outra cousa, e Rosa
Aneiros achéganola dende calquera soporte (a súa voz na radio,
a escrita na pantalla ou na prensa, e agora aquí, “ao pé do abismo”). Aí está o xornalismo que
loita, con mirada e voz propias.G

Edicións A NOSA TERRA

Luis Bazal.
Memoria e fuga
dun mestre
anarquista galego
Edición de Xerardo Dasairas
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Escritora prolífica e aplaudida
polo xurado dos premios máis
destacados de Galiza e do Estado, An Alfaya vén de entrar na
Lista da International Board on
Books for Young People (IBBY)
coa súa novela A sombra descalza, unha historia sobre segredos familiares coa guerra civil como pano de fondo. Este
organismo seleccionou a obra,
que xa fóra premiada co Lazarillo 2005, entre outras de todo
o mundo dentro da literatura
xuvenil para formar parte dun
catálogo que serve de referencia internacional.
A súa obra A sombra descalza
está incluída na lista IBBY. O recoñecemento chégalle despois
de ter cativado ao xurado dos
premios máis destacados de literatura infantil e xuvenil nos
últimos anos. Que lectura fai?
De todos os recoñecementos
que recibiu A sombra descalza
o único ao que me presentei foi
ao Premio Lazarillo. Todo o que
veu a continuación depende
doutros factores máis azarosos
alleos a min. É un fenómeno
que non podo analizar, pero
quero pensar que responde a
criterios de calidade literaria.
É a súa a consolidación como
autora infantil e xuvenil?
Este tipo de recoñecementos dáche azos e enerxía para continuar. Pero no mundo da creación falar de consolidación é algo moi relativo. Se un autor vai
subindo banzos quere dicir que
vai dando pasos polo bo camiño
pero tamén que estivo traballando coa mesma forza coa que o
facía antes. A nivel persoal non
creo que por iso sexa mellor escritora que ao principio. Moitas
veces, sen saber como, nunha
obra concreta recaen moitos
premios, pero nela puxeches o
mesmo esforzo que noutras.
Evolución?
Tampouco. Teño como referencia Sireno, sireno (Premio
Merlín 1997), o primeiro premio que me deron no eido da
literatura infantil e o espírito
que me moveu a escribir ese
texto é o mesmo que sigo a ter:
traballar as emocións e os sentimentos sen caer na sensiblería. Foi máis ben manter unha
proposta persoal, sexa ou non
recoñecida, unha literatura
non comercial, máis íntima.
Por que decidiu retroceder á
guerra civil para esta novela?
Foi aleatorio. O libro xorde coa
anécdota dunha muller que
existiu e que andaba polas corredoiras cos pés espidos. Non sucedeu durante a guerra, pero comecei a cavilar nas orixes da súa
vida e no que puido ter pasado

An Alfaya
‘Moitos adultos, que fiscalizan a lectura
dos nenos, non collen un libro’

PACO VILABARROS

despois. A historia levoume ao
agro e sentíame cómoda colocando a muller nese momento
concreto. Naceu primeiro a
anécdota e despois a novela.
Outra das súas obras, Illa soidade, recunca na indixencia e a
marxinalidade. Visibiliza a través da palabra realidades que
non adoitan tratarse. Que ten a
súa literatura de denuncia?
Pretendo reflexionar sobre as
realidades que nos rodean, pero cando decido facer unha

obra non me propoño de antemán escribir sobre a marxinalidade, sobre a guerra ou sobre
os nenos que sofren. Curiosamente moitas veces quero elaborar textos menos transcendentes pero non me saen.
Non se corre o risco de caer no
didactismo e na pedagoxía esquecendo o aspecto lúdico da
lectura nos rapaces?
É difícil, certo. Procuro non aleccionar, que sexa a ollada do lector a que faga valoracións e que

se dea conta de que o que lle estou entregando é un texto literario co que ten que gozar, aínda
que sexa sufrindo. Se a maiores
se desprende unha reflexión
perfecto, pero se non se consegue tampouco me preocupa.
Para iso escribiría un ensaio.
Repítese até a saciedade que os
nenos len pouco, malia todo
existe a sensación de que os libros para rapaces están a tirar
da industria editorial. Non é
contraditorio?

Non. Ao contrario que noutras
épocas existe a prescrición lectora nos centros escolares e
nos institutos. Os nenos len
por obriga. A pesar de todo,
penso que se están facendo
lectores, porque haberá cativos que acaben por coller o libro voluntariamente, o lean e
gocen con el. Hai que valorar,
por outra banda, que o acceso
aos libros é maior que antes e
non se debe esquecer que os
adultos, que non paran de fiscalizar a lectura dos nenos,
non collen un libro. É unha
análise complexa. En todo caso, o movemento do libro é bo
como realidade.
Se hai unha cidade que se poida dicir recorrente na súa obra
esa é Vigo. Ten unha mística
especial?
É o que mellor coñezo. Penso
que nunca empreguei o nome
de Vigo nas miñas obras, pero é
certo que aparece a descrición
do entorno e a quen vive na cidade resúltalle recoñecíbel. Outra das miñas teimas é o tren, se
cadra porque emprego moito
este medio de transporte. A comunicación Vigo-Santiago e Vigo-A Coruña producen en min
sensacións que logo me levan a
describir este espazo físico. O
movemento axúdame tamén a
escribir. O de crear estaticamente non é tan próximo cando tes pouco tempo.
Leva pouco máis de dez anos
traballando e xa conta con ao
redor de 20 títulos publicados
no seu currículo.
Antes da primeira publicación
levaba moito tempo escribindo. Non é doado publicar o primeiro libro. O autor debe ir como formiga ofrecendo o texto
até que sae e o propio traballo
vai abrindo portas. Antes da
primeira publicación xa tiña na
casa unha saqueta de creacións esperando saír. Algúns
dos títulos que van saíndo entre obras actuais son textos creados hai tempo revisados.
Como definiría a súa obra?
Son aventuras emocionais.
Foi cofundadora do Teatro
Avento. Segue a escribir teatro ?
Moi pouco. Resulta complicado, á marxe da calidade literaria que un editor publique estes textos, porque neste xénero
prima un criterio comercial.
Non se valora o teatro como
creación literaria senón como
representación. Como a xente
non merca o teatro para ler,
morre. Nese senso, os autores
que nun momento estivemos
moi ligados ao teatro e que nos
segue gustando como espectadores, a nivel de creación estamos cada vez máis cara atrás.G
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O traballo diario no hospital de Smara: Pilar Martínez, responsábel da comisión [abaixo á esquerda], e o grupo de traballo [abaixo á dereita].

María Obelleiro

achir ten dous
anos e medio e sofre parálise cerebral. Grazas ao tratamento rehabilitador, logrou camiñar cando
apenas se movía. “Por el comezamos o proxecto”, sinala Pilar
Martínez, responsábel da comisión sanitaria de Galiza. Mami tamén padece problemas
neurolóxicos. Antes de comezar a rehabilitación, só se movía a rebolos, nin sequera era
quen de mover a cabeza, polo
que boa parte da súa pel estaba
chea de úlceras. Agora Mami xa
pode expresarse, “velo rir é in-

B

críbel”, di Lara Santiago, enfermeira galega que colabora co
programa. “Por sentimentos
como este é polo que paga a
pena adicarte a isto”, apuntan.
Bachir e Mami só son dous dos
20.000 menores de idade que viven en Smara e que son atendidos polo proxecto sanitario de
pediatría “Atención integral á infancia na wilaya de Smara”.
Dende hai cinco anos, a pediatra
Pilar Martínez é a persoa encargada da comisión sanitaria creada pola asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.
Dende que descubriu in situ a
realidade dos campamentos de
refuxiados, Pilar decidiu volver,

Sandar o Sáhara
Unha comisión sanitaria galega viaxa cinco veces ao ano para
atender, informar e formar os saharauís no ámbito da saúde
pero non para visitar a súa “familia”, senón para traballar no
eido da saúde. Durante anos, ela
mesma custeou as súas viaxes e
gastos, ao igual que os médicos e
enfermeiros que a acompaña-

ron. “O Sáhara engancha”, afirma Pilar, que explica que até o de
agora, non tiñan aprobado ningún proxecto. O 2008 chega con
melloras grazas ao convenio da
Xunta coa Axencia Humanitaria

de Galiza. A traxectoria e o traballo da comisión nos campamentos sentaron os alicerces para
que o proxecto dos médicos se
puidese aprobar. “Xa chegou
Galiza” é a frase que lle din a Pilar

a

o para
aúde
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O día a día

’’

Aínda se dá a morte nos partos,
xa que un 70% das
embarazadas padecen anemia
de moderada a severa”
[Pilar Martínez]
Responsábel da comisión.

’’

Só informamos e formamos,
non interferimos
nin obrigamos. A nosa
intención non é vir de estrelas
nin salvar o mundo”
[Pilar Martínez e Lara Santiago]
Pertencentes á comisión.

cada vez que chega aos campamentos. “Galiza xa ten un nome
no Sáhara, antes só me falaban
de equipos de fútbol”, comenta
a pediatra.
SITUACIÓN SANITARIA DOS CAMPAMENTOS. A acusada diminución
da axuda alimentaria afectoulle, sobre todo, á saúde dos nenos. Porén, a desnutrición e as
anemias son moi severas no colectivo. Pilar revela que “aínda
se dá a morte nos partos, xa que
un 70 por cento das embarazadas padecen algún grao de anemia, de moderada a severa”. A
pediatra explica que por mor da
anemia das nais, os nenos xa

nacen con déficits alimentarios.
Non obstante, a desnutrición
máis evidente dáse a partir dos
seis meses, “xa que os bebés
nos teñen para comer”.
Medicamentos para a diarrea,
para os parasitos, para a anemia, para as enfermidades respiratorias e antibióticos son os
máis empregados. Pilar advirte
da escaseza de menciñas en determinadas tempadas. A pediatra subliña o esforzo dos particulares, farmacias, colexios de
farmacéuticos, da Consellaría
de Saúde, do Sergas e doutras
entidades, “xa que sen a súa
axuda non valería de nada traballar nos campamentos”.

A medicina tradicional tende a
diminuír, “parece que teñen
máis confianza no sistema sanitario saharauí”. Con todo,
malia o descenso destas prácticas ancestrais, a medicina tradicional segue a existir. Tanto
Pilar como Lara reparan nos
bos consellos da cultura popular, “para as feridas fan emplastes con mel, area e resina
dos arbustos, en canto ás queimaduras, mesturan ósos de
cabra carbonizados”. Ambas
coinciden en sinalar que “só
informamos e formamos, non
interferimos nin obrigamos. A
nosa intención non é vir de estrelas nin salvar o mundo”.G

“Cada día, ás oito da mañá
espértanos o ruído horríbel
dun espertador que non saco da cabeza”, comenta Pilar. A primeira tarefa consiste na visita ao hospital e aos
dispensarios. “Nunha listaxe
imos apuntando o nome
dos que teñen que ser operados, para que interveña
outra comisión especializada en cirurxía”.
Chegada a hora da comida,
reúnese todo o persoal sanitario para tratar en común os
casos que atenderon pola mañá, “neste momento sempre
aparecen nais cos fillos para
que os vexamos”. Ás catro da
tarde é a quenda dos enfermeiros, que se afanan en organizar talleres de información, clases teóricas e prácticas, desenvolven campañas
de vacinación... Mentres, os
médicos volven visitar os centros de saúde, “imos varias veces ao día”, afirma Pilar.
A IMPORTANCIA DA REHABILITACIÓN. Polas tardes, a comisión
trata de reunir o maior número posíbel de nais con fillos que teñen problemas
musculares e neurolóxicos.
“Facemos o seguimento paciente por paciente”, apuntan. Nenos como Bachir e
Mami lograron manterse en
pé e evolucionan a un ritmo
vertixinoso grazas aos exercicios de rehabilitación. Haima
por haima, membros do grupo van recollendo no coche
as familias. O programa, que
está moi ben considerado
polo Ministerio de Saúde saharauí, ten un efecto multiplicador entre as nais, “antes
dáballes pudor sacar os ne-

Principais puntos
do proxecto
Duración: febreiro-marzo,
abril-maio, xuño, setembro-outubro, novembro-decembro.
I Cobertura: wilaya de Smara, cun
hospital rexional e un dispensario
en cada unha das sete dairas.
I Poboación: Smara conta con
50.000 habitantes, dos que
20.000 teñen de 0 a 18 anos.
I É un proxecto de cooperación,
I

nos á rúa, pero agora xa o fan
grazas aos carriños que nos
mandan as familias galegas”,
sinala Pilar.
INFORMAR CON TEATRO. Para facer máis doada a absorción
de datos no caso dos máis
pequenos, a comisión galega traballa con representacións teatrais. “Explicamos
asuntos básicos, como a alimentación e a hixiene”, explica Lara. Ademais de informar os cativos, tratan de estender eses coñecementos
ao profesorado. A enfermeira afirma que “a nosa idea é
que se cree unha materia sobre educación para a saúde”. No caso dos centros de
adolescentes, os enfermeiros fan fincapé na prevención de enfermidades transmisíbeis. A información nos
centros de ensino tamén se
espalla ás nais.
Pilar sinala que “aínda que
cada día adoitamos tratar
uns 30 nenos e procuramos
resolver problemas, o que
máis nos interesa é capacitar
os profesionais saharauís”.
Lara leva anos aprendéndolles como deben medir, pesar, vacinar... “pero sempre
tendo en conta que os saharauís son compañeiros nosos e non son nin máis nin
menos ca nós”. Tanto Pilar
como Lara consideran que a
parte humana é “vital”, de aí
que vivan no campamento
en contacto directo cos saharauís no canto de durmir en
Rabuni, o campamento que
posúe unhas mellores infraestruturas e no que se instalan os integrantes das viaxes
oficiais e institucionais.G

non humanitario, xa que é estábel no tempo.
I Atención sanitaria: médicos,
fisioterapeutas e enfermeiros
controlan a saúde e as patoloxías.
I Atención a nenos ingresados.
I Proxecto transversal con nenos neurolóxicos e con problemas musculares.
I Tratamento rehabilitador.
I Docencia e formación para
mellorar a calidade da atención
do persoal local.G
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POLOS CAMIÑOS DA TERRA

O castelo de Naraío

Xesús Torres Regueiro
Pilar Vázquez [FOTOGRAFÍA]

C

ontinuando a estela de Fernán
Peres d´Andrade
o Boo comezada
no seu primeiro
castelo de Andrade ou Nogueirosa, achegámonos ao de Naraío. Que tamén se atopa escrito Narahyo e Narayo en textos
medievais, e Narahío en tempos actuais. Como non somos
filológos non podemos dicir a
razón dese h intercalado, tamén presente en Andahío, en
terras eumesas, ou ao comezo
de Hío, o do cruceiro famoso

no Morrazo e que lle dá un plus
de exotismo ao topónimo. O
cronista Vasco da Ponte cítao
como Narío.
Moitas veces, subindo de Xubia cara a terras de Moeche ou
Ortigueira, ou máis aló, intuiamos ao lonxe, de paso polo alto
da Vista Alegre, o castelo de
Naraío como unha presenza
misteriosa, ás veces envolvida
na brétema, a tirar da nosa
imaxinación cara a recuados
tempos medievais. Mais aínda
tardamos anos en achegármonos ao seu carón.
O castelo de Naraío atópase
en terras ferrolás de Trasan-

cos, no actual concello de San
Sadurniño, lindando con terras que pertencen ao de Neda. Á beira do río Castro, nunha represa que este fai, érguense os restos do castelo sobre un promontorio que semella xusto para tal fábrica.
Conserva a ruína a torre de
homenaxe, a porta principal
de acceso e restos da muralla.
Cando a nosa última visita viña de ser limpado da maleza
que o cobría. O que non foi
limpado foron os eucaliptos
dos arredores que impiden
unha visión máis dilatada e
afean un contorno que sería

máis fermoso no pasado con
vexetación autóctona. Tamén
a casa veciña coa que se bate á
chegada, construída ou reformada non hai moitos anos,
resulta impactante de máis.
O castelo espéllase na represa
formando unha fermosa estampa, que segundo a luz e o
tempo que faga, semella case
irreal e fainos viaxar coa imaxinación aos tempos feudais.
Agora, dende a primavera do
ano pasado, estase a traballar
na súa rehabilitación, que non
é sen tempo. Que os técnicos
acerten, pois vese cada “rehabilitación” por aí adiante...G

Mercé de dous rei
Os datos oficiais indican que Naraío quizais foi construído a comezos do século XIV e que foi doado
no 1377 a Andrade, o Boo por
Henrique II de Trastámara, o das
“mercés”, partido ao que se arrimou o eumés e co que tan ben lle
foi, ao contrario do propietario
desposuído, un tal Gonzalo Piñeiro, que permaneceu fiel ao derrotado monarca Pedro I. Porén, o
certo é que Pedro I doáralle a Andrade xa o 1 de maio de 1364, nun
privilexio, datado na vila de Mur-
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O porco
bravo
protector

de dous reis
vedre (a actual Sagunto, renomeada no 1868. Murvedre procede
duns “muros vellos”), as freguesías
de Pontedeume, Vilalba e Naraío a
título de morgadío, documento
que xa publicara Martínez Salazar
e que o profesor Carlos de Castro
reinterpretou na revista eumesa
Cátedra do 2005. Isto indica que
Fernán Peres nun principio foi fiel
ao monarca e foi recompensado
por el. Logo O Boo xogou as súas
bazas, apostou pola causa do irmán bastardo e gañou. Este docu-

mento pasaríallo logo polas barbas ao triunfante Henrique para
reclamar a súa recompensa polo
seu apoio. Quitaríalle Pedro I Naraío a Andrade polo apoio deste a
Henrique e cederíallo a Piñeiro entre tanto? Parece máis razoábel esta tese en vista do documento.
O citado documento de doazón
(en realidade hai dous: o que publicou Martínez Salazar, que fai
alusión unicamente a Naraío, e o
que está no arquivo da casa de
Alba con alusión ás tres freguesí-

as, como explica o profesor De
Castro na revista Cátedra) refírese
a “Santa María de Narayo, que es
en Gallicia, en la jurisdiçion de
Puentes Dume, con todos sus terminos et vasallos et montes, et
pastos et prados, et justicia, et Señorio, et pechos, et fueros, e derechos foreros de la dicha feligresia
et sus terminos...”
Na revolta Irmandiña do 1466 o
castelo foi destruído, segundo algúns autores, e foi reconstruído
por Diego de Andrade. Rematou,

como case todos os castelos e fortalezas galegas, pasando á casa
de Alba (condado de Lemos por
medio), quen o rematou cedendo
ao concello.
Os Andrade tiñan polo tempo do
pai de Diego de Andrade (ás ordes de quen escribe Vasco de
Aponte) 120 vasalos en “Narío”.
Este proxenitor de Diego de Andrade chamábase Fernán Peres,
como o Boo, e del di o cronista
que “no havía otra tacha sino que
era muy dado a mugeres.”G

Pasaron séculos de abandono sobre o castelo, sufrindo un proceso de derrubamento, natural ou provocado que daría con moitas das súas pedras rolando
penedo abaixo e que intuimos hoxe formando parte
dalgunhas edificacións
próximas. Camiño da igrexa parroquial chama a
atención ao viaxeiro o verraco ou porco bravo colocado na beira da ponte sobre o río. Núñez Sobrino,
nun artigo que limos hai
tempo, é da opinión (e seméllanos acertada) que o
tal porco bravo, tosco de
abondo e pouco realista,
non sería unha talla medieval senón castrexa ou céltica, reutilizada por Fernán
Peres como un marco de
dominio ou de dereitos de
pontádego, tal o que hai en
Pontedeume, tamén colocado ao parecer en tempos
do señor de Andrade. É sabido que o oso e o porco
bravo (especialmente este
que, ademais das pontes,
coroa algunhas igrexas por
el erguidas ou financiadas)
son os símbolos totémicos
de Andrade o Boo.
Castelo, a ponte Ferreira co
seu porco protector ou marcador de dominio e igrexa
parroquial con algún resto
prerrománico conforman
un trío de elementos desta
freguesía de sabor medieval. O verraco seica foi rescatado do cauce do río e colocado sobre un pedestal. Mágoa que a ponte xa fora vítima hai anos dunha ampliación que a desfigurou. Agardemos que a restauración
ou rehabilitación do castelo
remate con ben.G
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O rap galego percorre Europ
Mar Barros

P

ertencen a segunda xeración que
deu a emigración
galega por Europa. Rapean en
castelán, francés, alemán e galego e teñen como centro de
operacións as cidades de Xenebra, Schaffhausen ou Santa
Cruz de Tenerife. Os seus versos falan da emigración e dos
veráns na aldea pero tamén
dos problemas cotiás que afectan ás súas vidas.
A web mafiagallega.com, dirixida por Francisco Fernández,
aglutina dende Suíza boa parte
destes grupos que se expresan a
través do rap e que están a xerar
todo un movemento hip hop
na diáspora. Na actualidade, esta plataforma virtual canaliza e
difunde o traballo de preto de

vinte grupos entre os que se topan bandas como Gale’n’raven, Gran Purismo, Xoko Suízo
ou a propia Mafia Gallega.
É un dos moitos e sorprendentes efectos colaterais que ten
dado a emigración, un fenómeno que colle pulo nos últimos
tempos baixo a firma de músicos que están a deixar fonda pegada nas escenas musicais de
diferentes puntos do planeta.
Gran Purismo é un deles. Detrás
deses dous termos agáchase
Carlos Abad, fillo de galegos
asentado en Schaffhausen, no
norte de Suíza. Leva máis de dez
anos sobre os escenarios, pegado a un micrófono rapeando.
Neste tempo, arroupado polo
boom que está a experimentar o
hip hop en Suíza, conseguiu insuflarlle aire novo ao panorama
musical do seu país con letras en
castelán e en galego. O seu rap
hispano, non ibérico, ten chamado a atención de bandas como Violadores del Verso, con
quen colaborou no seu exitoso
disco Vicios y virtudes co tema
Suizaragoza. A peza, un interludio cantado con toque de jazz,
sorprendeu no medio do rap escuro que caracteriza a Violadores e serviulle de plataforma de
lanzamento no Estado.
Na actualidade traballa no que
será o seu primeiro longa duración, un disco que navega polo
funky, o rock e o soul. Presentarase baixo o título Aventuras en
el paraíso e será producido polo
zaragozano Hahze. O seu lanzamento está previsto para marzo.
“A emigración en países como
Suíza ou Francia é moi importante” comenta Abad “e o rap é o
xeito que topamos para expresarnos”. Aínda que prefire non
falar de movemento, porque
non existe unha conexión profunda a nivel global, si que remarca que están a xurdir iniciativas en moitos puntos do planeta
que teñen como denominador
común o rap e as orixes galegas.
“Seguro que existen grupos en
Paris, Marsella, Buenos Aires

que tiran deste tipo de música”,
comenta, “pero acontece que
non dan a coñecer que son galegos”. Neste sentido, destaca a
iniciativa levada a cabo en solitario por Francisco Fernández coa
posta en marcha da páxina mafiagallega.com, porque “fixo
moito por recoller os grupos da
diáspora”.
RAP HISPANO, NON IBÉRICO.A traxectoria de Gran Purismo aparece
a miúdo vinculada ao rap en español. Dende os seus inicios en
bandas como Zest, composta
por membros españois, suízos
e turcos, empregaba o castelán
e o galego “como unha cuestión
de reafirmación identitaria”.
Tras a separación da banda, en
1999 os produtores de RuffNuff
ofrecéronlle a posibilidade de
gravar un maxisingle titulado
Switzerland Tschorissos, editado en 2000. Un dos temas do
maxisingle contou coa colaboración de Carlos Leal, galego e
fundador de SensUnik. Titulouse Dame más y más e tocaba o
tema da emigración. Vendéronse máis de 1000 copias.
A ALDEA NO RAP. Malia todo, vén
de saltar a actualidade por Pardeconde, un tema que traslada
o mundo do rural e da infancia
ao terreo do hip hop. A canción
tense convertido nun auténtico himno en Esgos, a vila dos
seus país. Grazas a proxección
que está a ter e as novas tecnoloxías o Pardeconde pode escoitarse por todo o país como
sintonía de móbil.
XOKO SUÍZO. Xoko Suízo pertence a mesma fornada que encabeza Gran Purismo. Fillo de

pais emigrados en Suíza, Xoko
comeza moi novo recollendo
na súa gravadora os seus temas. Dacabalo entre Xenebra,
París, Marsella e Galiza Xoko
forxa un estilo persoal que acaba de materializarse baixo o
paraugas do vigués El Puto Coke. Despois de varios anos traballando xuntos decide crear o
seu propio estudio, Renegade
Prod, unha empresa da que tamén forman parte o produtor
francés Al Bendy e Jooz-Dj.
GALE’N’RAVEN. Dende Tenerife
achéganse versos froito doutra
realidade: a marcha de pais e de
mozos cara as illas españolas na
procura de traballo. Gale’n’raven é un dos seus expoñentes.
O grupo formouse en 2004 da
alianza entre o MC galego Gale
e o produtor e dj leonés Raven,
ambos residentes en Tenerife.
Dende Dakolchons Studios, en
La Laguna, presentaron a maqueta Aunque cueste creerlo no
ano 2005, un traballo que transitaba dende o rap até a polka
pasando polas rancheiras.
A finais do 2006 veu a luz a súa
segunda maqueta El código
Dakolchóns. No seu repertorio
inclúense temas que falan da
morriña e de Galiza. “Eu son
das Burgas, terra da chispa,/ fillo do Miño onde cruza a ponte
vella/ e antes dela morre o Sil./
Sangue de afiador namorado
do solpor/ porque sempre digo volto e cando volto ela sempre está alí” rapea Gale. “Así
que marcha co vento en contra” continúa o tema “caerás
na conta de que os
que deixas aí detrás/ tampouco
saben ben que
fan/ e dirán: aí o
vai, outro máis ao
que queremos/
volta cando podas,
neno/ non te esqueceremos”.G

O grupo
Gale’n’Raven,
de Tenerife

Mafia gallega na rede
A responsábel de que cada vez
máis público coñeza a traxectoria das bandas fundadas na
emigración é, en boa medida, a
web mafiagallega.com. Posta
en marcha como plataforma de
difusión musical en 2003, a páxina reúne preto dunha vintena
de bandas de hip hop, maioritariamente residentes en Suíza e
nas illas Canarias.
A web está coordinada por Francisco Fernández dende Xenebra,
cidade de residencia do músico.
Como el mesmo explica a web naceu inicialmente para a promoción do seu propio grupo en
2002. “De xeito natural” foi crecendo tras entrar en contacto con
bandasdeSuízaeGaliza.
“En Suíza moitos emigrantes
optan polo rap”, comenta, pero
“a promoción aquí é un desastre”. Sinala ademais que socialmente non ten boa acollida
por “ignorancia”, xa que moita
xente asocia este tipo de música coa violencia. De aí a necesidade de mostrar o traballo dos grupos e de rachar
cos estereotipos.
O GRUPO. Mafia Gallegaé tamén a banda de Francisco
Fernández. A banda leva
en marcha oito anos e neste tempo ten parti- >>>
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‘A emigración tamén
estaba detrás do hip hop nos Estados Unidos’

uropa

ANXO FARIÑA

lega na rede

A movemento de hip hop na
diáspora que se vive en Suíza
ten os seus precedentes na década dos 90, cando grupos como SensUnik, liderado polo
galego Carlos Abad revolucionaban a música
suíza cun estilo
nunca antes enlatado. O grupo de Carlos
Abad foi o
primeiro en
gravar un disco de rap en
Suíza e tamén o
primeiro en empregar o galego nun
tema en todo o mundo. A canción titulouse Es mi tierra e
facía referencia á
cidade da Coruña e as súas orixes
galegas.
Este

primeiro traballo, gravado
por iniciativa dun produtor
despois de escoitalos como
teloneiros dos norteamericanos Public Enemy, tivo moi
boa acollida entre
o público e os
medios de
comunicac i ó n .
“Ofrecemos
algo
que

>>> cipado en catro recompilatorios. Xunto con outros dous
grupo, Mafia Gallega construíu o
estudio de gravación Faya Records. O estudio creouse hai catro anos pero comezou a funcionar en 2007. Na actualidade estase a preparar o recompilatorio
de grupos de rap suízos que verá
a luz en marzo. Pero hai máis
proxectos. Como banda está
previsto a edición do seu propio
disco así como un álbum colectivo con temas das formacións
que participan na plataforma
virtual.G

?
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UERE SABER MÁIS?
www.granpurismo.com
www.mafiagallega.com
www.myspace.com/xocosuizo
www.myspace.com/renegadeprod
www.myspace.com/lealcarlos
www.carlosl.com
http://ravenprod.6te.net/down.html

Carlos Abad,
de Gran Purismo,
en Schauffhausen (Suíza).

faltaba na paisaxe musical
suízo”, comenta Leal. “Era a
representación artística dos
fillos da emigración”, sinala.
“Convertémonos nos portavoces de fillos de emigrantes
que tiñan cousas que dicir”.
Cando reflexiona sobre o auxe
que están a ter os grupos formados por galegos, Abad comenta que “a emigración é un
dos puntos principais do hip
hop, como tamén o foi en Estados Unidos. Non foron os
nativos americanos os que fixeron rap, senón os portorriqueños, os dominicanos, os negros
americanos”.
Argumenta ade-

mais que o rap é unha cultura
na que “a xente que se sente
sen raíces topa o pracer de poder existir, porque é arte e permite mostrar ao mundo que
existes, ti que só es un número
ou un obreiro. Pódese facer co
deporte, coa violencia ou coa
música. Pero a cultura hip hop
é un conxunto no que os emigrantes e fillos de emigrantes
topan o xeito de espremerse”.
Por iso, ao seu ver, “en España
tardou tanto tempo en explotar o hip hop”.
Como explica Leal, na actualidade instalado no mundo da
interpretación, o hip hop en
Suíza está a cambiar en paralelo a emigración. “Non ten
moito futuro facer rap en castelán nin en galego en Suíza.
Grávase moito rap en albanés, en croata e en serbio
porque o principal fluxo
de emigrantes vén
dos Balcáns”.G
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viaxar.comer.mercar
RUTAS.

Pola beira
do Verdugo,
o castelo de
Pedro Madruga
e o monte
da Peneda

Mercado de Santo Agostiño, construído nos anos trinta e un dos referentes arquitectónicos da Coruña.

COMPRAS.

Aos mercados
da Coruña a pé
ou por internet
A prazas de abastos da cidade
da Coruña, ademais de centros
de compra e puntos de encontro veciñal, esconden historias
e datos curiosos. A de San
Agustín, por exemplo, construída nos anos 30, ademais de
bos postos de peixe e produtos
frescos, é un referente arquitectónico dentro e fóra de Galiza. Considerado coma o
“Guggenheim galego” da
época para os entendidos en
arquitectura, este mercado representa todo un símbolo de
modernidade na cidade da Coruña. É un edificio único pola
súa cuberta parabólica, construída polos arquitectos Santiago Rey Pedreira e Antonio
Tenreiro, seguindo o modelo
do mercado da localidade
francesa de Reims, e constituíu
todo un símbolo de modernidade e vangardismo na súa
época, dato que se constata na
actualidade ao estar incluído
no prestixioso catálogo Docomomo (Documentación e
Conservación do Movemento
Modernista).
O mercado da Praza de Lugo
ou de Eusebio da Guarda, que
data de 1910, é o máis antigo
da cidade, e fíxose por expreso
desexo do filántropo, que dei-

xou escrito no seu testamento
a súa intención de sufragar a
construción dun mercado de
ferro para este barrio herculino
unha vez que o Concello cedese os terreos. Na actualidade
as distintas reformas apenas
deixan entrever a estrutura orixinal deste moderno mercado
de principios do século XX
onde os mosaicos, mármores e
innovadores sistemas de desaugues, lle imprimían un toque de elegancia á compra.
Os outros tres mercados municipais coruñeses, Elviña, Conchiñas e Monte Alto, aínda que
máis recentes, dos anos 70 e
80, tamén son dignos de visitar,
tal e como suxire a recentemente creada páxina web
www.coruna.es/mercados.
Nun intento de achegar estes
populosos e tradicionais centros de venta de produtos frescos aos cidadáns e de diversificar os seus servizos para actualizalos e dar cobertura ás
necesidades actuais, esta web
localiza os cinco mercados
nun mapa, indica as liñas de
autobuses con parada nestes
emprazamentos, informa dos
servizos que se prestan dentro
das instalacións e preto delas,
para que así os consumidores
poidan ter a man todo o que
precisan á hora de mercar,
con teléfonos de contacto e
distancia á que se atopan os
distintos establecementos
dende cada mercado.
A web inclúe tamén un apartado para facer reclamacións,

suxerencias e queixas, información sobre o tráfico e os
aparcadoiros, e un interesante
apartado de planos antigos da
cidade e fotografías en blanco e
negro das súas rúas e prazas.
En breve os cinco mercados
ofertarán a través da súa páxina web o servizo a domicilio e
a compra por internet ou SMS,
equiparando os seus servizos
aos das grandes superficies comerciais. G
E. Estévez

Esta semana propoñemos
unha ruta de dificultade media que percorre trece quilómetros que resultan suficientes para que o visitante coñeza grandes mostras do patrimonio cultural galego. Trátase dun itinerario circular
que parte da vila pontevedresa de Arcade para pasar
por Pontesampaio, Soutomaior e o Viso. Malia que o
percorrido pode ter unha duración aproximada de tres a
cinco horas, está pensado
para emprenderse ao longo
de toda unha xornada de descanso. Un mapa e as indicacións dos habitantes do lugar
serven de abondo para orientarse nas marxes do río Verdugo. Esta pequena viaxe está
indicada tanto para nenos de
doce anos, é percorrido habitual nas excursións dos colexios pola súa riqueza cultural,
histórica e paisaxística, como
para os maiores.

Castelo de Soutomaior, que lle serviu de acobillo a Pedro Madruga.

A avenida Xosé Solla de Arcade é o punto de partida. A
continuación, descéndese
polas rúas da vila até chegar á
ponte medieval que acolleu a
derrota das tropas de Napoleón. Os muíños de Acevedo e
a capela de San Xosé, no medio do monte, son outros dos
elementos a visitar. A carballeira dos ingleses é o lugar
axeitado para facer un primeiro descanso.
O resto da viaxe transcorre
pola marxe esquerda do río
entre eucaliptos, piñeiros e os
meandros do Verdugo até
chegar á ponte medieval de
Comboa. A próxima parada
faise na igrexa de Soutomaior,
para contemplar unha das
mostras de arte barrocas. O
camiño continúa até un dos
símbolos do sur de Galiza, o
castelo medieval que lle serviu de acubillo a Pedro Madruga. Nos arredores da fortaleza pódese contemplar o xardín botánico e pasear entre
acivros, buxos, viñedos, castiñeiros ou fentos centenarios.
Preto do castelo atópase a capela de San Caetano rodeada
por mesas nas que comer a
198 metros de altura. De San
Caetano, chégase á aldea de
Moreira para continuar no
Viso. A subida ao monte da
Peneda correspóndese co
punto máis alto da viaxe, os
326 metros de altura. O cumio
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da Peneda, que acolle unha
capela e unha sobreira de
máis de cen anos, ofrece impresionantes vistas da ría de
Vigo. Dende o Viso, o camiño
percorre até a aldea de Arcade
de Arriba e continúa até o que
fora o punto de partida, a avenida Xosé Solla.
Partindo de Comboa, no
canto de continuar cara a
Soutomaior, o camiñante
pode tomar unha vía alternativa se segue até Vela. Unha
canle de auga que transcorre
pechada sobre o río Verdugo
guía o visitante até a vella Fábrica do Inferno. Por riba da
auga elevada continúase por
un camiño de cemento que finaliza no encoro.G
M. Obelleiro

DEPORTEESAÚDE.

Exercicio
e dor crónica
Xa temos visto que o exercicio
físico pode realizarse como fin
en si mesmo ou con obxectivos puntuais. Veremos a posibilidade de utilizalo como elemento contra a dor, concretamente da dor crónica.
Dharma Singh Khalsa e Cameron Stauth no libro Curar a
dor, sinalan o exercicio como
indispensábel para todos os

pacientes de dor, polos moitísimos efectos sistémicos que
bloquean directamente a dor.
Animan as persoas que sofren
de dor crónico e que a idea de
practicar exercicio lles poida
repugnar porque para facer
exercicio non é necesario facer
grandes esforzos senón facer o
que cada un poida e pouco a
pouco ir progresando.
Por que facer exercicio? Estimula a produción de endorfinas que lle afectan a todo o
corpo. Aumenta a serotonina
no cerebro non só durante o
exercicio senón que permanece despois. Aumenta o nivel
do neurotransmisor suprarrenal noradrenalina que ten o
efecto de levantar o ánimo e
proporciona enerxía. Estabiliza o nivel de estróxeno, a fluctuación do cal modifica o nivel
de serotonina. Mellora o funcionamento xeral do cerebro
por un aumento da irrigación
sanguínea. Teñamos en conta
que o cerebro consome o 20
por cento do total do sangue.
Pero ademais acelera a eliminación de toxinas e desfeitos
necróticos.
Ámbolos autores subliñan que
o cerebro pode ser a mellor
arma contra a dor, polo tanto,
deberás exercitar o corpo para
estimular a boa forma do teu
cerebro.
A metodoloxía necesaria será a
seguinte: Exercicio cunha intensidade entre o 60 e o 70 por
cento cinco días á semana.
Procurar variar o tipo de exercicio facendo uns días ximnasia co propio corpo como resistencia, outros ximnasia con
pesas, outros bicicleta ou paseos e por último días combinados. A duración oscilará entre 30 e 60 minutos.
Ana María Lajusticia, experta
en artrose, recomenda as seguintes medidas nutricionais:
Incremento da inxesta de magnesio, proteínas e vitamina C.
Sobre todo no almorzo, por ser
a primeira comida feita despois
de moitas horas de xexún. Un
exemplo sería: ovo con xamón
magro, pan integral, froita ou
zume de laranxa ou outro cítrico e café ou té.
Moitas persoas viven con dores de costas case que permanentes, outras padecen acotío
problemas na zona cervical,
outro grupo ten complicacións en articulacións como os
xeonllos, os ombreiros ou os
nocellos. Aprenden a convivir

coa dor e asumen que forma
parte do estilo de vida: traballo
arreo, cargas familiares, estrés
permanente, etc., chegando en moitos casos
a o esgotamento que,
cada vez mais, deriva
en depresións. Eu
vexo habitualmente
este tipo de situacións e non deixa
de sorprenderme
como se chega a
asumir
algo
anormal con
tanta naturalidade que
parece converterse en
perfectamente normal.
O exercicio en grupo, ben sexa
ximnasia, aeróbic ou calquera

outro, pode facilitar un proceso de autoconciencia ademais de favorecer a descarga
de tensións acumuladas.
Por iso moitas persoas
gustan de acudir a clases
onde haxa música que
lles permite, literalmente, desconectar.
Isto é positivo pero
debemos ter en
conta a necesidade
de facer actividades
físicas que aumenten o nivel de percepción, de
forma que coñezamos
como estimular a relaxación, o alongamento dunha zona corporal
ou tamén o nivel de enerxía
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que repercutirá posteriormente no estado de ánimo.
Ruediger Dahlke sinala a depresión por esgotamento como
unha consecuencia do abuso
das propias forzas. Situación
que se dá en moitas ocasións
por elixir actividades físicas estresantes despois da actividade
laboral, cando o necesario sería
practicar disciplinas máis enfocadas ao interior como por
exemplo o tai chi ou o ioga.
Nas nosas mans está axudarnos e nós somos os responsábeis últimos do que nos aconteza aínda que todos tratemos
de buscar escusas que nos
descarguen desa pesada lousa
que é decidir que facer coa
nosa vida.G
Xurxo G. Ledo
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1.297 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Ruben Ruibal, o autor galego
gañador no 2007 do Premio Nacional de Literatura Dramática, recibirá formalmente o galardón no
acto de entrega destes premios
que se celebra o día 9 en Ferrol.
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.
ARZÚA
¬EXPO. Galicia dixital. Exposición interactiva que está aberta do
5 ao 10 de febreiro. No Multiusos
Municipal.

PERE
PORTABELLA

BUEU
¬EXPO. O mar nos carteis. Colección de carteis no Museo
Massó. Conta con obras de AbeEste peculiar cineasta e político, lenda, Díaz Pardo ou Peteiro, enproductor de filmes de Buñuel tre outros autores.Aberta até o 2
como Viridiana, creador dunha de abril do 2008.

cinematografía apartada das vías
comerciais, e político en activo
polo PSUC e Iniciativa durante
anos, está esta semana na Coruña, asistindo a unhas xornadas
organizadas polo CGAC.
Como director estreouse coa película Non contedes cos dedos en
1967, Nocturno 29 (1968), Informe
xeral (1977) ou Ponte de Varsovia
(1989). Como produtor destacou
o seu apoio a Saura en Os golfos, e
a producción para Luís Buñuel en
Viridiana.
Participou na organización da
Asemblea de Cataluña e apareceu como independente nas listas do PSUC. Foi deputado no
Parlamento de Cataluña e senador entre 1980 e 1984. Desde
1990 ocupou diversos cargos na
dirección de Iniciativa per Catalunya, cargos que abandonou en
2000.
Na homenaxe á AEHC (Asociación

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.Lizard Crash. Actuación o sábado 9, ás 23:00 (entrada
4euros) na Sala A Reserva.
CARIÑO
¬MAXIA. Moondogs Blues
Party. Actúan o venres 8, no Pub
Micos.
CARRAL
¬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.

CEE
¬EXPO.Olladas nostálxicas.
Mostra fotográfica até outubro de
2008. Museo da Fundación FerEspañola de Historiadores del Cine) nando Blanco.

proxectarase a súa última creación, O silencio antes de Bach
(Die stille vor Bach, título orixinal,
en alemán), unha cinta que nos
achega á figura do xenial compositor por vías moi diferentes á narrativa convencional, cun entramado de viñetas fílmicas de
grande beleza e elocuencia, que
conseguen facer que o espectador se introduza na música e na
beleza da obra do fecundo músico, desempolvado por obra deste sorprendente, e destacado no
último panorama estatal, filme.

CELANOVA.
¬EXPO. Ríos de Galicia. Tesouros de vida. Fotografías de José
Luis González. Até o 15 de febreiro
no Claustro Barroco do Mosteiro.
A CORUÑA
¬CINE.Kids. Ópera prima de Larry
Clark, sobre os problemas adolescentes. O luns 11, ás 18:00 e 20:30,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE.Kirikú e a bruxa.Outro
dos filmes que integran o ciclo de cinema infantil “Tardes de lecer: viaxes, retos e aventuras” para os nenos disfrutar das tardes co cine
como compañeiro de xogos. O
neno Kirikú vainos acompañar
nesta proxección que poderemos
ver nas sedes da Fundación Caixa
Galicia até o mes de xuño. O sábado

¬ ARTE
Jannis Kounellis
Fundación Caixa Galicia
Santiago.
Á forza visual e conceptual das
súas creacións debe o polifacético artista plástico Jannis Kounellis (O Pireo, 1936) o seu recoñecemento como un dos creadores
europeos máis sobresaintes,
complexos e contundentes da
posguerra. En opinión dos críticos, este grego é un dos últimos
artistas épicos cuxas creacións e
manifestacións nacen en nome
duns ideais e principios: para
Kounellis a arte é un campo para
a reflexión. Fincado desde 1956
en Roma, onde estudou belas artes, Kounellis é coñecido por ser
un dos fundadores e representantes máis xenuínos da arte povera, movemento co que participou en moitas exposicións, recibindo un gran recoñecemento
internacional. A súa obra é coñecida por incorporar materiais orgánicos e industriais como o ferro, o carbón e o lume, creando
composicións altamente poéticas. As súas exposicións individuais sucedéronse nos máis importantes museos do mundo,
desde a Galería Nacional de
Roma ata o Museo de Arte Mo9, ás 18:00, na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 7
Homenaxe AEHC (Asociación Española de Historiadores del Cine):
Pere Portabella / Extraterritorial.
20.30 h. El silencio antes de Bach,
Pere Portabella, 2007.103´. Subtítulos en castelán. Mesa redonda homenaxe da AEHC coa presenza de
Pere Portabella, o presidente da
AEHC Julio Pérez Perucho e os socios Fernando Redondo e José Manuel Sande. Entrada gratuíta.
Venres 8
Homenaxe AEHC: Pere Portabella /
Extraterritorial. 20.30 h. El silencio
antes de Bach.
After Hours
23.00 h.Election, Johnnie To, 2005.
101´. Subtítulos en castelán.
Sábado 9
Raoul Walsh
18.00 h. They Drive by Night (1940)
95´. Subtítulos en castelán.
Novo Cine Alemán
20.30 h. O embrutecemento de

Detalle dunha das montaxes de Kounellis en Santiago.

derna de Nova York, pasando
polo Centro de Arte Reina Sofía
ou o Museo de Arte Moderna de
París.
A mostra presenta unha obra recentemente acabada na propia
cidade compostelá, onde o artista estivo traballando nos últimos días para montar o que poderemos observar até o 6 de
abril, un particular universo creativo posto á nosa disposición.
Kounellis achéganos unha proposta moi actual na que usa
como elementos fundamentais
paneis de aceiro, barras de ferro,
camas, mesas e cadeiras de madeira, teas, roupa e calzado usados. Creou un complexo conFranzblum. Reinhard Hauff, 1973.
104´. Subtítulos en castelán.
Luns 11
Novo Cine Alemán
20.30 h. A morte de María Malibrán.
Werner Schroeter,1972. 104´. Subtítulos en castelán.
Martes 12
Fóra de serie
20.30 h. O romance de Astrea e Celadón. Eric Rohmer, 2007. 111´. Subtítulos en castelán.
Mércores 13
Fóra de serie
20.30 h.O romance de Astrea e Celadón.
CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬CINE. Cine colombiano. Seguindo con este interesante ciclo,
este sábado 9 ,ás 20:00,proxéctase
La primera noche de Luis Alberto
Restepo (2003. 94 min).Historia
dunha parella de labregos desprazados polo conflicto armado a unha
cidade hostil e descoñecida. E o luns
12, á mesma hora, Camilo, o cura
guerrilleiro, de Francisco Norden
(1974.96 min .) Historia, a traverso

xunto artístico baixo dúas influencias espaciais moi presentes
no resultado final: a próxima Catedral de Santiago, con toda a súa
tradición de peregrinaxe xacobea, e a propia sede da Fundación Caixa Galicia, unha construción de finais do século XIV que
cativou ao artista na súa primeira
visita á cidade.
Así, salvo unha das pezas do conxunto -que cede o galerista italiano Alessandro-Jacopo Boncompagni Ludovisi, da Galería
Roma- cada un dos elementos
que compón a obra proceden do
estudo romano do artista, que os
adaptou no espazo compostelán
nestes últimos días.
de testimonios diversos, do sacerdote Camilo Torres, o símbolo da
guerrilla latinoamericana xunto ao
Che Guevara, e que foi morto polo
exército en 1966. Proxeccións no
Museo de Arte Contemporáneo
MACUF.
¬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).

guieiro 7 febreiro.qxd

5/2/08

16:44

986 222 405 986 223 101

Página 3

guieiro@anosaterra.com

Apartado 1.371 - 36200. Vigo

ANOSATERRA
7-13 DE FEBREIRO DE 2008

GUIEIRO.49.

Camilo Torres, o cura guerrilleiro, referente xunto ao Che
Guevara das loitas armadas sudamericanas, é o protagonista
dun dos filmes do ciclo de cine
colombiano que se proxecta no
MACUF (A Coruña).

¬ MÚSICAS

Membros da banda irlandesa The Frank and Walters.

The Frank and Walters
A mítica banda irlandesa, presenta o xoves 7 en Ferrol o seu
primeiro concerto en Galicia. O
retorno dos de Cork supón unha
oportunidade única para escoitar a quen foi, canda The Smiths,
Stereolab ou B-52's, unha das
bandas precursoras do que hoxe
é a música pop.
Formáronse en Cork, eran os primeiros 90 e a súa misión era difundir alegría e optimismo por
todo o mundo a través da súa
música.
Tomaron o seu nome duns mozos excéntricos que vivían na súa
rúa e fixéronse cun fiel continxente de seguidores grazas aos
seus enerxéticos concertos, contaxiosas melodías e unha sensación de felicidade irreprimible.
Pouco tempo despois todos os
selos discográficos disputábanllos, ata que en 1991 ficharon
por Setanta Records.Mudáronse a Londres e editaron unha
serie de exitosos EP's, chegando
a conseguir tres Singles of the
Week simultáneos en NME e Melody Maker. Os discos estaban
cheos de cancións memorables:
"Fashion crise hits New York",
"This is not a song", ou "Walter's
trip". Ofreceron centos de concertos, inicialmente como teloneiros de Inspiral Carpets, SStereolab e os B-52s. Máis adiante,
como cabezas de cartel, Suede
e RadioHead os telonearon nas
súas xiras británicas.
En outubro de 1992 editaron
su primer álbum, "Trains, boats
and planes", a través de Go!

Discs. O disco explotou en xaneiro de 1993, cando os Franks
editaron a súa canción máis recoñecíbel,"After all".
O pop rock vitalista que sempre
realizaron estes irlandeses vólvese incrementar aínda máis na
súa última entrega (A Renewed
Interest In Happiness2007).
25 anos de pop con RNE3
A exposición é un extracto da colección particular do crítico musical e director do programa de R3
“Diario Pop”, Jesús Ordovás, e
trata documenta a “revolución
pop” que mudou hai un cuarto
de século o panorama da música
no estado. Na mostra podemos
ver cassetes e maquetas, ou vinilos dos grupos pioneiros da movida –Burning, Siniestro Total,Radio Futura ou Almodóvar e Mcnamara-, videoclips ou programas de Televisión como “La Bola
de Cristal” ou “La Edad de Oro”. O
material reunido trata de achegarse tamén a un período de
modernización acelerada nas
formas musicais e nos costumes
máis de vangarda dun país que
tentaba deixar atrás a longa dictadura franquista, o que se plasmou (se cadra dun xeito máis superficial e localizado que profundo e xeral) tanto na música (a
movida en Madrid, Cataluña ou
Galicia), como na fotografía (García Alix, Ouka Lele, Vari Caramés),
no debuxo e a pintura (Ceesepe,
El Hortelano) ou no cinema (do
logo comercial Almodóvar a Eloy
de la Iglesia, Iván Zulueta, ou
Pere Portabella…).

¬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.
¬EXPO.Wildlife Photographer of the Year 2008. Fotográfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso internacional, até o 30 de xuño. No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. Picasso. Laboratorio
de estilos. Escolma de pinturas
e debuxos, con 57 retratos femininos. Na Fundación Barrié de la
Maza, Cantón Grande, 9. Prorrogada até o 24 de febreiro do 2008.
Entrada gratuita.
¬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. Algoritmi dixit. Instalación de Darío Álvarez Basso.Até o 8
de marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬EXPO. Miguel Fisac. Huesos
Varios. Un exhaustivo percorrido
pola obra deste destacado membro
da historia da arquitectura española
do século XX, iniciativa dun grupo de
Colexios de Arquitectos. Até o 18 de
febreiro, na sala Luis Seoane.
¬MÚSICA. Tarik y la fábrica de
colores. O grupo madrileño de

¬ EXPO
120 anos de ciclismo galego

Organizada pola Fundación Ciclismo Galego e polo equipo
Karpin-Galicia, está percorrendo diversos concellos esta
exposición que recolle en grandes paneis informativos os principais fitos do deporte do pedal
no noso país.
Desde as xestas da grande saga
ponteareana dos Delio, Emilio,
Manolo, Pepe e Pastor Rodríguez, até o trunfo na Vuelta do
1986 e outras victorias do outro
ponteareano Álvaro Pino, os
trunfos do padronés Blanco Villar ou o porriñés Oscar Serrano,
até o trunfo final no Tour do
mosense Oscar Pereiro, coma
ponto culminante, por agora,
dos éxitos do ciclismo galego.
A inauguración da exposición
en Ponteareas tivo unha motivación especial, por ser a vila do
Tea o “centro xeográfico” imaxinario deste deporte no noso
país. Alí asisteu Aurita Rodrípsicodelia e pop-punk fai unha
mini-xira galega coa temas do seu
disco "El Hueso y la carne" (Mushroom Pillow, 2007). O venres 8 estarán ás 22:30 horas na Sala Mardi
Gras.
¬MÚSICA. 96 grados. Actúan o sábado 9 ás 19:30, entrada libre, no
Fnac.
¬MÚSICA. Portrait. Actuación o
sábado 9 ás 22:30, no Rock’Roll Bar..

¬ EN ESCENA
Comida Chinesa
Teatro do Adro
Director: Lino Braxe
Elenco: Josito Porto e Mónica García
Autor: Pedro Ángel Ramos García
A obra é unha adaptación que cobra
un ritmo frenético en torno a un crime no que a vítima e o criminal son
xulgados por igual, sen ningún favoritismo.
En "Comida Chinesa" os protagonistas son a nai dunha rapaza violada e
asasinada, e o seu posible asasino e
criminal en serie. A nai foi a súa psiquiatra na prisión. El, o seu paciente
favorito. Unha relación imposible e
enfermiza tratada dende unha perspectiva diferente.
Teatro do Adro ten como especialidade a realización de espectáculos
de pequeno e medio formato, aptos
para ser programados en todo tipo
de espazos de exhibición cultural.

Álvaro Pino asinando un autógrafo.

guez Barros, irmá da saga antes
citada, e a viúva de Emilio Rodriguez, Angelina Castro Álvarez.
Aurita contou os pormenores
da primeira carreira ciclista que
ela mesma disputou en 1943 en
Pontevedra, e que acabou gañando para non desmerecer
aos seus xa por aquel tempo
afamados irmáns.
A exposición complétase con
actividades ciclistas paralelas
dirixidas sobre todo aos máis
novos.
CULLEREDO
¬ 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. O xoves 14 no Forum Celticum.
Final de película
Do grupo Áncora producións. Escrita e dirixida por Gustavo Pernas está interpretada por Ánxela Abalo e
Vicente de Souza. Catro espectadores teñen que esperar polo final
dunha película interrumpida por un
corte de luz.
As últimas lúas
Representada por Lagarta Lagarta está interpretada por Ernesto
Chao, Rosa Álvarez e Artur Trillo que
son dirixidos por Xúlio Lago.

Os seus principais traballos son:
Nano (baseada en textos da novela
Tic-Tac de Suso de Toro). Círculo, novela escrita por Suso de Toro como
continuación de Nano e, Bululú do Linier, Binomio de Newton, García e Comida Chinesa.

O Mago de Oz
Esta obra representada por Os
Quinquilláns está dirixida por Kevin-John Stewart e Carolina Ramos. Seguindo a clásica obra de L.
Frank Baum, Dorinda terá que loitar contra a malvada Meiga, percurando tornar á súa casa.“Non hai
lugar como a casa”, nin siquera
máis alá do Arco da Vella.
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Loretta Martin.O grupo coruñés, unha das revelacións do ano pasado, presenta esta semana no Porriño o disco Paraíso Distante (2007) , un traballo onde
hai fusión de linguas (galego, inglés e porugués) e de
música; moito funk revestido de samba, jazz e música
brasileira.

A ESTRADA
¬TEATRO. Golulá. Espectáculo
para o público infantil, posto en escena porGalitoon Productions, o
sábado 9 ás 18:30 noTeatro Principal.
FERROL
¬ACTO.Entrega dos premios
nacionais do Ministerio de
Cultura. Entre os/as galardoados
están Ana María Matute (letras españolas) , Vicente Molina Foix (literatura-narrativa) , ou o galego Rubén Ruibal(literatura-drama). O sábado 9, ás 18:30 no Teatro Jofre.
¬CINE. Era unha vez América.
Este filme de Sergio Leone, que
cambia o spaguetti western polo
filme-río con trazos autobiográficos,
enfatiza a violencia, os sentimentos
e a sexualidade. Nos máis de 200 minutos de metraxe mestúranse as
lembranzas, as impresións e as fan-

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.
¬MÚSICA. Xosé Manuel Budiño. O gaiteiro prosegue a presentación do seu último disco
Home. O venres 8, en horario por
confirmar, no Teatro Jofre.
A FONSAGRADA
¬EXPO. O Camiño Primitivo.
Exposición fotográfica aberta no
Museo Etnográfico.
MARÍN
¬EXPO. Fotografías antigas do
Porto de Marín. No Museo Manuel Torres.

Ismael Serrano, presente en tres cidades

tasías dos seus protagonistas. O
martes 11, ás 18:00, en versión dobrada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Ladrón de bicicletas.
Dentro do ciclo A censura do cine español, proxéctase o clásico filme de
de Vittorio de Sica, o martes 12 ás
19:00 no Salón de Actos do Ateneo
Ferrolán.
¬CINE. O carrusel máxico. Cine
infantil donde un caracol, unha
vaca, un coello e un can van á procura da salvación, nun filme que nos
fala de encantamentos e sobre todo
de frío, moito frío. O sábado 9, ás
18:00, na Sede da Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. Sorolla e os seus contemporáneos.Nesta mostra poderemos vera magnífica colección
de pintura española do Museo de
Belas Artes da Habana. A exposición reúne un conxunto de 60

LUGO
¬CINE. Taxi Driver. Dentro do ciclo que organiza Caixa Galicia titulado “Nova York no cine”, proxéctase este filme dirixido en 1976 por
Martin Scorsese ,donde Robert de
Niro se amosa camaleónico coma
nunca. O martes 12 ás 20:00 na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Os teleñecos conquistan Manhattan. Xunto aos debuxos animados máis tradicionais e as
técnicas de animación dixital, aquí
temos a maxia de Jim Henson, o
creador de Barrio Sésamo e os seus
Muppets. O sábado 9, ás 18:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Os rostros da Memoria. Retratos fotográficos a cargo
de Xurxo Lobato de 45 persoas
que sufriron en sí mesmas ou nas
súas familias a represión franquista na guerra ou na posguerra.
As fotos en branco e negro, de
grande formato, acompáñanse
das biografías de cada quen. Entre os fotografados hai persoeiros
históricos, coma Díaz Pardo ou
Pousa Antelo, e outros máis anónimos. Até o28 defebreiro na Sala
de Exposicións da Deputación de
Lugo.
¬EXPO. Nómadas. Retratos fotográficos de Manuel Valcárcel. Até o

23 de marzo na Sede da 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 moitos anos de viaxes por todo o mundo, e os diversos
problemas sociais que ten recollido
na súa cámara, a traverso de 100 instantáneas. Até o 18 de febreiro no
Museo Provincial.
¬MÚSICA. Trío da Ponte.Dentro
do ciclo Músicas a carón da Mosqueira, o mércores 13, ás 20:30, na
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Silvia Penide. O venres 8, na Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Álvaro Muras. O sábado 9, n’O Muiño.

dense, que estarán até o 17 de febreiro na Sala de Caixanova.
¬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, naCofradía Fray
Canedo- A Ponte.
¬MÚSICA. Ismael Serrano. Prosegue a súa xira porvarias cidades
galegas o cantautor madrileño,
que presenta os temas do seu último disco. O venres 8 ás 20:30 , no
Auditorio Municipal.
¬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.

OURENSE
¬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 12 ás 20:00 na Sede
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
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. Cristino Mallo. Unha exposición de 8o pezas do escultor tu-

SERRA DE OUTES
¬EXPO. Alberto Rodríguez
Louro.Pinturas e esculturas. Até o
9 de febreiro. Na Casa da Cultura.

Prosegue o ciclo Nova York no cine.

dúas sedes, esta e a de Vigo, até o 30
de marzo. Luns a sábados: 12:00 h. a
14:00 h. e 18:00 h. a 21:00 h. Domingos e festivos: 12:00 h. a 14:00 h. Na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Ismael Serrano.Concerto do cantautor madrileño, no
que sonarán os temas do seu último
traballo. O sábado 9, ás21:00 (entradas de15 a 18 euros), no Centro Social Caixanova..
¬MÚSICA. Triángulo de amor
bizarro. O trío coruñés, revelación do pasado ano, fará un repaso
á súa discografía. A entrada anticipada custa 6 euros e na sala custará
8 euros. O xoves 7, ás 23:00 na Sala
Karma.

PONTEAREAS
¬EXPO 120 anos do ciclismo
galego. Na Biblioteca e museo municipal.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Hugo Torreira. Actúa
o venres 8, ás 23:30 no Leblon.
¬MÚSICA. Little a boogle. Actúan
o sábado 9, ás 23:30 no Leblon.
PONTEVEDRA
¬CINE. King Kong. Dentro do ciclo que organiza Caixa Galicia titulado “Nova York no cine”, proxéctase este filme dirixido en 1933 por
M.C. Cooper e E.B. Shoedsack, a versión máis enxebre e lembrada. O
martes 12 ás 20:00 na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Historia dunha gaviota. Película de debuxos animados para os máis novos, a historia
dunha pequena gaivota criada dun
xeito peculiar, en mans dunha comunidade de gatos. Estes, encabezados polo gato Zorbas, deberán
coidala até que naza e logo aprenderlle a voar. O sábado 9, ás 18:00, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬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, PicassoouTapiés, 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

Xosé Manuel Budiño actúa en Ferrol.

O PORRIÑO
¬MÚSICA.Loretta Martin.Un dos
grupos revelacion do ano 2.007 na
Galiza, unha banda coruñesa que
comezou a tocar blues rock no ano
2002, con influencias evidentes de
grupos como Zuco 103, Jamiroquai
ou Red Hot Chili Peppers. O Café Liceum fai unha oferta de hotel, cea e
almorzo, para a xente poder quedar
no Porriño tras dos concertos. Actúan o venres 8, ás 23:00 ( entradas
5, 4 e 2’5 euros) no Café Liceum.
QUIROGA
¬EXPO. A Reserva Terras do
Miño. Debuxos e fotografías.
Até o 11 de febreiro na Biblioteca
Municipal.
REDONDELA
¬EXPO. Xurxo Ventos. Fotografías no Multiusos da Xunqueira, Sala
Anexa. No mesmo lugar, Materia
azul, pinturas e fotografías de Pastor Outeiral.
SADA
¬EXPO.Nazón de Breogán. Co
título “Nazón de Breogán, un xeito
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Mofa e Befa. O dúo formado
por Evaristo Calvo e Vítor Mosqueira presentarán un “popurri”
dos seus espectáculos sobre cociña, dentro do “Forum Gastronómico’08” (Santiago), que tamén inclúe un ciclo de cine.

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 que pode deparar o futuro. Deste xeito, presenta un percorrido pola historia do país dende
as súas orixes ata 1936. Na Casa da
Cultura do concello..
¬MÚSICA. Colorado Trío. Actuación o venres 9, ás 22:30 no
Moby Dick.
SANTIAGO
¬CINE.Ciclo de Cine e Gastronomía. Ao longo da semana, re-

matando o día 10, domingo, proxéctanse estes filmes:
Xoves 7 - 20.15 La grande bouffe
de Marco Ferreri.
22.15 h Vatelde Roland Joffé
Venres 8 - 20.15 Babette Gaestebud (O festín de Babette) de Gabriel
Axel.
22.15 Mondovino de Jonathan
Nossiter.
Sábado 9-20.15 Drei sterne(Deliciosa Martha) de Sandra Nettelbeck.
22.15 The cook, the thief, his wife
and her lover (O cociñeiro, o ladrón,
a súa muller e o seu amante) de Peter
Greenaway.
Domingo 10- 20.15 The cook, the

thief, ... de Peter Greenaway.
22.15 La grande bouffe de Marco
Ferreri.
Todas as proxeccións teñen lugar no
Teatro Principal.
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no

Exposición itinerante concebida como unha achega á identidade galega.
A Vicepresidencia da Xunta de
Galiza promove esta exposición
na que se conmemora o 70 aniversario do plebiscito do Estatuto do 36.
Nazón de Breogán, un xeito de
soñar Galicia é unha mostra, que
quere achegar ao espectador á
especificidade histórica e identitaria de Galiza a través dun percorrido pola historia do país dende as súas orixes ata 1936.
A través de grandes paneis gráficos, esta mostra axuda a coñecer
máis o noso pasado, para entender mellor o presente e para saber cara onde queremos camiñar no futuro. A exposición concíbese así mesmo como unha
homenaxe a todos aqueles galeguistas que traballaron polo autogoberno do país, achegando
ademais ao espectador a unha
realidade histórica moitas veces
descoñecida, marcada pola cul-

Exposición Nazón de Breogán.

tura castrexa, o Reino de Galiza,
ou personaxes coma Prisciliano,
Xelmírez, Murguía ou Antón Vilar Ponte.
A exposición presenta ademais
a historia de Galicia non como a
historia dos submisos, senón a
historia dun pobo cos seus propios anceios e aspiracións. Nazón de Breogán mostra o desexo dun pobo de acadar un maior
autogoberno que nos permita
afrontar os desafíos e aproveitar
as oportunidades que se nos
presentan.
Máis de 80.000 persoas visitaron, dende xuño de 2006, a exposición nos corenta e dous
concellos que percorreu ata o de
agora, tanto a mostra en gran
formato que está pasando polas
grandes cidades e vilas como a
de menor formato, que se achega a municipios e vilas máis pequenas. A primeira versión a
gran formato, que está a pasar
polas grandes cidades galegas,
inaugurouse en xuño de 2006
en Santiago, sendo visitada por
máis de 20.000 persoas. Nestes
días estará no concello de Sada.

Ruta de sendeirismo "A
memoria do lobo" no concello de Cotobade. Foxo do Lobo: Elemento etnográfico que tiña como finalidade darlle caza ó
lobo no pasado. Lonxitude:10,5KM. Duración:3H e 30´.
Ruta de sendeirismo Subida ao Monte da Louseira. Neda
Información: 981 390 233
Rutas dominicais pola Ribeira Sacra. Organiza: Castellun - Vía Luci. Sober.
Tfno.: 629 208 917.

¬ EXPOSICIÓNS
Nazón de Breogán

¬ DE PASEO

Ciclo de cine e gastronomía, en Santiago..

cine. Proxéctase 11' 09'' 01 de Samira Majmalbaf e outros. O Luns 11,
ás 20:30 en versión orixinal subtitulada en castelán, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬CINE.III Ciclo de Cine e Historia: a guerra contin[ú]a.
Proxéctase , baixo o tema “África.
o horror, o horror!”, o filme Diario
de Kisangani, de Hubert Sauper.
O xoves 7, ás 18:00 e 22:00, con
unha conferencia do profesor Nicolás Sanchez, e presentación a
cargo de Paz Leirós e Ramón López Facal. O ciclo está organizado
pola Nova Escola Galega e a Asociación Sine Nómine, e ten lugar
na Faculdade de Ciencias Políticas
e Sociais.
¬CINE.Peter Pan (Disney, 1953).
Unha boa oportunidade para volver
ao País de Nunca Xamais da man de
personaxes máxicos coma a fada
Campaíña.O sábado 9, ás 18:00, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE.Cine-clube Compostela.
Proxéctase o filme Shock Corridor
(O corredor do shock), de Samuel Fuller, o mércores 13 ás 22:00 na Asociación Gentalha do Pichel.
¬EXPO. A nosa voz. Cen anos do
Himno Galego. Até o 28 de febreiro, no Museo do Pobo Galego, na
Igrexa de San Domingos de Bonaval.
¬EXPO. De ábacos a computadores. 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 anto-

Visitas guiadas polos paraxes
protexidos dos Ancares.
Organiza: Consellería de Medio
Ambiente • Tfno.: 981 371 660
Museo etnográfico da Fundación Neira Vilas.Reune trebe-

llos de labranza e tradicionais.
Pódese visitar de luns a sábado
de 18:00 a 20:00, ao igual que a
biblioteca.
Sito en Gres (Vila de Cruces).
Ruta da auga, de San Alberte
e Pardiñas (20 Km.). Organiza:
Concello de Guitiriz.
Información: 982 370109
urismo@concellodeguitiriz.com
Visitas aos Museos Científicos da Coruña: Casa das Ciencias · Domus · Acuario.
Visitas: 981 189 844 · 981 189 846
· www.casaciencias.org
Ruta de sendeirismo polo
Camiño Inglés e ruta dos Muíños de Batán. Rutas a pé, a cabalo,
en bicicleta ou vehículo motorizado.
Información: Casa da Cultura do
Concello de Carral.

Foxo do Lobo, ruta en Cotobade.

lóxica. Pinturas do pintor vigués
Xosé Tomé Lodeiro (1930-1996).
Até o 24 de febreiro no CGAC, Centro
Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Susan Philipsz. Instalacións sonoras. Até o 30 de marzo, no
Centro Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Ficcións analóxicas: videocreación en Galicia nos
anos 80. Videocreacións de autores galegos como Xavier Villaverde
ou Antón Reixa. Até o 27 de abril, no
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).
¬EXPO. Fundación Granell.
Danza da Terra. Arte africana (zona
subsahariana). Até finais de marzo.
In Situ:Santi Jiménez-Sen a menor
idea. Até mediados de febreiro. Espazo In Situ.
¬EXPO. V Premio Auditorio de

Galicia para Novos Artistas
2007. Até o 24 de febreiro., no Auditorio de Galicia.
¬EXPO.Jannis Kounellis. A obra
máis recente do autor italiano de
orixe grega. A mostra presenta
unha obra recentemente acabada
na propia cidade compostelá,
onde o artista estivo traballando
nos últimos días para montar o que
poderemos observar até o 6 de
abril, un particular universo creativo posto á nosa disposición. Até o
6 de abril na Sede Fundación Caixa
Galicia.
Con motivo da mostra, teremos a
posibilidade de asistir á proxección
do documental Atto unico di Jannis Kounellis que mostra o proceso creativo do artista grego. O
mércores 13 ás 20:00 no lugar da
exposición.
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Tránsito. Nome xenérico da exposición colectiva de varios fotógrafos
que amosan diversas partes do mundo, coa viaxe coma factor común,
desde Berlín a Túnez, pasando por Fisterra. En Vigo.

¬MÚSICA.IX Ciclo de novos intérpretes. Por noveno anose levaa
termo este ciclo, organizado pola
Asociación galega da líricae a USC.
O martes 12 actúanAntón Sampedro Sueiro violín, Manuel Sampedro
Sueiro piano, e Jokin Garmendia violoncello. O mércores 13 de febreiro,
Mateo Iglesias Seoane piano, Alfredo
Varela González trompa, e Alicia González Permuy piano. Ás 20:30, entrada libre, na Sala de Teatro Roberto
Vidal Bolaño.
¬MÚSICA. Moondog Blues
Party + Portrait + Telémaco.
Actuación na Festa Demoscópica
Mondo Sonoro. O xoves 14 , na
Sala Capitol.
¬MÚSICA. Álvaro Muras.Actúa o

mércores 13, ás 22:45, entrada gratuita, no pub A borriquita de Belén.
¬MÚSICA. Serans. Nestas sesións
periódicas de folk, contarase coa
presencia dos grupos: Alboroque,
Cantigas e agarimos, Lúa de Fouce,
Os Crótalos. O mércores 13, desde
as 21:30 na Sala Nasa.
¬MÚSICA. Os concertos didácticos. Desde o luns 11 ao mércores 13, ás 11:00, con Xosé Carlos
Seráns como director e Teodor
Smeu Stermin como director de
escena. No Auditorio de Galicia.
¬TEATRO.Mofa e Befa. Presentan
o espectáculo Cociña para chapantes. Evaristo Calvo e Vítor Mosqueira fan unha recopilación dos
espectáculos: Cociña económica,

Cociña caníbal e Cociña kakofónica (No Fórum Gastromómico`08). Do luns11 ao mércores
13, ás 21:00 no Teatro Principal.
TUI
¬EXPO. Tradición e construción no norte de Portugal.
Fotos de Pepe Buiza. Até o 15 de
febreiro, na Sala Municipal de Exposicións, Área Panorámica.

Ciclo de cine infantil polas cidades galegas.

VIGO
¬CINE. Ciclo Nova York no
cine. Filme musical de Stanley Donen e Gene Kelly, “Un día en Nova
York”. Tres mariñeiros desembarcan un so día en Nova York, para
atopar tres amores. Clásico musical

con Gene Kelly e Frank Sinnatra, entre outros intérpretes. O martes 12,
ás 18:00 e 20:30, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Valiant. Dentro do ciclo de
Caixa Galicia de cine infantil,. Historia dunha pequena pero valente
pomba chamada Valiant cuxo soño
é pertencer ao corpo de elite das
pombas mensaxeiras, que serven
como correos para o exército británico durante a Segunda Guerra
Mundial. O sábado 9, ás 18:00, no
Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Antonio Murado. AM
34 x 24 Vol. 2. Até o 30 de marzo
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Antón Pulido. Expón a
súa última obra até o 24 de febreiro,

¬ CONVOCATORIAS
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.
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
Arela- Apartado de Correos 232 - C.P. 36.400, O
Porriño.
www.festivaldecans.com.
Concurso de Carteis
do Festival de Ortigueira
O Festival Ortigueira convoca un concurso creativo para seleccionar o cartel oficial que servirá de imaxe da edición 2008 da cita folk, que
se desenvolverá os días 10, 11, 12 e 13 de xullo.
A obra elixida utilizarase nas campañas de publicidade exterior do certame e adaptarase tamén para os diversos elementos do merchandising.
A organización recorre por segunda ocasión, a
primeira foi en 2006, á fórmula do concurso
para selección o xa tradicional afiche do certame celta.
A iniciativa, aberta a empresas de imaxe e a calquera persoa que teña unha idea con gancho
publicitario, supón unha sorte de batería de
ideas, que permitirá escoller o deseño que mellor represente o espírito do festival, sendo a temática e as técnicas libres, aínda que ha de ser
presentado en soporte dixital. Os participantes
poderán presentar o número de deseños que
estimen oportuno (un lema identificará a cada
un e permitirá manter en segredo a autoría durante o proceso de selección).
Un xurado - do que formarán parte polo me-

Detalle do cartel do Festival de Ortigueira 2007

nos dous artistas ou deseñadores de recoñecido prestixio- determinará cal será o afiche gañador. Ao seu autor corresponderalle un premio de 6.000 euros. Sumarán puntos os traballos mellor concibidos, os de maior calidade
plástica, os máis efectivos desde o punto de
vista promocional e os que reúnan mellores
condicións de reprodución.
O prazo para a entrega dos carteis inéditos
(montados a sangue en cartel pluma ou en soporte ríxido de 50 x 70 cm, formato vertical)
será do 24 de marzo ao 4 de abril. Haberá que
presentalos na Casa Consistorial de Ortigueira
ou envialos por correo ordinario ao Concello
de Ortigueira ( praza de Isabel II s/n, 15.330 Ortigueira) coa referencia ?Concurso Cartel Festival Celta 2008?. Os interesados poden consultar as bases na páxina web do Festival
(www.festivaldeortigueira.com) ou na do concello (www.concellodeortigueira.com).
O xurado realizará ademais unha selección de
entre os carteis admitidos a concurso e non
premiados. Cos elixidos organizarase unha exposición.
Concurso fotográfico
sobre urbanismo selvaxe
A “Asociaçom Mádia leva!” convoca este certame baixo as seguintes bases:
“ 1º.As pessoas que concurrem poderám participar com um máximo de 2 fotos que se ajustará, as seguintes normas:

-Tema: O urbanismo selvagem no concelho
de Lugo. / Modalidade: Em cor ou em branco e
preto, em papel fotográfico./Formato: Em formato impresso com um tamanho mínimo de
15x20 cm, e em formato digital em jpg, tiff ou
png (com um tamanho máximo de 2 megas
por arquivo).
2º As obras deverám ser fotografias originais
e nom premiadas previamente, digitais ou escaneadas, e sem manipular.
3º As fotos apresentarám-se em sobre fechado figurando no exterior o número de
obras apresentadas e o lema da ou do autor.
Cada foto levará um título e o lugar onde foi tomada, e num sobre deverám constar os dados:
nome completo (aceptará-se o uso de pseudónimos), número do B.I., endereço e número de
telefone.
4º As fotografias enviaram-se ao endereço
postal: rua Amor Meilám 18 Lugo Tendo em
conta que o praço de entrega remata o 6 de
Março de 08.
5º As obras serám expostas no local da Sociedade Cultural Mádia Leva! entre as datas do 7
de Março ao 4 de Abril.Data na que se realizará
no local a entrega dos prémios.
6º Realizaram-se dous prémios: um , o prémio
do Mádia Leva! em base a umha votaçom popular (pessoas que se acheguem até o local) e
um segundocom a valoraçom dum juri composto por pessoas vinculadas ao mundo cultural de Lugo, expertos/as no tema e um/umha
representante do Madia.
8º A valoraçom das obras por parte do juri
terá em conta tanto o estropicio e desfeita reflejados na foto, como a qualidade técnica da
mesma.
7º-Passados seis meses sem a reclamaçom
das fotos, passarám a formar parte dos arquivos documentais da Sociedade
9º O prémio do juri consistirá numha fim de
semana para duas pessoas na casa de turismo
rural Casa do Patín em Boiro.(www.acasasopatin.com)
O prémio do Mádia Leva! consisitirá na entrega dum lote com camisolas, livros e demais
material do Mádia Leva!.
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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. Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

Triángulo de amor bizarro. O trío coruñés, un dos grupos
de éxito do ano pasado, actúan en
Vigo.

na Sala de Exposicions I do Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Laboratorio de estilos. Bodegóns e naturezas mortas de Pablo Picasso. 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. Tránsito. Trátase de 18
fotografías e un mural de 80 fotos en branco e negro e cor de lugares diversos que van desde
Berlín a Túnez, pasando por Fisterra. Obras dos fotógrafos Xoán
Fernández Collazo, Chus Cuerdo,
Benito Aguilar e Ton Gutierrez.
Até finais de mes, no Mercado do
Progreso de Vigo (r/ Progreso s/n).
¬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

GUIEIRO.53.

de febreiro, no Centro Cultural
Caixanova.
¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica de Galicia. Actuación o
próximo xoves7, ás 20.30 horas.
Nesta 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.

mas do seu disco "El Hueso y la
carne" (Mushroom Pillow, 2007).
O sábado 9 ás 22:00 horas en La
Fábrica de Chocolate Club.
¬ MÚSICA . Triángulo de
Amor Bizarro. O trío coruñés, revelación do pasado ano,
farán un repaso á súa discografía. A entrada anticipada custa 8
euros (Elepé, Gong Discos) e na
sala custará 10 euros. O venres 8,
ás 23:59 en La Iguana Club.
¬MÚSICA.Behemoth+Suicide
Silence+Devilish Impresions. Actuación do grupo polaco
de Black Death Metal, e os seus
dous teloneiros norteamericanos e
de Polonia, respectivamente. Este
domingo 10, ás 21:00, (Entrada Anticipada: 22 €-; Entradas Taquilla: 25 €;
Puntos de venda: Vigo: discos elepé,
discos gong. Santiago: discos gong.
A Coruña: discos Portobello) na sala

Home lavándose, de Antón Pulido.

A!(Beiramar, 113 ).
¬ MÚSICA . Ismael Serrano.
Concerto do cantautor madrileño, no que sonarán os temas
do seu último traballo "Sueños
de un hombre despierto", odo-

mingo 10 , ás 21.00, (entradas a
10 e 8 euros), no Centro Cultural
Caixanova.
¬ TEATRO . Comida chinesa.
Obra representada por Teatro do
Adro, con Josito Porto e Mónica
García como protagonistas, e dirixida por Lino Braxe. A obra aprofunda no universo dos psicópatas,
mais non propón un mundo de
bos e malos. Non introduce ningún maniqueismo. Todos son xulgados. A vítima e o criminal aparecen diante dos nosos ollos en
completa igualdade. O sábado 9,
ás 20:30 no Auditorio do Centro
Cultural Caixanova.
XERMADE
¬ EXPO . Scient&Art. Pinturas
de Margarita Cimadevilla. Até
o 3 de marzo, no Parque Eólico
Experimental.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
O grupo Banda Bassotti

¬MÚSICA. Banda Bassotti +
Sonoro Maxín. Actuación o
venres 8, dentro do Festival
Skantroido, entrada anticipada 15 euros / 17 euros en taquilla. No Centro Nautilus de San
Andrés de Comesaña.
¬MÚSICA. Tarik y la fábrica
de colores. O grupo madrileño de psicodelia e pop-punk
fai unha mini-xira galega coa te-

 Busco traxe de galego para nenos de 6 e 7 anos. Urxe.
964226853
 Gustaríache ter un alber-

gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santiago? Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 m 2. Semirrestaurado.
Chama e informámoste.
609 641 720. Ismael Pardo.
 Alúgase baixo moi céntrico
e amplo. Ideal para consultas ou
oficinas.
Teléfono 986438339
 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 seminovo con funda e arcos francés e
alemán. Chamar ao:
619 218966.

 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.

Behemoth, grupo polaco de Black-death Metal que actúa en Vigo.

Interesados contactar no telf.
688 111 039.
 Rapaz de corenta anos, con
inquedanzas culturais, desexa
coñecer a muller galega con
ganas de compartir aficións comúns e novas experiencias.
Contacto:
riasbaixas2007@yahoo.es
 Alúgase piso en Gondomar,
dous dormitorios, salón, cociña,
baño e aseo.
Teléfono: 617936257.
 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.

 Alúgase casa de campo
completa en Meira (Lugo), á
beira do nacemento do río
Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e 10.000 m2 de finca,
fins de semana, temporadas...
Chamar ao 686 753 105.
 Vendo Enciclopedia Galega
Universal. Telf. 653 928 083.
 Vendo colección A Nosa

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

 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.

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

 Busco piso Cangas / Vigo.
Funcionario, busco piso en aluguer, mínimo 2 dormitorios e
calefacción.
Urxe. Telf: 658194022

 Alúgase baixo –sobre 130
m 2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía ou á noite ao
Tlf. 986 372 263.
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Xosé Valiñas

a base do conflito nacido do
choque entre o universo do
convencional e a trastenda tenebrosa do home como lobo
do home. Un puro descenso
aos infernos no que, a falta de
Virxilio, Naomi Watts se deixa
guiar e seducir por un sombrío
Mortensen. A última mostra de
até que nivel está a chegar a depuración estilística dun dos
poucos autores con ideas claras que lle queda ao cinema
norteamericano.

EN CARTEL.
Non é país para vellos
Dirixe: Joel Coen.
Intérpretes: Woody Harrelson,
Tommy Lee Jones, Javier Bardem.
Thriller. EE UU, 2008

Unha das películas máis agardadas dos últimos meses. Os irmáns Coen adaptan a Cormac
McCarthy con este seco thriller
que non deixa de recoller parabéns e defensores incondicionais alá por onde pasa, o penúltimo, a candidatura ao oscar no
apartado de actores secundarios
para Bardem, oito en total. Moitos xa a sitúan a carón de Morte
entre as flores ou Fargo, entre o
mellor dos, ultimamente dispersos, irmáns cineastas. Os mellores momentos dos Coen, en certos aspectos, xa non distaban
moito do universo gótico-americano de McCarthy. Nesa perigosa balanza que os fai abalar
entre o cartoon desaforado,
unha especialidade que no
fondo non dominan tanto como
o seu amigo de toda a vida Sam
Raimi, e o thriller puritano e rigoroso. Desta volta optaron polo
segundo. Raras veces fallan
cando toman ese camiño.

30 días de escuridade
Dirixe: David Slade.
Intérpretes: Josh Hartnett,
Melissa George.
Terror vampírico. EE UU, 2007

O mundo do cómic segue a
prestarlle argumentos a Hollywood para paliar a grave crise
de guionistas con ideas que
arrastra dende hai uns anos –e
iso antes de que os que hai se
puxesen en folga. Neste caso
son os vampiros de deseño
bravú creados por Steve Niles
nunha serie de culto. Josh Hartnett faille fronte a un andazo de
bebedores de sangue errantes
nunha remota vilacha de Alaska
na que as noites duran 30 días.
Vén sendo como unha posta ao
día de A Cousa, de John Carpenter adobiada polas historias
de socioloxía vampírica extrema ao estilo de Os viaxeiros
da noite.

O asasinato
de Jesse James...
Dirixe: Andrew Dominik.
Intérpretes: Brad Pitt,
Casey Affleck.
Western. EE UU, 2007

JavierBardem.

Coñecendo
a Jane Austen
Dirixe: Robin Swicord.
Intérpretes: Kathy Baker, Maria
Bello.
Comedia. EE UU, 2007

A febre Austen non cesa. Aínda
deben quedar copias de A moza
Jane Austen polas salas de reestrea e xa temos en cartel a penúltima mostra da fixación austeniana da industria cinematografica anglosaxoa. Unha posta
ao día que, a priori, me van permitir que afronte con certos temores. O escenario, un club de
lectura de forofos da autora decimonónica; a escusa, as historias de amores e desamores que
se van tecendo e destecendo ao
fío da lectura das súas obras. O
director foi guionista da infumábel Memorias dunha geisha
e de Practicamente maxia. Vostedes deciden.

DVD.ALUGUER.

Chega ao formato doméstico a
versión Pitt-Dominik-Cave das
andanzas de Jesse James, probabelmente o máis famoso
proscrito de todos os tempos
grazas á lenda creada por Hollywood practicamente dende os
seus inicios. O semidescoñecido Andrew Dominik xa viña
rodado como retratista de personaxes ao límite dos seus propios demos internos con Chopper, a arriscada biografía de proximidade dun asasino en serie.
Neste segundo intento tirou
pola vía da épica crepuscular e
desmitificadora. Ten moitas débedas conceptuais con Sam
Peckimpah que se perden polo
exceso de formalismo e a incontinencia horaria, case tres horas.
Con todo, paga a pena inda que
só sexa como videoclip demorado e manierista da marabillosa partitura composta por
Nick Cave e Warren Ellis.

Viggo Mortensen en Promesas do leste. Omar Shariff[abaixo].

TV.
Orgullo de estirpe
Dirixe: John Frankenheimer.
Intérpretes: Omar Shariff, Leigh
Taylor-Young.
Aventuras. EE UU, 1971
TVG. Venres 8 de febreiro, 1h30.

Houbo un tempo no que levar
turbante puntuaba dobre no cinema norteamericano á hora
de caracterizar heroes exóticos.
E non se hai que remontar aos
días do Caid Valentino. A década do 1970, malia o axitado
da década, foi abondosa en
mostras de simpatía hollywoodiana polo imaxinario beréber-

Promesas do leste
Dirixe: David Cronenberg.
Intérpretes: Viggo Mortensen,
Naomi Watts.
Thriller. EE UU, 2007

Unha das mellores fitas do pasado ano. Cronenberg sen
concesións, adentrándose no
submundo da mafia rusa en
Londres cun filme construído

Brad Pitt é un dos protagonistas
de O asasinato de Jesse James...

árabe-tuareg, un dos exemplos
máis rotundos foi O vento e o
léon, de Milius pero polos mesmos anos o gran John Frankenheimer viaxaba até Afganistán
con toda a súa tropa e cun reparto estelar, moi da época, encabezado, como non, polo
exipcio Omar Shariff, para
montar este filme épico e aventureiro sobre cabalos pura sangue e ancestrais competicións
deportivas nos agrestes desertos do país. En certo sentido un
precedente dos Océanos de
lume de Viggo Mortensen.G
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Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA
1

2

3 4

AUTODEFINIDO
5

6 7
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9 10 11 12 13 14 15

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

Horizontais:
1- “Joseph ....”, protagonista dunha obra de Kafka. 2- Pronome persoal, átono, de segunda persoa en plural. 3-Dise
do composto fácil de transformar noutro máis estable.
4-Establecemento público para tomarlle algo. Fila. 5-Domingo antes do entroido en que no que é costume barrufar á xente con feluxe, borrala ou farelo. 6-Localidade costeira da Mariña lucense. Sen enfermidade. Nome de muller. 7-Xiro, volta. Estado máis ao norte dos EEUU (vai sen K,
ollo). 8- Patria duns gatos moi elegantes.O que fai un arma
ao dispararse, si é desta caste. 9- Corda para suxeitar o
gando. Especie de lique. 10- Espacio valeiro. Unidade de
iluminación. Cada un dos períodos da evolución xeolóxica
da Terra. 11- Psiquiatra, médico especializado en enfermidades mentais. 12- Igual, semellante ou da mesma figura.
Acción de voar. 13- Extirpar os órganos xenitais. 14- Cloruro sódico. 15- Símbolo do iodo.
Verticais:
1-Xofre. 2- Estrada romana. 3- Confiado.4-Nome comercial dun acabado plástico que se aplica xeralmente sobre
madeira. 5- Cada xogada dunha partida de cartas. Unidade de potencial eléctrico, de diferenza de potencial e de
forza electromotriz no Sistema Internacional (singular). 6Fogar. Vai xeada. Animal dos bóvidos, co corpo cuberto
de pelo moi longo, que vive no Tibet. 7- Cidade italiana,
donde xogaba o Ignisde baloncesto. Contracción de llese
las. 8- Antílope de cornos anelados e pelaxe avermellada
que vive nas zonas húmidas de África central. Nota musical. Pronome indeterminado. Proxenitor. 9- Ser mítico,
con cola de peixe. Arco característico do gótico.
10- Norma de obrigado cumprimento. Mirar para un
texto, e interpretalo. Relixiosa. 11- Cortiza, seca e oca,
dunha árbore. Prefixo latino que dá idea de cetáceo. 12Célula feminina das fanerógamas. 13- Adverbio que indica o lugar máis afastado do falante. 14- Título dos altos
dignatarios otomanos, foi famoso o “...” Khan. 15- Oeste.

SUDOKU

SOPA DE LETRAS
Atopar, en calquera sentido, nove nomes de pintores
galegos.

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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María Xosé Queizán

O

catolicismo español sae
á rúa á desesperada
porque os espazos que
lle son propios vanse baleirando, e cospe pauliñas apocalípticas sobre os avances democráticos que fomos conse-

INTEGRISMO
guindo. Bispos inquisidores, perigosos inimigos da liberdade e
da vida, apoian a dereita, ansían
recuperar un poder neofranquista e instaurar o odio contra a

01297
Diario dixital: www.anosaterra.com

dignidade humana.
O islamismo impón o atraso
cultural, alimenta o odio contra
os infieis, e nas mesquitas prepara os suicidas que ciscarán o
terror e a morte.
Ilegalízanse partidos secuaces
da ETA, péchanse tabernas

onde se propagan obxectivos
terroristas, pero non se pechan
as mesquitas nin se anula o
Concordato co catolicismo español e coas súas institución
educativas. Os fundamentalismos relixiosos reciben especial
protección gobernamental.G

Ten a peculiaridade de residir nun hospital psiquiátrico dende hai cuarenta anos e a honra de inspirar
dúas obras literarias. Antón Moreda Rodríguez, fundador das Mocedades Galeguistas en Bos Aires,
revela o seu segredo para manter a cordura: o humor.

8 400021 303104

1.297
anosaterra
EIVADOS
Bieito Iglesias

Antón Moreda

N

‘É importante para este país ter tolos idealistas’
¿Non me negará que vostede
xa é un galeguista histórico?
Rotundamente non. Son un galeguista coma outros. Para min
a historia é pasado, eu síntome
presente e penso no futuro.
Non moitos poden presumir
de ter inspirado dous libros.
Certo. De todos é coñecido o libro de Margarita Ledo, Porta
Blindada. O que sí resultou
unha sorpresa foi o de Retorno
a Tagen Ata. Souben na homenaxe que me fixeron na miña
vila natal de San Miguel de Reinante que Ferrín se inspirara
na miña persoa.
Está farto de que lle pregunten
sobre as Mocedades Galeguistas e o Consello da Mocedade?
Non, porque foi parte da miña
vida, e o que é máis importante, penso que é unha obriga
espallar entre as novas xeneracións aquel ideario.
Por qué aquel Consello da Mocedade foi tan importante?
Porque rachou a liña culturalista de Piñeiro. Moitos pensaban que o único que se podía
facer na ditadura era un labor
cultural. O Consello demostrou o contrario iniciou unha
liña política que aínda hoxe se
mantén viva.
Non sei se é certa a anécdota de
que cando chegou a Santiago
desde Bos Aires lle preguntaron
cantos libros tiña escrito.
Agora teño escritas algunhas
cousas, mais daquelas era dife-

rente. O que facía era ir coa miña
carteira debaixo do brazo, vendendo libros de Galaxia porta
por porta, unha coartada perfecta para espallar o ideario galeguista sen levantar sospeitas.
Sen dúbida hoxe sería un bo
político.
Para ser un bo político
hai que coincidir
coa maioría e para
min é difícil. Ás
veces digo o que
penso e iso non
sempre é correcto.
E agora sigue a
loita desde o
Partido Gale guista.
Son un afiliado,
penso que bastante disciplinado, pero si a dirección insiste en
determina-

dos temas non me quedará
máis remedio que afastarme.
Vivir nun psiquiátrico durante
cuarenta anos fai que un matine moito.
Din que os tolos somos idealistas. É importante para este país
ter tolos idealistas.

Gozo dunha liberdade que
moitos dos chamados cordos
non teñen.
Qué significa ter ideas?
Que un necesita afastarse da
sociedade por momentos para
pensar pola súa propia conta.
Despois de 40 anos, cal é a receita para manter a cordura
nun psiquiátrico?
Sen dúbida o humor. Ese humor que empregaba un médico, Castelao, incapaz de curarse a si mesmo, ou o humor
que utilizaba Cervantes para
describir o Cabaleiro da
Triste Figura.
Cómo foi a vida no psiquiátrico
lucense de Castro?
Infame. Os enfermos chegaron a traballar de sol a sol por
cinco cigarros.G

Arquivo A.N.T.

Daniel Lazaré

NOVIDADES

Edicións A NOSA TERRA

As escolas
de fundación en Galiza.

A privatización
da empresa pública española.

Unha necesidade social de
alfabetización

Repercusións
na economía galega

Luís Obelleiro Piñón

Mª del Carmen Sánchez Carreira

inguén celebra máis ca
min os sucesos policiais de
Rubalcaba, entre outros motivos porque talvez eviten futuros
éxitos policíacos de Raxoi. Contodo, debo porlle un pero ao
operativo argallado pra capturar en Vigo a Fernández González, histórico activista dos
Grapo que anda en cadeira de
rodas desde que trocou braquinazos coa Garda Civil en 1979.
Mandaron 30 axentes a detelo,
moita requitropa de Noso Señor pra prender un inválido, incluso tratándose dun inválido
lector de Stalin. Experimentei
reparos retrospectivos, lembrando os tempos en que algús
camaradas de temperamento
cómico me chamaban Ironside, a pesar de que gasto caxatas en lugar de cadeira rodante.
Acordeime dunha manifestación en Carballo e da Benemérita que repartía culatrazos; de
cómo librei ao encontrar unha
estreita canella entre dous edificios que conducía a unha bucólica horta. O verde das verzas galegas resultou providencial e beatífico en contraste cos
uniformes verdecentes dos tricornes.
Xa en vea vindicativa, aproveito
pra esixir que sexa aceptado na
Olimpíada de Pequín o atleta sulafricano Óscar Pistorius, quen
corre descentellado grazas a
dúas próteses de fibra de carbono que lle fan de pernas (as
del amputáronllas con 11 meses). Os federativos néganlle o
direito a gañar medallas porque
seica dispón dunha “vantaxe
mecánica”. Escudarse na normalidade pra excluír un heroi é
cousa de desalmados vantaxistas. Un día destes regresará John Silver da
Illa do Tesouro,
guindará a caxata de rebolo
pra arrebollar inimigos e daquela ficaremos vingados.G

