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Descenden un 10% as tarifas
pola inspección de vehículos
Acordo entre
a Consellaría de
Industria e a empresa
concesionaria
E.L.

As tarifas pola inspección técnica de vehículos sufriron unha
redución lineal do 10% logo do
novo contrato asinado entre a
Consellaría de Industria e a empresa Supervisión y Control SA,
concesionaria das ITV galegas.
O prezo manterase inalterábel
até o ano 2011. Desde este ano
até o 2023, tempo no que se lle
prorroga o contrato á empresa
concesionaria, as tarifas serán
revisadas anualmente, aplicándoselles un incremento equivalente ao IPC menos 0,50%.
Pero no novo contrato para as
Estacións de ITV existen outras
cláusulas de interese para os cidadáns, tales como a posta en
marcha da inspección técnica
de ciclomotores e cuadriciclos
lixeiros. Unha nova actividade a
realizar por lei a partires do 1 de
xaneiro do ano 2009. O prezo da
inspección será de 16 euros.
A empresa concesionaria tamén
se compromete a establecer a
inspección técnica de vehículos
especiais para o transporte terrestre de produtos alimentarios
a temperatura regulada. Ao mesmo tempo, crearase e dotarase
un laboratorio para ensaio de vehículos de mercadorías perecedoiras. Até de agora os camións
frigoríficos tiñan que ir realizar a
inspección a Madrid, co custe
tanto en desprazamento como
na perda de horas de traballo
que levaba consigo.
Nas cláusulas do novo contrato
inclúese a obrigatoriedade de
que a concesionaria constrúa e
poña en funcionamento catro
novas estacións fixas de ITV.
Estas novas estacións levantaranse naquelas zonas nas que

PACO VILABARROS

’’

A idea é que ningún
automobilista teña
que percorrer máis de 30
quilómetros para revisar
o seu coche”

’’

Até de agora os camións
frigoríficos tiñan que ir facer
a inspección a Madrid”

se prevea un maior crecemento
da demanda de inspección ou
en lugares estratéxicos que lle
eviten aos usuarios desprazamentos excesivos. A idea é que
ningún automobilista teña que
percorrer máis de 30 quilómetros para revisar o seu coche.
Así mesmo, a empresa comprométese a realizar a dixitalización dos arquivos provinciais
de vehículos, titularidade das
respectivas Delegacións Provinciais desta Consellaría. Para

compensar os investimentos
que terá que realizar a empresa
concesionaria, prorrogase o
prazo da concesión do ano 2011
no que remataba até o 2023.
ENTRE AS TARIFAS MÁIS BARATAS DO
ESTADO. Galiza conta na actualidade con 59 estacións de ITV e
9 móbiles que se desprazan ás
cabeceiras dos concellos.
As ITV comezaron todas primeiramente como públicas e
logo fóronse privatizando,
tendo todas iguais obrigas
(tres mecánicos por liña). Galiza conta hoxe coas tarifas
máis baixas do Estado, agás
Asturias e Estremadura, pero,
nestes dous casos, os centros
son propiedades das comunidades e as concesionarias só
xestionan o servizo.
As ITV galegas son as que menos vehículos inspeccionan en
cada liña e as que teñen tamén
un índice menor de habitantes
por liña. Tamén son das únicas
que non cobran por unha segunda inspección, polo que a
concesionaria non ten ningún
gaño por rexeitar vehículos.G

bro o correo electrónico e
perdo cada día unha ducia
de minutos en botar á papeleira ducias de envíos masivos de
publicidade, de dubidosas
mensaxes que en realidade poden ocultar virus informáticos
capaces de arruinar o meu ordenador. Respondo ao teléfono móbil e atopo con voces
que me ofrecen produtos polos
que nunca tiven interese. A insistencia da teleoperadora faime dubidar moitas veces do
meu sentido común. Atendo o
teléfono fixo e tento esquivar
unha enquisa sobre a miña satisfacción como cliente dunha
entidade financeira. Caio redondo no sofá e doume conta
do difícil papel que xogo nunha
sociedade na que empresas de
moita confianza venden agora
os meus datos para entrar de
cheo no meu espazo íntimo
dunha forma soez e agresiva.
Decátome da miña realidade,
da nosa realidade colectiva, como meros e desgraciados consumidores.
Acougo un pouco e reflexiono. Nun mundo cheo de problemas, con homes que morren a centos en guerras inxustas. Con seres vivos que
arriscan o único que teñen
embarcando nunha patera
cara a un horizonte incerto.
Con pobos que no teñen acceso ao máis elemental. ¿Ten
sentido que eu me laie da
triste condición de consumidor que me outorga a globalización? Acendo o televisor e
doulle ao mando até atopar
algún contido de interese.
Respiro satisfeito porque empeza unha boa película. Pero
chegan os anuncios. Minutos
e minutos de spots publicitarios que me fan esquecer o
meu propósito inicial. Desisto da idea e convénzome da
miña triste condición de consumidor humillado por unha
conspiración mundial. ¿Será
só unha obsesión chea
de individualismo
pequenoburgués?G
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Consagrado o novo bispo de Lugo. Alfonso Carrasco Rouco tomou
conta do bispado de Lugo nunha cerimonia relixiosa celebrada o 9 de febreiro na catedral lucense. O agora prelado naceu en Vilalba hai 51 anos e
é sobriño do arcebispo de Madrid, Antonio Rouco Varela. Carrasco era
até agora profesor de Teoloxía na Universidade madrileña de San Dámaso. O novo bispo releva a Frei Xosé Gómez, que se xubilou con 75 anos.
Carrasco é o 101º bispo da diócese de Lugo.G

Maite Gutiérrez Roselló, conselleira delegada de Sogarisa na planta de reciclaxe.

PACO VILABARROS

Reciclan os restos da marea negra
Unha empresa consegue reutilizar
80 mil toneladas de material recollidas
polos voluntarios do Prestige
Eva Estévez

Cinco anos despois do desastre
do Prestige os restos recollidos
da marea negra teñen os días
contados como restos e material pasivo. Despois de dous
anos de traballos o equipo de
técnicos de Sogarisa (Sociedade Galega de Residuos Industriais) deu cun sistema capaz
de recuperar os distintos materiais que forman parte da grande masa de restos recollidos
por miles de voluntarios e depositada dende o desastre en
dous tanques de seguridade.
No situado na planta de Areosa, tratáronse 20.000 toneladas
de restos entre maio e outubro
de 2006, e no das Somozas empezouse o pasado mes de setembro o proceso de reciclaxe

das 60.000 toneladas restantes
dos residuos do Prestige. O
proceso durará aproximadamente 18 meses.
Maite Gutiérrez Rosselló, conselleira delegada de Sogarisa,
explica que o contido das
60.000 toneladas de verquidos
do tanque das Somozas está
composto por unha mestura de
auga (20%), area (60%), plásticos e materiais varios (12%) entre os que se inclúen os propios
uniformes brancos dos voluntarios, e na que o fuel representa
unicamente o 8% dos mesmos.
“O verdadeiro problema do tratamento é precisamente a heteroxeneidade dos residuos”, sinala Maite Gutiérrez.
A conselleira delegada de Sogarisa explica que ninguén tra-

’’

Os restos conteñen area (60%),
auga (20%), plásticos e
materiais varios, incluídos os
uniformes brancos dos
voluntarios (12%) e fuel (8%)”

’’

Galiza conta agora cun
sistema que lle permite saír
do paso en caso doutra
catástrofe semellante”
[Maite Gutiérrez Rosselló]
Conselleira delegada de Sogarisa.

tou o fuel mesturado con outras materias. “Os especialistas
consultados eran expertos en
fuel, nada máis. Así que o noso
departamento técnico fixo un

sistema propio, que está por
patentar”.

“SISTEMA SOGARISA”. “A mellor
maneira de tratar os residuos é
recuperar ao máximo o material. E o procedemento que estamos a practicar aquí é consecuencia da evolución da normativa europea, estatal e galega en materia de medio ambiente na que prima a recuperación, valoración e reutilización”, explica Maite Gutiérrez.
“O afundimento do Prestige foi
un desastre que serviu para
aprender moitas cousas, e Galiza conta agora cun sistema que
lle permite saír do paso en caso
doutra catástrofe similar. Agora
xa sabemos recoller e tratar estes verquidos”, destaca Gutiérrez Rosselló. Ao mesmo tempo
a conselleira delegada da Sociedade Galega de Residuos Industriais destaca que a planta
das Somozas é “singular e única” polas súas capacidades no

tratamento de todo tipo de residuos dende a entrada en funcionamento do sistema específico para os restos do Prestige.
En canto ao custo deste procedemento, que ascende a 22,5
millóns de euros, a conselleira
delegada de Sogarisa, subliña
que “non é caro, tendo en conta que partíamos de cero e tivemos que deseñar todo”. Pendente de patentar, este novidoso sistema xa espertou curiosidade tanto entre organismos
públicos como empresas privadas de Francia, Rusia e Suecia, que contactaron con Sogarisa para pórse ao día.
O máis novidoso de toda a cadea de triturado, lavado e separado de materiais é a lavadora
industrial ou Tromel, axustada
ao lavado de sólidos, así como
as adaptacións específicas que
se fixeron en maquinarias xa
existentes, que se adecuaron as
características dos restos da
marea negra.G
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Os ecoloxistas saen á rúa
María Obelleiro

‘U

rbanismo caótico,
infraestruturas de
transporte irracionais, piscifactorías, campos de
golf, portos deportivos, encoros,
parques eólicos indiscriminados...”, cita o manifesto da Rede
Galiza Non se Vende, que organiza unha manifestación na que
participan máis de sesenta asociacións ecolóxicas e colectivos
cidadáns que reclaman un
cambio na política territorial e
ecolóxica.
Adela Figueroa sinala que nesta manifestación Adega “focaliza a urxencia de derrogar o
Plano Acuícola”. A urbanización descontrolada da costa,
os portos deportivos, Reganosa, a minaría a ceo aberto, o
transporte por estradas e autovías... A presidenta de Adega
enumera os puntos contra os
que se erixe a asociación.
“Queremos recuperar a nosa
riqueza, por iso reclamamos
un modelo de desenvolvemento sustentábel que se faga
efectivo”, apunta. Figueroa
amósase a prol dun urbanismo “concentrado, unha cidade non difusa”. A presidenta
de Adega fai un chamamento
á poboación, “sen participación cidadá, non hai desenvolvemento sustentábel”.
Pola súa banda, o coordinador
xeral de Verdegaia, Xan Duro,

sinala que un dos obxectivos
da plataforma “é ofrecer unha
panorámica do que hai, a rede
é un altofalante no que loitan
todos os colectivos”.
O PAPEL DA ADMINISTRACIÓN. A Rede Galiza Non se Vende revela
que unha das causas do “caos”
actual na xestión do litoral é o
tecido de competencias que
abrangue o Ministerio de Medio Ambiente e o de Fomento,
as Consellarías de Pesca, de
Industria, de Política Territorial e de Medio Ambiente e
mesmo os concellos. Esta
transversalidade podería estenderse alén da xestión do litoral, xa que tamén afecta aos
demais casos.
O “Manifesto por un Litoral Vivo” cualifica de “escandaloso” o
grao de incumprimento da lexislación de protección ambiental e do patrimonio. “De pouco

’’

A Administración non fai
nada, non pon freo
á destrución”
[Xan Duro]
Coordinador de Verdegaia.

servirá termos unha aplicación
mellor se persiste o desleixo actual na súa aplicación, particularmente cando afecta ás propias Administracións e ás grandes empresas”, engade o documento da plataforma.
Na páxina web de Salvemos
Monteferro, un dos colectivos
que pertencen á Rede Galiza
Non se Vende, pódese ver que a
convocatoria da manifestación
tacha os grupos políticos de “silenciosos, cómplices e coautores da catástrofe”. Tamén
apunta que “todos eles préganse como nunca á avaricia dos
grandes intereses económicos
que subvencionan os seus partidos e subornan as ideas que
din que representan”.
Pola súa banda, Xan Duro
acusa tanto a Administración

Protesta contra a instalación dunha piscifactoría en Merexo (Muxía).

Factoría
de Ence-Elnosa
na Ría de Pontevedra.
A.G.N.

como as grandes empresas de
“dilapidar o patrimonio en base ao caos urbanístico”. O coordinación xeral de Verdegaia
sinala que a Administración
“non fai nada, non pon freo á
destrución”. Duro apunta que
se sente “defraudado” polas
expectativas de mudanza da
nova Xunta.
Adela Figueroa recoñece que a
política ambiental da Xunta
“ten luces e sombras”. A presidenta de Adega lembra que o

Goberno galego vén de lanzar
unha liña de actuación en defensa dos ríos, “pero aínda detectamos moita contaminación”. Tamén engade que a política agro-forestal “ten que ser
máis eficaz”. Figueroa sinala
como grandes retos a política
de residuos e a lei da paisaxe.G

?

UERE SABER MÁIS?
www.galizanonsevende.org
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Mobilización en Santiago
As rúas de Santiago acollen a Rede Galiza Non se Vende o domingo 17 de febreiro. Con saída dende a Alameda, percorrerá
Doutor Teixeiro, Hórreo, Rúa do Vilar e rematará na praza da
Quintana, onde Mabel Rivera e Séchu Sende lerán o manifesto. Segundo revela o colectivo Fusquenlla, “membros de Burla Negra teñen preparadas algunhas sorpresas para amenizar a marcha e darlle un aire festivo-reivindicativo”.
A comisión de traballo prevé unha grande afluencia, xa que
aseguraron a súa presenza un bo número de colectivos que
mesmo alugaron autobuses para desprazarse. “Cremos que
vai ser unha manifestación moi concorrida”, apuntan.G
Instalacións de Reganosa en Maniños.

OTTO / A.G.N.

As liñas de actuación de Medio Ambiente no 08
A Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible rexeitou pronunciarse sobre a manifestación, “nós
non contestamos ás reivindicacións, pero respectámolas”.
Non obstante, a Consellaría
deu a coñecer as liñas de actuación nas que traballa.
AUGAS DE GALICIA. Este ano construiranse 34 depuradoras, executaranse obras de abastecemento, así como o Plano de
Control de Vertidos e a limpeza dos ríos.

CONSERVACIÓN DA NATUREZA. Unha
das iniciativas estrela vai ser o
programa “Parques para vivir”. A consellaría tamén vai
acometer proxectos de carácter educativo e ambiental.
CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL. O
Plano de Xestión de Residuos, o
programa de control de calidade do aire, o da mellora ambiental e redución das emisións nas
industrias e o plan de calidade
ambiental son outros puntos
nos que traballará a consellaría.
SOSTIBILIDADE. É un dos obxectivos

prioritarios. Imprímelle un forte pulo ao Centro de Investigación e Información Ambiental
de Galicia (Cinam) e conta cos
programas de Acción contra o
Cambio Climático, Educación
para a Sostibilidade e a Avaliación Ambiental Estratéxica.
APOIOSECONÓMICOS. A consellaría fomentará iniciativas ambientais
municipais que teñan por obxecto a incorporación de espazos naturais ao patrimonio público e apoiará os colectivos e o
asociacionismo ambiental.G

Os xermolos
da plataforma
A Rede Galiza Non se Vende
comezou a súa andaina en outubro do 2006, cando varias
organizacións galegas entraron en contacto. Daquel encontro naceu a Rede Litoral Vivo, con máis de corenta colectivos. Perante a necesidade de
estender a rede para reclamar
a xestión sustentábel e solidaria dos recursos naturais alén
do mar, creouse a Rede Galiza
non Se Vende. A plataforma
vén sumarse ao resto das que
operan no Estado.
O novo órgano acolle máis de
sesenta colectivos que fornecen unha visión de conxunto
das agresións ao patrimonio

PEPE FERRÍN / A.G.N.

natural galego. Xan Duro, coordinador xeral de Verdegaia,
sinala que a plataforma está
aberta a “calquera colectivo
que asuma que o país vai mal
polo que camiño que segue”,
pero advirte que nin partidos
políticos nin sindicatos teñen
cabida na entidade.G

’’

A Rede Galiza Non se Vende
acolle calquera colectivo que
asuma que o país vai mal
polo camiño que segue, agás
os sindicatos e partidos
políticos”
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Maneiras de combater
o cancro de colo de útero

AS ESCOLAS
DE FUNDACIÓN
EN GALIZA

Eva Estévez

O Sergas
vacinará
as nenas
de 14 anos
PACO VILABARROS

O cancro de colo de útero é o segundo máis frecuente entre as
mulleres por detrás do de mama. A vacina comercializada recentemente é unha forma máis
de prevención fronte a esta doenza pero non a única. O uso do
preservativo para evitar o contaxio, e as revisións citolóxicas
para facer o diagnóstico precoz
das alteracións celulares antes
de que cheguen a ser un cancro,
tamén se presentan como armas preventivas desta enfermidade de transmisión sexual.
O Virus de Papiloma Humano,
causante do cancro de colo de
útero, é a enfermidade de
transmisión sexual máis frecuente. Este mal, que se manifesta de xeito variábel aos dous
ou tres anos de contraerse ou
incluso aos dez, dependendo
da inmunidade de cada corpo,
pode ser transmitido por homes e mulleres afectando a éstas na forma de cancro cervical
ou de vulva e no caso dos varóns en cancro de pene e ano.
Despois do contaxio unha porcentaxe de casos cura espontaneamente pola inmunidade
propia da muller, e outra evoluciona en forma de alteracións
celulares que se poden detectar
a través das citoloxías. Estes casos supéranse dependendo do
estadío no que se atopan as lesións: se son leves ou precancerosas son curábeis; se son lesións invasoras, o tratamento e
éxito do mesmo pasa pola intervención cirúrxica, radioterapia
ou quimioterapia.
VACINA SÓ PARA CATRO VIRUS. Son cen
os virus que causan a infección
por VPH (Virus de Papiloma
Humano), e que orixinan o
cancro de colo de útero. As vacinas Gardasil, dos laboratorios Sanofi Pasteaur MSD no
mercado dende outubro pasa-

Mercedes Astray,especialista en obstreticia e xinecoloxía do Hospital Xeral Cíes de Vigo.

do, e a Cervarix, da multinacional farmacéutica Glaxion
Smith Kline, á venda dende xaneiro, aspiran a cambiar as estatísticas desta doenza. A Sociedade Española de Xinecoloxía e Obstetricia destaca que
esta vacina é un avance “bastante importante”. Sen embargo, a especialista en obstreticia
e xinecoloxía do Hospital Xeral
Cíes de Vigo Mercedes Astray,
que comparte a liña da sociedade estatal, puntualiza que
non é a panacea. “Solo prevén
por separado contra catro dos
cen virus que provocan o cancro cervical”, explica. Trátase
dos virus de alto risco 16 e 18,
causantes do 70 por cento dos
casos de cancro invasor, e os
virus 11 e 6, de baixo risco, causantes do 90 por cento das verrugas xenitais e papilomatosis
no caso de Gardasil. E os tipos
16, 18, 31, 45 e 52 no caso de
Cervarix. “Isto quere dicir que
este medicamento non prevé a
aparición desta doenza no caso no que interveñan os outros
virus restantes”, engade Astray.

Astray defende a vacinación entre as nenas e adolescentes de
entre 9 e 15 anos e a extensión
até mulleres de 26, xa que, recorda, “evita o desenrolo da enfermidade no 70% dos casos”.
Pero insiste en que a prevención tamén pasa polas revisións
xinecolóxicas anuais, coa correspondente citoloxía, tal e como recomenda a OMS, seguen
a ser a mellor arma de prevención deste mal fronte o 30% dos
casos restantes nos que non interveñen os virus mencionados.
Por outra banda o uso de preservativos preséntase como unha
das mellores barreiras de protección fronte esta infección de
transmisión sexual, que cada vez
afecta a mulleres máis novas.G

A CITOLOXÍA E OS PRESERVATIVOS TAMÉN
PREVEÑEN. Seguindo a liña da sociedade estatal de xinecólogos,

A conselleira de Sanidade,
María Xosé Rubio, anunciou recentemente que a
campaña de vacinación
contra o cancro de colo de
útero vai aprobarse este
ano. “Está pendente do
concurso público”, anunciou Xosé Antonio Taboada, xefe do Servizo de Prevención e Control de Enfermidades Transmisíbeis
da Dirección Xeral de Saúde Pública. “O que si é seguro é que se vai a inxectar
gratuitamente a nenas que
cumpran 14 anos este ano
ou a partir dun mes en
concreto”, anunciou o xefe
de servizo.
Deste xeito Galicia sumarase ás comunidades que
deciden incluír no calendario de vacinación este
composto seguindo o
acordo do Consello Interterritorial da Comisión de
Saúde Pública, no que as
Comunidades Autónomas e o
Ministerio de Sanidade
acordaron introducir a
vacina no
sistema
público
sanitario
antes de
2010.G

Vacinas a prezo de ouro
A vacina contra o cancro de colo de útero, aplaudida nos foros
científicos, está a rexistrar un
rexeitamento polo seu prezo.
Tanto Cervarix, cun custo total
de 448,98 euros dividido en tres
doses de 149,66 euros cada unha, como o Gardasil, valorada en 464,58 euros a razón
de 154,86 euros cada dose,
non están a ser demandadas

polo público pola súa carestía.
Nos cinco colexios farmacéuti-

?

UERE SABER MÁIS?
vacunavph.doctoractive.com
vacunavph.doctoractive.com
gsk.es/html/area-de-salud/cervarix
gsk.es/html/area-de-salud/cervarix.html
gardasil.com/espanol/Quien-deberia-recibir-gardasil.html

cos de Galiza coinciden en sinalar que as vendas son poucas.
“O prezo está a frear moito a
venda, aínda que as persoas que
a mercan pensan nos beneficios que a vacina ten”, explica o
presidente do Colexio de Farmacéuticos de Ourense, Xosé
Antonio Bouzo.
Respecto á campaña de difusión desta vacina, no Colexio

de Farmacéuticos da Coruña,
María Xesús Vigo, do Centro
de Información do Medicamento, sinala que non é responsabilidade das farmacias.
“É un preparado que se dispensa con receita médica.
Nós informamos aos farmacéuticos para que estean ao
día e asesoren ben ao público”, indica.G

Xosé Manuel Sarille

É

sorprendente como ás veces un pode convivir coa
súa propia ignorancia, sen interese por eliminala. A min
ocorreume durante moito
tempo coa historia da educación en Galiza. Tivo que chegar o día en que me preguntei
como aprendía a xente a ler e
escribir antes de que existise o
sistema universal de ensino.
Daquela topei coas obras imprescindíbeis de Antón Costa
e Narciso de Gabriel.
Agora Luís Obelleiro publicou
As escolas de fundación en
Galiza, sobre as funcións escolares e as persoas que entre
o S. XV e o XIX dispuxeron da
súa fortuna para instruír á infancia. A contabilización das
fontes son case sempre nun
estorbo para o lector non especializado, mais aquí incorpóranse con mestría e forman
lindas historias, como a do
fascinante Galeón de Manila,
a orixe das provincias, ou a
case cómica de Alonso Vidal
Cousiño, que nomea no testamento os sucesores dos sucesores do responsábel dunha
escola por el fundada, nunha
lista interminábel na que cita
a todos os vidais, os cousiños
e os veciños da aldea a feito.
Ou aquel que decide construír a escola lonxe da horta
para que non lle manguen a
froita os rapaces. Ou o outro
que explica desde as Filipinas
por onde corre o rego de auga
nun camiño que a obra da escola non debe cortar.
E paséanos Obelleiro por unha
galería de antepasados nosos
que merece a pena coñecer:
indianos atufados, abades temerosos de Deus, alguacís do
Santo Oficio en Veracruz, capitáns das forzas rexias. As escolas de fundación en Galiza fica
gardado no estante dos libros escollidos da nosa biblioteca.G
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A duplicidade de infraestruturas
alporiza os veciños
H. Vixande

A proximidade da celebración
das eleccións xerais do 9 de
marzo coincide coa posta en
funcionamento da autovía
Brión Santiago, que inaugurará o presidente Emilio Pérez
Touriño o vindeiro quince de
febreiro. Máis aló do cumprimento ou non do compromiso
do PSOE co BNG de non realizar actos electoralistas, a construción de infraestruturas pon
de manifesto que existe unha
demanda social deste tipo de
obras públicas. Con todo, en-

cetar a construción de calquera estrada ou vía do ferrocarril
tamén implica enfrontar protestas de veciños e plataformas
que ben reclaman que non se
execute a obra, ben que esixen
indemnizacións maiores das
que ofrece a Administración.
Nestes momentos, hai conflitos de distinta intensidade aparellados coa construción ou o
proxecto de obra no corredor
Brión Noia, no treito de Pontevedra a Curro da reforma da estrada de Pontevedra a Vilagarcía, na nova autovía que unirá

Pontevedra coa autovía das Rías Baixas e Vigo e no proxecto
de reforma da autovía de Vigo a
Porriño, entre outros lugares.
En todos estes casos hai un denominador común relacionado co conflito: a vía de comunicación transcorre por un territorio moi ocupado, circunstancia que xera conflitividade
social. É a principal causa de
enfrontamento no caso do corredor Brión Noia, mais as outras tres estradas comparten
un feito relativamente novidoso: implican a construción de

’’

A construción de calquera
estrada ou vía do ferrocarril
implica enfrontar protestas
dos veciños”

vías que duplican outras infraestruturas análogas e moi próximas. Entre Pontevedra e Curro a reforma da estrada está
concibida para dar máis cabi-

da ao tráfico de vehículos cando en menos de cinco anos estará construída unha autovía
alternativa. Entre Pontevedra e
Porriño proxéctase unha autovía gratuíta que tamén dará
servizo a Vigo, pero que inclúe
un ramal que pasa por Pontesampaio e Soutomaior en dirección a Vigo, o que leva a que
haxa dúas autovías paralelas e
alternativas á Autoestrada do
Atlántico. A reforma da autovía
entre Porriño e Vigo obvia a
existencia da Autoestrada do
Atlántico entre Puxeiros e Porriño, cuxa liberalización da
peaxe implicaría o desvío do
tránsito por esa vía, en lugar de
engadir unha infraestrutura
que divida aínda máis o concello de Mos.
A duplicidade de infraestruturas revela certa descoordinación das Administración Públicas, ademais de poñer de manifesto a ausencia dunha cultura da previsión na política de
ordenación do territorio ou
unha incapacidade para facer
cumprir as normas de planeamento. Con todo, desde o anterior Goberno albíscase que
aniña certa tendencia á planificación. É o caso das vías rápidas. No Salnés e na Barbanza
están a executarse obras para o
seu desdobramento e conversión en autovía. Trátase de intervencións que apenas provocan malestar veciñal porque
cando se proxectaron esas estradas preveuse a súa futura
ampliación. Hai quen ve na ausencia de conflito unha decisión dos poderes públicos de
realizar as infraestruturas lonxe dos núcleos de poboación,
mais trataríase dunha causa
positiva.G
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ELECCIONS XERAIS

Os socialistas vense capaces
de superar os populares en votos
O PP quere asegurar o feudo galego e o BNG
manter a representación
César Lorenzo Gil

Cada partido chega ao 9 de
marzo en Galiza con diferentes
expectativas. PP e PSOE queren
pelexar a hexemonía sobre o
electorado, sabedores de que é
nas xerais cando esa dicotomía
ten maior predicamento entre
os votantes. O BNG sabe o contrario. As eleccións ao Congreso
dos Deputados e ao Senado
proporciónanlle, polo xeral, o
seu peor resultado e a perda
dunha acta de deputado pola
provincia da Coruña complica
aínda máis a cita.
As tres forzas chegan a estes comicios coa recente referencia
dos seus resultados nas municipais do 2007. Nesas eleccións,
PSOE e BNG chegaban coaligados na Xunta e co claro propósi-

to de reeditar o bipartito nas cámaras dos concellos. O PP, en
troques, chegaba tocado tras
perder o goberno central e o galego en só dous anos e precisaba testemuñar o seu control
nun feudo que controla desde o
inicio da democracia.
No 2007, o PP logrou 655.640
votos, o 39,83 do electorado
participante. O PSOE quedou a
máis de dez puntos, co 29,94
(478.024 votos). O BNG obtivo
315.279 votos, o 19,15% do total.
Todos os aparellos dos partidos
políticos saben que facer prospeccións dun período a outro é
traballo inútil pero os vectores
de tendencia si os valoran nas
tres “cociñas”. Os nacionalistas
consideran que, por primeira
vez, os votantes galegos han

Faise difícil extrapolar dada a polarización extrema da campaña.

percibir que o nacionalismo
pode decidir en Madrid e que a
presenza do Bloque no Goberno facilita conseguir melloras

PACO VILABARROS

en investimentos e en comunicación co goberno que saia escollido. O partido que lidera Anxo Quintana obtivera no 2004

208.688 votos (o 11,37% dos sufraxios), unha cifra que lle valera
dous escanos nunhas eleccións
moi polarizadas polos sucesos
do 11-M e a fiscalización ao Goberno Aznar.
Para o PSOE, a experiencia no
Goberno e a posibilidade de
que os electores perciban a onda alta que os mantén no poder en Compostela e Madrid é
fundamental. Se hai catro anos
obtiveron 682.684 votos (o
37,19 por cento do total), agora
coidan posíbel aumentar dunha maneira espectacular os
seus apoios.
Pensan os socialistas que é fundamental para logralo comprobar até que punto segue a responder o aparello de recollida
de votos dos populares en Galiza. O PP conseguiu 865.460 votos no 2004 (o 47,15 por cento),
unha cifra que os máis optimistas pensan que se pode bater. O
presidente do partido en Galiza
coida que os votos medrarán
nas cidades, cuxos votantes
aparecen nos perfís do partido
como “os máis descontentes
coa Era Zapatero”. G

XOSÉ LOIS

CARTAS
PUNTUALIZACIÓN
DESDE BÉLXICA
Lin o artigo de Laudelino Pelliteiro do número 1.293, co título “A
refundación de Bélxica”. Case
ningún dos xornalistas que escriben sobre Bélxica sabe neerlandés, polo que practicamente todos os artigos ofrecen unha visión moi parcial da situación, exclusivamente dende o punto de
vista francófono. Unha mágoa
que esta situación se veña repetir
no caso de A Nosa Terra.
O peor é o pé de foto que
acompaña o texto. A redacción
afirma que o que a pancarta di
é Un sindicalista porta unha
camparta co lema “Solidariedade. Por causa dos nacionalistas flamengos teu pai acaba
“verde” de rabia”. Mellor é non
tentar traducir o que non se sabe que perder a credibilidade.

O que a pancarta di é “ACV
(nome dun sindicato) = solidariedade. O nacionalismo flamengo métete en sarillos... pásate aos verdes (cor dese sindicato) de rabia”. Ademais hai un
xogo de palabras que fai que se
poida entender como que os
nacionalistas flamengos actúan coma se fosen un cura, ou
sexa, dun modo paternalista.G
Xosé Sainz
(Etterbeek - Bélxica)

Á MARINA
DE LIBROURO
IN MEMORIAM
Gustaríame recordar hoxe a
unha amiga do gremio do libro
que os que visitamos a viguesa
librería Librouro temos, ben
seguro, na nosa retina e que
nos deixou esta fin de semana,
Marina Ogando Méndez.

Antón Patiño paseaba tranquilamente pola librería porque sabía
que no primeiro andar a sección
de literatura estaba atendida por
ela. Podo asegurar que o Patiño e
a Munda non tiñan de que preocuparse cando Marina rexentaba aquel mostrador.
Movíase suavemente naquela
marea de libros cun aire de seguridade e certa dozura nas súas respostas de maneira que os
que alí íamos preguntar algo
marchabamos tranquilos porque se non o tiña Librouro xa
escusabas preguntar máis.
O máis incrible é que toda a información que che daba estaba na súa cabeza, loxicamente
non existían os ordenadores,
pero non había fallo! os títulos
que lle pedías, os autores, o tipo de edición; senón os tiña
anotaba naquela carpeta negra
que aínda creo que hoxe aínda

rula por alí e sempre había resposta segura.
Marina intentou nos últimos
tempos a aventura en solitario
creando una nova librería con
ambición: “Cronos” no barrio de
Coia. Pero non foi quen de “respirar” nesta constante evolución
do mercado e non lle quedou
máis remedio que abandonar.

Esta foi a curta vida dunha libreira que non podía deixar
de selo, porque este oficio ten
algo de adición que quizais
non nos deixe ver con claridade os profundos cambios
ós que está inevitablemente
sometido.G
Fernando Fernández
(Vigo)

8-9 politica.qxd

13/2/08

12:12

Página 3

POLÍTICA.9.

ANOSATERRA
14-20 DE FEBREIRO DE 2008

’’
CHANTADA NA

PEPE CARREIRO

RIBEIRA SACRA
Susana López Abella

C

o permiso do editor, vou
aproveitar este espazo ao
que me acerco cada 15 días
para reivindicar Chantada,
como tantas veces fai o meu
veciño Pucheiro. O conselleiro
de Medio Rural e mais o vicepresidente da Igualdade veñen de presentar o Plan Global de Infraestruturas vitícolas
na Ribeira Sacra Lucense.Tras
unha ollada en profundidade,
tiro a conclusión de que
Chantada queda totalmente
discriminada no reparto de
fondos da consellaría, que debería buscar o “equilibrio territorial” no interior galego e
nunha zona onde a viticultura
denominada heroica ten un
enorme potencial. O que nos
quere vender en precampaña
electoral o bipartito é un engano para a nosa zona. Chega
mutilado e deixa pasar a oportunidade de darlle un impulso
decidido ao sector tanto na
comarca como na denominación de orixe.
O plan négalle o orzamento
necesario así como as medidas de apoio que necesita.
Outras denominacións si o
reciben, fomentado o desequilibrio. Chantada, tendo
420 viticultores censados e
sendo un dos municipios
con maior superficie e produción recibe tan só 212.171
euros. Outros concellos con
28 viticultores rexistrados reciben máis do triplo.
Por se isto fose pouco chega a
nova OCM Vitivinícola, e con
ela unha profunda incerteza
ante a repercusión negativa
que a reforma pode ter para o
sector en Galicia. O conselleiro debería aplicarse e intensificar as políticas positivas
para poñer no sitio que lle
corresponde a Ribeira Sacra,
que ten unha potencialidade
infinita pola súa beleza paisaxística, riqueza arquitectónica e é produtora duns viños
que teñen xa recoñecemento
internacional. G

ELECCIONS XERAIS: PUNTOS DÉBILES E FORTES DO PSOE

Emilo Pérez Touriño [no centro] entre dirixentes autonómicos do PSOE no mitin de Vistalegre (Madrid) o pasado domingo10.

REUTERS

O PSdeG apela ao seu traballo na Xunta
e no Goberno central para gañar
Xurxo Salgado

Os socialistas galegos están
convencidos de que o traballo
desenvolvido durante estes catro anos no Goberno central,
así como o labor feito por este
partido ao fronte da Xunta,
“son os principais avais” cos
que se presenta o PSOE as eleccións xerais do 9M.
“Ter un presidente socialista na
Moncloa e outro presidente socialista en Galicia é visto con satisfacción polos galegos”, asegura en declaracións a A Nosa
Terra o secretario de Organización do PSdeG, Ricardo Varela.
Unha valoración que se basea
nos catro anos de “'políticas sociais, laborais e de emprego”
postas en marcha polo executivo de Zapatero. “Agora temos
unha xestión que nos defende,
non coma outros”, apunta en
alusión aos populares.
Mais, para Varela, tamén hai
outra vantaxe engadida as posibilidades socialistas en Galiza e
é a “potente lista” que concorre
ao 9M polas catro provincias
galegas. “Dous ministros –a de

Pesca, Elena Espinosa, por Ourense e o de Cultura, Cesar Antonio Molina, pola Coruña–, o
secretario de Organización do
PSOE –Xosé Blanco, por Lugo–
e o voceiro dos socialistas galegos no Congreso Antón Louro,
por Pontevedra–”, engade.
Precisamente, o PSdeG está facendo valer estas dúas caracte-

’’

Se a xente non vai votar,
o PP pode gañar as
eleccións. Ese é o maior risco
que corremos”
[Ricardo Varela, secretario
de organización do PsdG].

’’

Aquí non temos a Le Pen,
pero ese campo de
ultradereita ocúpao,
perfectamente, o PP”
[Ricardo Varela].

rísticas; a súa xestión nos gobernos central e autonómico e
a candidatura presentada. Nas
últimas semanas a presenza de
Espinosa, Molina e Blanco en
Galiza é case constante e vai
acompañada de anuncios,
medidas e defensa do traballo
realizado en Madrid durante
estes catro anos. Tamén Touriño incrementou os actos oficiais con inauguracións e colocacións de primeiras pedras.
As perspectivas de cara ao 9M
son “moi boas”. Con todo, os
socialistas tamén teñen os seus
temores. O principal, que a
xente non vaia a votar. Por iso,
lle piden aos afiliados e simpatizantes que se mobilicen, que
percorran “todo o país recuncho a recuncho” e que se manteñan “sempre activos”.
“Se a xente non vai votar, o PP
pode gañar as eleccións. Ese é
o maior risco que corremos”,
asegura Ricardo Varela. Para
iso, os socialistas xa teñen remitido circulares internas para
mobilizar os seus. Nada queda
fora desta estratexia, dende os

anuncios electoralistas aos ataques dialécticos, pasando polo
control das mensaxes na rede.
As últimas enquisas non teñen
achegado datos excesivamente
esperanzadores. A diferencia
entre o PSOE e o PP reduciuse a
2,9 puntos. Unha situación que,
dende a sede do Pino, explican
pola apelación do líder do PP,
Mariano Raxoi, aos “instintos
máis básicos” dos españois; o
“medo” aos emigrantes, o “perigo” de ETA e a mala situación
económica. “Son mensaxes
que ocultan unha profunda
fractura social”, asegura Varela
quen apunta que, con este tipo
de mensaxes, o Front Nacional
de Le Pen conseguiu case o 25%
dos votos hai catro anos.
“Aquí non temos a Le Pen, pero ese campo de ultradereita
ocúpao, perfectamente, o PP”,
asegura Varela. Fronte a esta
estratexia, os socialistas contraatacan invocando os dereitos sociais, a igualdade entre as
persoas e o dereito é educación, sanidade e vivenda de todos os españois.G
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Francisco Jorquera, candidato do BNG pola Coruña

‘A presión do PP está facendo que o PSOE se
repregue cara posicións cada vez máis centralistas’
Perfecto Conde
Pepe Ferrín [FOTOGRAFÍA]

É

desde hai anos,
unha das persoas
clave da organización do BNG. Senador na última lexislatura, Francisco Jorquera encabeza agora a lista ao Congreso
dos Deputados pola provincia
da Coruña. Nesta entrevista debulla as perspectivas que abren
as eleccions do 9 de marzo.
Cal é a importancia desta cita
electoral?
Por primeira vez danse condicións reais para termos a chave
na política estatal e para que o
BNG sexa unha forza con capacidade de influencia nesa política. Estamos perante unha
grande oportunidade.
Como hai que usar a chave de
goberno que vostede albisca?
Se o BNG é chave na vindeira lexislatura, esa condición ha ter un
duplo valor. Un BNG decisivo en
Madrid é unha garantía de que
non se vai producir un retorno
ao pasado na política estatal. E
non só iso, tamén vai servir para
darlles un impulso máis decidido a políticas de profundización na democracia, de extensión de dereitos cívicos e a políticas económicas orientadas a
atender as necesidades da maioría social. Un BNG decisivo en
Madrid vai ser a forza política
que asegure que Galiza sexa respectada e que os nosos intereses

non só estean ben defendidos
aquí senón que sexan tamén
atendidos na política estatal.
Fala de evitar un retroceso e
unha recentralización políticos, hai realmente perigo de
que iso suceda?
Haberíao se gañase as eleccións
o PP, algo que o BNG nin desexa
nin acredita que se vaia producir.
Pero tamen hai ese perigo se goberna o PSOE sen a necesidade
de pactar con forzas políticas que
contrapesen algunhas tentacións recentralizadoras do PSOE.
O PP formulada unha proposta
de reforma da Constitución para
ampliar as competencias centrais e recortar as autonómicas. É
responsábel de que Galiza aínda
non teña novo estatuto. O PP está
lanzando unha campaña galegofóbica, baseada na mentira e
na manipulación para facer ver
que os dereitos dos castelán-falantes están en perigo. Temos a
experiencia do que representou
o período de José María Aznar,
pero tamén existe a comprobación de que a presión do PP está
facendo que o PSOE se repregue
cara a posicións cada vez máis
centralistas. O propio secretario
de organización socialista, Xosé
Blanco, deu por pechado o proceso autonómico. De darse iso, a
gran prexudicada sería Galiza,
país que non ten aínda novo Estatuto como froito do bloqueo
que lle puxo o PP, mentres que
outras comunidades, e non só
Cataluña, reformaron os seus.

’’

O PP está lanzando unha
campaña galegofóbica,
baseada na mentira
para facer crer que
os dereitos dos castelánfalantes están en perigo”

’’

O secretario de organización
socialista, Xosé Blanco,
deu por pechado o proceso
autonómico. De darse iso,
a gran prexudicada sería
Galiza, que non ten
aínda novo Estatuto”

Que importncia pode ter a actitude que adoptou a Igrexa Católica a través da súa Conferencia Episcopal?
Estanse producindo actitudes e
feitos que parecen retrotraernos
a tempos que coidabamos superados. Un deles é a inxerencia da
xerarquía eclesiástica na vida pública para intentar ditarlle ao
conxunto da sociedade normas
éticas e morais conformes a
unha crenza particular. O BNG é
respectuoso con todas as crenzas, pero o Estado ten que ser
laico, aconfesional, e as crenzas
forman parte do ámbito privado.
Non se pode aceptar que, dende
unha instancia eclesiástica, se
pretenda intervir na vida pública

para determinar como ten que
organizarse esa vida. Esa política
é avalada e alentada polo PP,
pero tamén se constata que o
PSOE, en vez de manter unha
posición firme e democrática de
defensa dun Estado laico, moitas
veces o que fixo foi repregarse.
Fronte a iso, o BNG cre que hai
que revisar os acordos entre o Estado e o Vaticano do 1976, máis
propios dun Estado confesional
e dun período político anterior
que dun sistema democrático.
Se o PP fose a primeira forza
votada o 9 de marzo, existe algunha posibilidade de que vostedes acaden acordos con Mariano Raxoi?
O BNG descarta darlle apoio de
investidura a Mariano Raxoi. E
descarta un acordo estábel de lexislatura co PP. Pero non por un
atavismo. Somos unha forza que
considera que en política é bo
dialogar con todos. Iso é o que
demanda a sociedade, pero descartamos apoiar o PP porque as
súas formulacións están hoxe
nas antípodas das do BNG.
E con Zapatero? Que posibilidades de acordo ve con el?
Sempre vai depender da correlación de forzas que resulte das
eleccións. Tamén do acordo
programático que se constate
nunha negociación postelectoral. En calquera caso, o BNG ten
a mellor disposición a colaborar
nunha serie de compromisos
que permitan avanzar en políticas democráticas e sociais ambi-

ciosas. Quero lembrar que, na lexislatura que rematou, o BNG
tivo unha posición crítica, pero
de colaboración no que entendeu que era un avance. Apoiou, e
mesmo mellorou a través de
emendas, a Lei de Dependencia.
O apoio do BNG foi decisivo
para que prosperase a Lei de
Memoria Histórica ou a lei que
recoñece o matrimonio entre
parellas do mesmo sexo. Podería
falarlle do apoio aos orzamentos
dos últimos anos.
Onde sitúa os grandes retos da
próxima lexislatura estatal?
En que Galiza teña unha forza
decisiva para evitar que as políticas de Estado freen o desenvolvemento do noso autogoberno
e, polo tanto, que permitan completar a transferencia de competencias aínda pendente e que
son tan importantes como as de
salvamento marítimo ou tráfico
e seguridade vial. Ou en que haxa
un sistema que garanta a suficiencia financeira mediante
unha Axencia Tributaria propia.
En asegurar unha política de investimentos do Estado que contribúa a salvar a débeda histórica,
en particular en materia de infraestruturas. Políticas de Estado
que non sexan un freo a que os
galegos podamos deseñar políticas propias que nos permitan desenvolver os nosos sectores produtivos. Asegurármonos, en fin,
de que se vai avanzar na profundización democrática e na extensión de dereitos.G

‘Non hai razón para que o voto emigrante non sexa en urna’
Cando hai eleccións sempre
se fala do voto emigrante. Hai
novidades sobre o tema?
A situación á que se chegou co
mal chamado voto emigrante
está adquirindo unha dimensión de auténtico escándalo antidemocrático. Non é de recibo
que aínda se siga votando baixo
unhas fórmulas que permiten
todo tipo de manipulacións e
que non garanten o carácter libre e secreto do voto. Non hai
ningunha razón que xustifique
que, a día de hoxe, o voto aínda
non sexa en urna. O único que o
explica é a falta de vontade dos

partidos que están no goberno
central en cada momento.
Pero, ao mesmo tempo, hai que
revisar outras moitas cuestións
relativas a este tema. En primeiro lugar, hai que regular o
alcance do dereito ao sufraxio.
En ningún Estado do mundo,
agás o español, unha persoa
que teña dupla nacionalidade
pode votar simultaneamente
nos procesos elecctorais de
dous Estados. A dupla nacionalidade, no que lle atinxe ao dereito de sufraxio, enténdese
como unha reserva de dereitos.
Se ti naciches en Venezuela, vi-

ves e votas en Venezuela, o feito
de ter dupla nacionalidade significa que, cando retornes, podes exercer plenamente os teus
dereitos políticos no Estado español sen necesidade de ningún trámite, pero nunca votar

’’

En ningún Estado do mundo,
agás o español, unha persoa
con dupla nacionalidade
pode votar simultaneamente
nos procesos elecctoraisde
dous Estados”

simultanemente en dous Estados. Non ten ningún sentido
que, nunhas eleccións municipais, poida votar unha persoa
que nin naceu nin residíu
nunca no concello de voto, simplemente por ser fillo dun natural dese concello, mentres que
un residente que tén nacionalidade extracomunitaria non
pode votar. Iso é un disparate
dende o punto de vista democrático. O que é escandaloso
para o noso país, ademais, é
que, mentres que este colectivo
pode votar, en cambio, non se
lle tén en conta á hora de deter-

minar o número de escanos
que lle corresponden a Galiza
no Congreso dos Deputados. O
BNG vai pór como condición
que, para conformar maiorías
parlamentarias que dean soporte ao vindeiro goberno, se
leve a cabo na próxima lexislatura unha reforma en profundidade de todo o relativo ao mal
chamado voto emigrante.
Por que di mal chamado?
Porque, entre as máis de
300.000 persoas que integran
o Censo de Residentes Ausentes en Galiza, só son tal cousa
unha pequena minoría.G
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SÓ OS PARQUES
EMPRESARIAIS
NECESARIOS
Ceferino Díaz

O

Goberno ten asumido
que as empresas galegas
requiren dun espazo físico
adaptado ás súas actividades.
Precisan deste xeito de solo
dotado de auga, sumidoiros,
electricidade, alumeado e teléfono, pero tamén novas tecnoloxías da información e comunicacións axeitadas con
vías principais que faciliten o
acceso a grandes mercados.
Parques, todos eles, que deben localizarse de xeito prioritario respondendo ás demandas existentes e, en consecuencia, nas áreas económicas máis dinámicas.
Porén, é no contorno da Coruña e Vigo onde a falla deste
solo é máis apremante, o que
dificulta o asentamento de
empresas e, máis grave, favorece a deslocalización. Á vista
do problema, recentemente
as consellarías de Política Territorial e Vivenda deron a
coñecer ambiciosos planos
de creación de solo empresarial nestas áreas, sen descoidar a creación ou ampliación
deste tipo de solo noutras zonas onde hai demanda real.
Dos criterios de racionalidade económica non fixo
gala o Goberno anterior, que
non afrontou con rigor a
cuestión de xeito que os investimentos en solo empresarial non atenderon preferentemente as demandas reais para logo solucionar as
potenciais. Non se fixo así e
hoxe contamos con amplos
polígonos empresariais en
zonas nas que non había nin
demanda real, atendendo só
ao criterio ‘político’ de facer
obras alí onde hai votos.
Como resultado, temos hoxe
grandes carencias mentres
contamos con miles de metros parcialmente urbanizados para uso empresarial en
estado de grave abandono.
Os gobernos sen ambición
de futuro acaban sendo negativos para o
país que
os sofre. G
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Os nacionalistas pídenlles
aos electores que pensen en Galiza
Xan Carballa

O nacionalismo comparece
en mellores condicións nestes comicios. A súa presenza
no goberno da Xunta dálle
unha visibilidade da que
nunca antes gozara e de feito
a personalización da campaña na figura do seu portavoz e vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, así o
pon de manifesto.
A omnipresenza de Quintana procura contrarrestar
algúns dos efectos negativos
dunha campaña ao Congreso moi polarizada polos
presidenciábeis Zapatero e
Raxoi e unhas maquinarias
que dificultan a posibilidade
de meter mensaxes nas
axendas políticas do día. Este
é o calcañar de Aquiles principal do nacionalismo galego, xunto co que ten sido
nos últimos anos un comportamento cidadán que nas
eleccións xerais tende a deixarse arrastrar pola utilidade
do voto, usada polos socialistas sen taxa no que se refire a IU, e aos nacionalismos

’’

Queremos facer
unha proposta innovadora.
En lugar de pasar un mes
pensando na Moncloa e
logo catro anos laiándonos
de que en Madrid
non lle fan caso a Galiza,
propóñovos que pensedes
durante este mes en Galiza,
e logo xa se ocupará o BNG
en Madrid de defender
os galegos”
[Anxo Quintana]

Anxo Quintana nun mítin de pre campaña en Ames.

vasco e catalán e, sobre todo
o galego. Desta volta, o BNG
puido presentarse no final
da lexislatura, como forza
necesaria para a gobernabili-

dade e mesmo con capacidade de conseguir contrapartidas negociadas en
forma de transferencias. Está
por ver o impacto dese voto

AGN

negociado a prol da ministra
Magdalena Álvarez.
De feito, a posibilidade de
ser un aliado necesario tamén en Madrid, está sendo

explotado na precampaña
polos nacionalistas. Primeiro advertindo que, nas
actuais circunstancias, en
ningún caso facilitarían o acceso do PP á presidencia. E
segunda, presentando un
decálogo de condicións para
un hipotético acordo cos socialistas, que van deixando
caer a medida que avanzan
os días. Un dos primeiros
condicionantes refírese á reforma á fondo nos seis primeiros meses de lexislatura,
do voto emigrante; outro ao
desbloqueo do sector naval
para poder competir en
igualdade de condicións.
A vinculación de todas as
mensaxes a Galiza é o
grande activo que o BNG
mantén como eixo duro da
súa campaña. Quintana expresouno nestes termos:
“queremos facer unha proposta innovadora (consistente en que) en lugar de pasar un mes pensando na
Moncloa, e logo catro anos
laiándonos de que en Madrid non lle fan caso a Galiza, propóñovos que pensedes durante este mes, até o 9
de marzo, en Galiza, e logo
xa se ocupará o BNG en Madrid de defender a Galiza e
aos galegos”.
Esa mensaxe de contraposición coa proposta de recentralización de Raxoi, tamén
serviría para tomar postura
despois das eleccións nun
hipotético relanzamento da
reforma estatutaria.G
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Raxoi, un candidato galego:
fortaleza ou debilidade?
Esther Rodríguez

Raxoi cos líderes galegos do PP, nun recente acto en Compostela.

AGN

Entre as fortalezas do PP en Galiza para o 9 de marzo, a propia
formación coloca nos primeiros postos o feito de contaren
cun candidato galego con opcións reais a presidir o Goberno
estatal. Traducido: a resurrección dun proxecto de luces e
sombras como é o Plan Galicia.
Un dos principais activos da
formación en Galiza é a capacidade de mobilización do seu
aparato, susceptíbel de mover
simpatizantes en demostracións de forza numéricas como
a que desenvolveron para o primeiro mitin de precampaña no
compostelán Multiusos do Sar.
Conservan a maioría das alcaldías de Galiza, aínda que non as
máis importantes.
O voto galego é tradicionalmente de dereitas. Aínda que as
sumas de partidos que se autodefinen como de esquerdas lle
quiten espazo aos populares, a
evolución de resultados dos últimos comicios reflicten unha
clara realidade: o PP sempre recolle máis votos ca os demais.

’’

Os comicios actuais
constitúen o segundo
caso (tras as municipais
de 2007) no que os populares exercen só labor de
oposición”

’’

Se de algo presume o PP
é de que os seus votantes
coñecen o seu programa e
posicións. Algo así como
un “todo o mundo sabe o
que pensa o PP”

Se de eleccións xerais se trata, a
liña seguida nas últimas convocatorias oscilou (cunha perda
de case 24.000 votos nas de
2004 en relación ás do ano
2000), pero situouse sempre
por riba das 800.000 papeletas.
Uns comicios abren sempre a

posibilidade, que neste caso
xoga a favor do PP, de que os
electores apliquen un voto de
castigo ante as políticas aplicadas polos seus rivais.
Se de algo presume o PP é de que
os seus votantes coñecen o seu
programa e posicións. Algo así
como un “todo o mundo sabe o
que pensa o PP”, un argumento
que enfrontan ao “desenfreo” de
pactos actuais e que os presenta
como un partido monolítico,
sen maiores bandazos.
No catálogo de debilidades, o
que eles consideran como un
paso cara arriba pode trocarse
en posición descendente. O galeguismo de Raxoi está máis que
en dúbida, polas súas propostas
pro-castelán e a súa renuencia a
falar en galego nas súas visitas.
Entre as desvantaxes máis claras destaca o feito de que
afrontan as eleccións sen ostentar o poder nin na Xunta de
Galicia nin no Goberno do Estado. Nas xerais de 2004, a situación era radicalmente diferente, mentres que os comicios
actuais constitúen o segundo
caso (tras as municipais de
2007) no que os populares
exercen só labor de oposición.
Nas eleccións xerais, os partidos no poder adoitan a revalidar triunfo na segunda convocatoria, fixándose por regra xeral uns períodos mínimos de
oito anos no Goberno.
Nesta convocatoria xurdiron
novas propostas políticas
como Ciudadáns ou UPyD
(Unión, Progreso y Democracia) que atopan o seu filón de
posíbeis votantes entre os do
Partido Popular. Malia que no
caso de UPyD o proxecto xurdira dunha ex-socialista (Rosa
Díez), os expertos estiman que
poden captar máis votos entre
posíbeis electores do PP.
Volvendo aos paradoxos dun
pro convertido en contra, o carácter monolítico do PP e a súa
diferenciación nos últimos
anos mantéñeno afastado
doutras formacións, polo que o
abano de partidos cos que
arranxar un pacto de goberno é
practicamente inexistente.
Esta situación de marxinación
e dificultade para pactar
obriga a contar con maioría
suficiente ou absoluta para
lograr a presidencia. G

14-15 política.qxd

12/2/08

21:23

POLÍTICA.14.

Página 2

ANOSATERRA
14-20 DE FEBREIRO DE 2008

’’
INVISÍBEIS E

ENPOLEIROALLEO

CONTENTOS

O MACHISMO
CONTRAATACA

O INTERESE XERAL
DESINTEGRADO

Público

Le Monde

Antón Losada
(venres 8 de febreiro)

(venres 8 de febreiro)

“‘As mulleres tamén son malas’,
esta é a nova mensaxe”, comeza
dicindo Erick Pescador Albiach
no artigo de opinión que editou
Público. “‘Os homes fixérono
mal durante anos, pero e as mulleres?, as mulleres violentan,
pero psicoloxicamente, tamén
hai mulleres que maltratan’.
Asistimos, moitas veces impasíbeis, a un neomachismo que
pretende ocultarse en mensaxes
populistas que poñen ao
mesmo nivel as tropelías machistas e as supostas accións das
mulleres”, denuncia. Así
mesmo, sinala que “o último
avance neomachista é o aproveitamento xurídico da sín-

“Que foi do interese xeral?”, “a
causa comunal desintegrada”,
reflexiona o filósofo Régis Debray no xornal parisiense Le
Monde. “A unidade gratuíta ou
desinteresada parece perdida
para ben ou para mal, os tempos
de devir colectivo enfocáronse
cara as pequenas vidas individuais”. “A utilidade pública, as
vantaxes colectivas, a vontade
xeral, a nación: son aspectos fundamentais da Declaración de
1789. Recoñécelle dereitos aos
‘membros da sociedade’, aos
homes definidos como cidadáns pertencentes a un corpo
político. No preámbulo da Carta
europea dos dereitos fundamentais, en troques, a persoa é o
centro do mundo, e a sociedade
desaparece como suxeito. Algúns pensan, con Adam Smith,
que o egoísmo duns contribúe á
riqueza económica de todos. Os
mesmos deberían constatar que
o individualismo é un sinal democrático que, traspasado un
punto, aniquila a democracia,
obstrúe as nosas cidades e
arruína até a civilización”.

Fernando Sánchez Dragó.

drome de alienación parental,
nunca recoñecida cientificamente, que consiste na ‘eventual
manipulación de nenos menores por proxenitores custodios
para poñelos en contra dos proxenitores non custodios en procesos de separación ou divorcio’.

Identifícase como unha forma
de maltrato aos menores, cando
o auténtico delito cométese ao
negarlles a capacidade para elixir
libremente con quen desexan vivir, habitualmente a nai, que é
con quen compartiron maior
proximidade”.

A ESQUERDA
E A IGREXA
El Mundo
(martes 5 de febreiro)

Fernando Sánchez Dragó admite
que non ten ningunha fe relixiosa
nin partido político. Con todo, denuncia “o habitual cinismo e demagoxia que están a armar os zapateristas e os seus corifeos tras o
que chaman intromisión dos bispos no proceso electoral”. O escritor sinala en El Mundo que “a
Igrexa é unha institución privada
e, en canto tal, pode pedir o voto
para quen lle pete sen infrinxir os
mandamentos do laicismo pola
mesma regra lóxica sen discusión
pola que poden facelo a SER ou El
País, este periódico, os Amigos da
Capa e os da Cope”. Do mesmo
xeito lembra que “liberdade de
expresión significa liberdade de
opinión. Se os do non á guerra
podían pedir a berro aberto, pancartas despregadas e sedes do PP
asaltadas que non se votase a
quen, ao seu xuízo, a desencadeara, por que non poden os bispos
pedir que non se vote a quen, na
súa opinión, propoñen e propagan desde as súas tribunas unha
moral oposta á que eles predican
desde os seus púlpitos?”.G

B

ispos e outras festas de
gardar, inmigrantes e
contratos para aprenderlles
ese costume tan español de
“no robar”–Pizarro dixit–
como proban o Lazarillo de
Tormes ou Rinconete e Cortadillo, o Grand Prix de ilegalizacións, os 400 euros de François
Zapatero ou as rebaixas fiscais
de Raxoi, que coa fichaxe de Pizarro –outra vez– máis que
unha lista semella ter pechado
o plantel de vendedores do
Corte Inglés… fixo falla que
Feixóo se metese a mensaxeiro
e levase un papeliño a México a
portes debidos para que Galicia aparecese de esguello na
campaña. É o escándalo cutre
de sempre e acabará coma
sempre: quen gañe, manipula.
Logo de anos de aturar este cerimonial, todos sabemos o
xeito de amañalo: extirpar o
mal chamado voto emigrante.
Nas democracias como é debido, a xente vota onde paga
impostos, non onde chora ao
ver documentais na tele.
O mimetismo da política galega respecto á estatal e a incapacidade para fixar unha
axenda propia faise tan asombrosa como a dos medios galegos. O voluntarismo da campaña do BNG é loábel. Pero tamén aos nacionalistas acábanos levando ao río das polémicas que van dar a Madrid. Ademais, decidir é unha idea forza
a que adoita funcionar engadirlle sobre qué e para qué.
Somos invisíbeis por ser pequenos, caer a desmán e producir, votar, protestar e foder
pouco. España sabe que Galicia sae gratis. Iso é certo.
Pero algunha culpa terá tamén esta clase política inodora, insípida e incolora. Que
en Madrid non falen de nós,
está no guión. Que en Santiago debatan tan contentos
das cousas que só
importan en
Madrid é de
Oscar. G
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O xuíz do Caso Portu imputa oito gardas por supostos maos tratos.
O xuíz de Donosti que investiga as lesións do suposto etarra Igor Portu citou a declarar o 22 de febreiro oito gardas civís que participaran na súa detención. No procedemento xudicial, o xulgado intenta discernir se o parte
médico de Portu se pode atribuír a posíbeis maos tratos ou abusos por
parte dos axentes encargados de reducilo (Na imaxe material incautado
durante a detención de Igor Portu).G

’’

SEMPRE IGUAL
REUTERS
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Raxoi saúda un grupo de simpatizantes nun mitin en Alcalá de Henares.

SUSANA VERA/REUTERS

O reformismo de Raxoi
O programa do PP
prevé grandes
cambios nas leis de
inmigración, menores
e dereitos de autor

César Lorenzo Gil

Logo de presentar as súas ofertas económicas para os comicios do 9 de marzo, os partidos
atenden outros temas sociais.
O PP, obrigado pola súa saída
desde a oposición, é o máis
ambicioso. Baixo o lema que
segue o seu presidente e candidato á presidencia, Mariano
Raxoi, “falar do que lle importa
á xente”, os temas que tiveron
protagonismo foron a inmigración, o código penal aplicado
aos menores, a plantación de
árbores e a lexislación sobre
dereitos de autor.
O programa popular é ambicioso nas reformas e diríxese aos
descontentes co “ambiente social”. A base ideolóxica das medidas presentadas até o momento é o que se podería definir
como “incomodidade na convivencia” e bebe en conceptos
explotados pola dereita en toda

Europa como a discriminación
entre cidadáns nativos e inmigrados, primar a punición sobre
a reeducación e reorientar a política de dereitos sociais cara a
outra de deberes sociais.
No tema da inmigración, Raxoi
optou por rescatar dous conceptos até agora inéditos na lexislación española moderna: a
discriminación cultural e o
axente exportador de man de
obra. O programa do PP diagnostica que España sofre o risco de acoller guetos culturais
que dificulten a convivencia e
“poñan en perigo a cultura española”. Para evitalo propón
que os emigrantes pasen un

exame de “costumes españois” e considera que os visados deben darlles preferencia
aos orixinarios de países “con
vínculos históricos con España”, é dicir, na práctica promover a inmigración desde América Latina (por idioma) e desde Europa (por relixión).
Ademais, considera que son
controlábeis os fluxos migratorios e coida oportuno cubrir a
demanda de man de obra con
“ofertas dirixidas” en distintos
países para que o inmigrante
veña, traballe e marche de novo, unha práctica que só funcionou até agora moi parcialmente en con resultados desi-

guais, xa que os provenientes
de América Latina, en moitos
casos, preferiron ignorar as ordes de retorno e quedaren como inmigrantes irregulares.
O PP tamén pretende reducir a
idade penal mínima aos 12
anos “para evitar a impunidade de moitos violadores e asasinos”, segundo dixo Soraya
Sáenz de Santamaría, unha
das redactoras do programa.
Propón plantar 500 millóns de
árbores (case cinco veces máis
do que esixen os ecoloxistas). E
formula eliminar o canon dixital, limitar os dereitos de autor
e fiscalizar os beneficios procedentes da actividade artística.G

Os socialistas, coa familia
O PSOE non precisa ser tan
ambicioso nas súas ofertas sociais. Abóndalle con enumerar as reformas da pasada lexislatura e subliñar os próximos pasos de cara ao seu próximo mandato.
Os pensadores socialistas
pensan que o piar feble destes
anos estivo no apoio á familia
maioritaria. Consideran que
primeiro facía falta ampliar

dereitos pero que esa estratexia restoulles credibilidade
entre os núcleos tradicionais.
É por iso que a batería de
promesas quere resarcir eses
colectivos. O PSOE propón
aumentar os permisos de paternidade, aumentar as vantaxes fiscais para as familias
con menos recursos por cada
fillo e vincular aínda máis a
natalidade cos beneficios,

non só económicos senón
tamén sociais. A idea base é,
por unha banda, atender certo electorado centrista crítico
con José Luis Rodríguez Zapatero. Por outra, asegurar o
beneplácito dos que, por idade (os nacidos durante o
baby boom están na trintena) e situación sociolaboral,
pensan en ser pais nos próximos anos.G

omo a canción de Los
Suaves, a estratexia da esquerda abertzale confírmase,
como diría Jose Félix Azurmendi, no axioma “de vitoria
en vitoria até a derrota final”. A
súa incapacidade para asumir
que en política cadaquén é o
que é en función dos seus votos e non do apoio que lle dea
unha organización armada leva a esta opción política ao sumidoiro socio-político. Desde
o momento de escribir este artigo até a súa publicación é
probábel que varios dirixentes
políticos máis sexan enviados á
cadea (van case 40 desde outubro), nunha roda na que Baltasar Garzón e o PSOE pretenden
demostrar que son máis duros
que o PP.
En calquera Estado europeo
sería un escándalo meter na
cadea a xente por dar roldas de
prensa ou entrevistas (niso basea os seus autos Garzón), ou
que se impida a partidos presentarse ás eleccións aínda
sendo legais (Tribunal Supremo dixit sobre ANV), pero o
problema de Batasuna non é o
PSOE, senón unha ETA que vive de costas a unha sociedade
que non acepta a súa tutela. A
vida en Euskadi segue igual a
pesar da incomodidade que
supón o goteo da kale borroka
e das bombas. Este país xa non
se detén polo que poidan facer,
que non é moito, por outra
parte.
Eles sábeno, pero non se atreven a llo dicir á ETA ou, se llo
dixeron, esta non fixo caso. Isto xa o ensaiou o PP, cos resultados xa coñecidos quizais por
iso o PSOE debería reflexionar
sobre se as ilegalizacións non
perpetuarán a dependencia
deste mundo sobre ETA. Con
Batasuna afogando, o nacionalismo democrático ve estreitado o seu camino para reclamar o que si resoa nas rúas:
a reclamación do dereito a decidir que será
negado
en Madrid, outra vez,
porque
existe
ETA.G
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O presidente e o primeiro ministro de Timor Leste salvan a vida dun
atentado. José Ramos Horta e Xanana Gusmão (na imaxe), respectivamente presidente e primeiro ministro de Timor Leste, salvaron a vida tras
un atentado o 11 de febreiro na capital do país asiático, Dili. Ramos Horta
está hospitalizado cun disparo no estómago. Os autores do ataque son
militares descontentes co goberno que xa no pasado intentaran un golpe de Estado na pequena ex colonia portuguesa.G

X. L. Franco Grande

T

amén entre as milicias
da resistencia hai corrupción no Iraq. Unha corrupción que, por agora, non
lle está dando malos resultados aos invasores. Sábese
que as milicias sunnitas de
Abu Marouf, uns 13.000
combatentes, cobran daqueles sumas que van dende os
350 dólares ao mes para os
milicianos ata 1.500 par os
oficiais.
Nun principio, eses milicianos loitaron contra os invasores. Pero agora fano contra
Al Qaeda, digamos que contratados polo Pentágono para acabar cos homes que Bin
Laden ten combatendo no
Iraq. E todo indica que lles
están sacando aos americanos as castañas do lume, facendo un traballo que eles
non souberon facer.
Os homes de Abu Marouf
ben quixeran integrarse no
exército iraquí, pero para
eles o goberno de Maliki é o
peor goberno do mundo. O
seu exército, o de Maliki, ten
trece divisións e a maioría
pertencen ás milicias xiitas
controladas por Irán. É case
imposible un entendemento
entre uns e outros.
Pero convén non facerse demasiadas ilusións: Abu Marouf xa adiantou que van
errados os americanos se
pensan que “nos poden utilizar para acabar con Al Qaeda
e logo deixarnos de lado”.
Calquera se fía de xentes como as que Abou Marouf capitanea. E calquera se fía,
asemade, dunha política como a dos invasores, montada sobre a corrupción máis
noxenta e primaria.
Pero a advertencia de Abu
Marouf pode ser inocua se
os invasores chegan, como
seguro que pretenden, a telos localizados e controlados. ¿Poderán moverse o día
que se.G

O presidente da República de Italia, Giorgio Napolitano [dereita], asina a disolución do parlamento en presenza de Romano Prodi [ao seu carón] e os altos
REUTERS
cargos do seu gabinete Enrico Letta (esquerda) e Donato Marra.

Eleccións no crebacabezas italiano
Prodi, vítima da democracia cristiá, a súa antiga
aliada, contraria a calquera reforma social
Enrique Sáez
membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

Os últimos meses teñen sido
duros para os italianos, España
vén de superar a súa renda per
cápita, segundo algunhas medicións, un sorpasso inpensábel até hai pouco. Os problemas coa xestión do lixo en Nápoles amosábanlle ao mundo
o grao de desorde do Mezzogiorno, onde sempre hai outra
maneira de facer as cousas, coa
participación da camorra, da
mafia ou da ´ndrangheta.
A caída do goberno de Romano Prodi, en medio dunha liorta monumental no Senado o
24 de xaneiro, foi consecuencia
da deserción dun micropartido, pola dimisión do seu líder
como ministro de Xustiza, collido nunha investigación sobre corrupción. Pero as razóns
van máis alá, xa que os desertores teñen unha orientación democratacristiá, con fortes vencellos co Vaticano, e apoian a
presión que este está a exercer

para recuperar presenza política e modificar, entre outras
cousas, a Lei do Aborto.
Ademáis, todos os pequenos
partidos temen unha anunciada reforma electoral para corrixir a excesiva proporcionalidade do sistema actual. O cálculo
táctico do presidente de Foza
Italia, Silvio Berlusconi, de 71
anos, que ten as enquisas a favor, impediu a creación dun
goberno técnico para cambiar
a lei, como propuña o presidente da República, Giorgio
Napolitano.
Todo isto soa a máis do mesmo: os problemas dun país
que se move nun círculo vicio-

so, até o punto de poder repetir
un goberno dirixido por un político atípico, que na ocasión
anterior (Berlusconi) adicouse
principalmente a protexer os
seus intereses diante dos medios de comunicación e a botar
terra sobre os procesos penais
que tiña abertos. O que non fixo foi mellorar a situación da
economía que, segundo a OCDE, é a máis intervida do mundo desenvolvido con regulacións, explícitas ou consuetudinarias, que agochan unha
extensa rede de intereses corporativos.
Pero Italia está a cambiar devagariño e vaise abrindo un espazo
para a esperanza. O goberno de
Berlusconi conseguiu manterse
cinco anos no poder, unha marca salientábel nun país que tivo

’’

Italia tivo 20 gobernos
con 12 primeiros ministros
dende o 1982. No mesmo
período, España tivo tres.”
20 gobernos con 12 primeiros
ministros diferentes dende o
1982 (España tivo tres presidentes no mesmo período). A principal contribución de Prodi foi
unha reforma fiscal que mellorou os ingresos do Estado e reduciu o déficit, aínda que a tea
de araña dos intereses corporativos non lle permitiu abordar a
problemática do gasto. Ademais, nos anos recentes, foron
caendo os máximos dirixentes
da mafia e da camorra, que están a perder influencia.G

Berlusconi ou Veltroni
Existe apoio popular a unha
reforma electoral e vanse
consolidando dous bloques
de centro dereita e centro esquerda, liderados por Forza
Italia e polo Partido Democrático. É mágoa que non se
puidesen realizar os cambios

nas regras de xogo antes das
vindeiras eleccións de abril,
que lle poden dar paso, outra
vez, a un goberno feble, dependente dunha coalición
complicada. Porque as optimistas previsións de Berlusconi van ter que se contrastar

coas aspiracións do novo líder do Partido Democrático,
o popular alcalde de Roma,
Walter Veltroni, un político
que representa unha xeración máis nova, aburrida do
politiqueo que está a estragar
a potencialidade do país.G
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Un neno palestino acende unhas candeas durante unha manifestación celebrada en Gaza o 10 de febreiro contra as sancións de Israel.

SUAHIB SALEM/REUTERS

Dúas Palestinas, dúas receitas
A comunidade internacional teme
que se cree un Estado islámico en Gaza
Laudelino Pellitero

A volatilización da Autoridade Nacional Palestina en
Gaza transformou as perspectivas de futuro en Oriente
Medio. A disputa militar interna prendeu os motores
para avanzar cara á instauración dun Estado islámico na
franxa palestina.
Que Hamas conquistara militarmente Gaza non significa
que conseguise máis apoios
civís. O pobo palestino fracturado en dous entes territoriais
estancos afronta o futuro con
estratexias diferentes e confrontacións militares .
A división interna traspasa as
fronteiras palestinas. Proxectouse de inmediato sobre os
actores internacionais. Israel,
que coa súa política de violencia indiscrimada cara aos pa-

lestinos, contribuíu decisivamente ao axigantamento de
Hamas, practica agora, co plácet de Washington, liñas estratéxicas selectivas con cada
unha das Palestinas de facto.
A vulneración sistemática dos
dereitos humanos, a asfixia
económica, as restricións de
movemento, os asasinatos selectivos con efectos colaterais
indiscriminados envolvidos
en sufrimento e morte que
dende hai décadas practica Israel, diríxese e acentúase cara
á Gaza de Hamas.
O primeiro ministro da Palestina cisxordana, Salem Faiad,
atópase nunha situación descoñecida na historia recente.
Dispón dun caudal de confianza do que non dispuxo,
ningún dos seus antecesores.
Os EE UU, a UE, Israel e Al Fa-

tah teñen na reforzada Hamas un inimigo común, que
pode facilitar acordos en temas que até agora eran innegociábeis.
O embrión de paz sementado
na Conferencia de Annapolis
de decembro do 2007 non ter
perspectivas de xermolar,
mais é o primeiro elemento
de negociación tras sete anos
sen diálogo. Ningunha das
partes está en disposición de
garantir propostas rigorosas.
Nin o presidente palestino
Mahmud Abbas ten o control
absoluto sobre os palestinos,
nin Ehud Olmert dispón de
estratexias eficaces.
A razón esgrimida de que
unha retirada unilateral israelí
de Gaza podería eliminar
atrancos para os procesos bilaterais de paz, quedou esnaquizada pola exacerbación das
confrontacións, logo do control de Gaza a mans de Hamas
e pola división irreconciliábel
en dúas Palestinas.

Abbas considera que o camiño da actual espiral de violencia pode acabar coas actuais expectativas, mais non

’’

O escenario é pesimista.
Se a espiral desemboca na
invasión de Gaza, o baño de
sangue tería dimensións
xenocidas e alimentaría por
décadas o odio”

’’

Salem Faiad, primeiro
ministro na Palestina
cisxordana. atópase nunha
situación descoñecida na
historia recente. Dispón dun
caudal que non dispuxo
ningún dos seus
antecesores”.

só culpa a Israel. Tamén
acusa Hamas de impedir a
consecución do vello soño
palestino de dispor dun Estado independente.
Sitiar Gaza para deixala sen
electricidade, combustíbel,
alimentos e auga co obxectivo
de promover unha rebelión
interna contra Hamas foi un
novo fracaso das estratexia israelí. Acentuar os asasinatos
indiscriminados de activistas
ou bombardeamentos dende
helicópteros que causan estragos na poboación civil reforza as autoridades locais de
Gaza, que responden con foguetes, cada vez máis eficaces
e mortíferos.
O escenario é pesimista. Se a
espiral desemboca na invasión de Gaza, o baño de sangue tería dimensións xenocidas e alimentaría por décadas
o odio. Gaza só sería unha estación de tránsito cara a un
destino definitivo final dunha
Palestina unida e islámica.G

12/2/08

21:27

Página 1

Solbes pídelle claridade á banca. O ministro de Economía e Facenda pediu que os bancos mundiais aproveiten a presentación dos seus resultados
de 2007 para "dicir cal é exactamente a situación en cada unha das institucións, porque iso daría tranquilidade ao sistema financeiro". Aínda se descoñece a contía das perdas orixinadas polas hipotecas lixo dos EEUU. G
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A fraude fiscal sitúase
entre o 20% e o 25% do PIB
Os billetes de 500 euros
representan xa en
torno ao 65% do
diñeiro en efectivo en
España
Xurxo González

Os Resentidos fixeron a súa oda
á economía somerxida nos anos
oitenta cun videoclip ambientado no entorno daquel mítico
bar Kwai madrileño. Moi preto
de ministerios e sés de multinacionais os galegos lamentaban
que ao ser “29 na casa e estar todos no paro” víanse obrigados á
venda de “biblias polas casas e
betume nos semáforos”. Na actualidade, o fraude fiscal maniféstase nunha icona ben diferente: os billetes de cincocentos
euros. O membro do Consello
de Contas de Galiza e académico Xaquín Álvarez Corbacho
indica que a desmesurada proliferación desta moeda en efectivo en España está asociada á
evasión de impostos no sector
inmobiliario.
As estimacións publicadas indican que o número de unidades
desta contía pasou de 12 millóns en 2002 a 114 en 2007, o
26% de todos os da zona euro.
Isto supón arredor do 65% do
efectivo que circula no Estado,
segundo o Sindicato de Técnicos do Ministerio de Economía
e Facenda (GESTHA). Segundo
esta organización, este tipo de
billetes converteuse no instrumento perfecto dos defraudadores, polo que consideran preocupantes estas cifras.
Izquierda Unida retomou, con
motivo da precampaña electo-

’’

Existen sobradas razóns
académicas e políticas para
manter o Imposto de
Patrimonio”
[Xoaquín Álvarez Corbacho]
Membro do Consello de Contas de
Galicia.

ral das últimas semanas, unha
reivindicación que viña facendo
ao longo dos últimos meses.
Esta formación anunciou a semana pasada que durante a
próxima lexislatura proporá un
rexistro de entidades e persoas
posuidoras de billetes de 500 euros para loitar contra a economía somerxida e a corrupción
urbanística. Máis aló da posibilidade da posta en práctica deste
sistema, a iniciativa revela a preocupación que se percibe
dende ámbitos políticos e académicos pola fraude fiscal no
Estado, que segundo as estimacións das autoridades se sitúa
entre o 20 e o 25% do PIB, cunha
tendencia ascendente nos últimos anos. O s principais ámbitos de evasión fiscal son a construción, o tráfico de drogas e a
prostitución.
UNHA CUESTIÓN IDEOLÓXICA .A evasión fiscal segue a ser, vinte anos
despois da publicación da canción dos Resentidos, un problema moi grave para a economía española. Segundo
GESTHA, os impostos evadidos
alcanzaron o ano pasado os
207.000 millóns de euros, dos
cales 8.600 se defraudaron en
actividades relacionadas co sector inmobiliario.
En opinión deste sindicato, a Lei
de Prevención da Fraude Fiscal,
que entrou en vigor a finais de
2006, controla perfectamente os
incumprimentos derivados das
rendas do traballo, pero non
serve para atallar os derivados
das operacións das empresas
construtoras e das actividades
dos profesionais liberais. En termos parecidos se expresou Javier Alcázar, coordinador executivo de Economía e Mundo do
Traballo de IU, ao indicar que as
medidas adoptadas tras a aprobación desta lei “son absolutamente insuficientes para a investigación da fraude máis
complexa, como os armazóns
societarios, o branqueo de capitais ou as operacións con orixe
en paraísos fiscais”.
A evasión fiscal puido aumentar

Os billetes de 500 convertéronse en instrumento perfecto dos defraudadores.

’’

As estimacións sitúan
a fraude fiscal en España
entre o 20 e o 25% do PIB,
cunha tendencia ascendente
nos últimos anos”

nos últimos anos porque, en
opinión de Álvarez Corbacho,
“certos sectores económicos e
políticos ganaron unha batalla
económica, pero tamén ideolóxica e política, que se centraba
na liberalización de transaccións que finalmente non foron

HERWIG-PRAMER/REUTERS

capaces de controlar”. O académico sinala que “é difícil detectar movementos en contas dentro da propia UE en territorios
como Luxemburgo ou Xibraltar
e case imposíbel se se trata de
paraísos fiscais fóra das súas
fronteiras”. G

Eliminación de impostos
Os recortes e mesmo eliminación dalgúns impostos
anunciados polos grandes
partidos nas últimas semanas
foron asociados ao reclamo de
maior control sobre a fraude
fiscal. Álvarez Corbacho
apunta que “unha forma alternativa de prometer rebaixas
impositivas sería vinculalas á
consecución de obxectivos
básicos que tiveran, ademais,
carácter compensatorio. Por
exemplo, asociar as rebaixas á
loita contra a fraude. Así, os
impostos reduciríanse en función do éxito que o Goberno
tivera nas súas estratexias contra a evasión”.

Álvarez Corbacho considera
que a eliminación do imposto
sobre o Patrimonio incidirá na
dirección contraria. “Este imposto, máis que capacidade
de recadar fondos para o Estado, ten unha función de
control sobre as fontes de ingresos dos cidadáns con máis
recursos. A partir del pódese
estimar con máis precisión o
nivel de renda de cada quen
para axustar o cobro do IRPF.
Non se pode dicir que é un imposto anacrónico, existen sobradas razóns académicas e
políticas para mantelo. En resumo, é unha vitoria legal dos
poderosos”.

A carreira de baixada da presión fiscal está no punto de
mira. Xa non entre diversos Estados (entre os países da UE do
entorno económico de España, só en Irlanda é máis
baixa), senón mesmo entre
Comunidades Autónomas
dentro do Estado. “Os
cidadáns saben o que costa
manter, por exemplo, un sistema sanitario fantástico en
relación calidade-prezo como
o que gozamos en España. E os
novos retos da sociedade,
como a aplicación da Lei de
Dependencia precisan de recursos suficientes”, sinala Álvarez Corbacho.G
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Manuel Cao

A

lbíscase unha dura e demagóxica campaña nun
contexto de desaceleración económica que en certos sectores xa é crise. Un mar de fondo desestabiliza e
acaba coa paciencia dos grupos máis febles xerando ondas de descontento que os políticos haberán de captar
pois aí está a chave da victoria. Aqueles que sexan capaces de recoñecer e canalizar os problemas reais poden
dar tal reviravolta ás enquisas que pode achegalos ás beiras da maioría absoluta dependendo do grao de movilización do adversario.
Os expertos demoscópicos andan perdidos polo elevado
número de indecisos que non confesan o voto nin sinalan se irán a votar. O discurso oficial do politicamente correcto aumenta o receo da cidadanía que se atopa con
asuntos graves que a penas aparecen na axenda nin nos
programas electorais. Ante esto, o elector desconfía duns
políticos moi mediatizados polos grupos de intereses
mellor organizados e pode irse cara a abstención desmotivado ou ser presa fácil de mensaxes demagóxicos e imprecisos pero certeiros á hora de recoñecer os seus problemas. A situación económica pode manifestarse nun
suave empioramento dos datos macro pero tradúcese
nun deterioro real de certos colectivos que vai tempo que
perciben o agripado do motor da construción e están a
trasladar xa ao consumo os seus efectos pese aos aforriños e ás tarxetas. A tendencia á marxinación social aumenta e faría ben o goberno socialista e o bipartito da
Xunta en prestar atención á situación pois corre o risco de
que o PP recolla ese descontento.
En concreto, o Partido Popular está a abanear o asunto da
inmigración que ha de darlle réditos electorais pois son
problemas reais na sanidade, educación e servizos sociais que afectan á poboación máis humilde e tradicionalmente de esquerda que vive e sufre uns atrancos que
reducen a súa calidade de vida. Á burocracia e á clase media a penas lle afectan estos temas pero xa se sabe cal foi o
caldo de cultivo e o discurso que levou á victoria de Sarkozy en Francia e da extrema dereita noutros países europeos.
Aparte desto existen colectivos perxudicados por accións
e regulamentos feitos á lixeira co obxectivo de satisfacer a
grupos afins e ter maior popularidade. Coa súa aplicación estase a xerar un amplio desánimo (cidadáns emprenyats en Catalunya) manifestado na crítica ás infraestruturas, ao funcionamento dos servizos básicos, á discriminación das axudas por razón de idade e sexo, ás consecuencias da lexislación familiar e, en xeral, no desalento
dos que se consideran discriminados por algunha razón
e están inmersos nun mercado laboral moi competitivo e
disputado cos inmigrantes.
O grupo político que capte as cuestións clave que latexan
nese mar de fondo que afecta á nosa sociedade será o que
ten máis posibilidades de ganar pois o tipo de estratexias
e medidas de política económica a poñer en marcha depende máis da orde de prioridades establecida que dos
instrumentos, moi semellantes, a aplicar. G

’’

A situación económica pode
manifestarse nun suave
empioramento dos datos
macri pero tradúcese nun
deterioro real de certos
colectivos”

Maqueta dunha planta de produción de microalgas para biocombustíbel.

As algas, biocombustibeis
de segunda xeración
Investigacións e experiencias empresariais
defenden as microalgas como a materia principal e
máis importante na futura produción
de carburantes ecolóxicos
E. Estévez

O futuro dos biocarburantes
pasa polas microalgas, que se
están a revelar como potenciais
materias primas na produción
dos combustíbeis ecolóxicos
polo seu alto potencial enerxético. A través da fotosíntese as
algas converten en enerxía química a que captan da luz solar,
usándoa para converter substancias inorgánicas en hidratos
de carbono, ácidos graxos, proteínas e vitaminas.
Estas plantas mariñas conforman os chamados biocarburantes de segunda xeración,
que se diferencian dos da primeira en que non están feitos
con materia prima empregada
para a alimentación.
Segundo os estudos de Global
Energy, consultora medioambiental especializada no asesoramento de firmas petroleiras e
comercializadoras de biocarburantes, dependente da multinacional Brent &Trading, en condicións favorábeis as algas chegan a duplicar a súa masa en
horas, polo que poden ser unha
boa alternativa fronte aos cultivos de millo, cana de azucre,
palma ou xirasol, usados para a
obtención de biocarburantes.
UN FILÓN. Os experimentos nos
que se basea esta consultora

’’

Unha hectárea de algas
pode chegar a producir máis
de 40.000 litros de
biocombustíbel ao ano,
fronte aos 500 litros que
produce a mesma extensión
dunha plantación de soia”

revelan que en condicións favorábeis unha hectárea de algas pode chegar a producir
máis de 40.000 litros de biocombustíbel ao ano, fronte aos
500 litros que produce a
mesma extensión dunha plantación de soia. Outra das vantaxes das microalgas é que se
recollen a diario, polo que non
interfiren na cadea alimentaria
humana fronte á colleita anual
dos cultivos enerxéticos tradicionais. A isto hai que sumarlle
o seu alto aproveitamento pode extraerse até o 70% de
aceite delas-, e que reducen as
emisións de CO2 á atmosfera.G

A Chlorela úsase na
depuración de augas
Aínda que os expertos non
falan dunha especie que optimice a obtención de biodiésel, entre as potenciais candidatas figuran algas de auga
doce ou salgada como Scenedesmus obliquus, Scenesdesmus dimorphus, Chlamydomonas rheinhardii,
Chlorela vulgaris ou Dunalliella tertiolecta. Algunhas
destas especies, como a Chlorela xa se utilizan en procesos como a depuración de
augas industriais, tal e como
apunta o investigador científico do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, Xosé
Franco, quen sinala que as
microalgas xunto con certo

tipo de bacterias tamén se
usan nas estacións depuradoras de augas residuais das
cidades.
Este investigador, sinala que
é na costa Mediterránea
onde se están a facer experimentos cos cultivos de microalgas para a obtención de
biocombustíbeis.
Os cultivos poden facerse de
distintos xeitos: dende balsas
en forma de canal a ceo
aberto ou cubertas simulando invernadoiros, até os
bautizados coma fotobiorreactores, un sistema pechado
de alto control en tubos de
plástico ou cristal, tanques
ou sacas de plástico.G
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Inditex entrará o próximo ano en Corea, Ucraína, Exipto e Montenegro. Ademais destas novidades para 2008, o grupo anunciou que apostará
polo mercado asiático co crecemento en China e Xapón. A primeira apertura en Seúl está prevista para o próximo mes de maio. G
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Amancio Ortega.

A CIG supera a CCOO e convértese
na segunda forza sindical galega
UGT mantén o liderado pero continúa
a diminuír a porcentaxe de delegados
Xurxo González

O proceso de eleccións sindicais
2004-2007 non foi moi satisfactorio para Comisións Obreiras.
De ser o segundo sindicato,
cunha vantaxe de máis de catro
puntos porcentuais en canto a
número de delegados sobre o
seguinte, pasou a ocupar o terceiro posto moi preto da CIG. O
sindicato nacionalista e UGT interpretan de xeito diferente as
cifras resultantes. O primeiro resalta a gran subida acadada (dos
maioritarios, é o único sindicato
que incrementa a porcentaxe de
delegados). O segundo incide
en que continúa a ser o maioritario en Galicia, e que dobrou a
distancia que o separa do segundo (de 1,5% a 2,8%).
Os datos oficiais veñen a confirmar o avance do sindicalismo
nacionalista. Elixíronse 19.695
delegados, en torno a un 13%
máis que no proceso anterior. A
CIG incrementou a súa representación en 1.034 delegados o
que supón un notábel avance
do 22,5%, mentres que UGT e
CCOO aumentaron os seus representantes en 583 e 261, respectivamente.

Aínda que polo momento UGT
conserva o liderado entre os
sindicatos en Galiza, que mantén dende 1986, confirmouse a
súa tendencia decrecente. En
1999 o 33,3% dos delegados
pertencían a esta formación, en
2003, o 31,9% e en 2007 o 31,4%.
DISTRIBUCIÓNSECTORIALETERRITORIAL.
Se atendemos a datos máis pormenorizados, UGT recibiu a
confianza dunha maioría dos
traballadores en 9 das 15 comarcas galegas (A Coruña, Barbanza, Cee, Lugo, Lemos, Valdeorras, Ourense, Deza e
Arousa) e 3 das 4 provincias (A
Coruña, Lugo e Ourense). Por
sectores, este sindicato é a forza
maioritaria en Ensino, Comercio e hostalería, Servizos, Alimentación, Transportes comunicacións e mar.
En canto á CIG, sitúase como
primeira forza n’A Mariña,
Ferrol, Vigo e Santiago de
Compostela, e nos sectores de
Mar, Metal e Sanidade. Ademais foi a central máis votada
na provincia de Pontevedra.
CCOO sitúase como o sindicato maioritario nas comar-

Suso Seixo secretario xeral da CIG

AGN

cas de Verín e Pontevedra.

’’

A CIG conseguiu 1.034
delegados máis
o que supón un incremento
22,5% máis, mentres que
UGT e CCOO aumentaron os
seus representantes en 583 e
261 delegados,
respectivamente”

INTERPRETACIÓNS DISCREPANTES. Xesús Seixo, secretario xeral da
CIG atribuíu o ascenso do sindicato que lidera a que “nós
representamos un sindicalismo galego, reivindicativo,
de base, participativo e independente do poder. Nós non
estamos a firmar subas salariais do 2% que consolidan a

perda de poder adquisitivo.
En resposta á referencia de
Seixo ao Acordo de Negociación Colectiva, no que se toma
como principio a moderación
salarial, Xosé Antonio Gómez,
secretario xeral de UGT-Galicia, contestou que os resultados manteñen á central como
líder, “o que demostra a confianza depositada polos traballadores en nós”.G

Axudas a explotacións agrarias respectuosas coa natureza
H. Vixande

As explotacións agrarias ou
gandeiras que realicen unha actividade respectuosa co medio
ambiente e a sociedade e estean
orientadas cara sistemas produtivos viábeis, poden asinar
coa Consellaría de Medio Rural
un Contrato de Explotación
Sustentábel e beneficiarse dunhas axudas que poden chegar a
24.000 euros anuais por explotación. O obxectivos son a mellora da renda, a calidade na
produción, a mellora da xestión
do territorio e a fixación de poboación no medio rural.
A Consellaría de Medio Rural
considera que “historicamente

as explotacións galegas recibiron un nivel de axudas directas
notabelmente inferior ao doutros países do noso contorno”,
nunhas condicións nas que hai
“limitacións” na “política de
prezos e de mercado” que non
permiten “modificar substancialmente esta situación”. Ante
unha conxuntura adversa, a Administración vai “utilizar os instrumentos da política de desenvolvemento rural para mellorar
a viabilidade das explotacións”.
Desta decisión implica subvencionar a actividade agraria sustentábel, cunha dotación orzamentaria de 150 millóns de euros até o ano 2013. “Esta cifra

Alfredo Suárez Canal.

’’

AGN

A dotación orzamentaria é de
150 millóns de euros até 2013

multiplica por sete a contía que
tiveron ao longo do período
2000-2006 as axudas de características similares”, sinala a Consellaría que dirixe Alfredo Suárez Canal (BNG).
As explotacións que asinan o
Contrato Sustentábel coa Consellaría de Medio Rural asumen un compromiso de cinco
anos de duración que inclúe levar un caderno de explotación,
contar cun sistema de asesoramento autorizado, realizar
unha contabilidade básica e
cumprir os requisitos de saúde
pública, sanidade animal e vexetal, de medio ambiente e de
benestar animal.

A través do Contrato de Explotación Sustentábel canalizaranse axudas na produción de
variedades autóctonas vexetais
en risco de erosión xenética
como as castes vitivinícolas autóctonas, o control e a produción integradas, a agricultura e
gandaría ecolóxicas, a loita contra a erosión, o mantemento de
razas autóctonas puras en perigo de extinción, a utilización
de recursos forraxeiros e o benestar animal.G

?

UERE SABER MÁIS?
http://mediorural.xunta.es/convoca/mostrar.php?id=575&idtema=6
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O galego Vidal fai soñar o Elxe. O adestrador de Portosín David Vidal
volve demostrar que ten a segunda división moi controlada. Se no pasado
ascendeu co Murcia, arestora tenta a xesta co Elxe, un club preparado durante un lustro para a primeira división e que, xustamente o ano no que menos esperanzas tiña, vese terceiro tras gañarlle ao Spórting de Xixón. Ao seu
mando ten Vidal a Iago Iglesias, o coruñés cedido polo Deportivo da Coruña.
Máis información en www.anosaterra.com.G

COPA DE ÁFRICA 2008

O éxito do fútbol menos ‘europeo’
Exipto revalida o seu título cun xogo
táctico e sen estrelas
César Lorenzo Gil

As previsións dos medios de
comunicación e os desexos dos
axentes das principais estrelas
africanas non se cumpriron na
Copa de África 2008, que rematou en Accra, capital de Ghana,
o 10 de febreiro. As seleccións
con máis xogadores na elite
mundial non cumpriron as expectativas e volveu gañar
Exipto, un combinado exemplo do xeito de entender o fútbol con parámetros pouco europeos en todos os sentidos.
Exipto é unha selección pola
que ninguén apostaría seguindo os conceptos europeos
do fútbol. Só ten catro xogadores en ligas estranxeiras (Mohamed Zidan, do Hamburgo;
Mohamed Shawky (Middlesborough), Ahmed Hasan, do
Anderlecht; e Weel Gomaa, do
Elsailia qatarí); xoga cunha defensa de tres centrais e tres carrileiros que en realidade son
laterais de toda a vida. Xoga
normalmente con tres mediocampistas con facilidade de gol
e está considerada polos expertos como un dos equipos nacionais con maior capacidade
de tirar rédito das xogadas a balón parado.
Algunhas razóns para explicar
o éxito hai que buscalas no
Cairo. Na capital xoga o Al-Ahli
(traduciriámolo por O Nacional), un equipo de Estado, que
non oculta nin as súas boas relacións coa Administración nin
o seu papel protagonista na definición do propio combinado
exipcio. A columna vertebral
xoga nese club, o que beneficia
enormemente a cohesión do
grupo e o traballo continuado
de cara á Copa de África cada
catro anos. No Cairo está tamén a sede da Confederación

Africana de Fútbol, organizadora do torneo. Co deste ano, a
selección do Nilo suma xa seis
títulos africanos.
No seu país xa é un heroe o goleador na final, Mohamed Abuterika, de 29 anos. Até houbo
quen dixo que o extremo dará o
salto a Europa. Parece ben difícil. No Al-Ahli ten un prestixio e
un salario dificilmente igualábeis polos seus posíbeis pretendentes do norte. Outros nomes destacados neste torneo
foron o propio Shawky ou
Hosni Abdrabou (do Ismaïlia).
UN FINALISTA INESPERADO. Ninguén
contaba co Camerún na final.
Os graves problemas organizativos (sufriunos Galiza en decembro) e a falta de asentamento do seu plantel –entre os
veteranos só destaca Samuel
Eto’o. Os máis novos aínda precisan de algo máis de experiencia– apartábaos de entre os favoritos. De feito, os cameruneses pasaron segundos de
grupo, xustamente por detrás
de Exipto.
Pero contra os prognósticos,
Camerún aproveitouse da propia debilidade no choque contra os favoritos ghaneses e deu
o golpe nas semifinais. Incluso
puido vencer na final, mais terá
que sobrevivir á deshonra para
o vello Rigobert Song, que fallou na área diante de Zidan no
gol exipcio.

’’

A columna vertebral de Exipto
xoga no Al-Ahli, un dos clubs
máis importantes de África.

O exipcio Mohamed Abuterika [número 22] celebra o gol da vitoria na final do 10 de febreiro.

SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
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O Dakar trasládase a Sudamérica. Co nome de Rally Chile-Arxentina o clásico espírito do París-Dakar viaxa ao cono sur a partir do 2009. En xaneiro do
ano que vén coches, camións e motos de todo o mundo sairán de Buenos Aires destino de Valparaíso. Na imaxe, os organizadores da proba, Patrice Leclerc
(esquerda) e Etienne Lavigne, durante a presentación na capital arxentina.G
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’’

Costa de Marfil e Ghana
eran favoritos polo seu alto
número de futbolistas que
militan en grandes equipos”

Zoro [de laranxa] –Costa de Marfil– imponse ao ghanés Agogo na final de consolación.

FAVORITOS DE CONSOLACIÓN. As quinielas daban unha final GhanaCosta de Marfil. A cantidade de
xogadores destas seleccións en
Europa e a consolidación de
dúas xeracións moi potentes

en ambos os países daba por
feito que os xigantes e veciños
do golfo de Guinea arrasarían.
Pero o esforzo das grandes ligas
e certas rivalidades entre estrelas restáronlles competitivi-

dade na hora decisiva. Como
ocorre sempre, África non
aplaude favoritos, segue as
súas propias leis.
De todos os xeitos, o mal resultado non debe impedir ver o alto

BRUNO DOMINGOS/REUTERS

nivel de Ghana. Michael Essien
(Chelsea), Sulley Ali Muntari
(Portsmouth) e Gyan Asamoah
(Udinese), entre outros, son futbolistas consagrados, candidatos a lograren o Balón de Ouro.

Elefantes, faraóns e leóns
O fútbol africano aínda ten
moitas pexas e preconceptos. A
Europa chegan os tópicos de
sempre: fútbol rápido, agresivo,
físico, inocente e pouco competitivo.
Ese exotismo trasládase á propia linguaxe para definilos. ¿É
posíbel imaxinar que en cada
tres renglóns de información
sobre a selección dos Países Baixos o xornalista escribise “Os
Tulipáns”, ou “A Laranxa Mecánica”? Que pasaría con Portugal ou Inglaterra, que non teñen alcume xeneralizado? Pois
en África sucede o contrario.
Costa de Marfil son“Os Elefantes”; Exipto, “Os Faraóns”; Ca-

merún, “Os Leóns Indomábeis”; Nixeria, “As Aguias”; Angola, “As Palancas”.
Por riba de trucos para evitar repeticións, estes nomes perpetúan os mitos do colonialismo:
a selva, o escuro, as bestas… E
ocultan o funcionamento real
dun deporte de masas, moi
practicado en África pero de
imposíbel desenvolvemento
polo drama constante da enfermidade, a miseria e a guerra.
Nos países nos que se crean
infraestruturas internacionais, prímase a exportación
de talento por riba da mellora
técnica dos futbolistas. As
academias xuvenís de Bél-

xica, Francia, Suíza (e ultimamente de Romanía, Noruega
ou Dinamarca) aliméntanse
de mozos africanos. Algunhas normas da Fifa impediron que o tráfico de menores
se convertese nun rendíbel
negocio –os axentes cobraban pola transferencia de auténticos nenos que, de non
chegaren a profesionais, quedaban nos países de acollida
sen dereitos e sen diñeiro.
Pero outras leis, como a que
lles permite aos xogadores
con dupla nacionalidade escolleren selección aínda que
xogasen na categoría sub-21
cun dos seus países. Isto, na

práctica, podería supor que
un senegalés campión xuvenil do mundo aos 18 anos
acabase sendo outravolta
campión con Francia.
Na súa defensa, o presidente
da Fifa, Joseph Blatter, afirma
que se dá máis a situación
contraria. “Se vemos a estrutura social de Europa decatámonos de que son moitos
máis os nacidos en Amsterdam, Antuerpe ou Hamburgo
que xogan con Ghana, o Congo
ou Turquía que ao revés. Agás
casos especiais, é moito máis
difícil ser internacional en Europa que en África sendo xogador de elite”.G

Semellante nivel hai en Costa de
Marfil. Por nomes famosos é a
primeira potencia do continente
aínda que o nivel deportivo dos
seus cracks é algo menor do previsto. Didier Drogba e Solomon
Kalou (Chelsea), Enmanuel
Eboue e Kolo Toure (Arsenal),
Boubacar Sanogo (Werder de
Bremen) e Yaya Toure (Barcelona) son futbolistas fundamentais nos seus equipos pero custoulles ensamblárense de mellor
xeito na selección.
DECEPCIÓNS. Tamén houbo grandes sorpresas desde o punto de
vista negativo. Sudáfrica, Senegal, Tunicia e Nixeria eran equipos dos que se esperaba máis.
Os sudafricanos organizarán o
Mundial 2010 nun momento
deportivo feble. Os que pensan
que a oportunidade dese campionato vai ser aproveitada por
un equipo africano para dar
unha gran sorpresa que non
pensen neste combinado, a
non ser que mellore moito o
seu rendemento en dous anos.
Algo semellante se pode dicir
de Senegal. É unha das seleccións con máis “europeos”
pero lonxe queda o seu bo nivel
de antano.
Nixeria é un caso curioso. Os
especialistas en fútbol base
consideran a súa canteira a
máis prolífica e con mellor potencial de toda África pero os
seus graves conflitos organizativos e unha ansia desmedida
de moitos dirixentes por converter o fútbol nun substancioso negocio réstanlle competitividade.G
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Jean-Philippe Toussaint
‘Un artista non é un político,
pode observar a realidade sen ser crítico’
César Lorenzo Gil
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

J

ean-Philippe Toussaint
(Bruxelas, 1957) visitou
Galiza en datas recentes
para presentar a súa última novela, Fuxir (Galaxia), que
mereceu en Francia o Premio
Medicis 05. Autor de culto en lingua francesa, afirma que quere
que os seus libros se vendan pola
calidade dos seus textos, non pola fama de quen os escribe.
Fuxir parece unha viaxe pendular ao presente-futuro (na
China) e ao pasado (Elba), tan-

to no tempo-espazo do protagonista como nun plano xeográfico, histórico e político.
Estou de acordo pero quero subliñar que ese péndulo non está
equilibrado, desprázase moito
máis cara ao futuro na China,
que é escenario de dous terzos
da novela. Eu considero que a
China é o país do século XXI, onde agroma a modernidade dos
nosos días. Elba non representa
tanto o pasado coma a intemporalidade, aquilo que non varía. Pero, en calquera caso, non
propoño unha análise da sociedade ou da historia senón que

ofrezo unha ollada, a do personaxe, que coincide coa do narrador. Unha ollada exótica, especialmente no caso da China,
porque o personaxe está fóra
dos feitos desde o momento en
que nin entende o idioma. E iso
é unha metáfora sobre a litera-

’’

Tento ser conciso e preciso
como o teorema
de Pitágoras”

tura, que debe ser unha ollada
externa á sociedade, co suficiente distanciamento como para
poder observar sen intervir.
Nas súas novelas prima a economía de medios. En cambio,
gústalle describir todo con
gran precisión.
Dixeron de min que son minimalista. Non é certo. Eu tento
ser conciso e preciso, igual que
o teorema de Pitágoras. Esa é a
base do meu estilo desde o
meu primeiro libro, O cuarto
de baño. Quero que a miña
prosa teña aparencia de simple pero que posúa unha estru-

‘Veño dun país pequeno cunha lingua grande’
A literatura francesa, sempre
influente e poderosa na cultura universal, sofre ultima mente ataques de críticos que
a consideran demasiado afectada polo mercantilismo e o
divismo dalgúns autores.
Nos últimos 50 anos as letras
francesas foron fundamentais
na historia da literatura francesa. Vivimos o existencialismo de
Jean-Paul Sartre e Albert Camus
e logo o Nouveau Roman. Os
que escribimos agora vimos desas escolas e coido que hai unha
boa colleita de escritores que
queren avantar, tomar como
punto de partida estes movementos e evolucionar. O que
pasa é que hoxe en día os únicos
escritores que parece que destacan son aqueles que andan o
día todo a teorizar sobre a súa literatura, a confirmar e subliñar
a súa posición literaria. E outros
non entramos nese xogo. Creamos, simplemente. En Francia
os críticos chegaron a inventar o
Nouveau Nouveau Roman, cuxos expoñentes seriamos Jean
Echenoz e eu mesmo. Eu non
sei se isto existe nin me importa.
Eu escribo, non fago teoría literaria. O tempo confirmará que
nas letras francesas se están a facer cousas de valía.
Mais fóra de Francia coñecemos algúns escritores máis

pola súa imaxe que polo que
escriben.
Por iso eu lle dixen ao meu editor que non acepte ningunha
entrevista na televisión. Quero
que os meus libros se vendan
pola súa calidade literaria, non
pola cara do escritor. Porque,
ao final, os escritores que son
tan famosos poden ser moi
vendidos pero raramente son
ben lidos. A miña imaxe xa vai
no propio libro, non preciso
explotala máis. Só hai que ver
os programas de libros na televisión para saber qué venden.
De cada cinco entrevistados só
un é literato. Alí están un cociñeiro, un deportista, un presentador… cada un con cadanseu libro acabado de publicar, nun espectáculo que ten
bastante pouco de literario.
Vostede é belga pero pertence
ao sistema literario francés,
con capital en París. Aféctalle
isto á súa propia identidade?
A miña lingua natal é o francés.
Iso é algo consubstancial á miña identidade aínda que non
sexa francés. Para ese sistema
con capital en París é practicamente igual ter nacido no sur
de Francia que en Bélxica. Case
é mellor ser belga porque estás
máis perto que sendo da Provenza. Para min é unha liberación poder escribir en francés

sen o peso da nación francesa
ao lombo. Síntome moi cómodo. Veño dun país pequeno
cunha lingua grande. É ben
mellor iso ca o contrario.
Como ve a situación política
de Bélxica? Podería darse unha escisión entre francófonos
e falantes de neerlandés?
A situación é complexa e incómoda para os belgas. Recoñezo
que non sigo moi de perto a actualidade política pero penso
que non se vai producir finalmente ningunha escisión. E iso
é así porque o país ten un plus

’’

Os escritores que son
tan famosos poden ser
moi vendidos pero
raramente son ben lidos”

de estabilidade grazas á UE e
penso que esta crise, que xa dura moito tempo, vai ter unha
saída non dramática. Hai que
pensar que os únicos que falan
de independencia de Flandres
son os nacionalistas flamengos
de partidos de ultradereita que
combinan ese discurso secesionista cunha ideoloxía profundamente xenófoba. De todos os xeitos, recoñezo que se
eu fose un escritor de expresión
neerlandesa sufriría máis presións políticas para tomar unha
postura clara neste sentido.
Que libro está a ler agora?
Veño de rematar un ensaio de
crítica literaria de Pierre Bayard
(L’affaire du chien des Baskerville) sobre a interpretación da
novela O can dos Baskerville,
de Arthur Conan Doyle. Boyard
considera que Sherlock Holmes non adiviñou quen foi o
asasino. Xa fixera o mesmo coa
novela O asasinato de Roger
Aykroyd, de Agatha Christiee
tamén co Hamlet, de William
Shakespeare. Valéndose da psicanálise acaba dándolles a volta aos argumentos que levaron
os autores a consideraren como culpábeis persoas inocentes. Boyard arestora ten a mesma forza como ensaísta que no
pasado tiveron Gilles Deleuze
ou Michel Foucault.G

tura definida e un discurso elegante. Estas calidades están
presentes en toda a miña obra.
Dixo vostede que hoxe xa non
se pode escribir como nos tempos de Honoré de Balzac. Cales
son entón as referencias oportunas para un escritor actual?
Un escritor de hoxe en día ten
que analizar o mundo de hoxe
en día, incluídos os obxectos,
tales como o teléfono móbil, a
televisión e outros que se poden considerar nómades. E ese
compromiso debe asumilo o literato aínda que considere que
o mundo de hoxe non é tan bonito como foi no pasado. Con
isto non digo que renuncie á
tradición, que me queira desmarcar dos escritores de onte.
Pero hai que tratar os temas de
hoxe en día cunha linguaxe actual. Debemos ser conscientes
de onde vimos e actualizar a
lingua literaria, facela avantar.
A miña editorial é a mesma que
publicou as grandes obras daquel movemento chamado
Nouveau Roman. Este feito é
coma unha metáfora da miña
propia consciencia de que eu
estou escribindo despois dese
movemento. Un autor non pode ignorar que antes ca el escribiu James Joyce, que houbo toda unha serie de vangardas que
nos afectan, que nos impiden
facer como que non sabemos e
tentar modelos do século XIX.
Hai autores que optaron por
iso, por non darse por informados e repetir modelos vellos. Eu
opto polo contrario, algo que xa
defendía Alain Robbe-Grillet
hai varias décadas.
O seu estilo é unha aposta puramente estética ou é a que lles
cómpre aos argumentos que
novela?
Estilo e tema van ligados. En
Francia hai escritores moi famosos que apostan polo formalismo puro. O único que lles
importa é o cómo se narra. Outros buscan temas poderosos
pero escriben sobre eles sen
deixarlles a súa persoal impronta. Eu podo colocarme
nun camiño intermedio. Interésame a forma pero tento
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equilibrar a busca estética co
interese polos temas que abordo nas miñas novelas.
Estudosos da súa obra destacan tamén como vector co mún nestes anos a imposibilidade dos personaxes de avanzaren, a atracción que sofren
pola nada. É iso nihilismo,
frustración…?
Eu coido que os meus personaxes son pasivos, simplemente. Prefiren ollar a vida sen
máis, tentan non modificala.
Consideran que a vida é tan
forte que debemos conformarnos con vivila. E este punto de
vista, como dixen ao primeiro,
une os personaxes co propio
autor. Un escritor debe tomar
distancia, debe arredarse para
non intervir e poder observar.
Pódese ser observador sen ser
crítico?
Pódese. É o que diferencia os
artistas dos políticos.G

CULTURA.25.

‘Non me gusta que me chamen novelista,
son un artista, por iso tamén fago cine e fotografía’
Novos autores opinan que a literatura actual debe buscar a
mestura con outros xeitos de
expresión, rachar as limitacións do texto como campo da
arte. Vostede é cineasta. Incluso adaptou obras súas para a
pantalla. Faino con este obxectivo de ampliar as posibilidades
de expresión?
Interésome por moitas formas de arte pero antes de nada son escritor, ou escritorartista, se se quere. Non me
gusta que me chamen novelista, aínda que faga novelas
porque coido que é un termo
excesivamente limitado. Pero a miña condición de artista lévame a expoñer fotografías, a facer cinema, non co-

mo xeito de completar a literatura senón porque me gusta o que me ofrecen esoutras
disciplinas.
Aínda así, a fotografía da edición galega da novela (tres
persoas nunha moto) fíxoa
vostede na China e cu riosa mente hai unha escena idéntica na novela.
Neste caso, pasou o seguinte:
Eu fotografei esa moto na
China e cando estaba a facer
a novela decateime de que
quería que iso que eu vira
aparecese por escrito. É
máis, baseeime nesta imaxe
para describir a forma do
casco, por exemplo. Mais
non sempre ocorre así. Na
anterior novela, Facer o

amor, a acción transcorre no
Xapón. Logo de publicar o libro viaxei alá e fixen fotos
nos lugares que eu imaxinara
cando escribía.
Por que decide sentar e po ñerse a escribir unha novela
concreta?
Non teño un método ordinario. Cada libro é distinto.
Si podo explicar o esquelete

’’

O que me leva a escribir
unha novela é o decorado,
o lugar onde vai transcorrer”

do proceso porque polo xeral sempre é o mesmo. O que
me leva a escribir unha novela é o decorado, o lugar
onde vai transcorrer. No caso das últimas dúas novelas
cheguei aos argumentos
despois de estadías longas
no Xapón e na China. Primeiro teño unha imaxe, logo
unha reflexión. Para madurar ambas as realidades necesito illamento. Podo pasar
un mes, mes e medio concentrado no que vou escribir, tomando notas. É despois dese camiñar que teño
na mente a novela que quero
escribir e vouna facendo,
sempre dun xeito irregular
pero sen perder o hábito.G
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TRIBUNA I Xán M. Estévez.
Crítico musical.

VOCES CEIBES, PASARON CORENTA ANOS
En maio de 1967 o cantautor
Raimon, representante valenciano da nova cançó catalana, dera un recital en Santiago ante un público universitario ateigado de coches
policiais –os grises daquela–,
que habían de manter a orde
represiva da época que tocou
vivir até ben pasada a década
dos setenta. Apenas un ano
despois, aquel acto estableceu unha relación de causaefecto, pois o 26 de abril de
1968, na Facultade de Medicina da Universidade compostelá se presentara un incipiente fato de cantautores
galegos con nome propio: Vicente Araguas, Benedito, Xerardo Moscoso, Guillermo
Rojo e Xavier G. del Valle. Estamos a referirnos a Voces
Ceibes, nome colectivo que
máis tarde sería ampliado
coa presenza de Miro Casabella, cantor residente entón
en Barcelona e que se uniu
aos anteriormente citados na
presentación oficiosa daquel
movemento o 1 de decembro do mesmo ano no cine
Capitol da futura capital galega, co poeta Manuel María
como introdutor. Antes da
súa disolución como colectivo a finais de 1974, aquelas
voces foron ampliándose sucesivamente coa posterior
incorporación de novos colegas como Suso Vaamonde ou
Bibiano.
Un dos protagonistas daquela aventura, Araguas, contrastaría posteriormente no
libro titulado precisamente
Voces Ceibes –Xerais, 1991–,
a desigual realidade que
compartían cantores galegos
e cataláns: “Non tiñamos textos narrativos. Os nosos,
maiormente, subliñaban situacións, esperanzas, queixas, etc… pero parecían incapaces de contar historias”.
Observación relatada verbo
dun encontro con Ovidi
Montllor.
A todos eles uníaos unha teima común na defensa do
idioma galego, e na procura
de poemas para seren musicados salientaban os versos
dun Celso Emilio Ferreiro como paradigma de temática
contestataria, simbolizada en
libros coma Longa noite de
pedra, título emblemático
convertido en modelo de

cais atoparía un inmenso silencio como auditorio” (A
Nosa Terrra nº 679. 22-61995).
A represión que tocou vivir
durante aquela época dificultaba considerablemente o
espallamento do repertorio
ceibe. A maiores, aquel modelo de canción discorría
afastado de calquera referencia ao mundo do folclore, se
ben no posterior período democrático o discurso dos
cantores que permaneceran
activos foi reconducido cara
a propostas máis receptivas á
música tradicional, patente
en discos como Ti Galiza, de
Miro Casabella (1977), e mesmo no achegamento ao ámbito do folk-rock protagonizado por Bibiano en gravacións como Aluminio (1979).
Suso Vaamonde, antes do
seu pasamento no ano 2000,
artellou unha escolma discográfica na que compilaba
gravacións orixinais daqueles
pioneiros, procedentes do
catálogo da editora catalana
Edigsa. O documento sonoro, actualmente de difícil localización, titulouse Noticia
da Nova Canción Galega
(Chorima,1996). Ao tempo, o
Coro Universitario Galego de
Cartaz da presentación de Voces Ceibes no cine Capitol de Santiago. Á dereita, capas de algúns dos discos.
Barcelona dirixido por César
auditorios selectivos, tal codel Caño, realizou unha memo avaliaron posteriormente
ritoria adaptación de varios
temas daqueles cantores no
A todos eles uníaos unha teima algúns observadores do co- A represión que tocouvivir
seu disco Porgaleuzca (1996).
común na defensa do idioma lectivo en tempo real, como naquela época dificultaba
por exemplo o periodista e o espallamento do repertorio Esta sorte de relectura cuesgalego e, na procura
produtor musical Nonito Pe- ceibe. A maiores, este modelo tiona a pervivencia no tempo
de poemas para seren
reira: “…os compoñentes de canción discorría afastado dun legado condenado ao esmusicados, salientaban os
deste movemento non tiñan de calquera referencia
quecemento. Continuarían
versos dun Celso Emilio
unha
clara
intencionalidade
en activo neste século aqueFerreiro como paradigma de
ao mundo do folclore”
de
tocar
a
fibra
sentimental
las voces, caso de atopar un
temática contestataria”
do pobo, procurando apenas
público máis receptivo?
a aquiescencia dos estamenConformarémonos, pois, con
tos elitistas, intelectuais e unirenovadas versións de temas
versitarios, que eran os que
como O meu país –X.M. Capodían dar unha entidade sesado Nieto/M. Casabella–, pacanción social pola que se de- ria ao movemento”. (“Histo- que demandaban textos e radigma de visión sintética da
cantaban os representantes ria e futuro da música e a can- músicas que servían de bruí- nosa terra , rescatado para a
daquel movemento de nova ción galegas”. Ruada, S.A. do de fondo ao que se vivía música folk por Luar na
canción galega. Pola súa ban- 1980). Neste mesmo periódi- coma un cambio na historia”. Lubre, ou a xa stándard María
da, o público receptor daque- co, o músico Antón Seoane No mesmo artigo, Seoane Soliña –C.E. Ferreiro/X.G. del
la mensaxe, ben podía deca- –Milladoiro–, reflexionaba de laiábase da falla dun consis- Valle–, que permaneceu en
tarse de que a metáfora evi- vagar sobre o panorama: “Na tente público receptor a men- diversos e variados rexistros. A
denciada na obra literaria, era maioría dos casos eran musi- saxes cantadas no noso idio- reaparición de Miro co seu
toda unha referencia ao con- cadores e cantantes de urxen- ma : “penso que aínda que sa- disco Orvallo -(2004), mantén
texto social e político vixente cia sobre poemas xa existen- íse un Bob Dylan galego ce- acesa aquela teima de música
durante aquel período. Pero, tes. Aquel momento era aliacon letra propia. Unha loita
lonxe de ser asumido como do desa arte e dun nacente
contra do tempo que rexurdiun himno popular, aquela e sector social xoven, fillo máis
rá neste 2008, co gallo do coUERE SABER MÁIS?
outras cancións do repertorio ou menos concienciado da
renta aniversario daquel hisVoces Ceibes.
de Voces Ceibes viron restrin- burguesía ilustrada habitante
tórico –por varios motivos–
Vicente Araguas. Edicións Xerais.
ano de 1968.G
xida a difusión a reducidos de cidades ou pequenas vilas,

’’

’’

?
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Hai 305 anos tiña lugar
na Ría de Vigo unha das batallas navais
máis importantes da Historia. Podes ver
cómo foi na sección A Nosa Historia.
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A Nosa Historia
Os contendentes:
En 1702 iniciouse a Guerra de Sucesión
polo trono español. Francia conseguira
poñer coma Rei a Felipe V. Inglaterra, Holanda ou Alemania querían instaurar unha
dinastía afín aos seus intereses. Ao pouco
de estalar a guerra, unha flota ateigada de
prata e ouro saía de México, donde reunira durante tres anos esas riquezas, necesarias principalmente para pagar a guerra,
e que acababan normalmente nas mans
de El-Rei e dos banqueiros europeos.
Unha flota francesa acudeu a protexer os
galeóns españois, tan cheos de tesouros
que até tiveron que quitar os canóns, polo
excesivo peso.
Cando ían chegar a Cádiz, porto de entrada
das mercancías americanas, con Sevilla, a
comitiva foi avisada de que unha grande
flota inglesa e holandesa sitiaba o porto gaditano. Dirixíronse ao Norte, e acabaron por
desembarcar en Redondela.
Durante un mes estiveron descarregando
aquelas riquezas. Pero houbo que esperar
que o monarca enviara o seu “contador”
desde Madrid (o tesouro despertaba a corrupción e a avaricia de case todos), e que
o Consello de Indias de Sevilla dera o seu
permiso, de mala gana. Tiveron que requisar centos de carros de vacas dos labregos
da comarca para ir levando a prata e ouro
á meseta, reventando ás infortunadas reses polo camiño.
Chegan os ingleses
Nesas estaban cando, de volta á casa, fracasados ao non poder tomar Cádiz, a flota anglo-holandesa ten noticia en Aveiro (Portugal), onde repostaba, da situación da flota
de Indias. E a potente escadra de máis de 50
buques de guerra e outros de axuda , mandada polo almirante sir George Rooke,
puxo rumbo a Vigo.
Os franceses e españois dispuxeran a defensa das súas naves, montando canóns
en dous vellos castelos na parte máis estreita da ría (onde está a ponte de Rande
hoxe), e situando aos barcos franceses rodeando aos galeóns, na enseada de San
Simón. Nesa estreitura puxeran cabos, cadeas, barcos afundidos e madeiros, facendo unha barreira na ría á altura de
As guineas de
Vigo. Co ouro capturado, os ingleses
alcuñaron unhas
moedas ao ano seguinte, nas que orgullosamente puxeron o nome de
“Vigo” para lembrar
a victoria. Hoxe son
das moedas inglesas de máis valor
para os coleccionistas, pola súa escaseza.

Rande. Contaban con algunhas milicias
galegas reclutadas para a ocasión, mal armadas, e cos soldados franceses, para defender eses postos artilleiros.
A batalla.
Os ingleses chegaron á boca da ría, e o 23 de
outubro de 1702 lanzaron o ataque. Desembarcaron uns 13.500 homes a ambas beiras
da ría, para ir tomar os postos dos castelos
de Corbeiro e Rande. Mentras loitaban por
esas prazas, o buque Torbay finalmente rachaba a trincheira acuática e abría paso ao
resto da escadra. Ao mesmo tempo, os soldados ingleses e holandeses xa tomaran os
postos de defensa de terra, co que empezaron a tirar desde alí á flota francesa.
Diante dun inimigo superior en número (os
buques hispano-franceses sumaban uns 40)
e mellor artillado, o esteiro de San Simón e
Redondela converteuse nunha rateira. Durante horas sucedíanse as manobras de
1-As tropas inglesas desembarcan
nas dúas ribeiras.

guerra, os barcos incendiados, e as mortes
por moreas. Cando se ven sen saída, os almirantes Chateau-Renault e Manuel de Velasco ordenan incendiar os buques que
quedan en pé para que non caian en mans
enemigas. Os ingleses e neerlandeses (e tamén españois que pensan que, “de perdidos á ría”), adícanse a sacar todo o que poden dos barcos incendiados. Tiran todo ao
mar, onde se recolle o que se pode. Moitos
morren afogados nestas labores.
Resultan afundidos na ría uns 28 buques
franco-españois, e mortos sobre 2.000 homes, con outros tantos feridos. Pola outra
banda, uns 800 quedan no sitio.
Cando marcha o groso da flota cara Inglaterra, cun gorentoso botín de prata e barcos, á
altura das illas Cíes chocan dous buques e o
galeón Santo Cristo de Maracaibo vaise a pique, xunto a uns 70 homes que intentan a
toda presa estibar as riquezas, e afunden
con el.

2-Conseguen gañar as posicións de
defensa en terra.

3-As milicias provinciais (galegas) apenas tiñan armas.
Illa de S. Simón

Rande
Redondela

VIGO

4-O buque inglés Torbay rompe a
liña de defensa sobre o mar.

5-Perdida a batalla, os defensores queiman
os barcos. Algúns aínda son
apreixados.

Os tesouros dos galeóns
As cifras sobre o valor do que traía a Flota
da Prata, sobre canto foi descargado, o que
deron levado os ingleses e o que caeu ao
fondo do mar, nunca se saberán con exactitude. Había unhas cantidades “oficiais” e
outras ocultas, pois todos tentaban bulrar
ao fisco da época. En calquera caso eran cifras que hoxe, traducidas en euros, ainda
son mareantes, de centos de millóns.
O Tesouro de Rande converteuse nunha
lenda, baseada na realidade, e aínda hoxe
poucos se poñen dacordo. Hai quen cre que
moi pouco diñeiro quedou sen descargar,
ainda que sí moitos obxectos e materiais de
valor. Outros pensan que sí hai un tesouro
en diñeiro, soterrado baixo a lama da ría e
dos séculos.
Xulio Verne sacou o tema á luz na súa novela “20.000 leguas de viaxe submarina”,
onde o capitán Nemo sufragaba as súas
correrías co diñeiro que apañaba cando lle

Ilustración do libro de Xulio Verne: os buzos
de Nemo recollen o tesouro.

BULE-BULE 13 FEBREIRO.qxd

12/2/08

20:17

Página 3

ANOSATERRA
14-20 DE FEBREIRO DE 2008

facía falla nos pecios de Rande.
Pero moitas expedicións de verdade se levaron a termo tentando facerse coas su-

postas riquezas baixo o mar de Vigo. Xa
no século XVIII, e no XIX, usando as técnicas máis avanzadas da época, houbo expedicións de distintos países, desde franceses, belgas, ou de norteamericanos a
italianos, xa no século XX. Recentemente
unha empresa rusa tentou conseguir permiso para extraer restos, calculando que
podía haber uns 30 millóns de euros en
moedas. Aínda o ano pasado, un buque
merodeou as illas Cíes, parece que coa intención de localizar o Santo Cristo de
Maracaibo. Hoxe a consellería de cultura
está facendo un inventario deste e outros
patrimonios arqueolóxicos baixo o mar,

Á esquerda, expedición francesa que
tentou o rescate. Á
direita, compañía
americana para a
mesma fin. As dúas
son do século XIX.

coa intención de que ninguén veña a apañar sen control o que pertence á nosa memoria colectiva , á nosa historia.
O verdadeiro tesouro de Rande , haxa diñeiro ou non, son os propios restos dos
buques, a memoria que dan da terrible
batalla que os levou a pique, o que nos
din dunha época determinada, dunha batalla apaixoante e terrible ao mesmo
tempo. E a memoria e respeto que se
debe ás 2800 persoas, ou máis, que alí pereceron, defendendo un diñeiro e uns intereses que non eran os da maioría deles.
Comoadoita pasar, tamén hoxe en día, en
todas as guerras e batallas.
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LER É DIFÍCIL

Pasatempos

An Alfaya

er non é fácil… É un
grande esforzo, un traballo que paga a pena acometer, porque a recompensa que conleva é tamén
moi importante. Eu estou
en contra das estratexias
que pretenden transmitir a
idea de que ler é fácil. Iso supón banalizar a lectura. Ler
é difícil e custa tempo e traballo, pero vale a pena”,
afirma a escritora brasileira
Lygia Bojunga, (premio
Hans Christian Andersen1982, e premio ALMA-2004,
instituído polo Goberno de
Suecia en memoria de Astrid Lindgren), no último
número da imprescindible
Revista Galega de Literatura
Infantil e Xuvenil Fadamorgana. Eu subscribo as súas
palabras. Adoita “venderse”
a lectura como un encontro
gozoso entre o lector e o libro, e de feito pode selo,
mais só para quen soubo
educar os sentidos e aprezar as bonanzas dunha actividade pasiva, que supón
esforzo mental, exercicio da
imaxinación e invitación á
reflexión. Entregarnos a tal
cometido pode converterse
nunha agonía se temos tendencia á dispersión ou a
nosa concentración é feble.
Se ademais, o libro que nos
acae nas mans, non nos involucra-provoca-emociona-contaxia-conmoverevela ou rebela, transformándonos dalgún xeito,
entón ler supón unha tarefa
infecunda. Porque é ben difícil atopar un libro que sen
alento nos conduza ata a
derradeira páxina, que devoremos como verdadeiros
depredadores ou posesos
mergullados na súa maxia.
“Ler é difícil”, como case
todo o que ten interese
na vida ou nos fai
medrar por dentro, mais para
quen queda preso
na súa arañeira, como
di Lygia Bojunga, “vale a
pena”.G

Atopa as 7 diferenzas entre os dous debuxos.

A ver se resolves estas adiviñas!

SOLUCIÓNS:
1-A boca
2- A bolboreta
3- Un pozo.
4- As tesoiras.

‘L

1- Úsase para comer e non é prato nin culler.
2- Onte o viño, hoxe capulliño, mañá voarei como un paxariño..
3- ¿Que cousa de adiviñar é, que canto máis lle sacan menos se ve?
4- Dous irmanciños van ao compás, cos pés para adiante e os ollos
para atrás.

Perigoso encontro
O neno que tiña medo
dos robots. O robot
que tiña medo dos nenos.
Autores: Miguel Vázquez Freire (texto)

José Tomás (ilustracións)
Editorial: Rodeira

Orixinal, interesante e curioso álbum
dirixido aos máis pequechos da casa,
co que tamén os pais gozarán. Simbiose perfecta entre texto e ilustración
que nos narra dúas historias paralelas
pero converxentes nun final inevitable.
A orixinalidade radica, en boa medida,
na concepción do libro en si mesmo:
hai dous comezos, dous desenvolve-

mentos da acción pero só temos un final, que curiosamente, está no centro
do libro. Aínda que as accións sexan
paralelas, só se poden ler de xeito individual ao coincidir os seus inicios con
cada unha das tapas do álbum.
A acción desenvólvese nun mundo futuro, non moi afastado do noso, onde
se nos contan as primeiras horas do día
dos dous protagonistas, Luís e AX-B10,
dende que espertan até que saen para
a escola. No mundo reflectido os humanos conviven coas máquinas. As cidades, as casas, os habitantes son do
máis variado, con mesturas insólitas
pero, á vez, verosímiles dentro desta

realidade humano-robótica. Tanto a
aposta gráfica (que non escatima recursos como o cambio de tipografía
para enfatizar certas palabras), como a
secuencia das imaxes (explícitas e narrativas que permiten ao prelector
unha lectura visual) están en comunicación directa co lector.
Alba Piñeiro
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Lara Rozados Lorenzo

O 2007 foi un ano vizoso para
Francisco Castro: ademais de
gañar o premio Manuel García
Barros coa novela As palabras
da néboa, quedou finalista do
Premio Caixa Galicia de Literatura Infantil e Xuvenil c’O ceo
dos afogados, e agora afronta
unha nova etapa como coordinador de novos proxectos da
Editorial Galaxia.
Como recibiu o Manuel García
Barros?
Foi algo inesperado, xa que a novela era moi extensa, moi esixente, sen lugares onde parar nin
apenas puntuación. Que o xurado a valorase resulta para min
un enorme estímulo. Son ademais un firme defensor dos premios, xa que, nun panorama de
invisibilidade do libro, convérteno en centro de atención.
Como compatibilizou a escrita
de dúas novelas tan diferentes?
Unha, para público xuvenil e
ambientada no mundo con temporáneo, outra moito máis
extensa, para lectorado adulto,
situada no XVI...
Cada novela esixe un esforzo
distinto. As palabras da néboa
levoume un ano da miña vida:
escribir sobre o século XVI non
é o mesmo que falar de blogs e
hipertexto, precisa unha documentación. Despois comecei a
outra. Sempre fago, logo dunha
novela para adultos, unha xuvenil. Métome moi intensamente
en cada novela que escribo,
pero tamén, cando lle poño o
punto e final, saio dese universo
por completo.
Hai, con todo, uns temas comúns, como o dominio ou o
exercicio do poder e as súas consecuencias... sobre o planeta,
dunha parte da humanidade sobre outra. Foi consciente?
Isto descóbreo un cando leva
dez novelas publicadas, e repetindo unha serie de temas. Para
min sempre foron de interese as
relacións conflitivas en que media o poder. Ademais, sempre
me inspiro en personaxes anónimos: n’As palabras da néboa,
unha muller e un vasalo, que
daquela non tiñan voz, e n’O
ceo dos afogados, nun rapaz
que ten problemas para se comunicar. Lévome mal coas xerarquías, co poder, e iso abrolla
nas miñas novelas, nos meus
artigos xornalísticos ou no meu
blog. Agora estou nun proxecto
que non vai tanto nesa liña...
Pódenos adiantar algo máis?
Retomo un asunto moi presente nos meus primeiros libros de relatos, que é o amor.
Ocupeime del moi fragmentariamente, e agora quero miralo
dende unha perspectiva máis

Francisco Castro
‘A literatura ten que contar
o que non vén nos libros de Historia’

PACO VILABARROS

fonda, novelística.
Indo a As palabras da néboa, é
toda unha apoloxía da liber dade, da posibilidade de cambiar os destinos...
Son un romántico libertario:
todos temos dereito a crer na
utopía, na tolemia de loitar por
ela. Hai dous personaxes que o
representan: Antonio de Outeiro, que ten esa necesidade
de marchar da Europa chea de
pestes e de Inquisición, de coller o barco para un novo
mundo vexetal, onde a xente
vai practicamente espida, e a
vida de cadaquén se pode es-

cribir como un queira; e Inés
de Portugal, que ten o don da
palabra. Quero defender a través dela que a lectura é un dos
poucos camiños para a liberdade. Ela pode ter utopías porque ten a cabeza chea de libros.
Precisamente, as palabras, e o
seu poder, ás veces máxico,
son o outro gran protagonista
da novela.
Efectivamente: cando o señor
feudal, Luís da Bouza, discute
con Isabel, non ten palabras. A
dona da palabra é ela. El responde como responde o poder,
e como segue a responder no sé-

culo XXI, con violencia. Realmente é así, todos os poderes
son totalitarios, e ás argumentacións sólidas responden con violencia. De feito, sempre tiven
moitos problemas para titular as
novelas, e nesta non me custou
nada. É importante que as palabras estean presentes no título.
Destaca a importancia, a continxencia, da palabra escrita: os
libros que queima a Inquisi ción, que unha muller e un vasalo saiban ler, as cartas...
Si, de feito hai un libro que artella toda a estrutura que é Litteras. Verba Societate, palabras

para a comunidade. E tamén
destaca unha reflexión que fai
Inés nun momento determinado: non queren que leamos,
porque daquela teremos poder.
Como foi o proceso de documentación para elaborar unha
novela ambientada no s. XVI?
Foi un traballo gozoso. Rebélome moito contra a imaxe da
agonía do creador, para min foi
todo o contrario. Eu andaba a
documentarme sobre asuntos
de bruxería, para un relato breve.
Pero lendo cousas sobre a Inquisición, aparecéuseme a figura de
Isabel de Portugal, unha muller
que fose quen de levar a centos
de campesiños feudais á utopía.
Despois recorrín a máis libros
para seguir a documentarme e
conseguir esa verosimilitude.
Entre eles, a Historia da vida privada, de Phillipe Aries.
De feito, nun momento da novela afirma: “o que non conta a
Historia, ten que contalo a literatura”. Foi este posicionamento o
que o moveu a escribir?
Os libros de Historia menten
moito: a historia dos reis non é a
que me interesa, impórtame
máis a intrahistoria, a vida do
campesiñado, por exemplo. Na
vez de Cristóbal Colón, prefiro a
Antonio de Outeiro, ese home
que se bota ao mar, que cre de
certo que hai un mundo novo.
Penso que a narrativa e a poesía
tamén teñen a obriga de ocuparse desa parte da historia.
Como optou por ese estilo acumulativo, amoreando palabras,
mesturando as voces narrativas
e con tan pouca puntuación?
Quería que as palabras fosen
protagonistas, convertelas en
fluxo, río, fervenza, e dende o
punto de vista técnico resultou
difícil, esixiu un proceso de reescritura. A novela podía ser moito
máis lixeira, seguir o estilo tradicional, pero preferín estoutro:
cando quero explicar o mareo
do señor feudal ao escoitar falar a
Isabel, ao non poder coas palabras, transmito ese mareo.
Como se sitúa agora como coordinador de novos proxectos
de Galaxia?
Agradecido por que confíen en
min para esta aventura e por
ter esta posibilidade nun buque que leva tantos anos de
singradura como Galaxia. Traballarei na liña da edición electrónica e as posibilidades que
permite, no fomento da lectura... Penso que este é un momento de investigación. Non
podemos darlle as costas a internet, ás novas linguaxes. Hai
posibilidades como adiantar
parte do libro antes de que estea en papel, ou coidar a relación mútua co noso público.G
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SARKOZY E
O SANTO GRAAL
Xabier López López

A

ndan as esferas catódicas
ben revolucionadas coas
andanzas de Nicolas Paul
Stéphane Sarkozy de NagyBocsa –tal é o nome completo
do 23º presidente da República
francesa– ese aquelado bon vivant capaz de tomar, con igual
lixeireza de espírito, un avión
para mediar nun secuestro no
Chad ou un té con Carla Bruni
nas terrazas de Versalles. Con
todo, equivócanse gravemente
os que queren trasladar as cousas do francés ao campo do periodismo rosa ou aos catálogos
da extravagancia. Sarkozy non
é só Sarkozy, o vello estudante
de dereito que xa cobizaba ser
presidente nos tempos de Georges Pompidou, senón a sublimación dunha tendencia
que vén de cristalizar tras un
dilatado período de xestación,
o mesmo que a dereita pasou
nas catacumbas na espera do
bálsamo infalible que a recobrase das feridas da Segunda
Guerra Mundial. Sarkozy é ese
altofalante que non deixa de
repetir, alí por onde vai, e moitas veces sen necesidade de
abrir a boca, “xa chegou de ter
que pedir perdón polo que fixeron os nosos pais”. Sarkozy é
o unha miga histriónico símbolo desa dereita que xa se decatou de que se pode impor
unha moral sen ter que practicala; de que cabe –Sangre de
Hispania fecunda!– conseguir
o poder sen cuarteladas; de
que a ostentación, lonxe de ser
un baldón, é un efectivísimo
estímulo para os mercados; de
que a mellor maneira de acabar co legado do maio francés é
situarse alí, erguendo os lastros
na busca da praia. Sarkozy, como tantos outros neocons, é a
proba irrefutable de que a dereita perdeu o pudor. E da copa
impúdica de Sarkozy xa beberon outros moitos, mesmo antes de subirse a
un coche
de alta cilindrada.

crítica

Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ.. Sechu Sende. Galaxia.
 O castelo branco. Orhan Pamuk. Galaxia.
 Cardume. Rexina Vega. Xerais.
 Os ollos de K. Antón Riveiro Coello. Galaxia.
 O señor Lugrís... Luís Rei Núñez. Xerais.

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

NARRACIÓN.

O escritor
como
personaxe
Os ollos de K
Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: Galaxia

Antón Riveiro Coello, que nos
deixara hai pouco un excelente
padal con Casas Baratas, recolle na trama de Os ollos de K algúns motivos deses que adoitan apaixonar
os creadores.
Ben seguro
que tampouco
a todos en
idéntica magnitude, mais
poucos haberá
que non se sintan atraídos por tales tentacións. Referímonos, por exemplo, ao feito de transparentar o
propio proceso da escrita; é dicir, que a escrita vaia dando
conta de como é creada, de xeito que o termo real forma parte
tamén da ficción. E tamén a
outro menos coñecido, mais
que daría para sesudos tratados repletos de recovecos e iluminacións: a relación que se
establece entre o autor e as súas personaxes. Alén do que se
extrae da propia trama, dicímolo sabedores de que Riveiro
Coello quería, polo menos inicialmente, rematar con Suso
Paradela, personaxe central en
Homónima e através da cal Os
ollos de K establece relación,
unha conexión pouco aproveitada, se temos en conta que Suso Paradela esculca na súa
identidade porque hai outra
persoa con nome idéntico. Este
feito vén moi ben como intensificador da angustia vital en
que se acha ao empezar a sospeitar que o ficticio se volve real. Preto xa do remate, Suso Paradela conclúe que as personaxes ficticias son “a miña única e
verdadeira familia”.
Deixemos en apuntamento es-

Antón Riveiro Coello.

XAN CARBALLA

tes dous motivos que represen- dade e introduce o lector nesta
tan unha liña de lectura pre- espiral de maneira que se vai
sente na novela, subsidiaria da sentindo, con cada páxina que
acción central na que non se le, máis mergullado nela. Esta
quixo afondar. Os ollos de K concepción, chamémoslle
“envolvente” da trapreséntanos un Suso
ma, anteponse a calParadela escribindo
quera outro aspecto
ficción xornalística (e
técnico.
unha novela) na que Os ollos de K
as personaxes sofren a ten evidentes Na concepción da trama pesa considerabelextirpación dos ollos, puntos de
mente o querer artellaficcións en principio contacto coa
la de xeito que fidelice a
totalmente alonxadas novela de
da realidade mais que xénero, é, en si, lectura, e Os ollos de K
ten nisto evidentes
irán tomando aparen- unha novela
puntos de contacto
cia de reais, nunha es- detectivesca
piral inversa na que, protagonizada coa novela de xénero,
é, en si, unha novela
cantos máis datos por un
detectivesca protagoimos tendo (e o prota- escritor”
nizada por un escritor.
gonista con nós) máis
Non queremos relatise vai intensificando a
vizar a importancia
angustia: meirande
coñecemento non significa dun discurso que fidelice efectimeirande alivio ou satisfac- vamente a lectura, mais a morción, como é habitual. O mellor foloxía e riqueza do discurso
da novela, é que Riveiro Coello, novelesco é poliédrica. Vexaque abondo se ten demostrado mos. Os escritos que Suso Paracomo reputado construtor de dela publica no xornal, funciotramas, non ten neste caso pie- nan ben como anticipadores,
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constatadores e intensificadores do clima de angustia, sen
dúbida, porén, e malia que o
narrador (o propio Paradela) se
molesta en establecer as diferenzas co discurso da novela, o
lector apenas o nota porque o
rexistro léxico permanece case
sen mutacións. A creación dun
personaxe escritor adoita ser
conflitiva. O autor ten que crear
dous narradores diferentes con
estilos diferentes, recorrer á primeira persoa narrativa como
solución non ten porque ser
sempre útil. Certamente, a administración dos datos está ben
lograda e o xogo coas diferentes
alternativas de solución da trama tamén, mesmo espectacularmente se temos en conta a
ben resolta ousadía de anticipar
o remate, outra volta lembrando o xénero detectivesco máis
clásico. A maneira de contar de
Riveiro Coello ten unha clara
ascendencia clásica. Na súa escrita a adxectivación constante
e o gusto pola bimembración
(neste caso non abusa, como
outras veces das copulativas) e
oracións complexas é moi claro. Hoxe o adxectivo non é precisamente popular, e inclusive
se agradece que Riveiro Coello
se acorde del; porén aquí resulta superflua ás veces.
Con todo, o que máis se bota de
menos é a pouca profundización nas personaxes. Defínense
personalidades complexas, certamente, mais a vertixe da acción non deixa tempo a que se
relacionen, a que exploten e
contrasten esas ricas personalidades. O lector notarao, por
exemplo, cando o romanés despareza do primeiro plano e fique
como personaxe referencial.
Paul Auter, nas Viaxes no scriptorium, enfronta o tema desde
outra perspectiva. En Os ollos
de K, retómase a Kafka e O proceso, incorporándoos á trama
de xeito pertinente (escribir sobre o xa escrito sempre lle gustou a Riveiro Coello). Porén a
quen tivemos sempre na mente é a aquela personaxe de Michael Ende, que viaxaba entre
a realidade e a fantasía nunha
Historia interminábel.
Xosé M. Eyré

32-36 critica.qxd

12/2/08

22:21

Página 3

CULTURA.33.

ANOSATERRA
14-20 DE FEBREIRO DE 2008

Jazz no Principal. O saxofonista norteamericano Bobby Martínez abre o
vindeiro 16 de febreiro o ciclo Jazz no Principal que anualmente reúne nun
mesmo escenario artistas destacados do panorama internacional e aos
alumnos do Seminario Permanente de Jazz. Polo Principal pasarán ademais
o vibrafonista Arturo Serra, o trompetista Voro García e o harmonicista Antonio Serrano. Todos eles ofrecerán paralelamente obradoiros matutinos.

O armonicista
Antonio Serrano.

Señora Carme.

MÚSICA.

A señora Carme
matriarca folk
Na flor dos meus anos
Autora: Señora Carme.
Edita: Pai. [www.sracarmen.com]

Continúa confirmándose que
na nosa música de raíz, conforme avanzamos cronoloxicamente recuamos artisticamente na procura dos nosos
devanceiros, verdadeiros depositarios da
esencia étnica
que fornece
de repertorio
ás novas xeracións. Por idade e localización xeográfica, a
Señora Carmen era unha de
tantas cantoras anónimas do
rural galego, ata que participou no colectivo Malvela , e
sempre da man da súa veciña
Uxía Senlle, asumiu o reto de
gravar un disco en solitario.
Proxecto consumado o ano
pasado, que se completa coa
edición dun libreto e máis un
DVD, que contextualizan no

seu conxunto todo un docu- doiro, na eira, no pozo, no
mento vital desta cantora de muíño…”. E xa neste século
oitenta e dous anos, recupe- XXI en teatros.
rada para ben da nosa música O disco amosa a versatilidatradicional por unha morea de vocal que a Señora cantode xóvenes instrura posúe de seu, pois
mentistas que turrana súa interpretaron dela cara ao estu- O disco amosa ción o mesmo vivendo de gravación.
a versatilidade cia temas líricos coO periodista Fran
ma outros máis levocal
Alonso contribúe a
dos e vitais. Ela é en
que a señora
debullar polo miúdo
todo momento a
Carme posúe protagonista que a
o hábitat que condiciona a tan senlleira de seu,
gravación reclama,
intérprete. Entrevis- pois na
perceptible no seu
tador na sombra, evi- interpretación canto grazas a unha
dencia o que unha o mesmo
lograda produción
personaxe como a vivencia
en estudo. A maiores
Señora Carmen é temas líricos
está ben acompañaquen de dar de si coma outros
da, ben por colegas
cando é ambientada máis ledos e
conxunturais –a prono seu contexto na- vitais. ”
pia Uxía, Dulce Pontural, á marxe das sotes–, así como por un
fisticacións televisidiversificado soporte
vas que a miúdo desinstrumental maiorvirtúan o contido temente de cordas e
mático. A parroquia de San- teclados –Gustavo Domínguiñeda, no concello de Mos, guez, Paulo Borges, Rodrigo
pode ser unha de tantas alde- Romaní…– sonoridade que
as nas que o canto vén sendo ben poidera ter vida propia
un acompañante máis das ta- en calquera rexistro que se
refas cotiáns, pois como rela- prece, tanto como por suta xa no texto o propio Alonso posto a propia Señora Car“ o campo era a casa e a casa men no caso de que cantara
era o campo…” e ademais de a capela, máis a ensamblaxe
traballar “cantaba no lava- conseguida en todo momen-

’’

to semella froito dun milagre
para un afeizoado non músico, pois a instrumentación
salienta curiosamente pola
súa discreción, efectismo e a
miúdo bó gusto nos arranxos. Entre o repertorio escollido sobrancean cantos recollidos polos folcloristas
Martínez Torner & Bal y Gay,
mesturados no primeiro tema con outras recolleitas
que ben sintetiza no seu
conxunto a críbel biografía
da Cantora, non en van serve
de título á edición multimedia; a seguir, o cadencioso
Valse de pazos transmite
sentimentos dispersos de
amor e desamor; o “Canto
de seitura” é unha mostra
máis da faciana esteticista da
nosa música popular ; establece empatía cunha Asa de
vento segundo transmutación naturista rescatada da
mismísima Amália Rodrígues; Rosiña do mes de maio
patentiza a característica cecais máis común da ambiciosa produción, o agarimo
coa que foi materializada; os
amores non desexados mais
tampouco refugados son
cuestionados no ambiguo título É mentira ; menos afortunado parece o tratamento
dispensado ao poema rosalián Maio Longo, que sí vale
como despedida lúdica pero
reaviva na memoria selectiva
outras versións do mesmo
texto máis profundas e sobrias que esta última.
É como ante unha obra tan
densa como a presente non
procede deixarse levar pola
louvanza acrítica, quixera concluír con outra discrepancia
verbo do deseño tanto da portada como dalgunhas páxinas
interiores do libreto, pois a teima polas novas tecnoloxías
pode desvirtuar certas imaxes
da Señora Carmen cando non
se corresponden coa condición ancestral do seu canto,
ben que outras fotos sí reproducen fielmente o estilo da
época que lle tocou vivir, así
como o espírito xerado durante a gravación do disco.
Xoán M. Estévez

>>>

CONTADELIBROS.
Testamento de Sebald
Galaxia publica
Camposanto, obra póstuma
de Winfried Georg Sebald, en
tradución
de Catuxa
López Pato. Na primeira parte do libro
o autor lévanos a
Córsega
cunha
prosa de viaxes clásica. A segunda componse de ensaios
sobre os escritores
preferidos do escritor
alemán.

Prosa de Pessoa
O banqueiro anarquista é a
primeira obra do portugués
Fernando
Pessoa
traducida
ao galego
(en versión
de Xoán
Montero).
Trátase
do texto en
prosa máis
estenso do clásico portugués.
Humor, filosofía e análise
social sobre o mundo do
diñeiro e a política.
Edita Embora.

Máis Paasilinna
Arto Paasilinna volve aos andeis en galego c’O muiñeiro
ouveador, que volve publicar
Rinoceronte traducida por
Tomás
González
Ahola.
Gunnar
Huttunen
decide
comprar
un muíño
en
Laponia.
Os veciños
acabarán querendo metelo
nun manicomio pola súa teima de ouvear de noite.

32-36 critica.qxd

12/2/08

22:21

CULTURA.34.

Página 4

ANOSATERRA
14-20 DE FEBREIRO DE 2008

Miguel Riopa, galardoado no World Press Photo.O fotógrafo vigués Miguel Riopa consegue o segundo premio do World Press Photo, un dos certames fotoxornalísticos máis destacados do mundo, no
apartado de deportes, por unha foto realizada en Valencia durante a
Copa América. O fotógrafo xa recibira en 2004 o premio Luis Ksado
pola serie verde-vermello-verde, sobre os incendios forestais.

crítica
O CORDEL.

AUDIOVISUAL.

Grial

O vídeo como
continuación
do celuloide

Nº 176. Outubro-decembro do 2007.
Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique
Monteagudo. Edita: Galaxia.
Prezo: 12 euros.

O tema principal deste número é a análise das novas
perspectivas dos temas do
xénero, o sexo e a sexualidade.
Publícanse
traballos de
Lourdes Méndez, Raquel
Osborne e Sara Barrón, Jorge Sacido e
María
Reimóndez. Mª Xosé Agra e
Dolores Vilavedra entrevistan a
feminista Celia Amorós. Xesús
Constenla escribe unha “Carta
desde Istambul”; Violeta Janeiro visita a Bienal de Veneza e
Xosé Manuel Buxán Bran reflexiona sobre a sexualidade na
arte.

Novas da Galiza
Nº 62. 15 de xaneiro-15 de febreiro do
2008. Dirixe: Carlos Barros. Edita:
Minho Media. Prezo: 1 euro.

Carlos Barros entrevista a Carlos Aznárez, director da revista
Resumen Latinoamericano.
Alonso Vidal
conversa con
Manuel Díaz,
sindicalista da
CIG Administración.
Hilda Carvalho analiza a participación de políticos
socialistas na construción
ilegal na costa.

AGSiglo XXI
Ano 2008. Dirixe: Antonio Díaz.
Edita: Vertebral. Prezo: 6 euros.

Este número repasa as
principais exposicións
artísticas, non
só de Galiza
senón das
principais galerías
mundiais. Sorolla, Modigliani, Ana Soler,
Botero e Manuel Suárez
entre outros, teñen sitio.

Ficcións analóxicas.
O vídeo na Galicia dos 80
Lugar: CGAC, Compostela.
Data: Até finais de abril.

Veneno puro (Villaverde) é um
vídeo narrativo que, ademais
de aludir ao Arrebato de Zulueta, cita literalmente a King Kong
(película que a protagonista ve
no seu televisor). Blanca noche
(Xosé Búa) fai outro tanto com
Citizen Kane (Welles): a pantalha de vídeo reincorpora a obra
cinematográfica, ao tempo que
a reproduce num televisor debuxado que funciona como
sub-pantalha; a personage de
Kane observa-se nel antes de
contemplar a imaxe videográfica criada por Búa (o cinema no
vídeo, o vídeo no cinema). Durme Rainer, xa estás morto (Segade) projecta um molho de
fragmentos de Fassbinder sobre diversas superfícies, reprimindo a sua textura cinematográfica, apropriando-os para a
estética do vídeo. Antes dos créditos vemos umhas tiras de celuloide abaneando no ar. 25x24
(Caeiro), que é umha variaçom
sobre Apocalypse Now (Coppola), da que toma a música e o
rosto do protagonista, verbaliza
esta dicotomia entre vídeo e celuloide: “Quero abandonar o cine e dedicar-me ao vídeo”. A
sua narraçom está influída, tamém, por Arrebato.
Falamos do vídeo galego de
1984-1994. E queremos chamarlhe “cinema”. Chamemos “cinema” a qualquer obra audiovisual, independentemente do suporte. Umha escultura é umha
escultura, esteja feita em madeira, em pedra ou em metal. Reconhecemos que os diferentes
materiais obrigam a métodos de
trabalho diferentes e a resultados
estéticos diferentes. Mas nom

MARK RITCHIE

podemos botar da história do ci- Apesar de recuperar agora estas
nema obras como INLAND EM- obras no ámbito do museu, a
PIRE (Lynch) só por estar realiza- vídeo-criaçom galega nom foi
da em vídeo nom profissional. pensada para a galeria de arte.
Tanto o contido dos víOu as Histoire(s) du cideos como o currículo
néma de Godard (celudos videastas revelam
loide apropriado polo
O vídeo galego umha cinefília enfervídeo).
miza (assi como certo
O vídeo galego dos 80 é dos 80
desconhecimento do
o melhor cinema do é o melhor
evoluir da vídeo-arte).
que dispom Galiza, cinema do
A cámara de vídeo pertanto em qualidade co- que dispom
mitiu fazer “cinema” a
mo em cantidade. As Galiza, tanto
histórias do cinema ga- em qualidade gente que nom tinha
acesso á indústria cinelego nom o mencio- como em
matográfica. Moitos
nam: o Diccionario do cantidade”
ensaiárom com os
cine en Galicia 18968mm e os 16mm antes
2000 argumenta a
de se passarem ao víausência explicando
deo, sublinhando umque os coordenadores
só se centrárom “no ámbito do ha continuidade entre celuloicine profissional”. O cinema co- de e cinta magnética. Mesmo
mo industria. Mas o livro nom aqueles mais apartados das reestá editado pola Conselharia ferências cinéfilas e aparentede Indústria, senom pola de mente mais achegados ao
Cultura. Se entendemos o cine- mundo das artes plásticas (Parma como arte e como cultura, a do) procediam dumha prática
vídeo-criaçom galega tem que em celuloide. Por dar-lhe a volformar parte necessariamente ta ao argumento: se fazemos
“vídeo-criaçom” mas em suda sua história.
O título do vídeo de Caeiro é re- porte cinematográfico, estavelador. 25x24. Vinte-e cinco fo- mos a fazer “arte” para umha
togramas por segundo (vídeo) galeria ou “cinema” para umha
en substituiçom de vinte-e- sala? Isto leva-nos a um terreno
quatro fotogramas por segundo esbaradizo para certos historia(celuloide). O vídeo como alter- dores que inconscientemente
nativa ao celuloide. O vídeo co- deixam de lado, na sua conmo continuación do celuloide. ceiçom do cinema, todas as
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obras experimentais, nom industriais e nom distribuidas em
salas comerciais.
Numeralia (Lozano) ilustra à
perfeiçom a indefiniçom da
fronteira entre ambos suportes:
este vídeo é umha réplica de
certo cinema experimental pintado directamente sobre a tira
de celuloide (McLaren). O problema que surge ante Numeralia é que a técnica nunca poderá
ser a mesma, porque nom podemos “pintar” directamente a
cinta magnética sem estragá-la.
O que fai Lozano é “imitar” com
meios diferentes, “recriar” em
suporte videográfico umha
obra cinematográfica. 365
(Abad) poderia-se inscrever tamém nesta deriva experimental nom-narrativa.
Outros vídeos tomam como referente a televisom (Denantes,
Merenda de nejros), mesmo
imitando as pausas publicitárias. Mas quiçá seja Reixa, o artista menos visual da mostra,
quem se integre com maior soltura na história da vídeo-arte.
Os seus vídeos nacem coa vontade de documentar os seus recitais, intervençons e representaçons, longe de narratividades
e experimentalismos cinematográficos, e perto de pioneiros
do vídeo como Acconci, Nauman ou Graham, cuja obra >>>
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Edición facsimilar de Galicia, revista semanal ilustrada. O Centro Ramón Piñeiro e a Secretaría Xeral de Política Lingüística veñen de editar
un libro de reproducións de orixinais do semanario rexionalista fundado e dirixido por Vicente López Veiga, Galicia (La Habana 1902-1930)
pertencentes ao ano 1902 e 1903. Estes 75 números súmanse así as reproducións xa reeditadas que se corresponden con 1904-1905.

>>> audiovisual responde melhor ao epíteto “vídeos de artistas” que ao de “vídeo-arte”.
(Agradece-se a recuperaçom
de toda esta obra no CGAC.
Mas hai dous aspectos da exposiçom que resultam sumamente irritantes: primeiro, a
má qualidade das cópias —e
nom falo só da falta de definiçom da image, senom do pésimo transvase a DVD que provoca saltos no movimento insuportáveis para a vista—; e,
segundo, a ausência de auriculares que nos aílhem e, por que
nom, nos permitam escoitar a
banda sonora do vídeo em
qüestom: tal e como está montada, ouvimos o som dumha
dúcia de obras a um tempo; vemos Parpadeo coa música de
24x25, nom nos inteiramos do
que nos contam em Durme
Rainer... e tudo para rematar
cumha dor de cabeça mais
própria dumha barraca de feira que dum museu.)
Alberte Pagán
atoupeira@yahoo.com

REVISTAS.

Repaso
ás vangardas da
arte e da política
de hai un século

’’

Avant-gardes Artistiques et
Politiques autour de la
Première Guerre Mondiale
A u t o r : VV.AA. (Revista Dissidencesnº 3).
Edita: Éditions de le Bord de l’Eau.

Dissidences é unha revista de
aparición recente, concibida
polo seu equipo redactor «como un útil colectivo de información e de investigación sobre todas as disidencias, tanto
políticas, sociais como culturais». Revista «comprometida» mais non partidaria, intenta furgar na memoria dos
colectivos revolucionarios (e
das individualidades) para

mento do surrealismo, cando ilustración sobre o texto. Rea aparición do panfleto «A re- sulta un traballo puramente
volución agora e sempre!», informativo.
que marca a deriva do surrea- Achegas máis interesantes son:
lismo cara o comunismo) e a «O Futurismo & o anarquismo:
«Maiakovski, o derradeiro po- vínculos entre vangarda artístieta, unha introdución
ca e vangarda polítia unha obra poética
ca», de Michel Antde vangarda», poderíhony, onde se entrega
an ser cualificados de Un número
unha exhaustiva informeros exercicios es- desigual
maciòn sobre as ligacolares: todo dito e re- onde quizais
mes entre anarquisdito sobre o tema. Os sobran
tas, futuristas e sindioito traballos restancalistas revolucionatraballos
tes: «Félix Féneon: cririos. Moitos acabaron
meramente
tico revolucionario»,
no fascismo, mais
informativos
de A. Klein, reivindica
moitos outros ficaron
a figura deste escritor e faltan
anarquistas e futurissendo incapaz de si- traballos
tas até o final. O trabatualo no contexto teoréticos e
llo de Anthony talvez
simbolista-expresio- metodoserva para reavaliar esnista e no ruxe-ruxe lóxicos”
te movemento, sen esdaqueles anos. A
quecer, porén, que na
mesma autora presúa agresividade inisenta «Arte & anarcial está, quizais, o xerquismo: Émile Pouget e Maxi- me da súa entrega ao fascismo
milien Luce animadores de Le –mágoa, por outra parte, que
Père Peinard (1889-1900)». Le case non fale da relación dos
Père Peniard era unha revista marxistas co futurismo. A de
anarquista na que privaba a Jean-Yves Guillain dedicada a
«Os carteis publicitarios franceses fronte ás vangardas artísticas (1918-1939)», a partir
dunha mostra de máis de 500
carteis destinados a publicitar
o deporte, verifica a influencia
do cubismo sobre os cartelistas
(franceses) de entreguerras. O
que non di Guillain é se esa influencia é debida a que o cubismo leva no seu adn a publicidade ou se os publicitarios se
serven do cubismo para «modernizar» os carteis. Vincent
Chambarlhac entrega un curto
mais interesante traballo sobre
o drama (do proletariado francés, segundo Trotski) La nuit,
de Marcel Martinet e a súa posta en escena por parte de
Meierhold, que fixo unha obra
diferente (mellor e máis revolucionaria), xa que Martinet é
un post-naturalista e Meierhold un cubo-futurista. A posta
en escena da obra dun autor
amigo de Trotski foi unhas das
«probas» da acusación contra
o director soviético a final dos
anos 30, proceso que acabou
co seu asasinato por parte do
stalinismo.
Alain Cuenot en «Clarté >>>

«avanzar na comprensión dos
movementos revolucionarios».
Este terceiro número, dedicado ás «Vangardas artísticas e
políticas en torno á Primeira
guerra mundial», consta de
once traballos e unhas notas
de lectura. Os traballos resultan de desigual valor. Algúns,
como os dedicados ao dadaísmo, ao surrealismo (a un mo-
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Música galega e cubana despedirá a Feira do Libro da Habana. Está en marcha a XVII edición da Feira do Libro da Habana. Preto de trinta
editoriais galegas, membros da Asociación Galega de Editores, exporán
as súas producións, dentro dos actos previsto. A música porá o punto final a programación galega, da man do espectáculo Descarga ao vivo,
dirixido por Ramón Pinheiro, a proposta de Narf e o proxecto Rosalía
XXI, coa participación de Abe Rábade e Guadi Galego.

crítica
>>> (1919): a definición dun
pensamento e dunha estética
ao servizo da revolución», relata as vicisitudes desta revista
fundada por Henri Barbusse.
Dun pacifismo inicial decántase cara ao comunismo, con
elementos sorelianos. Desprazado Barbusse, a revista
pasa a defender unha «cultura
proletaria», mais os elementos comunistas (ao percibir o
fracaso da revolución en Occidente) viran cara os movementos de «vangarda», exactamente cara ao surrealismo,
o que produce a marcha dos
sorelianos. Despois dunha
breve, aínda que froitífera colaboración cos surrealistas, a
revista acaba nas mans dos
elementos franceses proTrotski, e finalmente desaparece para dar paso a La Lutte
de Classes, xa virada cara ao
que se chamará posteriormente trotskismo, con Pierre
Naville como director.
O traballo que fecha o volume, é o dedicado a «A primeira ciencia ficción francesa
(1887-1939) e a ideoloxía revolucionaria: unha cita fallida?», de Jean Guillaume Lanuque. O autor repasa os autores
da primeira ciencia-ficción
francesa e demostra que a
ideoloxía dos autores abala
entre a dereita e a extrema dereita, e que mesmo os que se
autoconsideraban progresistas, non deixan de ser darwinistas sociais.
Un número desigual onde quizais sobran traballos meramente informativos e faltan
traballos teoréticos e metodolóxicos. Para saber das vangardas políticas e culturais nos séculos XIX e XX francés, aínda é
necesario recorrir ao volume
Avenirs et avant-gardes en
France. XIX e XX siécles (La Découverte, 1999), onde o lector
non encontrará unha liña sobre dada ou o surrealismo,
mais si datos e feitos sobre movementos decoñecidos, así como unha boa serie de traballos
metodolóxicos e teóricos que
neste número de Dissidences
brillan por ausencia.
X.G.G.

CINEMA.

A historia
do home ao que
só lle funciona
o ollo esquerdo
A escafandra e a bolboreta
Director: Julián Schnabel.
Elenco: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze, Anne
Consigny e Max Von Sydow.

En 1995, Jean-Dominique
Bauby, redactor xefe da revista “Elle”, sufriu un ataque cerebral e caeu en coma, cando
despertou so podía mover a
pálpebra esquerda, o resto
era cadáver, sarcófago; pero
por dentro estaba vivo, era o
mesmo que existía cando o
corpo obedecía as ordes que
mandaba o cerebro, agora
esas ordes non iban a ningures, e só o ollo esquerdo era a
ventá que comunicaba co exterior ao home vivo que residía dentro do corpo inerte, tal
como un ser humano dentro
dun traxe de bucio con escafandra e pes de chumbo. Esa é
a historia real do xornalista
francés que, mediante pestanexos, axudado por logopedas e familia, foi capaz de escribir un libro no que relatou
a terríbel experiencia que viviu até a súa morte, uns días
antes de que se puxera á venda o libro e se convertese nun
best seller en Francia. A historia é coñecida, toda a prensa
do mundo falou dese home e
dese libro. E agora, Julian
Schnabel convirte a historia
en lingua cinematográfica.
Schnabel é un artista, plástico, e a conversión de literatura en imaxes ten por forza que
responder a criterios estéticos, para empezar; Schnabel
é, ademais, un humanista, e
cando se mete a facer cine,
ten que plasmar a humanidade dos seus personaxes na
súa proposta.

Fotograma d’A escafandra e a bolboreta.

A resolución cinematográfica que a memoria actúa. Tamén
da vida interior de Bauby ten ten delicado coidado con non
que pasar por eses dous pará- facer da experiencia vital do
metros, facerlle ver ao
protagonista un retraespectador unha proto angustioso. De algo
posta artística que redeberon valer expeA resolución
flicta o mundo do horiencias antigas, come capturado no seu cinematográ mo aquel desacoucorpo e, ao tempo, -fica da vida
gante “Johnny colleu
presentar unha obra interior
o seu fusil”, que nos
de arte. E consígueo. de Bauby
deixou o corazón coA colocación desa cá- pasa por
mo un figo paso. Polo
mara “interior”, un reflictir
contrario, neste caso
efecto vello pero efi- o mundo
hai un optimismo
caz, danos a visión su- do home
amargo, unha ironía
postamente exacta da capturado no interior que non é falinterioridade do en- seu corpo e,
sa, porque o enfermo
fermo e, ademáis, dei- ao tempo,
deixouno por escrito,
xanos “escoitar” os presentar
hai unha recreación
seus pensamentos. unha obra
na memoria, unha
Todo o que se conta é de arte”
contemplación da bede primeira man, porleza das paisaxes, da
que foi o propio
vida que continúa e
Bauby o que o deixou
das mulleres; porque,
por escrito, pestanexo
no fondo hai tamén
a pestanexo.
un namoramento de todas as
O director leva ben equilibra- mulleres que rodean e rodeado o transcorrer da película; ron a Bauby, que el captura a
sabe que un exceso de cámara través do seu ollo e as leva até
subxetiva cansa, e por iso dosi- os circuitos do cerebro.
fica as secuencias da vida inte- A historia é un canto á literaturior cos espazos abertos, “ob- ra: “Só me quedan dúas couxectivos” ou os momentos nos sas, a imaxinación e os recor-

’’

dos, e iso basta para escribir
un libro”. Por outro lado está o
duro traballo da comunicación nas circunstancias máis
imposíbeis; Bauby queda reducido a unha máquina pensante en sistema binario, dixital: circuito aberto, circuito
pechado, como o ordenador
de calquera literato, e iso é
bastante para facer unha obra
literaria. E por sobre todo están os aspectos máis lúcidos,
o amor polos fillos e polo pai,
polas mulleres de onte e de
hoxe, e, un aspecto que poida
que a moitos se lle escape: a
crítica contra o papel do persoal enfermeiro e coidadores,
que moitas veces actúan sen
poñerse na pel do que está
imposibilitado na cama; é a
nota irónica que fai máis leve
a traxedia.
J.A. Xesteira

PROPOSTA: Vista a película,
ler o libro, a ver que pasa (nunca
hai que facelo ao contrario) E
buscar outro caso parecido, publicado en España co título de
“Jodido silencio”, de Phillipe e
Stephane Vigaud.
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GOOGLEARSE
Rexina Vega

Q

uen non se buscou algunha vez na pantalla coa curiosidade de saber canto vale aí?
Porque a internet é o campo da
memoria perdurable. As referencias que cadaquén poida
atopar dan, cada vez máis atinadamente, o relevo dunha vida. Da túa vida laboral, pero tamén da túa toma de partido,
dos grupos cos que colaboras,
dos teus amigos –aínda que
non teñas blog e non envíes
nunca comentarios, probablemente alguén próximo nalgún
momento falará de ti e esa mención perdurará nas ondas para
sempre. Esa é a virtude e tamén
a enorme perversión dos novos
tempos: a ilusión de pervivencia nun xigantesco cerebro colectivo, mais tamén a enorme
fraxilidade do individuo. Abonda con que alguén, amparado
no pseudónimo, abra fogo sobre ti. Porque na rede, nas marxes dos foros e dos blogs, alí onde usuarios anónimos escriben
compulsivamente, enguedellándose en polémicas sen fin,
mestúranse dúas ordes de comunicación. Unha de boa lei, a
do pensamento libre, desprovisto de autocensura, onde se
decanta, de xeito especialmente valioso, o que acontece; e outra, espuria, na que as propias
fantasmas, na que a cara máis
sórdida e canalla do noso ser social atopa o humus axeitado. É
entón cando o tiro ao albo se
nutre co peor da nosa sociedade da información. Coa información fóra de contexto, á que
ser retorce ata convertela en ficción. Daquela, o exercicio de
googlearse confire unha intensa
sensación de desvalemento. O
relevo que cobran para todos
estas zonas marxinais no discurso da rede envelenan de xeito especialmente eficaz a nosa
ollada. Por iso, para percibir con
claridade o simulacro, a copia
degradada,
cómprenos,
cada vez
con maior
fineza e intelixencia,
saber ler. G
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Cen anos de Laxeiro,
o vangardista barroco
M. Barros

O vindeiro 23 de febreiro cumpriranse cen anos do nacemento de Xosé Otero Abeledo,
Laxeiro, un dos artistas máis
destacados da arte galega e
principal e máis prolífico representante do chamado Grupo dos Renovadores da Vangarda Histórica, ao que tamén
pertenceron Seoane, Maruxa
Mallo, Granell e Lugrís, entre
outros. A súa obra condensa
con trazo groso e estética granítica a tradición románica e
barroca galega, o neoclasicismo picassiano e a vangarda
europea, marcada sempre pola constante inquietude por experimentar linguaxes novas.
Primeiro de sete irmáns, Laxeiro naceu en Donramiro (Lalín)
pero con trece anos emigra a
Cuba cos seus pais. Alí compaxinou os estudos nocturnos cos
traballos de escenógrafo, axente
publicitario e proxectista de vidreiras artísticas. Catro anos
despois, unha afección respiratoria devólveo a Galiza, onde reviviu a pegada das lendas atlán- A familia do Marquesado da Romea, 1978.
ticas, que marcarán o sentido
rante o 2008. Ese mesmo día te- Pontevedra, Rafael Louzán e o
da súa primeira etapa artística.
Cando se cumpren cen anos do rá lugar unha das actividades alcalde Xosé Crespo. Tamén inseu nacemento a Fundación principais do aniversario. A xor- tervirán Antón Lamazares, IsaLaxeiro e o concello de Lalín, en nada abrirase coa colocación ac Díaz Pardo e Ramón Villares.
colaboración con numerosas no cemiterio municipal da Ro- Para o escritor e coordinador de
entidades, veñen de poñer en mea dunha coroa de loureiro parte das actividades de homemarcha toda unha serie de acti- sobre a tumba do artista. Ás 12 naxe, Carlos Reigosa, “Laxeiro é
vidades conmemorativas que da mañá, o Salón Teatro do Au- un deses pintores cunha forte
queren renderlle homenaxe á ditorio Municipal acollerá o ac- personalidade e cunha pintura
figura do pintor. A exposición to institucional, que contará coa orixinal e cunha capacidade inque acaba de inaugurarse na se- presenza do ministro de Cultu- terna de autorrevolucionarse,
de viguesa da Fundación Laxei- ra, César Antonio Molina, a de crear etapas distintas”.
ro é unha delas. Baixo o título conselleira de Cultura, Ánxela Ademais da dimensión festiva,
axeiro, debuxos inéditos VI. Bugallo, o presidente da Depu- Reigosa destaca o carácter reivindicativo do acto para
Anatomías, a fundación achega tación Provincial de
que, dalgún modo, “se
unha nova entrega de
.T.
A.N
Arquivo
faga unha reconsideraobras, desta vez coa anación do canon artístico
tomía como fío arguinternacional”.
mental. As pezas, nas que
Laxeiro xoga coas formas
EDICIÓNS
ESPECIAIS.
do corpo feminino, proveCoincidindo co centeñen de coleccións particunario, a Fundación
laridades que nunca antes
Laxeiro publicará tose amosaran ao público.
da unha serie de inEn marcha está tamén Lavestigacións que
xeiro e amigos. A mostra, coafondan na obra e na
producida polo Concello de
figura do pintor. A
Lalín e Caixanova, pon en remáis destacada de
lación, no Museo Ramón
todas é o Catálogo
María Aller de Lalín, a produUniversal que ten
ción do pintor e a dos seus
prevista o seu lanzacompañeiros de xeración.
mento para o últiACTOS CENTRAIS. O 23 de febreiro
mo trimestre do
ano. A publicación,
marcará o despegue das actina que a fundavidades que se celebrarán du-

ción leva traballando dende
2000, recolle de forma exhaustiva a produción artística de
Laxeiro. Estruturado en tres tomos, un dedicado á obra pictórica, outro aos debuxos sobre
papel, obra gráfica e deseño, e
un terceiro tomo en formato
dixital que funcionará como
unha base de datos de toda a
produción do autor, o proxecto
está dirixido polo historiador
da arte Antonio Bonet Correa.
Ademais, publicarase un epistolario, no que se recolle o máis
destacado da súa correspondencia a ambos lados do Atlántico, así como un pequeno volume con algún dos seus escritos,
unha faceta pouco coñecida pero que deixou pequenas composición teatrais, relatos breves e
conferencias así como descricións de creadores da súa época.
En paralelo, outras institucións
editarán diversas obras sobre
Laxeiro, como o catálogo da
Fundación Barrié coordinado
por Luís Caruncho. A editorial
Ir Indo editará tamén a biografía de Laxeiro, dentro da súa
colección Galegos na Historia.
Ademais, o escritor Xosé Neira
Vilas está a preparar un volume
con testemuños de numerosas
personalidades da cultura e
das artes que o coñeceron.
No apartado de investigación,
destaca ademais a posta en
marcha do congreso Laxeiro e
a vangarda histórica galega, organizado polo Museo de Pontevedra en colaboración coa
Universidade de Vigo. Dirixido
por Carlos Vale, o congreso
afonda no contexto cultural de
Galiza entre 1925 e 1936 para
conectalo coas achegas estéticas do grupo dos Renovadores
da nosa Vangarda Histórica.
MÁIS EXPOSICIÓNS.Dentro da programación prevista para a segunda metade do ano inclúense
máis de media ducia de exposicións, entre elas De Vigo a Buenos Aires. A arte galega de postguerra, comisariada por Carlos
L. Bernárdez, que constrúe o relato da evolución cultural e artística galega dende o final da guerra até 1951, ano no que Laxeiro
viaxa a Buenos Aires. G

?UERE SABER MÁIS?
www.laxeiro.es
www.lalin.org
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ECOS LUSÓFONOS

O MAUSOLEO DOS
HEROES EN MAPUTO
Xosé Lois Garcia

C

ando visito algunha cidade da lusofonía africana procuro ver aos amigos, ou visitar a tumba dos que deixaron esta vida conservando amizade. En Maputo preguntei
polo cemiterio onde repousa o gran poeta e vello amigo,
José Craveirinha (1922-2003). Mais eu pedía case o imposíbel dado que Craveirinha, considerado o poeta nacional de
Mozambique, esta enterrado no Panteón dos Heroes e soamente é aberto nas grandes solemnidades patrióticas.
Nun encontro que tiven co vello amigo e poeta, Marcelino
dos Santos, membro do Comité Central da FRELIMO e
membro do Consello de Estado, arranxoume a visita ao
Mausoleo Nacional. No centro dunha rotonda está erixida
unha enorme estrela de cinco puntas, o pentagrama revolucionario, que cobre este mausoleo.
Un oficial das Forzas Armadas introduciume nesta sobria e
sinxela cámara funeraria e no lado esquerdo unha inscrición indica que o meu amigo Craveirinha está neste lugar.
Neses meus minutos de silencio pasoume pola mente toda unha coreografía de feitos que os poetas de Mozambique salientaron, comprometéndose e integrándose na loita de Liberación Nacional. Pasou pola miña mente unha
santa compaña cos nomes de poetas cívicos e militantes,
todos eles consagrados á liberación de Mozambique, como Rui de Noronha,
José
Craveirinha,
Noémia
de
Sousa, Marcelino dos Santos,
Jorge Rebelo,
Sérgio Viéira,
Armando Guebuza (actual
presidente de
país) e tantas
outras voces
Mausoleo Nacional de Mozambique.
que se serviron
da palabra poética para esclarecer e darlle vida á nación mozambicana.
José Craveirinha foi o poeta que desde o seu gabinete de
xornalista e desde a súa cela carceraria estivo sempre asistido por esa conciencia que se cría nas rúas insolidarias da
opresión; nas minas onde os escravos rastrexaban no corazón da terra o negro carbón que ía para producir riquezas a
outros continentes. En todo isto estaba Craveirinha, coa
súa voz altiva e inmorredoira que aínda nos transborda á
historia mais escura do colonialismo en Mozambique.
José Craveirinha ben merece un sitial de honor, como poeta nacional, dentro dese pentagrama que acolle os xenerosos sementadores de conciencia desta patria liberada. A
pedagoxía poética de Craveirinha permanece e afonda nas
conciencias dos seus lectores.
Neste recinto, un descobre que no seu centro están os restos de Eduardo Mondlane, fundador da FRELIMO, Zamora Machel, o primeiro presidente de Mozambique, e á esquerda Jocina Machel, a primeira muller deste presidente.
Aí están os heroes, os mártires e os que mereceron honor
por darlle gloria e continuidade a Mozambique. Aí, todos
eles, están dentro desas mármores brancas. Aí están os homes do pobo que foron vangarda nas horas difíciles e nas
grandes loitas contra a opresión do colonialismo en que
estaba ensumido Mozambique.G

Xesús Constela

‘A literatura xuvenil
non ten porque ser un subxénero’
L.R.L.

Xesús Constela publica na colección Costa Oeste, de Galaxia, “como agasallo para os fillos”, a historia dun rapaz tímido e amante da lectura. El
mesmo? Non se lembra como
un rapaz introvertido, como
este seu protagonista, que só
ten un mecano e unha enciclopedia, que le con devoción
nos recreos, como amigos, pero si se recoñece como lector
voraz: “sempre me gustou ler,
e descubrir como a través da
lectura podía chegar a mundos insospeitados. Alguén dixo que cando colles un tren ou
un bus sabes onde te vai deixar, pero nunca sabes onde te
pode deixar un libro”.
Esa foi a idea que tentou
transmitir cando este rapaz
cohibido sente curiosidade
por un vello que vive no baixo
do seu edificio, inspirado nun
libreiro que Constela lembra
da súa infancia: “tiña unha libraría de vello en Ferrol,
totalmente caótica, e a min
parecíame moi misterioso”.
O cativo, a través deses libros
que voan no baixo do ancián
e que ao comezo lle dan medo, accede a un mundo máxico. A creación deste mundo paralelo a través do libro
segue unha estrutura que
lembra á Historia interminábel, de Michael Ende.
Constela afirma que o inspirou
moito O mundo de Sofía, de
Jostein Gaarder, tamén un libro didáctico que xoga coa
imaxinación. “Falo da historia
dos libros, das bibliotecas, de
por que nun momento dado se
chega a destruír a Biblioteca de
Alexandría, pero con esa condimentación de fantasía”.
Achégase tamén a personaxes
esquecidos pola historia, como
a astrónoma e matemática Hypatia de Alexandría, e mesmo
conta o seu brutal asasinato.
“No momento de escribir un libro, tes que pensar para quen o
escribes: para rapaces, si, pero
non para parvos”, como acontece cunha “pseudoliteratura
xuvenil” que fai dos libros inimigos antes que compañeiros
de aventuras, ou que entende
por veces o didactismo como
moralismo.
“A literatura xuvenil non ten
por que ser un subxénero: se

pensamos en Andersen, n’O
libro das terras virxes, de Rudyard Kipling, n’A illa do tesouro, de Robert Louis Stevenson, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, ou As viaxes de
Gulliver, de Jonathan Swift,
son novelas sen idade nin
temporalidade”. Unha idea
moi necesaria para alimentar
a curiosidade do lectorado.

Resultados tan “tristes” como
os que achegan os últimos datos sobre o hábito lector en
Galiza, atribúellos ao sistema
educativo: “é un corsé, un
programa onde todo está medido, calculado, e córtalle
moitísimo as ás tanto ao profesorado como ao alumnado.
Alarma que a xeración que
máis gasta en libros de texto e
que máis exames tivo da historia sexa a que menos le”.
Fronte á idea da literatura xuAlarma que a xeraciónque máis venil como obriga escolar, cre
na necesidade de recuperar o
gasta en libros de texto
pracer da lectura, “romper a
e que máis exames tivo da
barreira”, ou descubrir que
historia sexa a que menos le”
un libro agocha un universo.
Como descobre o protagonista do Libro das Alquimias.G

’’
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O legado de Viqueira a través dos fillos
María Obelleiro

O ronsel que Xoán Vicente Viqueira deixou tras de si continúa
vivo alén do mar “con Galiza
sempre no corazón”, como
apunta o pedagogo Antón Costa. Dende 1939, México D.F.
converteuse na casa de Luísa,
Carme e Jacinto, os tres fillos de
Viqueira e de Jacinta Landa. O
número 39 da Revista Galega de
Educación trae ás súas páxinas a
biografía de Viqueira por Antón

Costa e a vida dos tres fillos a xeito de homenaxe para o filósofo,
psicólogo e educador . Elixio Villaverde García, Ana Miranda e
Manuel Rodríguez Viqueira, fillo
de Luísa, foron os enlaces cos
que a publicación conseguiu
contactar co legado vivo do que
foi un dos grandes humanistas
galegos do pasado século.
COÑECEMENTOS AO SERVIZO DA TERRA.
Malia que naceu en Madrid

no 1886, Xoán Vicente Viqueira veu vivir para Vixoi, en Bergondo, aos poucos anos de vida. Neto do rexionalista Xosé
Pascual López-Cortón, volveu
a Madrid con doce anos para
estudar na Institución Libre
de Ensinanza e na facultade
de Filosofía. Segundo conta
Antón Costa, Viqueira compatibilizou o tratamento da súa
osteomelite en París “coa asistencia ás aulas da Sorbona e

do Collège de France”, onde
escoitou as leccións de Durkheim, Bouglé, Levy-Bruhl e
Bergson. O profesor da USC
tamén fai un percorrido pola
formación alemá de Viqueira
e pola súa etapa no Museo Pedagóxico Nacional, en Madrid. Non se esquece dos seus
anos como catedrático de psicoloxía, ética e lóxica en Santiago e na Coruña até a súa
morte no 1924, con só 38 anos.

A actividade nas filas do nacionalismo, os textos que Viqueira
escribiu n´A Nosa Terra e as
súas preocupacións pola modernización, galeguización e a
incorporación da muller ao ensino tamén son abordados por
Costa na biografía dunha “figura notábel e sobranceira: filósofo, psicólogo e pedagogo;
internacionalista, socialista,
ético, institucionista e nacionalista galego”.G

Luisa, Jacinto e Carme [de esquerda a dereita], de maior a menor, viven en México DF.

Luísa,
a filla que un día
falou galego

Jacinto,
recoñecementos
ao mérito académico

Carme, a pegada
de Viqueira
na psicoloxía

Segundo Antón Costa, Luísa Viqueira Landa, nada no
1918 na Coruña, foi a única dos tres fillos que aprendeu galego. Ao tempo que paseaban pola horta da casa de San Vitorio, Viqueira ía ensinándolle a Luísa o
nome das plantas e dos animais en galego. Cando o
seu pai finou, viuse na obriga de marchar co resto da
familia a Madrid para estudar no Instituto-Escola e
na ILE. Logo, remataría os estudos universitarios de
Bioloxía. Ao irromper o golpe de Estado, exiliouse en
Francia e volveu para a zona republicana en Barcelona, onde traballou como educadora infantil. Tamén
coidou dos nenos da guerra en Rusia e, finalmente,
no 1939 trasladouse a México. Ademais de militar no
PCE, participou activamente no galeguismo.Entre o
1959 e o 1968, as follas da revista Vieiros acolleron numerosos artigos de Luísa. G

Badajoz, terra da súa nai, viu nacer a Jacinto no
ano 1921. A súa infancia transcorreu en Madrid,
cidade na que seguiu os pasos de formación das
súas irmás. Aos 16 anos, Jacinto tivo que ingresar
na milicia republicana até que se puido reunir en
Londres con toda a familia para marchar a Nova
York e de aquí a México, onde traballou como
docente universitario en enxeñería de electricidade. A súa intensa obra académica valeulle a Jacinto o premio Universidad Nacional en Ciencias Matemáticas, no 1986. No 2003, a Asociación Nacional de Facultades e Escolas de Enxeñaría outorgoulle o recoñecemento ao mérito
académico. Entre a súa obra, cómpre salientar
Introducción a la ingeniería:ingeniería, sociedad
y medio ambiente. G

Malia que naceu no 1923 en Badajoz, Carme viviu os
primeiros anos de vida en San Fiz de Vixoi, Bergondo,
até morrer o pai. En Madrid, Carme asistía ás clases da
ILE e regresaba cada verán a Galiza. No 1936, acompañou a familia un grupo de mozos que viaxaron a San
Vitorio para coñecer a vida campesiña, pero por mor
da sublevación, tiveron que agocharse máis de nove
meses até que foron rescatados por ingleses que os
embarcaron para Bayonne. Mentres Luísa coidaba
dos nenos da guerra en Rusia e Jacinto permanecía
enrolado na milicia republicana, Carme, en medio de
toda caste de penalidades, era enviada a Londres con
só quince anos. Con toda a familia marchou para México, onde traballou como profesora de psicoloxía na
Universidad Iberoamericana, logo de ter vivido en
Washington co home e os fillos.G
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Xa fun a Marín
Dragas, guindastres, canteiros, mariscadoras, gamelas, redes, vapores, buques, afundimentos...
Nos cen anos transcorridos moitos foron os protagonistas e as mudanzas que sufriron o Porto e
a vila de Marín. O libro Imaxes da memoria repasa todo isto en 200 fotografías.
Mar Barros

Autoridade Portuaria
de Marín e Ría de
Pontevedra vén de
publicar Imaxes da
Memoria. Tempo e
paisaxe no Porto de Marín, un
coidado traballo editorial que
converte a historia do porto nun
obxecto de arte, unha panorámica ao longo da costa marinense e
dos seus últimos cen anos.
A obra ve luz baixo a dirección
de Rai Iglesias e Iria Sobrino,
cando se cumpre o centenario
da creación da Xunta de Obras
do Porto, o xermolo da actual
Autoridade Portuaria de Marín
e Ría de Pontevedra. Este
acontecemento marcou a recente historia do porto e da vila
así como a relación que se estabeleceu entre eles.
Neste senso, Imaxes da memoria achégalle ao lector a crónica do traballo e a súa evolución ao longo do tempo, das
embarcacións e as súas tipoloxías, das artes de pesca e a súa
apertura aos novos tempos. A
viaxe que propoñen Rai Iglesias e Iria Sobrino iníciase na
Praia das Mulleres (hoxe en día
ocupada polas instalacións
portuarias da Escola Naval Militar), cunha fotografía que retrata o labor de ducias de mariscadoras no areal. A imaxe,
tomada en 1910, é o punto de
partida dunha realidade que se
foi tecnificando e que foi deixando instantáneas históricas
como a da arribada de gamelas, a da subida do palangre, a
do desembarco de trolebuses
para Pontevedra con grandes
guindastres ou a descarga de
enormes bobinas de aceiro.
Como unha invitación ao lector
a percorrer o pasado da man de
rostros anónimos e a contemplar cen anos de actividade portuaria, a obra nace tras un laborioso proceso de pescuda en arquivos como o do Porto de Marín, o do Museo de Pontevedra, o
Arquivo Histórico Provincial de

A

Lugo, o do Concello de Marín, o
da Asociación de Armadores de
Buques de Pesca de Marín, o de
Juan de la Sota e o de Chus Giráldez. Entre as fotografías tópanse
obras do fotógrafo Loty, en palabras dos autores “un dos que
mellor retratou o carácter sociolóxico do porto”, de Maki, Zagala
e de Roisín, entre outros.
CONSTRUCIÓN DO PORTO. O libro
tamén narra en imaxes o proceso de construción do porto,
dende as primeiras pedras dos
peiraos e dos aterrados até as
últimas construcións arquitectónicas máis modernas e pon

de relevo a contradición entre
a loita pola creación de riqueza
e a alteración do territorio e a liña orixinaria de costa, coa conseguinte desaparición de
praias, areais e cantís.
A implantación e a construción da Escola Naval Militar e
posta en marcha de obras de
enxeñería civil variaron fundamentalmente a fachada marítima da vila. A pesar de todo,
durante a primeira metade do
século, como explica Rai Iglesias, non se abordaron grandes
obras. Con todo e como el
mesmo sinala, “parou o porto
pero non a xente, que seguiu a

desenvolver o seu facer diario”.
Para ver a maior transformación
cómpre agardar ao último terzo
do pasado século e á chegada da
industria do frío, unha actividade
que precisou unha arquitectura
máis poderosa e máis agresiva.
O volume destaca ademais a
importancia que tivo nestes cen
anos a dotación de infraestruturas para a comunicación do
porto. O tranvía que a comezos
nas primeiras décadas do XX
serviu de transporte dos barcos
cos núcleos de poboación foi
substituído co tempo por vehículos máis modernos até chegar ao ferrocarril actual.G

Recollida do xeito na praia de Loira (Seixo) Marín. Fotografía de Zagala, cara 1900.

Descaga de trolebuses procedentes do Reino Unido para a liña M

Traiñeira en Cantodarea sobre 1920.

Gregos, romanos e bárbaros
O porto natural de Marín
dende a antigüidade foi punto de arribada como así o reflicte a toponimia de raíz grega e o miliario da época romana cunha inscrición que
fai referencia á súa importancia como vía de comunicación marítima.
Como defensa das invasións
bárbaras, antes do S. VII,
construíse o Fortín da Mouta, situado nos terreos que
actualmente ocupa a Alame-

da. Era o único recinto amurallado de carácter defensivo
destas terras até que en 1521
o abade de Oseira manda
construír O Forte, ao oeste
da desembocadura do río
Lameira, onde hoxe en día
está situado o edificio principal da Escola Naval.
Os seus peiraos, que naceran para a actividade pesqueira (a sardiña foi durante séculos o elemento fundamental da economía no

Morrazo), fóronse abrindo
ao longo dos séculos ao tráfico comercial e de pasaxeiros. Na actualidade a zona
portuaria abarca 80 hectáreas, con catro quilómetros
de peiraos por onde anualmente circulan ao redor de
dous millóns de toneladas
de mercadorías, entre as
que se topan granel agroalimentario, cemento, pasta
de papel, pesca fresca e
conxelada.G

Canteira de Mollabao de onde se tirou a pedra para ampliar o porto en
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dentes do Reino Unido para a liña Marín-Pontevedra no 1969. Reportaxes Graña.

Vista panorámica. Obras para a ampliación da Escola Naval Militar nos anos 50. Fotografía de L. Roisin.

e 1920.

Nenas nos cons da praia de Estribela. Fotgrafía de Zagala, cara 1900.

e tirou a pedra para ampliar o porto entre os anos10 e o 50. Foto Maki.

Estación do tranvía en Marín entre a vila e Pontevedra, no ano 1912.

Estaleiros de Villanueva e de Hermida. Foto do Estudio Ocaña sobre os anos 60.
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O primeiro pola esquerda é Xesús Portela, gaiteiro e guitarrista, que nos anos 50-60 simultaneaba a música tradicional con este trío de música latinoamericana no que tamén cantaba. El foi o responsábel de reintroducir ao seu irmán Ricardo

Os soños dos Irmáns Portela, me
Rodolfo Dacuña

D

icía don Ricardo Portela que todo o seu esforzo sempre estivera
encamiñado á dignificación
social da gaita, que el finamente adoitaba alcumar “cornamusa de raíz indo-europea”.
Dignificación que facía extensiva a todo canto a nosa música tradicional representa no
panorama da cultura popular.
Especialmente compracido estivo cando participou no concerto de apertura do curso lectivo na Universidade Compostelá, e tamén nas contadas ocasións nas que compartiu escenario cos Milladoiro, ou cun
novísimo, case neno, Carlos
Núñez. Ben lembro as admiradas palabras que lle adicaba,
“que fenómeno, este rapaz!”
Tamén aquelas outras que dicía
de Anxo Pintos, “que sobrio;
con que precisión interpreta!” E
dicíao non só polo mozo que tiña diante, senón mesmo con
actitude reverente polo labor
do pai, que xa daquela –contra
fins dos 70–, daba aulas de baile
e percusión por centros escola-

’’

Ricardo Portela era
retranqueiro e espontáneo
–na liña dos Avelino
Cachafeiro e Perfecto Feixóo
da súa nenez–, capaz de
encher calquera escenario no
que tocase”

res e asociacións veciñais para,
máis tarde, pór a andar Sementeira do Mar de Bouzas e a experiencia Alfolís.
Non había mes no que non pasase polo, daquela recente,
Obradoiro de Instrumentos
Populares Galegos da viguesa
Escola de Artes e Oficios, sin
que ollase esperanzado o que
facer dos aprendices de luthiers; algúns deles, hoxe do
melloriño do panorama peninsular e europeo.
Nunha ocasión presentouse
perante o director da banda Xarabal, e mestre de moitos de
nós, Antón Corral, preocupado
por un problema tímbrico relacionado cos diámetros propios

Ricardo Portela toca na cea de presentación do número 200 d’A Nosa Terra no inverno de 1984.

dos instrumentos de madeira.
El déralle voltas ao asunto na
súa casa de Cotobade, e o mestre Corral solventoullo en 15
minutos. Ricardo temperou, fi-

xo a súa peculiar coda devagar
sobre os puntos rectificados e
parou. Os seus ollos claros coma o mar lucían enormes baixo os óculos, e espetou: “An-

XAN CARBALLA

tón... ti debías vivir trescentos
anos, con barba e todo!”. Os
sonrisos e as gargalladas dos alí
presentes foron inmediatas.
Éralles así; retranqueiro e espon-
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de reintroducir ao seu irmán Ricardo Portela no mundo da gaita cando este voltou de Venezuela. Arriba podemos ollar as portadas de Irmáns Portela e Festa en Viascón. Á dereita, Ricardo Portela con Xosé Seivane.

la, mestres de gaiteiros
táneo –na liña dos Avelino Cachafeiro e Perfecto Feixóo da súa
nenez–, capaz de encher calquera escenario no que tocase; fose
nunha festa de fin de curso, no
recinto dunha parroquia ou nun
auditorio municipal.
A carón do seu irmán Xesús
mantivo durante anos a formación Irmáns Portela, da que el tomaría parte do posterior repertorio como intérprete solista.
As contadas ocasións nas que
tiven o privilexio de compartir
conversa con don Xesús era
como entrar nunha espiral
atemporal na que o pasado, da
man de Xan de Campañó ou
Pepe “O Moreno”, uníanse ao
repertorio da Polifónica de
Pontevedra e a Os Cruceiros,
sen máis límite ca o que o fío da
memoria impón.
Tal era a súa fluída conversa e
actitude amábel, que dende o
seu obradoiro de mecánica
dental, un mesmo nin acadaba
a percibir o rebumbio constante do tránsito rúa abaixo.
Agardalo ás tardiñas a carón do
portal. Compartir tabaco mentres falabamos sobre a varieda-

de das picaduras de paipa ou
dos arumes dos xarutos de acó
ou de acolá, servíanos de introdución á materia da que máis
gustabamos: a música en xeral,
e a de raíz popular en particular.
DIÁSPORA VENEZUELANA. Foi o
mestre Xesús quen primeiro
me ilustrou sobre os anos de
don Ricardo na diáspora venezuelana. Sobre o seu retorno, e como fora el quen o volvera re-introducir no repertorio gaiteiril. Pois gardara os
instrumentos familiares coma un tesouro.
Nos anos 50 e 60 don Xesús simultaneaba a súa actividade
profesional coa participación
nun trío de música sudamericana, no que ademais de cantar tocaba a guitarra, encetando asemade, en feliz sociedade
co señor Enrique Otero, un
longo e frutífero percorrido no
mundo dos cuartetos tradicionais. Unha época que el lembraba como intensísima e especialmente grata.
Tanto é así, que non tardou en
artellar actividades extra-esco-

lares no Colexio Salesianos da
cidade olívica. Encantáballe o
fado; mesmo coñecía parte da
obra de Zeca Afonso, “é que na
nosa casa había moita afición...
Meus pais bailaban. A miña irmá tocaba a bandurria e Ricardo e mais eu o mesmo lle dabamos á frauta que á gaita”, díxome nunha ocasión.
Con verdadeira admiración falaba do vello mestre de Lavadores, don Xosé Oliveira Blanco. Quen os iniciara na música
de raíz, convertendo as clases
particulares no domicilio materno nunha festa familiar.
Verbas de agradecemento que
o seu irmán Ricardo puxo por
escrito e de viva voz na obra
Festa en Viascón, disco hoxe de
referencia que ningún bo intérprete debería esquecer.
A NOVA MÚSICA. —Don Xesús..! A
vostede gústalle a radio coma
min –díxenlle dunha volta.
—Si! É que estou farto das
cancións en inglés que non
entendo. Moitas destas músicas modernas son máis para
a orella...

“Non ten harmonía, nin boa
afinación”, dicía co pitillo
nos beizos dende a mesa de
traballo.
—É que o panorama mudou
moito, non lle parece?
—Mudar, mudou. Pero hai
moito papanatismo, matizou.
O que, dada a súa sensibilidade, tamén significa “mal gosto”
e “escasa sensibilidade”. Claro
que naquela altura aínda non
irrompera a moda deturpadora e degradante das pseudobandas escocesas.
Que pensarían ao respecto de
viviren hoxe?
Con todo, coido estarían orgullosos e satisfeitos escoitando o
bo facer do Orfeón Treixadura
ou a potente posta en escena
da orquestra folk Sonde Seu.
Xesús lería polo miúdo o método do profesor Xaquín Xesteira, tarareando exercicios e melodías. E Ricardo...
Ricardo ben podería exclamar
máis unha vez “que bárbaro!”,
sostendo entre as mans a redición mellorada dos cancioneiros de Casto Sampedro e de Bal
y Gay-Torner, ou calquera un-

ha das monografías do selo
“Ouvirmos”.
Si, prezado Ricardo, o teu soño
estase a cumprir: pois ahí está o
gaiteiro e catedrático Iván Area
na Universidade de Vigo; a titulación superior de Xosé Lois Miguélez, primeiro gaiteiro en acadar tal rango académico no ámbeto docente peninsular. Os
cursiños de afinación e construción de palletas, de técnica no
bo manexo da percusión e do
canto. Actividades promovidas
dende a Asociación de Gaiteiros
que vós axudastes a fundar;
mais tamén dende os Conservatorios de Lalín e Vigo. Dende
a agrupación ourensá Gomes
Mouro, e dende tantos outros
grupos e bandas en activo. Con
canta atención escoitarías ti, Xesús, as experiencias de jazz-folk
dos pianistas Alberto Conde e
Abe Rábade; as do contrabaixista Baldo Martínez ou do guitarrista Cuchús Pimentel!
Así, facendo camiño ao andar.
Sumándovos a algunha das devanditas actividades tal como
erades, con entusiasmo. Sempre
coa palabra dada por diante.G
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Damas e Galáns, o luxo popular
Aldara Domínguez [TEXTO/FOTOS]

R

ematou o Entroido e
con el fóronse até o vindeiro ano os persoeiros
e os representantes máis tradicionais da acerbo etnográfico
galego. Ningunha festa coma
esta recupera de xeito tan claro
a memoria colectiva dun pobo,
devolvendo a vida as mascaradas tan significativas das festas
ourensás coma os peliqueiros
de Laza, os cigarróns de Verín
ou as pantallas de Xinzo; así coma a figuras mitolóxicas, que se
perden na herdanza prerromana coma o oso de Salcedo, en
Poboa de Brullón, en Lugo, expresión única en Galiza e que
moitos investigadores relacionan con representacións da
Natureza, repartidas por toda
Europa, na que terían a súa orixe eventos coma o coñecido día
da marmota americana.
Pero o Entroido tamén significa
a saída de gala da propia veciñanza, o seu día grande, vestindo de festa, sen representar ningún papel, coma no caso das damas e os galáns, as figuras propias de O Morrazo, concretamente de San Adrián e Santa
Cristina de Cobres (Vilaboa). Teñen presenza ao longo de toda a
festa, aínda que o seu día grande
é o martes, a despedida, onde
danzan ante todos os veciños.
Noelia e Xesús teñen 18 e 20
anos respectivamente. Nestas
festas voltaron vestir os seus traxes e bailaron como levan facendo as súas familias ao longo de
xeracións: “Fágoo por seguir a
tradición familiar, pero tamén
porque me gusta”, afirma Noelia, para quen a súa vestimenta
supón un dos seus máis apreciados tesouros, “Este traxe ten
moito valor porque custou tempo e traballo completalo”. Veñen de actuar ante centos de
persoas, que como cada ano se
dan cita no torreiro de Santa
Cristina para admirar as damas e
os galáns. Entre o público atópase Brais, aínda non cumpriu os
seis anos, pero xa porta a indumentaria típica, “ten que se ir a
facendo para seguir o exemplo
da familia”, sostén a súa nai.
Suso Pereira é o director do Entroido e o mestre de baile: “Con
seguridade non sabemos de

Un mozo participa na corrida do galo.

’’

As figuras das madamas
e dos galáns do entroido
estaban moi xeralizadas
por toda a xeografía galega”

que época son estas danzas. Sitúanos no século XVI, no barrio
da Cardiña. Os pasos son característicos de Cobres: Unha muiñeira e unha xota”. Aínda que a
festa só dura catro días (do sábado ao martes), Pereira asegura que comezan a preparala en
outubro: “Teñen que ensaiar
toda a coreografía: Tres bailes e
un agarrado, ademais de pór o
traxe pronto. Na organización
poden participar até 300 persoas. Son uns festexos que forman

’’

Da elegancia, naturalidade
e frescura dos antigos traxes
de festa quedan poucas
referencia, polo que
o entroido de Cobres
representa un luxo
para a etnografía galega”

parte da raizame do pobo e
cando alguén non asiste ao Entroido é por forza maior”.
A comitiva presídea o mordomo, todo vestido de branco cunhas cintas vermellas e amarelas
ao longo da parte exterior do
pantalón, cubríndose cunha pucha azul. A súa función é a de dirixir o grupo. Seguidamente van
as madamas e galáns, catro pa-

’’

O máis destacábel
das madamas son os seus
colares e outras alfaias,
que foron evoluindo cos
tempos. Agora son
bixutería, pero antes as
contas que conforman o
pectoril eran de ouro”

rellas cando menos, e outras
tantas aldeás e os de branco, estes últimos, levan a mesma roupa que os protagonistas, pero
sen os puchos, son os nenos que
aínda non se recoñecen como
damas e galáns, afirma Pereira,
ao tempo que apunta que: “Este
ano só puidemos contar coas aldeás na primeira xornada. Re-

Cobres, último reduto
Segundo se recolle nos estudos sobre folclore, a figuras
das madamas e dos galáns
do Entroido estaban moi xeralizados por toda a xeografía galega. Agora, tan só persisten en Cobres. Unha versión moi semellante téñena
en Entrimo, na fronteira con
Portugal: As madamiñas e os
madamiños, vestidos de encaixe. Elas mostran enaguas
de cor branca con bordados
con encaixes ao igual que a

camisa, e cruzando o peito
un pano a modo de mantilla.
Na testa levan un chapeo de
palla moi adornado con cintas de cores. Pola súa banda,
os madamiños, tamén coñecidos coma xigantes, locen
camisa e garabata, pantalóns bordados e unha curta
capa de cor. A súa faciana ten
longos bigotes e a cabeza vai
cuberta cun gorro cónico,
coroado cun plumacho feito
de papel de cores vivas.

A indumentaria das madamas e dos galáns, así coma
o nome, coincide cos protagonistas das danzas de Aldán, celebrada o 20 de xaneiro en honor de San Sebastián; de Hío, o 16 de
Agosto, por San Roque, e de
Darbo, o 8 de setembro,
adicadas a Virxe Santa María. Aínda que a motivación
é ben distinta, así como os
pasos, comparten antigüidade e tradición.G

presentan ás mulleres máis pobres do pobo, que non tiñan medios para costear o traxe”.
A base do vestiario é branca, engalanado con cintas e teas de cores que o cobren totalmente. Os
homes levan mantóns de Manila cruzados polas costas, ademais de fitas e flocos. O máis destacábel das madamas son os
seus colares e outras alfaias, que
segundo o director do Entroido
foron evoluindo cos tempos:
“Agora son bixutería, pero antes
as contas que conforman o pectoril eran de ouro. Pedíanse
prestadas polas casas para esta
ocasión”. Tanto homes como
mulleres levan na cabeza un
sombreiro de palla alto ao que
cosen gran número de flores naturais ou artificiais, plumas, espellos, colgantes e algunha moneca, chegando a pesar até catro
quilos. Por detrás penduran
moitas fitas anchas de cores que
chegan á altura dos xeonllos.
Dende o primeiro día de Entroido, a comitiva fai a corrida da
morada, percorrido casa por casa, pedindo a prebenda (antes
comida, agora diñeiro). As contas sempre as leva o mordomo.
As madamas e os galáns premian as achegas do veciños bailando muiñeiras e pasodobres.
O último día, o martes, o Entroido despídese coa corrida do galo, un xogo moi vencellado a estas datas, aínda que tamén se
celebra noutras épocas do ano.
Os mozos deben coller o galo
(hogano unha réplica de plástico) pendurado dunha pola. Para iso, teñen que percorrer un
tronco untado con graxa de
porco, situado sobre o río. “Antigamente, no Entroido os vellos eran os encargados de gardar os galos e os mozos tiñan
que tentar roubalos”, e nisto se
basea, segundo Suso Pereira, a
tradición da corrida do galo.
Tras moitas tentativas, foi Ricardo quen se fixo co ansiado animal nesta última edición da corrida. Este costume, coas súas
variantes, tamén se atopa en
Cotobade ou en Viana do Bolo.
Ao final da xornada a festa chega ao seu remate cando o predicador, coa cara tapada, enfróntase aos veciños e fai repaso do acontecido en Vilaboa,
tanto do bo coma do malo.G

Brais vai vestid
de branco.
É o mesmo trax
que o dos galá
non sendo
o pucho.
Até que sexa
considerado ad
–galán– levará
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Brais vai vestido
de branco.
É o mesmo traxe
que o dos galáns,
non sendo
o pucho.
Até que sexa
considerado adulto
–galán– levará boina.

Noelia e Xesús, bailaríns.
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Internet chega
ao rural a
través do wimax

O pintor Xulio Fontes no seu domicilio.

EXPOSICIÓNS.

Xulio Fontes,
afección pola
pintura
Dende hai anos, Quintela de
Leirado conta no seu mobiliario urbano cun tendido eléctrico diferente. Alguén se tomou a molestia de pintar e humanizar os postes da luz con
pintura, virando o gris do formigón en cores moito máis vivas. Poucos coñecen que detrás desa intervención tópase
Xulio Fontes, un fontaneiro
amante da pintura que ten traducido a súa afección en máis
de 500 obras e preto de 40 mostras. A máis recente vén de
inaugurarse na sala de exposicións da Casa do Libro en Vigo.
Titúlase Madeiras e máis pinturas e permanecerá aberta até
o 29 de febreiro. Nela recóllense preto de 30 cadros nos
que Fontes, empregando diversos materiais deforma a realidade para levala ao seu universo creativo. “Detrás de cada
obra hai moitas horas sen durmir e moitas tensións acumuladas”, comenta, un traballo
que non sempre se valora
cando se trata de pintores non
profesionais. A mostra chega a

Vigo despois de permanecer
exposta na Casa dos Poetas de
Celanova.
A paixón de Xulio Fontes pola
pintura naceu de cativo da man
do seu avó materno. Funcionario e seminarista, o predecesor
de Fontes percorreu cunha
compañía de teatro as salas de
Buenos Aires e das súas viaxes
trouxo selos, láminas e fotografías que foron adquirindo o formato de colección. Entre todo o
material adquirido, o que máis
chamou a atención do cativo
foron as láminas de pintores.
Fontes recorda como con cinco
ou seis anos entraba na “sala
das pinturas” da casa da aldea
como se se tratase dun verdadeiro museo.
Comezou a pintar cos lapis de
dúas cores que lle daban os
seus familiares sobre papeis e
superficies de refugallo. Aos 18
anos marchou a Santander a
traballar pero nunca perdeu o
gusto pola pintura. Neses anos
“funme quedando coa pegada
de autores que me atraían que
logo eu trasladaba ao lenzo deformada”, explica.
Na actualidade ten habilitado
un taller dentro da súa casa no
que traballa, especialmente á
noite. Este pequeno obradoiro
dentro do fogar é quizais o seu
mellor museo. Nel, ademais de
pinturas, papeis e lapis, están

ANT

expostas moreas de creacións
para as que habitualmente se
inspira na natureza. “Vai por rachas”, explica. “Podo botar 15
días sen debuxar nada como
unha semana seguida pintando”. O efecto aditivo que din
ten a pintura confesa que o leva
a pasarse horas diante dun cadro, moitas veces até a madrugada. Confesa pintar só, porque
“a pintura necesita soidade”.
Recoñece que a pintura é un
hobby caro. “Dando por descontado o tempo, supón un
gasto de material, de soporte,
de pintura. Despois hai que sumar embalaxe, transporte e
gasto de imprenta se se trata de
por en marcha unha exposición”, comenta.
Ademais do lenzo, Fontes emprega pedras e ramallos para
facer as súas pezas. “Búscolle a
forma e píntoas segundo o que
me suxiran”. Unha desas pezas
é a Pedra dos amantes, situada
no Camiño de San Amaro, en
Vigo, na que os xeitos caprichosos da pedra e o pincel de
Fontes presentan ao camiñante un home e unha muller
bicándose.
“Teño realizado obras que logo
rompín, porque non me emocionaban”, comenta. “Non me
importa o público, tenme que
chegar a min”.G
M.B.

Un proxecto piloto da Consellaría de Innovación e Industria
leva internet a trece concellos
do rural a través das ondas do
wimax, unha tecnoloxía herdeira do wifi, as redes sen fíos.
Wimax é un sistema de comunicación de grande alcance
que pode transmitir internet
de banda larga a moitos quilómetros de distancia.
Os primeiros concellos beneficiados polo proxecto piloto foron Mondoñedo e Riotorto.
Cuntis iniciou as actividades a
continuación. Os seguintes,
até completar os trece do proxecto orixinal, serán Curtis, San
Sadurniño, Ribeira de Piquín,
Ramirás, Calvos de Randín,
Castrelo de Miño, Manzaneda,
Ponteareas e Tomiño.
A Consellaría outorga unha
subvención de 83.000 euros a
cada concello e estes realizan a
adxudicación da obra e a posta
en funcionamento. “En Mondoñedo a empresa Demotecnia, que ten licenza de operador de telecomunicacións
como R ou Telefónica, instalou
os instrumentos e xestiona o
servizo, que é de titularidade
pública”, explica o concelleiro
dese municipio Víctor Vila.
En Mondoñedo instalaron un
emisor de wimax conectado a
internet mediante un cabo.
Este envía o sinal ao monte no
que se sitúan as antenas de televisión. Desde alí, desvíano ás
dúas parroquias do concello
elixidas no programa piloto. a
emisión rebótase ao resto da

parroquia desde uns receptores situados nos centros de dinamización de novas tecnoloxías. Os veciños unicamente
deben instalar unha antena receptora e empregar un router
convencional para conectarse
a internet.
Cada concello participante no
proxecto elixirá como lle presta
os servizos aos seus veciños. En
Mondoñedo non é gratuíto,
aínda que os primeiros cincuenta abonados non deben
pagar a cota de conexión inicial, que no resto dos casos é de
320 euros, a aboar en varios
prazos. Os usuarios poden
contratar unha tarifa plana de
internet por dezanove euros o
mes ou unha conexión telefónica con tarifa plana en chamadas estatais por un prezo de
nove euros e un custe das chamadas a móbiles de cinco céntimos o minuto.
“O servizo é para o rural porque
no casco urbano hai outros sistemas de acceso a internet”, explica o concelleiro Víctor Vila,
que tamén asegura que “se eliximos como proba piloto a parroquia de Vilamor é polo seu
desenvolvemento agrogandeiro e a presenza de talleres e
casas rurais que non tiñan servizo de internet, pensamos que
o wimax pode axudar a mellorar as condicións de vida dos veciños e a rendibilidade dos negocios, que agora non só teñen
internet, senón tamén un servizo telefónico de calidade, xa
que antes aínda empregaban o
trac, a telefonía rural analóxica”.
Na presentación dos primeiros
proxectos piloto, a directora
xeral de Promoción Industrial
e da Sociedade da Información
da Consellaría de Innovación e
Industria, Helena Veiguela, sinalou que a iniciativa da Consellaría de Innovación estenderase deica 2012 e primaranse as aplicacións de programas de uso libre e en galego.G
H. Vixande
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Vigo xa conta
con aerotaxi
Imaxina poder chegar ao aeroporto dez minutos antes do
despegue sen ter que facturar
nin facer cola? Voar sen aglomeracións, esperas e facturacións é
posíbel dende hai uns meses
dende o aeroporto de Peinador.
A apertura de oficina en Vigo de
Bks Air Norte, compañía aérea
de vós privados e personalizados, filial de Bks Air, achega e
amplía a oferta para os viaxeiros
que queiran dispor dunhas
condicións especiais nos seus
desprazamentos aéreos en
todo o noroeste peninsular.
“Ofrecemos un servizo igual ao
do taxi pero no medio aéreo”,
sintetiza
Xaime Comesaña, xerente
de Bks Air Noroeste. “Os nosos servizos son
idóneos para aforrar tempos de espera nos aeroportos e para improvisar. Cunha hora ou
hora e media de anticipación podemos
preparar viaxes e saír
a calquera punto que
os nosos clientes precisen”, engade.
En principio nas pistas
de Peinador esta compañía de vós privados
conta cun avión, o Cita-

tion 550 Bravo, con capacidade
para 8 pasaxeiros, pero a compañía matriz dispón doutros
modelos con máis ou menos capacidade á disposición do público, así como contactos con
outras compañías con avións
aptos para vós privados transoceánicos e de longo alcance.
A tripulación destes vós está
composta normalmente por un
piloto e copiloto. A azafata engádese ao equipo de a bordo unicamente cando o require o
cliente. “Normalmente os empresarios que voan con nós
aproveitan os desprazamentos
para facer reunións e tratar temas confidenciais, por iso non
queren xente allea no avión”, explica Comesaña.
Asentos máis amplos, de coiro e
con repousacabezas e repousapés que permiten distintas posicións, son outros

dos diferenciais destas aeronaves. En canto ao catering, sérverse dependendo do horario
de vó e, en casos puntuais, dos
gustos dos pasaxeiros.
PREZOS POR HORAS DE VÓ. As tarifas
deste tipo de desprazamentos
aéreos á carta ofrecidos dende
o aeroporto de Peinador co
avión Citation 550 Bravo rondan os 3.000 euros a hora en
traxectos normais, independentemente de se o avión vai
cheo ou non. BKS Air Noroeste
ofrece tamén paquetes de 10,
15, 25 ou 50 horas de vó nos que
os prezos son máis axustados.
Neste caso o prezo mínimo por
hora nun paquete de 10 horas é
de 2.600 euros.
Estes prezos non son fixos. Ás
veces dependen de variábeis
como sobrecargas por pernoctación, que ascen-

den a 600 euros en territorio español e 900 no estranxeiro, e os
modelos alugados.
No caso de vós transoceánicos a
tarifa é de 10.000 euros a hora.
“A primeira vista as tarifas parecen altas, pero depende do que
se entenda por caro. Tendo en
conta que a maioría dos nosos
clientes son empresarios e executivos que ás veces necesitan
manter varias reunións en puntos dispares da nosa xeografía
nun mesmo día con tempo e
que a maioría das veces fan as
reservas de billetes no mesmo
día da viaxe. Saen gañando en
tempo, en comodidade, e aforran en desprazamentos, transbordos, e dietas. Os nosos servizos permítenlle manter xuntanzas en distintas cidades ao longo
do día e volver ao seu domicilio a
durmir. Se fan contas do que lles
custarían os mesmos desprazamentos en vós
ordinarios, noites de hotel, horas perdidas en
aeroportos, e
dietas, compensa”, xustifica Xaime
Comesaña.G
E. Estévez

Pé Redondo
2005
Caste: Albariño.
Adega: Martín Códax.
D. Orixe: Rias Baixas.

Do pedazo de chan chamado
Pé redondo e despois dun traballo de investigación na viña
e na súa particular elaboración, a grandísimos trazos baseado nas lías finas co seu conseguinte removido ou batonaxe periódica, xorde este viño
da adega Martín Códax que,
inserido na busca da lonxevidade, resulta sen comparación
un viño moito máis interesante, equilibrado e saboroso.
Calquera dos demais adxectivos empregados na definición
dun gran viño valería, sobre
todo se o comparamos co viño
da súa mesma adega o Organistrum, viño marcado pola
madeira e no que ningún dos
anteriores adxectivos lle podería ser aplicado, rectificar é de
sabios, neste caso seguro que
non se trata dunha rectificación pero si da necesidade de
ir máis alá.
Pé Redondo ten un nariz de
aromas atlánticos. Semella
unha redundancia dicir isto,
xa que se miramos a viña e o
mar que as vixía... pero ás veces non se cumpre esta evidencia. Este viño recórdanos o
aire mariño, un peirao xunto
ás sensacións salinas e de salga
acompañadas da froita escarchada cos matices lácticos e de
pastelaría fina que definen as
lías. Na boca resulta fresco e
redondo, entra suave cun
corpo sedoso e unha viva acidez que se arrastra até un
longo final.G
Antonio Portela
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1.298 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Ute Lemper, cantante de cabaret e actriz alemana, cun estilo musical ao Marlene Dietricht, actúa en
Santiago de Compostela.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO.Mofa e Befa. Co seu espectáculo Sempre ao lonxe, Evaristo Calvo e Vítor Mosqueira están
este venres 15, ás 21.00 na Casa da
Cultura do Milladoiro.
ARTEIXO
¬MAXIA. Mago Norberto. Está
este venres 15, co seu espectáculo
Xogos máxicos, ás 20.30 no Centro
Cívico Cultural.

ELÍADES
OCHOA
O guitarrista e cantante cubano
nacido en Loma de la Avispa, ao
leste do país, nas proximidades
de Santiago de Cuba, o 22 de
xuño de 1946, comezou a tocar a
guitarra cando contaba tan só 6
anos de idade e para 1958, cando
xa alcanzaba a talla da súa guitarra, empezou a traballar para gañarse a vida tocando a súa música nos barrios da prostitución
en Santiago, dando así comezo á
súa carreira profesional. Nos anos
1960 formou parte do Oriental
Quintet e posteriormente do
Septeto Típico; e en 1978 integrouse no Cuarteto Patria,
donde comezou a súa traxectoria
internacional, tendo actuado
desde aquela en Europa, México
ou Estados Unidos. Ademais, o
repertorio estilístico ampliouse e,
así, ao bolero e a criolla incorporáronse tamén o son montuno, a
guaracha e a guajira. En 1997
Eliades Ochoa participou no proxecto Buena Vista Social Club, e
no filme homónimo de Win
Wenders, que reuniu a Ry Cooder
con grandes figuras do son cubano, e que levou merecidamente o último Grammy da
world music. Esto proxectouno
definitivamente ao grande público. Co album Sublime Ilusión é
nomeado aos premios Grammys
na categoría de Best Traditional
Tropical and Latin Album. A guitarra e a voz de Elíades convértense nun símbolo mundial do
Son Cubano, espallado por todo
o mundo.
Día 14 de febreiro ás 21.30 horas.
Coliseum da Coruña. Aforo limitado.

O BARCO
¬TEATRO.Comida chinesa.Obra
representada por Teatro do Adro,
con Josito Porto e Mónica García
como protagonistas, e dirixida por
Lino Braxe. O venres 15, ás 21:00 no
Teatro Municipal Lauro Olmo.
BETANZOS
¬TEATRO.Estoraque, o indiano. Obra polo grupo Artesán
Teatro, este domingo 17, ás 20.30
na Aula Municipal de Cultura.
BUEU
¬MUSICA.Avelaiña. Música folk
galega, este xoves 14, no pub Aturuxo.
CAMBADOS
¬TEATRO.O mago de Oz.Espectáculo de monicreques polo grupo
Os Quinquilláns. Terá lugar este
domingo 17, ás18.00 no Auditorio
Municipal A Xuventude.
CANGAS
¬MUSICA.Catty Stits.Actuación o
venres 15, ás 22:00, no Sister Ray.
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.
¬TEATRO.O Avaro. A clásica obra
de Moliere, adaptada polo grupo
Galileo. Este venres día 15, ás 21.00
noPazo da Cultura.
CARIÑO
¬MAXIA. Moondogs Blues
Party. Actúan o venres 8, no Pub
Micos.
CEDEIRA
¬TEATRO.Un agasallo para Xaquín. Títeres presentados pola clásica compañíaOs Monicreques de
Kukas. O domingo 17, ás 18:00, no
Auditorio Municipal.
CEE.
¬TEATRO.Sombreiros sen Chapeu. Espectáculo con títeres e

¬ ARTE
Yoshiro Tachibana,
o xaponés galego.
Yoshiro Tachibana, que expón na
sala Trisquel de Tui, naceu en
1941 en Sanda, Kobe (Xapón).
Aprendeu pintura co seu pai, tamén pintor. Interésanlle Cezanne, Van Gogh, Matisse e
Rouault Con 21 anos vai a Tokio a
estudiar na Escola de Belas Artes.
Emociónase coa obra de Klee. Un
ano despóis funda a peña flamenca "Nana" en Tokio. Alí coñece a artistas españois de flamenco. En 1968 forma parte do
grupo de pintores xaponeses
“Bandera Negra” e realiza varios
Happenings en contra da guerra
de Vietnam. Viaxa a Europa visitando Rusia e os países escandinavos e chega a España. Fica en
Madrid, e máis tarde percorre
moitos lugares da península.
Viaxa a Hamburgo, onde se interesa polos pintores alemáns contemporáneos. En Kiel coñece
obras de Nolde. Chega logo a
Oslo e acode á clase de debuxo
na Escola de Arquitectura, coñecendo obras de Munch. Alí debuxa moitas paisaxes nórdicas.
No1974 regresa a España e decide establecerse nun pequeno
porto pesqueiro como Muxía.
Un ano máis tarde empeza a exsombras chinesas, a cargo do veterano grupo Tanxarina Títeres,
este sábado 16 ás 20.15 no Salón
de Actos do Concello.
CELANOVA.
¬EXPO. Ríos de Galicia. Tesouros de vida. Fotografías de
José Luis González. Até o 15 de febreiro no Claustro Barroco do Mosteiro.
A CORUÑA
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxección de 11' 09'' 01 de
Samira Majmalbaf e outros. O luns
18 de febreiro. Primeiro pase ás
18:00,segundo pase ás 20:30. Versión orixinal con subtítulos en castelán. Na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 714
Raoul Walsh
20.30 h. High Sierra (1941)96´. Subtítulos en castelán.
Venres 15
Raoul Walsh

A soñadora da lúa chea, de Tachibana.

poñer a súa obra nas cidades galegas. Coñece artistas galegos
como Tomás Barros, Prego, Virxilio, Buciño, Pousa e X. Moreda.
Xa no 81 viaxa a Xapón para expoñer en Tokio (Ginza Matsuzaka-ya) , voltando axiña a Galiza.
A súa obra é elixida para a "Expo
Cultural Xapón 84" na Coruña.
Interésase por temas místicos, estuda mandala budista. Ao seguinte ano recibe a visita de Laxeiro. Volta a Xapón para expoñer no seu concello natal de
20.30 h. High Sierra(1941)96´. Subtítulos en castelán.
After Hours
23.00 h. A Xinecóloga (Alfonso Camarero, 2008); Túnel (Borja Mucientes, 2007) 38´. Vídeo. Presentación a
cargo dos seus autores. Entrada gratuíta.
Sábado 16
Historias de cine para nenos
18.00 h. O can mongol. Byambasuren Davaa, 2006. 97´. Versión castelá. Entrada gratuíta.
Novo Cine Alemán
20.30 h. A muller zurda. Peter
Handke, 1977. 113´. Subtítulos en
castelán.
Luns 18
Imaxinarios en tránsito
20.00 h. Despóis de…. (Cecilia e José
Juan Bartolomé, 1981) 189´. Vídeo.
Entrada gratuíta.
Martes 19
Imaxinarios en tránsito
20.30 h. Non ter esquecido nada.
(Marcelo Expósito, Gabriel Villota e
Fito Rodríguez, 1998); Postsocializem + Retrovangarda+ Irwin. (Ma-

Kobe, logo realiza outra exposición no concello de Sanda, e marcha a Sri Lanka para coñecer o
mundo do budismo primitivo.
No 88 volta a Galiza e comeza a
estudiar pintura primitiva e iconografía medieval.
En 1998 expón de novo no concello de Sanda (Xapón), na Coruña e Vigo. No 2001 vai ao seu
país para unha exposición conxunta co seu pai (Nakaba 19022000). En 2004 expón no Museo
Kurita (Xapón).
rina Grzinic e Aina Smid, 1997) 79´.
Vídeo. Subtítulos en galego. Entrada gratuíta.
Mércores 20
Imaxinarios en tránsito
20.00 h. Countdown. Ulrike Ottinger,
1990. 188´. Subtítulos en castelán.
Entrada gratuíta.
CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬CINE. Cine colombiano. Seguindo con este interesante ciclo,
este sábado 16,ás 20:00,proxéctase
Tiempo de Morir, de Jorge Alí
Triana, con guiónde Gabriel García
Márquez (1985). E o martes 19, á
mesma hora, proxéctase Rodrigo D
No futuro (1990) de Víctor Gaviria.
Todas 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
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Carmen Dor. A cantante padronesa presenta o seu máis novo traballo que leva por título Dora Maar
74, donde aposta por unha sonoridade sensual e suxerente envolta
en harmonías de jazz.

¬ MÚSICAS

Os membros do grupo Nada Surf.

Nada Surf
A formación que actúa esta semana en Vigo, é un grupo Indie
Rock formado en 1992 en Nova
York, integrado por Matthew
Caws (guitarra e voz), Daniel
Lorca (baixo e voz) e Ira Elliot (batería e voz), na onda do Power
pop.
A banda obtivo o seu recoñecemento mundial grazas a "Popular" do álbum "High/Low" (1996).
Daniel Lorca, de familia madrileña pero fincado en Nova York
desde a infancia, encárgase de
facer a maioría de coros en directo e utiliza o mesmo baixo
Fender Precision esnaquizado
que recibiu como agasallo dos
seus pais aos 18 anos.
Dentro da súa discografía,
"High/Low" tivo gran éxito.En
1998 o grupo publica "The Proximity Effect", no que se consolida
musicalmente.Tras unha espera
de catro anos, aparece "Let Go",
no que apuntan novas vías co
uso de teclados e algúns sintetizadores, aínda que sempre ao
servizo dun power pop enérxico
e baseado no son das guitarras.
A temática é máis madura, con
cancións sobre a falta de comunicación en "Killian's rede" ou a
apatía en "Fruit Fly".
En 2005 publican "The Weight Is
a Gift", onde os teclados cobran
maior protagonismo, con letras
de gran calidade.
Ute Lemper
A cantante e actriz alemana residente en Nova York, e que actúa
esta semana en Santiago, naceu

en Münster, Alemaña en 1963, filla dun banqueiro e unha cantante de ópera, fixo estudos de
piano, canto e ballet na Academia de Danza de Colonia, e teatro clásico no prestixioso Seminario Max Reinhardt de Viena.
Empezou a cantar moi nova en
bares de jazz e formou parte dun
grupo punk. En 1983, Andrew
Lloyd Weber ofreceulle un papel
na produción vienesa do musical
Cats. En 1985 protagonizou o
musical Peter Pan en Berlín e
logo fixo o papel de Sally Bowles
na produción francesa de Cabaret, que lle valería o premio Molière á mellor actriz.
Maurice Béjart compuxo para
ela o ballet A Morte Subite, estreado en París en 1990.Posteriormente fixo diversas aparicións en varias películas, en papeis máis ou menos relevantes,
pero a faceta pola que máis lla
coñece é a de cantante. Brilla
especialmente no repertorio
alemán de entreguerras. Son
famosas as súas interpretacións
de composicións de Kurt Weill,
así como doutras que interpretaron no seu día Marlene Dietrich, Edith Piaf...
Artista ecléctica e inqueda (ademais de cantar e interpretar realizou varias exposicións de pintura, de estilo neo-expresionista),
colaborou con numerosos cantantes e compositores estadounidenses e europeos, entre os
que destacan Michael Nyman
(con quen fixo o disco Songbook), Tom Waits, Elvis Costello,
Philip Glass ou Nick Cave.

realizadas e inspiradas no Xapón.
Até o 1 de abril (entrada gratuita) no
Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa (MACUF).
¬EXPO.Cultura-culturas. Colección provinte do Museo de
Montserrat. Até o 2 de marzo no
Museo de Belas Artes.
¬EXPO. Regina Giménez. Exposición de pinturas da artista catalana, até o 1 de marzo, na Galería de
Arte Ana Vilaseco, Padre Feijoo, 5.
¬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

¬ TEATRO
Valdemuller
Con Valdemuller, o CDG arrisca
nunha aposta que conxuga o teatro de monicreques e o dirixido
ao público adolescente, tradicionalmente asociados a programacións consideradas menores.
Co obxectivo de garantir a realización dun espectáculo orixinal,
necesario e de moi boa factura, a
compañía pública contou co recoñecido director Pablo Vergne
para levar a escena esta obra do
compostelán Neira Cruz, traducida a varias linguas e recoñecida
co Premio Barco de Vapor de Literatura Infantil.
Os traballos de Vergne –presentados, xunto coa súa compañía El Retablo, en diferentes
países de Europa, Asia e América– caracterízanse por un estilo singular que combina tradición e innovación, economía de
medios e máxima expresividade, na procura de novas linguaxes escénicas e da complicidade co público.
O director arxentino achega a
grupo de Colexios de Arquitectos.
Até o 18 de febreiro, na sala Luis Seoane.
¬MÚSICA. Zarzuela. Unha serie
de obras do xénero chico, durante
tres días, pola Compañía Lírica de
Madrid Miguel de Alonso. O xoves 14
ás 20:30: Luisa Fernanda. O venres
15 ás 20:30: El huesped del sevillano.O sábado16 ás 20:30: La ta-

¬ EN ESCENA
Zardigot
Compañía: Espello Cóncavo
Autor: Euloxio Ruibal / Dirección: Arturo López; Elenco: Lucía Regueiro,
Ana Santos, Manu Fernández, Xavier
Pan, Oswaldo Digón, Uxío Losada,
X.C. Mejuto, Rodrigo Roel, X.L. López
«Sacha», «Gari».
Alegación contra a guerra a través da
figura dunha muller, Estrela, unha
ama de casa sen máis inquedanzas
que a súa familia. Asistimos á transformación e posterior destrución do
seu contorno persoal e social. Unha
guerra fratricida, de exterminio, que
rompe con todos os valores de convivencia e que extrae o peor da condición humana: a violencia irracional.
A través do exilio de Estrela vemos
como a guerra é especialmente cruel
cos febles e indefensos, cos vellos,
coas mulleres...

Un dos monicreques de Valdemuller.

súa experiencia e o seu discurso
estético á tradición de monicreques galega nesta proposta coa
que o CDG, na súa calidade de
teatro público, avanza na función de impulsar manifestacións dramáticas arriscadas e
dar pulo á actividade escénica
considerada nas marxes. Os bonecosdan vida á historia de
Mina, unha rapaza de 15 anos
que emprende unha viaxe iniciática cara a Valdemuller durante a que se enfronta a diferentes aventuras e perigos.
berna del puerto. Todas no Teatro
Colón.
¬MÚSICA. Meu . Actuación do
grupo que volve á primeira liña do
pop con este disco titulado "Did
You Hear?" gravado nos estudios
Audiomatic de Madrid no pasado
mes de xuño. Entrada anticipada 6
euros , na sala 8 euros. O sábado
16, ás 23:59 horas, no Playa Club.
e personaxes da obra de Carroll. Flores que falan dos seus medos,
Humty Dumpty e os seus regalos de
in-aniversario, o coello branco que
sempre está apurado porque chega
tarde e ata a mesma Raíña de Corazóns, disposta a cortarlle a cabeza a
quen a contradiga.

Unha merenda de Alicias
Compañía: Sapristi.
Actrices: Patricia Vázquez, Nuria
Sanz. Música: Bernardo Martínez.
Dramaturxia e dirección: José Campanari.
O día catro, ás seis, segundo din os
reloxos do xogo, dúas Alicias xúntanse para merendar. Primeiro poñen a mesa e logo esperan aos convidados. As actrices, os bonecos e os
obxectos, propios dunha mesa posta para a merenda, interaccionan
entre eles, dando lugar a situacións

Sempre ao lonxe
Compañía: Mofa e Befa
Evaristo Calvo, Vítor Mosqueira, Piti Sanz (música).
Desde unha perspectiva didáctica
e científica, Sempre ao lonxe preséntasenos como unha reflexión
sobre a “fauna” humana e as distintas “especies” que a compoñen.
É un asalto aos prexuízos cos que
xulgamos aos que son distintos a
nós, ou os se comportan dun modo singular, e, por outro lado, é un
canto á liberdade de ser e de expresarse como un desexa, e non
como marcan os cánones sociais.
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Valdemuller. A nova produción
do Centro Dramático Galego utiliza
uns elaborados monicreques para
unha historia para nenos e maiores.

¬MÚSICA. The Blows.O grupo vigués presenta en concerto o seu
primeiro traballo discográfico "Upskirts" (Pupilo Records) gravado en
Barcelona. Un fresco son post punk,
sen complexos e de calidade. A entrada custa 5 euros. O venres 15, ás
22:30, na Sala Mardi Gras.
¬TEATRO. Qué pasa en la plaza
III. Obra presentada polo grupoPablo Nojes e Páprika Teatro.
Represéntase este sábado 16,
ás19.00, e o domingo 17 ás 11:00 e
ás 19:00, no Teatro do Andamio.
¬TEATRO. Zardigot. Obra que representa a compañía Espello Cóncavo. O mércores 20 , ás 11:30 , no
Teatro Rosalía.

Silvia Penide actúa en Ferrol.

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.
A ESTRADA
¬TEATRO. Ó son das cousas. Espectáculo para o público infantil,
posto en escena pola compañíaSapristi, o xoves 14 ás 11:30 noTeatro
Principal.
FERROL
¬CINE. Almorzo en Tiffany’s.
Este filme deBlake Edwards, protagonizado pola inesquecibel Audrey Hepburn, permanece como
retrato imperecedeiro do glamour
neoiorquino e os seus sumidoiros,
vistos pola pluma aceda de Truman
Capote. Este luns 18, ás 18:00 e
20:30 dobrada e en V.O.S. Esp., respectivamente, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Bellissima. Dentro do ci-

clo Cine Italiano, proxéctase o clásico
filme de Luchino Visconti (1951),
con Anna Magnani de protagonista,
o martes 19 ás 19:00 no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Colectiva. Exposición de
pintura de Enma Rey, Lais e Sofía Piñeiro, até o 16 de febreiro noAteneo
Ferrolán.
¬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
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. Silvia Penide.Acantante coruñesa presenta o seu
novo disco “Desafinante crónica”.
Un completo repertorio de 11 temas con estilo e forza. O xoves 14
de febreiro na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Xosé Manuel Budiño. Caixanova presenta en Galicia “Home”, o novo traballo do gaiteiro. Este domingo 17 , ás 20.30,
no TeatroJofre .
A FONSAGRADA
¬EXPO. O Camiño Primitivo.
Exposición fotográfica aberta no
Museo Etnográfico.
LARACHA
¬EXPO. Tonhito de Poi e Rasa
Loba.Este venres 15, ás 22:30 e entrada de balde, no Pub D'Anton.
LUGO
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase Kids, de Larry
Clark (1995), unha visión crúa da
vida dos adolescentes, sen omitir os
contidos máis controvertidos. O
martes 19 ás 20:00 na Sede Fundación 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 foto-

gráficos de Manuel Valcárcel. Até o
23 de marzo na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Concurso Acertos e desastres arquitectónicos en
Lugo. Exposición noColexio de Arquitectos.
¬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, a traverso de 100 instantáneas. Até o 18 de febreiro no
Museo Provincial.
¬MÚSICA. Tonhito de Poi e
Rasa Loba. Actuación o vindeiro
xoves 21, no club Clavicémbalo.
¬TEATRO.Contacontos .Sesión
de contacontos a cargo de Raquel Galavís co título "Miradas
de caracol", dirixida a nenos pequenos. O xoves 14 ás 19:00 na
Biblioteca Municipal Parque da
Milagrosa.
¬TEATRO. Agnes de Dios. Obra
de teatro coa interpretación de Fio-

rella Faltoyano, Cristina Higueras,
Ruth Salas.Versión e dirección: Fernando Méndez Leite. O venres 15
ás 20:30 no Auditorio Municipal
Gustavo Freire.
MARÍN
¬EXPO. Fotografías antigas do
Porto de Marín. No Museo Manuel Torres.
MELIDE
¬MÚSICA. Capitán Furilo.Actuación o venres 15, entrada 3 euros, no
Pub Gatos.
MONDOÑEDO
¬TEATRO. A bombilla máxica.
Espectáculo representado polo
grupo Teatro do Atlántico, este
venres 15, ás 21.00 noAuditorio Municipal Pascual Veiga.
MONFORTE
¬MÚSICA. Le Punk. O sonda
banda madrileña, fusión de rock,
tango e outras influencias.O venres
15, ás 23:30, (2 euros), nasala El Otro
Caimán.

¬ CINE
Cine colombiano
Tempo de morrer (1985)
Dirección: Jorge Alí Triana
Guión: Gabriel García Márquez
Producción: Compañía de Fomento
Cinematográfico - Focine (Colombia),
Icaic (Cuba)
Duración: 94 minutos
Ano de producción: 1985
Reparto: Gustavo Angarita, María Eugenia Dávila, Sebastián Ospina.
No Macuf (A Coruña).

Unha das incursións do nobel colombiano García Márquez no
cine, coa colaboración de Carlos
Fuentes nos diálogos desta historia da que o mexicano Arturo
Ripsteinrealizara unha excelente
primeira versión en 1965.
Esta coprodución colombianocubana conta a historia de Julián
Trueba, un home común inmerso
nun universo de paixóns e rexido
por un inflexible código ético,
que sente que debe cumprir cun
destino inevitable: vingar a morte
do seu pai.
Juan Sáyago sae do cárcere logo
de pagar unha condena de dezaoito anos por matar en duelo a
Raúl Moscote. Quere recuperar o
tempo perdido e volver vivir.
Busca á súa noiva que se cansou
de esperalo e debe enfrontar o

acoso implacable dos fillos de
Moscote¸ criados na obsesión de
vinganza.
É outra vez o tempo de morrer ou
de matar.
Jorge Alí Trianaé un recoñecido
director de teatro e cine colombiano. É unha película netamente
costumista, ambientada no puramente rural. Aínda que a vinganza é o motivo condutor sobre
o que se desenvolve a trama, atópanse tamén moi presentes no
filme, o amor, a honra, o orgullo e
a xustiza. O clima opresivo e o
ambiente pegañento das obras
de Márquez está presente na atmósfera deste filme.

MUROS
¬TEATRO. Fulano, Mengano e
Citano. Obra da compañía de teatro Arte, o venres 15 ás 22.00 no
CentroCultural e Xuvenil.
¬TEATRO. O Mago de Oz. Espectáculo de títeres polo grupoOs quinquilláns, o sábado 16 ás18.30 no
CentroCultural e Xuvenil.
NARÓN
¬TEATRO. Valdemuller. O novo
espectáculo do Centro Dramático
Galego, que combina os títeres coa
participación actoral,prosegue a súa
xira tras da estrea en Ourense. O
mércores 20, ás 11:00, en función escolar, no Auditorio Municipal.
NOIA
¬TEATRO. Emigrados. Espectáculo teatral a cargo do grupoTeatro
de Ningures, o venres 15 ás 22.00
no Teatro Coliseo Noela.
OLEIROS
¬TEATRO. Ide todos ao inferno.
Espectáculo teatral a cargo da compañía Teatro Lope de Vigo. O sábado 16, ás 20.30, no Auditorio Gabriel García Máerquez.
OURENSE
¬CINE. Taxi Driver. Dentro do ciclo que organiza Caixa Galicia titulado “Nova York no cine”, proxéctase este filme dirixido en 1976 por
Martin Scorsese , con unha interpretación moi lembrada de Robert
de Niro. O martes 19 ás 20:00 na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬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. Manolo Figueiras. Exposición do artista galego, aberta
até o 8 de marzo. Horario: de 18:00 a
21:00 horas. Na Galeria Visol.
¬EXPO. Cristino Mallo. Unha exposición de 8o pezas do escultor tudense, que estarán até o 17 de febreiro na Sala de Caixanova.
¬MÚSICA. Le Punk. O particular
son canalla da banda madrileña,
fusión de rock, tango e outras influencias portuarias e balcánicas. O
xoves 14 ás 21:00 (6 euros), na Sala
Auriense .
¬MÚSICA. The Homens. O
emerxente grupo pop compostelán actúa o sábado 16 no Café Cultural Auriense.
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Yoshiro Tachibana. Este colorista pintor xaponés afincado
hai anos en Galiza, expón as súas
obras en Tui.

¬TEATRO. Zardigot. Obra que representa a compañía Espello Cóncavo. O sábado 16 (hora non confirmada) , no Auditorio Municipal.
¬ TEATRO . Valdemuller. O
novo espectáculo do Centro
Dramático Galego, que combina os títeres coa participación
actoral, ten a súa estrea estes
días na cidade das Burgas. Estará
este xoves 14, en función para os
escolares, ás 11:00, o venres 15
será ás 20:30, e o sábado 16 e o
domingo 17 as funcións serán ás
20:00. No Teatro Principal.
A POBRA DO CARAMIÑAL

Moondogs Blues Party. Actuación dos coruñeses este venres
15, na Sala Boomerang.
PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Emma Placer. Actúa o
sábado 16, ás 23:30 no Leblon.
PONTEVEDRA
¬CINE.Ciclo Nova York no cine.
Proxéctase West Side Story, musical
de de Robert Wise(1961), unha visión estilizada das loitas de bandas,
co trasfondo da emigración hispana
no Nova Iorque dos anos 50-60, con
Nathalie Wood e Sal Mineode protagonistas , e un elenco irrepetibel de

¬ GASTRONOMÍA
Forum Gastronómico Santiago’08
O Fòrum Gastronòmic, congreso
pioneiro e de referencia, vén celebrándose en Cataluña cun éxito
innegable desde ao ano 1999. Os
seus organizadores, Pep Palau,
von Arend & Associats, conseguiron consolidalo como un punto
de encontro imprescindible para
empresas agroalimentarias, cociñeiros profesionais e restauradores. A solidez e o éxito do modelo
inspiraron a chegada deste evento a Santiago de Compostela.
O Fórum naceu como un congreso profesional de e para cociñeiros. Baixo este paraugas, paralelamente foise consolidando
unha feira de produtos de alta
calidade: alimentación, bebidas,
publicacións, utensilios ou maquinaria son o complemento
ideal das actividades relacionadas co congreso.
O programa fórmano sesións de
cociña en directo da man de
grandes cociñeiros, talleres nos
que o asistente pode chegar a degustar as elaboracións realizadas,
catas de viños, diálogos e un longo etcétera deseñado co único
obxectivo de proporcionar ao
profesional as mellores ferramen-

tas de formación.
Son moitos os eventos inspirados no Fórum que foron aparecendo desde a súa creación pero o Fórum segue ofrecendo
ano tras ano novos conceptos
que crean escola. O último foi o
de achegar a alta cociña ao público “amaterur”. O fin de semana o recinto encherase de
amantes da cociña e os viños
que poderán visitar a feira e asistir a demostracións recoñecidos
profesionais, catas de viños e
produtos, espectáculos ou talleres para nenos. E na cidade, cine,
teatro e exposicións coa gastronomía como eixo central.
A Feira e as sesións de cociña desenvolveranse nas magníficas
instalacións do Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, mentres que
diversos espazos na cidade serán o marco de excepción das
numerosas actividades lúdicas e
gastronómicas.
O evento nace con periodicidade
bianual e vocación de futuro, alternando a súa celebración co de
Xirona e convertendo a Santiago
de Compostela na capital enogastronómica de Galicia e en
punto de encontro das cociñas
do Atlántico.

Os criadores do Forum, nunha imaxe promocional.

bailarins.. O martes 19 ás 20:00 na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. A Obra Gráfica na España Contemporánea.Mostra
con 49 obras non pictóricas de Dalí,
Miró, Picasso ouTapiés, das coleccións de Caixanova. Até o 17 de febreiro no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Antonio Murado. AM 34
x 24 Vol. 1. Retrospectiva da obra
do pintor lucense, dividida en dúas
sedes, esta e a de Vigo, 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.
¬MUSICA. Catty Stits + Die Cadaveras + Kompadres Muertos.
Actuación por triplicado, o xoves 14,
ás 22:30, entrada a 5 euros na Sala
Karma.
¬MUSICA. Covalblú. Este grupo de
Vigo xorde en maio de 2007 das inquedanzas dos seus cinco compoñentes amosan pola música tradicional galega. O venres 15, ás 23:00, na
Casa do Coto.
¬MUSICA. Le Punk. O particular
son da banda madrileña, fusión de
rock, tango e outras influencias. O
sábado16 ás 23 :00 (anticipada 5 euros, no local 7 euros), na Sala Karma.
¬TEATRO. Kamikaze.Espectáculo
para os máis cativos producido por
Pistacatro Produtora de Soños. Estará en escena o xoves 14, en doble
función: ás11.30 e ás 21:00 no Auditorio Municipal Pazo da Cultura.
¬TEATRO. A mirada de Pier. Espectáculo pola compañía Nut Teatro. O xoves 21, ás 21.00 noAuditorio
Municipal Pazo da Cultura.

¬ DE PASEO
Feira do Queixo da Ulloa, en
Monterroso
Tras varios anos celebrándose
noutras datas, a feira do queixo da
denominación de orixe ArzúaUlloa volta aos inicios. A XVII edición terá lugar nas inmediacións
do auditorio de Monterroso o fin
de semana do16 e 17 de febreiro,
xunto con unha mostra multisectorial da comarca dá Ulloa. Os queixos da zona, tamén coñecidos como «queixos da nabiza» , elaborados con leite de vaca, acadan o seu
mellor sabor, cremosidade e elasticidade nestas datas, segundo os
entendidos.
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:10,5 km. 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.
Visitas guiadas polos paraxes
protexidos dos Ancares.
Organiza: Consellería de Medio
Ambiente • Tfno.: 981 371 660
Ruta da auga, de San Alberte e
Pardiñas (20 Km.). Organiza: Concello de Guitiriz.
Información: 982 370109
turismo@concellodeguitiriz.com.
Visitas guiadas ao Casco
Histórico de Allariz e Parque
Etnográfico
do Río Arnoia: Museo do Coiro,
Museo do Tecido, Muíño do
Burato, Museo Galego do Xoguete
Información REATUR, S.A.· Tfno.:
988 442 006

Queixos de Arzúa-Ulloa.

PORTONOVO
¬MÚSICA.Schizophrenic Hosewives + Jimenez Los Santos. Actúan o sábado 16, no Woodstock.
O PORRIÑO
¬EXPO. Recordos Impresos:
Atios, Budiño e Chenlo . Mostra
de fotografías históricasdo concello,
exposto nestas tres parroquias,
aberta até o 10 de marzo.
¬MÚSICA.Carmen Dor.A cantante
galega presenta o seu máis novo traballo que leva por título Dora Maar 74,
donde aposta por unha sonoridade
sensual e suxerente envolta en harmonías de jazz e letras feitas pola súa
man. Actúa o venres 15, ás 23:00 no
Café Liceum.
REDONDELA
¬EXPO. Xurxo Ventos. Fotografías
no Multiusos da Xunqueira, Sala
Anexa. No mesmo lugar, Materia
azul,pinturas e fotografías de Pastor
Outeiral.

¬TEATRO. Robin Hood. Espectáculo teatral-musical do grupoProducións Acontrabutaca, que recrea
con cancións propias, no estilo
“pop”, as aventuras do arqueiro de
Nottingham. O sábado 16, ás 20.30
no Multiusos da Xunqueira.

SAN SADURNIÑO
¬TEATRO.Humor Neghro. Espectáculo coa comicidade aceda
do seu protagonista, pola compañía Abada Teatro –Carlos Blanco.
O domingo 17, ás 19.30 no Centro
Sociocultural.

RIBADEO
¬TEATRO.Hendaya Mon Amour.
Espectáculo cómico- musical da compañía Bacana Teatro, con César Martínez e Xulio Abonjo, donde Hitler e
Franco coñecen o amor (entre eles)
en Hendaya. O domingo 17, ás 20.30
no Auditorio Municipal Hernán Naval.

SANTIAGO
¬CONGRESO.Congreso Forum
Gastronómico Santiago’08.
Promovido polo Concello de Santiago e Turismo de Santiago de
Compostela, do luns 18 ao mércores 20, no Pazo de Congresos.
¬CINE. A lei do silencio. Este
filme deElia Kazan, protagonizado
por Marlon Brando, gañador de
oito estatuiñas. O luns 18, ás 20:30
en versión orixinal subtitulada en
castelán, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.

SADA
¬MÚSICA. Trío de Violín,
Trompa e Piano.Música clásica o
sábado 16, ás 20.00, na Casa da Cultura Pintor Lloréns.
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Manolo Figueiras expón as
súas pinturas na Galería Visol, en
Ourense.

CINE.III Ciclo de Cine e Historia: a guerra contin[ú]a. Proxéctase o filme Checkpoint, de
Yoav Shamir. O xoves 14, ás 18:00 ,
con unha conferencia de Ferrán Sales, periodista de El País. O ciclo está
organizado pola Nova Escola Galega e a Asociación Sine Nómine, e
ten lugar na Faculdade deCiencias
Políticas e Sociais.
¬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 antolóxica. Pinturas do pintor vigués
Xosé Tomé Lodeiro (1930-1996).
Até o 24 de febreiro no CGAC, Cen-

tro Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Susan Philipsz. 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).
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

Alfredo Erias e as súas pinturas do camiño.

días para montar un particular universo creativo. Até o 6 de abril na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Moondog Blues
Party + Portrait + Telémaco.
Actuación na Festa Demoscópica
Mondo Sonoro. O xoves 14 , na
Sala Capitol. Na mesma sala, o sá-

bado 16 ás 21:30 e entrada a 12 e 15
euros, actuación de The Sunday
Drivers + Niño y Pistola.
¬MÚSICA. Ute Lemper . Dentro
do ciclo Sons da Diversidade actúa
esta gran dama da canción de cabaret berlinés. O domingo 17, ás
21:00, entrada 20 euros,no Auditorio de Galicia.
¬ MÚSICA .Orquestra de Cámara de Noruega. Dúas
perspectivas sobre O burgués
xentilhome, de Molière (a barroca, do florentino Lully, e a
postromántica do mestre alemán Richard Strauss) e máis un
concerto para piano de Mozart
idirixidas por Terje Tonnesen e
con Leif Ove Andness ao
piano. O xoves 14, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia.
¬TEATRO.Ensaios de “Cascuda”. Nunha experiencia de interacción co público, o venres 15 e
sábado 16 poderase acceder libremente aos ensaios desta montaxe
do CDG, a estrear no mes de maio.
No Salón Teatro.

SOUTOMAIOR
¬EXPO. Xente no camiño. Exposición de pinturas de Alfredo
Erias, que permanecerá aberta até
o 30 de abril. No Parador e castelo
de Soutomaior.
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.
¬EXPO. Yoshiro Tachibana.
Exposición do pintor xaponés, até
o 9 de marzo, na galería de arte
Trisquel e Medulio.
VIGO
¬ACTIVIDADES. Paraisos naturais. Obradoiros de reciclaxe e natureza, actividade complementaria
da exposición Paraísos indómitos.
Especialmente dirixidos a público
infantil, os obradoiros creativos do
MARCO ofrecen a posibilidade de
combinar sensibilización sobre o
medio ambiente e educación artís-

¬ CONVOCATORIAS
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 menos 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.
Imaxe da iniciativa educativa Ponte nas Ondas.

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.

Ponte nas ondas
A Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte…
nas ondas! convoca a XIV Xornada de Radio Interescolar que se desenvolverá o día 6 de xuño
de 2008.

Para esta edición, o tema que se propón é a temática da identidade territorial baixo o lema
IDENTIDADE E TERRITORIO.
Se o territorio lexicográficamente se define
coma "..extensión ampla de terra delimitada
xeográfica, política ou administrativamente,
ou que está habitado por un pobo…" queremos chegar mais alá e esa é a nosa proposta.
Queremos estudar o territorio coma o marco
no que se desenvolveu unha cultura única e
irrepetíbel.
O estudo e coñecemento do territorio no que
nos desenvolvemos é moi importante e a difusión desta parte da cultura sobranceira na educación dos nosos alumnos e alumnas.
Como as diferentes civilizacións modelaron a
nosa identidade na súa apropiación do medio
natural, o coñecemento desa realidade territorial como espazo e condicionante dunha cultura que se adaptou ao medio descubriranos a
obriga da súa utilización racional, conservando
os elementos patrimoniais adecuados e cons-

tituíndo un dos principais factores identitarios.
En colaboración co equipo do Proxectoterra,
que leva adicándose varios anos a estudar este
tema, acordamos achegar esta temática ás nosas aulas. Esta colaboración permítenos ofertar
a todos os centros galegos e portugueses interesados en participar na XIV edición da xornada radiofónica unha grande cantidade de
material didáctico para os alumnos e alumnas,
así como moito material de apoio para o profesorado para que en cada centro se poidan desenvolver as actividades que se desexen en relación con este tema.
Ademais e, segundo recomenda a UNESCO,
seguimos a demandar a introdución do patrimonio inmaterial galego-portugués no sistema educativo de Galiza e do Norte de Portugal como un contido transversal.
Se na pasada edición foi o patrimonio o que
saltou á Rede e baixo o lema NA REDE DO
PATRIMONIO realizáronse as 24 horas de radio,
nesta ocasión vai ser a IDENTIDADE E O
TERRITORIO quen module a programación da
XIV edición de Ponte...nas ondas!
Todos os grupos de xoves que desexen participar deberán inscribirse a cubrindo a ficha de
participación antes do 15 de marzo de 2008.
Os participantes doutros países, achegarán
programas con esta temática como fío condutor dos contidos que integren a gravación.
pontenasondas@pontenasondas.org
V Premio Literario
Gregorio Fernández
Até o 31 de marzo de 2008. Convoca: IES Gregorio Fernández de Sarria (Lugo). Información:
tel. 982 530 030.
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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.

Morodo, hip-hopero madrileño
que actúa esta semana en Vigo.

tica a través de actividades nas que a
reciclaxe é o elemento fundamental.
Do 9 de febreiro ao 26 de abril. Laboratorio das Artes (1º andar), MARCO.
¬CINE. King Kong (1931). Dentro
do ciclo que organiza Caixa Galicia titulado “Nova York no cine”, proxéctase este filme dirixido en 1933
por Merian C. Cooper e Ernest B.
Shoedsack que deu lugar ao xurdimento dun mito cinematográfico, o
grande mono destruido pola civilización e a ambición humana. O martes 19, ás 18:00 e 20:30, na Sede Fundación 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,
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.

GUIEIRO.53.

¬EXPO. Xosé Luis de Dios .
Mostra retrospectiva do ourensán
Xosé Luis de Dios (1943), que
abrangue cincuenta anos de traballo. Pinturas, debuxos e unha selección de cadernos e libros ilustrados
, aberta até o 17 de febreiro, no
Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Nada Surf. Grupo neoiorquino de power-pop (ver reseña) actúan o venres 15, ás 22:30,
con entradas a 18/22 euros, na
Sala A!.

¬MÚSICA. Skacha + O Leo i
Arremecaghona. Actuación o
venres 15, no Breogain. E no
mesmo local, o sábado 16 actúan
Segismundo Toxicómano +
Skarmento.
¬MÚSICA. Gurumamut.O grupo
pontevedrés mestura nos seus temas funk, rock ou hip-hop , con
unha boa base groove. O venres 15,
ás 24:00 (entrada 3 euros), en La
Iguana Club.
¬MÚSICA. Concerto de Pacífico. O cuarteto pop vigués presenta en concerto o seu primeiro
traballo discográfico "Radiografía
de un soñador". A entrada custa 3
euros. O xoves14 , ás 22:30, na Sala
La Fábrica de Chocolate.

¬MÚSICA. Morodo. Actuación
deste hip-hopero madrileño, este
sábado 16, ás 23:00, con entradas
a 12/15 eurosros, na Sala A!.
¬MÚSICA.Bruckner Orchester
Linz . Director: Dennis Russel Davies. Concerto o venres 15, ás 20:30
no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA.Kassin +2. Estación Inverno do Festival SINSAL, coa actuación deste trío brasileiro de “garaxe”.
O luns 18 ás 21:00, entrada a 12 euros, no Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. En la soledad de los
campos de algodón. Espectáculo a cargo de Cámara Negra
Teatro. Este sábado 16, ás 22.00 ,
e o domingo 17 ás 21:00, no Teatro Ensalle.

¬TEATRO.Hendaya Mon Amour.
Espectáculo cómico- musical da
compañía Bacana Teatro, con César Martínez e Xulio Abonjo, donde
Hitler e Franco coñecen o amor (entre eles) en Hendaya. O xoves 14 e o
sábado 16, ás 21.00 no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO.Agnes de Dios. Con Fiorella Faltoyano, Cristina Higueras,
Ruth Salas.O xoves14 , ás 20:30 no
Centro Cultural Caixanova.
VIVEIRO
¬TEATRO.O melro Branco. Espectáculo para o público infantil
da compañía Talía Teatro, están
este sábado 16, ás18.00 no Teatro
Pastor

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Busco traxe de galego
para nenos de 6 e 7 anos.
Urxe. 964226853
Cartel de King Kong

¬MÚSICA. Xosé Manuel Budiño. Caixanova presenta en Galicia “Home”, o novo traballo do
gaiteiro. Este sábado 16 , ás 20.30,
no Teatro-Sala de Concertos do
Centro Cultural Caixanova .
¬MÚSICA. Corpus Christii +
Foscor+ Dantalion. Concerto
de Black-Metal con estes grupos.
O sábado 16, ás 22:00, na Sala Anoeta.
¬ MÚSICA . Círculo Vicioso
+ Baldosa Amarilla. O veterano grupo Círculo Vicioso
presenta o seu quinto traballo
"Reevolucionario". Abren a
noite os de Porriño, Baldosa
Amarilla. O venres 15, ás 22:30
(entrada anticipada 8 euros, na
sala 10 euros), en La Fábrica de
Chocolate.

 Gustaríache ter un alber-

gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santiago? Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaurado. Chama e informámoste.
609 641 720. Ismael Pardo.

 Alúgase apartamento en
Lira, Carnota, a carón da praia,
con terraza e vistas ao mar.
Completamente equipado.
Para catro persoas. Semana
Santa 275 euros. Dispoñíbel
todo o ano.Tel: 981761144

 Alúgase baixo moi céntrico e amplo. Ideal para consultas
ou oficinas.
Teléfono 986438339

 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.

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

Exposición e actividades de Paraísos Naturais, en Vigo.

 Véndese contrabaixo seminovo con funda e arcos francés
e alemán. Chamar ao:
619 218966.

 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.
 Vendo Enciclopedia Galega
Universal. Telf. 653 928 083.
 Solar de 7.854 m2 en Barreiros, a 5 quilómetros da
praia. A venda.
Teléfono 982144112
 Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro.
Telf. 676 727 518.

 Busco piso Cangas e Vigo.
Funcionario, busco piso en
aluguer, mínimo 2 dormitorios
e calefacción.Cangas e Vigo.
Urxe. Telf: 658194022
 Alúgase apartamento en
Ribadeo. Meses xullo e
agosto. 676 72 75 18.
 Vendo colección A Nosa

Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).
Contacto xan_sen_lar@terra.es.
 Alúgase baixo –sobre 130
m2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía ou á noite ao
Tlf. 986 372 263.
 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
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Xosé Valiñas

As trece rosas
Dirixe: Emilio Martínez Lázaro.
Intérpretes: Verónica Sánchez,
Adriano Giannini.
Drama. España, 2007

Sweeney Todd. O barbeiro diabólico da rúa Fleet.

Nocturna, unha aventura máxica.

EN CARTEL.

son lle quixese enmendar a
plana 80 anos despois a Stroheim coa lectura de Theodor
Dreiser que o director de Avaricia nunca puido facer. Música
de Jonny Greenwood, o guitarrista de Radiohead. Oito nominacións aos Oscar.

Sweeney Todd.
O barbeiro diabólico
da rúa Fleet
Dirixe: Tim Burton.
Intérpretes: Johnny Depp,
Helena Bonham Carter.
Musical. EE UU, 2007

Burton polos catro costados. A
última entrega do cineasta con
complexo de Peter Pan por excelencia transmite puro romantismo gótico . O musical
orixinal de Broadway, composto por Stephen Sondheim,
xa estaba cortado á medida do
autor do Eduardo Manostesouras. Antropofaxia, números
musicais, vinganzas sabattinianas, fatalismo e amores
fous como só Burton en cordial
entente con Depp saben cociñar, iso si, coa inefábel incorporación da señora BurtonBonham Carter facendo as veces de Winona Ryder.

Pozos de ambición
Dirixe: Paul Thomas Anderson.
Intérpretes: Daniel Day-Lewis,
Paul Dano.
Drama. EE UU, 2007

O inclasificábel Anderson –Boogie Nights, Magnolia, Punch

Asuntos privados
en lugares públicos
Alain Resnais é o director de Asuntos
privados en lugares públicos. REUTERS

Drunk Love– é o responsábel
do retorno pola porta grande
de Daniel Day-Lewis, un dos
actores máis dotados das últimas décadas ao que xa botabamos de menos dende hai un
tempo. Anderson adapta a novela Petróleo de Upton Sinclair
que, como tantas outras obras
da narrativa americana do seu
tempo, viña ser unha tentativa
de escribitr a Gran Novela
Americana. Nesta revisitación
da obra de Sinclair, Anderson
queda cos elementos máis tremebundos do orixinal para retratar a épica historia de avaricias, sentimentos viscerais e
violencias no seo dun clan familiar de petroleiros na California de finais do XIX. Sobre o
papel semella como se Ander-

Fotogramas de
Pozos de ambición e [á dereita]
As trece rosas.

Dirixe: Alain Resnais.
Intérpretes: Laura Morante,
Lambert Wilson.
Drama. Francia, 2006

O director de Hiroshima mon
amour tece unha historia coral
con seis personaxes en busca de
amor e atención baixo a neve
dun París inhóspito e solitario
que vén ser a resposta dun dos
vástagos máis cerebrais da extinta Nouvelle Vague aos tópicos
emotivos sobre a Cidade da Luz.

DVD.ALUGUER.
Nocturna,
unha aventura máxica
Dirixen: Adriá García e
Víctor Maldonado.
Animación. España, 2007

Co goya aínda fresco chega a
que seguramente sexa a mostra máis interesante da pu-

xante división de animación
de Filmax. Dirixen os reponsábeis de arte d’O Cid: A Lenda,
que debutan como directores
en formato longo con esta fábula sobre o temor ao descoñecido e a maxia ensoñadora
da noite. Un dos seus puntos
fortes está no esmerado deseño de personaxes que lle dá
un toque de diferenciación
con respecto ao resto da produción animada galega e estatal, excesivamente “atenta”
aos padróns de moda nas carteleiras americanas.

A voda de Tuya
Dirixe: Quanan Wang.
Intérpretes: Nan Yu, Bater Senge.
Drama. Mongolia-China, 2007

As estepas onde moran os últimos pastores mongois son os
escenarios deste emotivo filme
gañador do León de Ouro na
Berlinale do 2006. Tuya é unha
Penélope asiática que busca infrutuosamente un novo marido
disposto a coidar da súa proxenie e do seu primeiro esposo
impedido. A tenrura e a dureza
extrema ás veces atopan acomodo no mesmo espazo, sobre
todo se se evitan as grandilocuencias e non se prescinde
dun ou dous sorrisos.

Un dos últimos monumentos
ao exceso enfático do cinema
español. Martínez-Lázaro
funcionaba con certa eficacia
no deostado subxénero da
nova comedia románticocostumista madrileña, tocou
teito coa infravalorada Estradas secundarias e converteuse en valor seguro para a
caixa coa reelaboración musical das súas vellas comedietas, falo da saga dos lados da
cama, claro. Con esta sobrevalorada espectacularización
da necesaria memoria histórica fóiselle a man polo lado
solemne e lonxe de conseguir
a empatía dun Aranda, por
exemplo, ficou na mera estatuaria de pose e pompa.

TV.
A vida que te espera
Dirixe: Manuel
Gutiérrez Aragón.
Intérpretes: Luís Tosar,
Juan Diego.
Drama. España, 2003
La 2. Versión española. Venres 15
de febreiro, 21h30.

Gutiérrez Aragón –Feroz, Fala
mudiña– é un dos cineastas
españois máis interesantes
da súa xeración. Con este
drama rural de paixóns soterradas no bucólico val do Pas
conseguiu algo inesperado:
quedar en terra de ninguén
cun filme que non acaba de
convencer malia contar cun
dos mellores repartos do cine
estatal recente –Bugallo,
Etura, Diego, Tosar-– e cun
encomiábel catálogo de boas
intencións narrativas que
non pasan diso.G

13 febreiro pasatempos.qxd

12/2/08

20:30

Página 1

PASATEMPOS.55.

ANOSATERRA
14-20 DE FEBREIRO DE 2008

Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA
1

2

3 4

AUTODEFINIDO
5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15

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

Horizontais:
1- Símbolo do xofre. 2-Epitafio, ben breve. 3-Parte xiratoria dunha máquina electromagnética. 4- Cidade marroquina que dá nome a un gorro. Comparativo. 5-Aparello
que imita ou reproduce as condicións doutro máis complexo. 6- Auxilio!. Cabeza de gando vacún. Do revés, animal doméstico. 7-Suprema autoridade islámica, noutros
tempos. Poñer fofo. 8- En inglés é o fogar, en galego outra
cousa.Raza que querían impor os nazis. 9- Que ten un humor acedo e irónico, dos que “morden”. Transmitir o dominio de algo. 10- Sistema monetario internacional. O
que “inventou” os ohmios. 11-Faltriqueira. 12- Moeda xaponesa (ollo coa ortografía!). A droga da psicodelia. 13Moble onde poñer libros abertos, partituras ou outros papeis para lelos comodamente. 14- Prefixo grego que indica costume, moral, carácter. 15- A que vai antes do
“mail”.
Verticais:
1-Unha letra muda. 2- Despois dun ponto, indica que algo
é unha compañía (ainda que non sempre o sexa). 3- Mosteiro galego da provincia de Lugo. 4- Mostra afectada de
cariño ou amabilidade. 5-Prefixo latino que leva a idea de
fendido, dividido en dous. Capital de Timor Leste. 6- Siglas
que indican o movemento rápido do ollo, ou unha fase do
soño. ”....” Angélico, célebre pintor italiano. Vai frío, tanto
que “....”. 7- Cualidade do sucre, ou de persoas moi doces.
Aplicado ao vento, que soa, que funga. 8-Conxunto de xogos no deporte da raqueta. Interpreta un texto, entendendoo. Partido ilegalizado. Radiotelevisión de Irlanda. 9-Carbonato potásico que se obtén das cinzas vexetais. Nome
de varón, máis común nas mulleres. 10- Ao revés, ceder,
entregar algo. Amargura acompañada de maldade, expresión collida dunha sustancia orgánica. Siglas de “International Sign Language”. 11-Noveno, ou avó italiano. Ten
“cámara”, pero non de fotos. 12-Nome de muller, unha así
chamada decía que había que ir para o Sur.... 13- A primeira cara dun vinilo. 14-Expresar alegría. 15- A primeira.

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de personaxes de
comic.

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

AUTODEFINIDO

SUDOKU

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SOLUCIÓNS
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Suso de Toro

V

ivimosnuntránsitodeser
un país atrasado coa metade da poboación no
campo a ser un país moderno e
urbanizado. Coas desigualdades
e eivas que se queiran, mais ese é
o proceso histórico no que esta-

OS QUEIXOS
DO MUNDO
mos,ocampotransformousedemográfica, cultural, sociolóxica,
económica... E a iso pouco lle
podefaceraconsellería.

01298
Diario dixital: www.anosaterra.com

Dentro dos límites da realidade,
é unha consellería que ten dado
pasos importantes, intenta racionalizar un caos e un espazo
moi abandonado. Mais eu quería comentar que tampouco
non se hai que pasar no entusiasmo, pois leo nun anuncio

dos nosos queixos que son apreciados en todo o mundo. E non,
iso é a tan típica propaganda
para autoconsumo. Temos
queixos bos, outros téñenos
mellores, e ben máis sonados.
Vaiamos amodo e sen caer nos
autoenganos.G

8 400021 303104

1.298
anosaterra

Chámase Pedro Filipe Pazos Liñeira e é enxeñeiro técnico agrícola. Dedícase a realizar medicións,
informes de particións de terras ou peritaxes xudiciais. Como todos os seus compañeiros de profesión,
entre as súas especialidades está a de ser agrimensor, unha persoa que mide a superficie dos terreos.

XUÍZO
SUMARÍSIMO

Pedro Pazos, agrimensor

Xosé Mª Álvarez Cáccamo

F

‘Un ferrado mide vintecatro cuartillos’
H. Vixande

Para entendernos, en metros
cadrados, canto vale un fe rrado?
Non é unha medida homoxénea. Na Costa da Morte ou nalgunhas zonas de Pontevedra
ten 424 metros cadrados. Mazaricos é un caso curioso. Normalmente, o ferrado mide o
mesmo en todo un concello,
pero na zona de Mazaricos
próxima a Santa Comba é de
528 metros e na que cae contra
Muros, de 424. En Boqueixón
ten 628 metros. Os máis grandes son na costa da Mariña,
735 metros. Os máis pequenos, os da Costa da Morte.
Por que tanta variedade?
Supoño que vai en función da
produtividade da terra. O ferrado, ademais de ser unha
medida de superficie, tamén é
de volume. O trigo ou o millo
botábanse nun recipiente de
madeira chamado boto que
tiña doce ou quince quilos. Enchíase o boto, pasábase un rodillo sen facer presión e tíñase
un ferrado. Na Costa da Morte
un ferrado producíase en 424
metros cadrados. Outras zonas
menos produtivas necesitaban
máis superficie de terra.
O ferrado divídese en cuarti llos. Cantos por ferrado?
Vintecatro. Na Costa da Morte
sae a 18 metros cada cuartillo.
Varia segundo a zona e o valor
do ferrado, pero sempre son
vintecatro cuartillos.

Ou sexa, que non é unha me dida decimal, como o metro.
Sería un partido por vintecatro.
Como é posíbel que máis de
douscentos anos despois de
nacer o sistema métrico decimal, aínda usemos ferrados?
Supoño que por costume.
Pasa como coa moeda.
Miña avoa falábame en reais e eu ao meu fillo fálolle
en pesetas.
Parecemos ingleses...
Pareceremos... O sistema métrico decimal
introduciuse pola escola
e aquí a escola era a que
era. Eu, cando redacto
un documento, ademais
de meter os metros, tamén fago a correspondencia en ferrado. É por
razóns sentimentais.
Non e ra mellor medir
con GPS?
Ten erros e non
é accesíbel para
todo o mundo.
De todos os
xeitos, non
hai instrumentos

NOVIDADES

que midan en ferrados, hai que
establecer a correspondencia.
Ademais tamén hai varas. Que
son?

Antes, para medir a lonxitude,
usábase o compás, que era do
tamaño dunha persoa. Logo
chegaron as varas, que tampouco eran iguais en todas as
partes. Despois viñeron as cintas métricas. Hai zonas nas que
medían en carros, mais non
me pregunte canto medían
porque non llo sei!
E tamén hai cuncas.
Úsanse sobre todo en zonas de viño. Miden superficie e capacidade.
Doce cuncas son un ferrado. Pasa como co
cuartillo, varían segundo
a dimensión do ferrado.
Ben, iso é todo, moitas
grazas e a ver se un día
tomamos unhas cuncas!
E que sexan de viño. Iso
si, mellor beber cuncas que ferrados,
sobre todo despois do dos
alcolímetros.G

Edicións A NOSA TERRA

As escolas
de fundación en Galiza.

A privatización
da empresa pública española.

Unha necesidade social de
alfabetización

Repercusións
na economía galega

Luís Obelleiro Piñón

Mª del Carmen Sánchez Carreira

usilárono contra a primeira
luz do día os fascistas do 36.
Semanas antes comparecera en
xuízo sumarísimo acusado do
delito de rebelión militar, como
milleiros de persoas identificadas coa causa da República. No
programa do terror absoluto instaurado polos sublevados, a palabra da lei subvertida cumpriu
con eficacia a súa función criminal. Sobre os alicerces macabros
da mentira e do xenocidio fundamentouse unha historia de
cuarenta anos e un epílogo interminábel.
A familia do republicano asasinado cultivou en silencio a memoria da ausencia, a ira contra
a inxustiza e a esperanza no día
da proclamación da verdade,
obrigados a calar fronte ao
muro da ditadura. Coa restauración da monarquía borbónica, as organizacións políticas
do completo círculo parlamentario teceron un noxento farrapo de mutismo. As tebras da
mentira continuaron a negarlle
luz á familia do republicano fusilado, a milleiros de familias, a
unha multitude consciente que
esixía a proclamación da Memoria e a nulidade dos xuizos
sumarísimos. No mes de decembro pasado, PSOE, IU,
PNV, CIU e BNG asinaron unha
lei que oculta a verdade do 36:
non anula a farsa criminal que
coutou a vida daquel republicano, de milleiros de homes e
mulleres asasinados. O voto en
contra do PP representa a afirmación da súa propia raíz ideolóxica no humus do franquismo, no substrato
histórico da sublevación militar. Só
Esquerra Republicana de Catalunya permaneceu fiel á Memoria. Son de
esquerdas. Son
republicanos.G

