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A súa reactivación
fora unha esixencia
de Abel Caballero
ao PSOE

H. Vixande
A variante do ferrocarril de alta
velocidade por Cerdedo para
conectar Vigo e Pontevedra
con Ourense e Madrid está no
aire a pesar de que o seu estudo
informativo inicial someteuse
a exposición pública na Coru-
ña desde finais de decembro a
finais de xaneiro. O Ministerio
de Fomento, pola súa banda,
non estableceu prazos para a
execución e limitouse a afirmar
que o treito realizarase porque
figura dentro do plano da alta
velocidade na Galiza.
A pesar de que existen varias
plataformas que se opoñen a
esta  infraestrutura, as mobiliza-
cións contra a variante do AVE
están en punto morto na maio-
ría dos casos. Os veciños des-
confían da paralización do pro-
xecto, mais nos dous puntos de
maior impacto, Barro e Carba-
lliño, hai tempo que non se ce-
lebran actos de protesta. Tanto
en Barro como no Carballiño
están previstos os enlaces co Ei-
xo Atlántico e coa liña Santiago-
Ourense. A obra conleva dupli-

car as vías de ferrocarril e abrir o
seu radio para facilitar a cone-
xión, de tal xeito que a afección
é moito máis extensa que no
resto do traxecto. Noutras par-
tes, como Pedre, en Cerdedo, o
impacto tamén é importante,
por afectar conxuntos etnográ-
ficos de valor senlleiro.
Fontes consultadas por A Nosa
Terrasinalaron que o compás
de espera no que está inmerso o
trazado do AVE por Cerdedo
débese a que a Administración
central non ten interese en exe-
cutalo porque só representaría
gañar un cuarto de hora ou vin-
te minutos na viaxe entre Vigo e
Madrid e pola contra implicaría
un desembolso elevado de car-
tos. Esta posición implica que
os viaxeiros terán que pasar por
Santiago para ir a Ourense ou a
capital do Estado. Entre os be-
neficios de pasar por Santiago,
sinalan estas fontes, figura o au-
mento dos pasaxeiros poten-
ciais e en consecuencia a posi-

bilidade de incrementar as fre-
cuencias, aínda que isto tamén
detraería volume de pasaxeiros
ao AVE procedente da Coruña
con dirección a Madrid.
O silencio da Administración
central non só se debe á proxi-
midade das eleccións xerais e o
eventual descenso de votos so-
cialistas en Pontevedra e Vigo se
admite as súas verdadeiras in-
tencións, senón ao compromi-
so do PSOE co alcalde de Vigo
Abel Caballero. Para aceptar en-
cabezar a candidatura socialista
ás eleccións municipais, Caba-
llero esixira que se reactivase o
AVE por Cerdedo. Desde Fo-
mento prefiren gañar tempo
para demostrar que a variante
de Cerdedo non representa un-
ha vantaxe comparativa.
Cando a sociedade civil afronta-
ba os debates da construción
do AVE, a UGT realizou un pro-
xecto de trazado que partía da
Coruña, pasaba por Vigo e mar-
chaba cara a meseta vía Ouren-
se. Desa forma, ao constituír
unha única liña que pasaba por
cinco das sete cidades galegas, o
número de pasaxeiros permiti-
ría contar con elevadas frecuen-
cias de tráfico. Unha vez elixido
o trazado por Santiago e Ouren-
se, a conexión por Cerdedo evi-
táballe aos viaxeiros proceden-
tes de Vigo e Pontevedra pasar
por Santiago.�
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O AVE por Cerdedo no aire
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CARGAR
COA CULPA
María Reimóndez

C ando cheguei ao bico do
rúa na praza había un

stand que puña “A Biblia me-
llora a súa vida familiar”. Só
uns metros máis abaixo acaba-
ba de presenciar a agresión
dunha filla, evidentemente
trastornada, á súa mai en plena
rúa. Vina dende un pouquiño
lonxe, á miña chegada xa al-
guén chamara á policía, xa al-
guén tentaba falar coa mai e
coa filla, que seguía berrando
que non a ían levar a ningures.
Non crin que puidese facer na-
da máis e quedar mirando non
me pareceu nin minimamente
digno, a min no seu lugar non
me tería gustado. Seguramente
non era a primeira vez que
aquela mai tiña que enfrontar-
se a algo semellante en plena
rúa. Xa non digamos na casa.
Polo menos na rúa todas que-
damos tocadas. Polas traxedias
que pasan dentro dos fogares.
Polo desamparo e a desaten-
ción social das persoas que coi-
dan doutras, enfermas, que só
suplimos nos casos máis extre-
mos (e aínda menos mal) nu-
nha mostra de que aínda nos
queda, como colectivo, huma-
nidade. Pero eses momentos
extremos, como o da rúa, non
son senón a punta do iceberg.
Logo volvemos á casa e deixa-
mos que cada quen, como di o
“libro”, cargue coa súa culpa.
Porque pasado o momento ex-
tremo queda moito por facer.
Pensar máis no fondo e non
tanto no concreto. Como na
demanda de servizos e aten-
cións ás persoas que padecen
enfermidades mentais e sobre
todo ás súas familias, que pa-
decen tales niveis de desgaste
que son malamente descriti-
bles. Porque digan o que digan
os libros e os stands, a vida fa-
miliar non a mellora a Biblia se-
nón quen tecemos o día a día e
quen lles obrigamos ás institu-
cións e aos gobernos a mirar-
lles á cara a esas dúas mulleres.
Unha fóra de si. A outra enteira
e golpeada. Abonda
con poñerse no
seu lugar e mo-
vernos en
conse-
cuencia.�

’’

’’A variante representaría
só gañar 15 minutos na viaxe
entre Vigo e Madrid,
segundo Fomento”

María Xosé Caride, conselleira de Política Territorial, a carón do presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño e da Minis-

tra de Fomento, Magdalena Álvarez,  visitando un tramo das obras do AVE en Galicia. AGN
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Apagamento analóxico na Fonsagrada. Este municipio lugués será o

primeiro galego no que, dende primeiros do próximo mes de abril, se

probará a adaptación da poboación á Televisión Dixital Terrestre (TDT).

Seguiranlle a zona este da provincia de Ourense, o 31 de decembro de

2008, e a área de Santiago, o 30 de xuño de 2009, segundo indicou esta

semana Manuel Xosé Fernández, director xeral de Comunicación.�
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pertenza “é máis difuso que
en Euskadi e Catalunya”. Non
obstante, lembra que a listaxe
de nomes galegos é ampla,

“Brais ou Uxía son galegos,
pero tamén María ou David,
malia que coincidan coas for-
mas do castelán”. �

María Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Se hai séculos fose o primoxé-
nito da familia, chamaríase Pri-
mitivo. Se naceu a partir dos
corenta, é posíbel que teña un
nome composto. Se é dos se-
tenta, pode ser que se chame
Óscar, Ana Belén ou Susana.
Unha década despois, Vanesa,
Iván, Diego ou Patricia, e des-
pois dos noventa, Andrea, Da-
vid, Laura ou Adrián.
O Instituto Nacional de Estatís-
tica, INE, vén de publicar un
estudo sobre os nomes pro-
pios. Os últimos datos recolli-
dos, do 2006, revelan que Gali-
za é a nacionalidade histórica
que menos emprega a lingua
de seu na onomástica. Dos dez
nomes máis repetidos en cada
categoría, só un é galego. No
caso dos homes, Brais, aparece
no décimo posto con 205 repe-
ticións. Pola súa banda, a lista
das mulleres inclúe Antía na
novena posición, con 222. 
Pola contra, en Euskadi, os dez
nomes de varón máis repeti-
dos son en lingua propia. En
canto aos femininos, os oito
primeiros nomes tamén se re-
xistraron en vasco. En Catalun-
ya foron inscritos en catalán
sete dos dez nomes máis repe-
tidos. A tendencia diminúe no
caso feminino, xa que só un
dos dez nomes é catalán, Laia,
ocupa a primeira posición.

A QUE SE DEBE? O historiador Xo-
sé María Lema analizou a evo-
lución dos nomes galegos ao
longo de catro séculos na pa-
rroquia de Berdoias, en Vi-
mianzo. Lema considera que a
situación actual ten relación
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Galiza é a comunidade que menos emprega
a súa lingua nos nomes dos nacidos

A rareza de chamarse
Alexandre e non Alejandro

co “complexo de inferioridade
que teñen algúns galegos”. O
profesor engade, “hai a quen
lle resulta raro escoitar nomes
galegos e non lles resultan es-
traños Jennifer ou Vanesa,
incluso consideran estran-
xeiros nomes con máis de
mil anos de tradición”.
Á Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística non
lle sorprenden os
dados, “Non existe
un sentimento que
valore o propio”.
Francisco Rei, un dos
responsábeis da Me-
sa, considera que o
sentimento de

’’Hai a quen lle resulta raro
escoitar nomes galegos e
non lles resultan estraños
Jennifer ou Vanesa,
incluso consideran
estranxeiros nomes con máis
de mil anos de tradición”

[X.M. Lema]
Historiador e autor do libro
Onomástica histórica
dunha parroquia galega:
Berdoias (1607-2000), editado pola
Biblioteca Galega de Onomástica.

Evolución dos
nomes galegos

Xosé Mª Lema revela que nos li-

bros de bautizo dos séculos XVII e

XVIII aparecen formas galegas co-

mo Afonso, Cristovo, Estevo ou Al-

berte. Lema apunta que a partir do

século XIX xa non quedan nomes

galegos por escrito “polo capricho

da Igrexa e da Administración ci-

vil”. Esas formas galegas continua-

ron na tradición oral e, malia que

había Juan e Domingo por escrito,

na fala eran Xan e Mingos.

A elección do nome debeuse á her-

danza, sobre todo dos padriños e

madriñas, da historia, da emigra-

ción e das tendencias, “mesmo de

santos que estaban de moda”. Do

influxo da emigración apareceron

Nelsonou Maicol e Mikel, transcri-

ción do inglés Michael.

“Xa na actualidade,

hai influencias da

televisión, sácanse

moitos nomes

das series de

éxito”, di Le-

ma.�

O pasado mes, o BNG
presentou no Parlamento
unha proposición non de
lei na que insta a Xunta a
promover unha campaña
co fin de popularizar os
nomes galegos. A Mesa
pola Normalización Lin-
güística recolle na súa pa-
xina web modelos de im-
presos para galeguizar o
nome e os apelidos das
persoas adultas. Ade-
mais, en colaboración

coa Consellaría de Inno-
vación e Industria, ofrece
unha listaxe coa recompi-
lación dos nomes gale-
gos. Pola súa banda, a Se-
cretaría Xeral de Política
Lingüística, dentro da
campaña “En galego, tes
todo por dicir”, tamén re-
colle unha listaxe de no-
mes galegos masculinos e
femininos que se poden
consultar na páxina web
da secretaría.�

Iniciativas
galeguizadoras
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desa rede. A verdade é que che
queda un sabor amargo por ver
xente protestando porque crea-
mos un parque industrial de re-
ciclaxe. Todos os colectivos me-
dioambientais saben que o futu-
ro é crear industrias de reciclaxe
e reutilizar materias primas. Ha-
berá colectivos medioambienta-
listas que entendan que hai ou-
tra maneira de facer as cousas,
pero tamén están todos os que

dos estes colectivos cando go-
bernaba o PP. Podo entender o
disgusto dos cidadáns que viven
a carón da depuradora do Laga-
res, pero non que se diga que
non hai que facela. Ou que se di-
ga que a depuradora de Ribeira
vai contaminar a ría. O que con-
tamina a ría é non ter depurado-
ra. Se algún goberno fixo algo po-
lo medioambiente é o noso. Pa-
ramos as minicentrais, determi-

Perfecto Conde
Pepe Ferrín / A.G.N. [FOTOGRAFÍA]

Está doído polo trata-
mento que lle deron, o
domingo pasado, os

manifestantes da plataforma
Galicia non se vende á política
medioambiental da Xunta.
Manuel Vázquez Fernández,
titular da Consellaría de Medio
Ambiente, pregunta onde an-
daban os que agora protestan
cando os gobernos de Fraga
enchían de piscifactorías a Re-
de Natura.
OOss  mmaanniiffeessttaanntteess  ddoo  ddoommiinnggoo
aattaaccaarroonn  aa  ppoollííttiiccaa  mmeeddiiooaamm--
bbiieennttaall..  QQuuee  llllee  ppaarreecceeuu??
Absolutamente inxusta. O go-
berno ao que pertenzo está loi-
tando polo territorio e por rom-
per unha tradición de moitos
anos. Despois do que fixemos
polo saneamento integral das
rías con máis de 600 millóns de
euros, logo de comprar as illas
de Cortegada e a de Sálvora, es-
tar a comprar as Sisargas, recu-
perar a de Tambo, que cheguen
dicíndonos que Galicia non se
vende paréceme algo cruel.
Non foi algo para defender o
medioambiente. Foi unha ma-
nifestación heteroxénea á que
cada un foi falar do seu. Os que
se opoñen á depuradora do La-
gares é difícil explicar como po-
den estar ao mesmo tempo en
contra da contaminación das
rías galegas. Falar de que o terri-
torio non se vende cando temos
o primeiro goberno de España
que sacou unha lei de protec-
ción de 500 metros do litoral re-
súltanos difícil de entender,
cando menos aos que tivemos
un pulso político impresionan-
te cunha multinacional como é
Pescanova para non ocupar un
lugar emblemático como é o
cabo Touriñán. Que nos che-
guen agora dando leccións de
cómo se defende o territorio eu
coido que non é xusto. Hai que
ser un pouquiño pragmático. É
certo que o dislate medioam-
biental e territorial do PP era
dunha enorme dimensión so-
bre a que nós andamos xa un
tramo moi grande, pero da que
aínda quedan etapas por cubrir.
EE  ccoommoo  ssee  eessttáánn  aa  ffaacceerr??
Comprometinme a que ningun-
ha das 52 minas do Courel se vol-
van a abrir nunca máis. Non vai
haber eólicas na Rede Natura.
Retiramos todo o plano piscícola

en claves localistas se opoñen a
proxectos que a eles non lles van
ben, o que non quere dicir que
non lle vaian ben a Galicia. Dito
isto, tamén engado que todo for-
ma parte da obriga que ten un
goberno de saber entendelo e le-
valo con tranquilidade, pero en
todo caso a miña liberdade de
dicir o que sinto tampouco ma
pode cortar ninguén. Pregúnto-
me, ademais, onde estaban to-

namos 4.500 puntos de vertido,
temos unha brigada de axentes
de protección dos ríos, estamos
sancionando duramente... En-
tendo a xente de Reganosa, pero
tampouco se pode chegar agora
mesturando iso coa plataforma
da Cidade da Cultura, coa minas
do Courel, o Lagares ou o parque
de Carballeda.
GGrreeeennppeeaaccee  ddii  qquuee  ssee  eessttáá  aa
ddeessttrruuíírr  oo  lliittoorraall..

Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente

‘Se algún goberno fixo algo polo contorno natu

Un titular faino calquera
e Greenpeace busca moito
os titulares”

’’ Comprometinme a que
ningunha das 52 minas do
Courel se volva abrir. Non vai
haber eólicas na Rede Natura.
Retiramos todo o plano
piscícola desa rede”

’’ A verdade é que che queda
un sabor amargo por ver
xente protestando
porque creamos un parque
industrial de reciclaxe”

’’ Moitos manifestábanse
por problemas locais:
os que están contra
a depuradora do Lagares
ao lado dos que se opoñen
á contaminación das rías”

’’
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Os piares da sustentabilidade
non están só no medioam-
biental, senón tamén no eco-
nómico e social. Galicia quere
ser a primeira produtora do
mundo de peixes planos. Ha-
bía unha certa unanimidade
cun plano deseñado polo PP
que ocupaba a Rede Natura e
invadía o cabo Touriñán sen
que ningún colectivo falase di-
so até agora. Os planos piscíco-
las e as pisciculturas non son
contaminantes medioambien-
talmente en termos de directi-
va europea. Paisaxísticamente,
quizais si. Pero non vaiamos fa-
cer dun modelo medioam-
biental un modelo absoluta-
mente conservacionista. Unha
parte moi importante da socie-
dade tamén nos reclama a cre-
ación de emprego e movilida-
de económica. Trátase de ato-
par un equilibrio.
PPrrooxxééccttaannssee  ccaattrroo  vveecceess  mmááiiss
aammaarrrreess  ddee  bbaarrccooss  ddeeppoorrttiivvooss
ppoorr  qquuiillóómmeettrroo  ddee  ccoossttaa  qquuee  eenn
FFrraanncciiaa  ee  mmááiiss  ttaamméénn  qquuee  eenn
IIttaalliiaa..  IIssoo  éé  bboo??
A min gustariame vivir nun pa-
ís no que non houbese portos
deportivos nin dos outros. No
que non houbese polígonos in-
dustrias nin nada diso. Viviria-
mos nun chalet no medio da
natureza os que tivésemos cin-
co pesos. Pero a xente tén que
vivir e o que eu digo é que hai
que ser equilibrados e realistas.
Probabelmente no plano de
portos deportivos hai algúns
que non se poden facer, e nós
xa denegamos varios. Os que
se poden facer, farémolos e os
que non, non. Non podemos
instalarnos na política nihilista.
QQuuee  ssee  aapprreennddeeuu  ddoo  iinncceennddiioo
ddaa  ppllaannttaa  qquuíímmiiccaa  qquuee  ttiiññaa
BBrreennnnttaagg  eenn  CCaallddaass  ddee  RReeiiss??
Que, se non ordenamos ben o
territorio, viviremos sentados
nunha bomba. Aquel suceso, se
a fábrica non estivese a un me-
tro do río, sería un accidente.
Galicia tén que ter fábricas quí-
micas, pero non é normal po-
ñelas á beira dun río que abas-
tece de auga a 100.000 persoas.
RReeccuuppeerraarraannssee  rrííooss  ttaann  ssiimmbbóó--
lliiccooss  ccoommoo  oo  SSaarr??
Iniciamos un camiño que non
tén volta atrás. Estamos colo-
cando detectores a tempo real,
temos unda rede que mide to-
dos os ríos galegos, estamos
construíndo depuradoras, face-
mos investimentos multimillo-

Un titular faino calquera e Gre-
enpeace busca moito os titula-
res. Que me diga a min Green-
peace que se está destruíndo
agora máis o territorio que hai
cinco ou tres anos. Agora hai
un goberno progresista que
parou a destrución. Dun plu-
mazo e para 1.700 quilómetros
de costa dixo que non se cons-
truía até que haxa ordenación
do territorio. E Greenpeace de-
be saber algo disto. En Galiza
contamínase? Pois claro que si.
Hai coches e hai térmicas. Pero
hai que ser realistas. Nós esta-
mos a gobernar e Greenpeace
parece que non se enterou
quen parou 50 minicentrais
que había concedidas.
PPaarroouussee  PPeessccaannoovvaa,,  ppeerroo  eessttáánn
eenn  mmaarrcchhaa  oouuttrrooss  pprrooxxeeccttooss
aaccuuííccoollaass  qquuee  ttaamméénn  tteeññeenn
ooppoossiicciióónn..

narios. A natureza tén unha
capcidade de recuperación im-
presionante. O río Sar, no mo-
mento en que saneemos e de-
puremos as augas e controle-
mos exhaustivamente todas as
empresas, volverá recuperarse
e deixará de ser unha cloaca.
QQuuee  pprroobblleemmaass  hhaaii  eenn  sseerrrraass
ccoommoo  aass  ddaa  GGrroobbaa,,  OO  XXiissttrraall,,
CCaarreeóónn  oouu  OO  SSuuííddoo??
Que practicamente están inva-
didas polos eólicos, pero iso é
unha herdanza que recibimos
dos gobernos de Fraga e, men-
tres que duren as concesións
administrativas, vainos ser moi
dícil levantar eses parques. Pe-
ro tamén é certo que a enerxía
hai que sacala dalgún lado e
non hai variñas máxicas. Eu te-
ño enriba da mesa o proxecto
dun parque para Monforte con
103 hectáreas cheas de paneis
fotovoltaicos. Que hai que fa-
cer? Aprobalo? Denegalo?
IIssoo  éé,,  qquuee  hhaaii  qquuee  ffaacceerr??
Pois teremos que sacalo adian-
te. Algo hai que facer porque,
senón, farémoslle o caldo gor-
do ás nucleares. E algúns xa es-
tán aí coa cana.
SSeegguuee  ccoolleeaannddoo  oo  tteemmaa  ddoo  XXaa--
llllaass..  QQuuee  éé  oo  qquuee  ppaassaa??
Que unha empresa, que non se
caracteriza por defender os es-
pazos naturais deste país, balei-
rou o embalse de cabeceira pa-
ra encher o do fondo do río que
apareceu cheo até o 98 por cen-
to da súa capacidade. Agora din
que, un día antes, mandaron
unha nota a Medio Ambiente.
Tiñan que comunicalo un mes
antes de estaren no 20 por cen-
to. Ferroaltántica e o seu dono,
Villar Mir, teñen un gran aliado
no PP. O voceiro do PP cada vez
que intervén no Parlamento pa-
rece máis o delegado de Ferroa-
tlántica que outra cousa. A nós
fixósenos unha imputación de
responsabilidade subsidiria,
pero estamos seguros de que só
se tratou dunha neglixencia to-
tal e absoluta de Ferroaltántica.
HHaaii  qquueenn  ddii  qquuee  vvoosstteeddee  ppooddee
sseerr  mmiinniissttrroo  ddee  MMeeddiioo  AAmm--
bbiieennttee  nnuunn  pprróóxxiimmoo  ggoobbeerrnnoo
ddee  ZZaappaatteerroo..  GGuussttaarriiaallllee??
Dirano os que me queren largar
daquí. Temos unha magnífica
ministra, que é Cristina Narbo-
na, e síntome orgulloso de ser
conselleiro e formar parte do go-
berno que preside Touriño. Coi-
do que cheguei ao meu nivel
máximo de satisfación política.�

O rexeitamento do plano
acuícola foi a principal reivin-
dicación da manifestación
convocada en Santiago o 17
de febreiro. “Galiza non se
vende. Manifestación contra
a destrución do territorio” foi
o lema desta mobilización.
Unha asistencia de seis mil
persoas segundo a policía e
dez mil segundo as organi-
zacións que convocaron o
acto, implicou que se enche-
se a praza da Quintana, on-
de concluíu a manifestación
e onde tivo lugar a lectura
dun manifesto que rexeitaba
a “depredación da terra e do
mar” que está “destruíndo a
nosa natureza, a nosa paisa-
xe e a nosa forma de vida”. O
acto partira ás doce da mañá
da Alameda de Compostela.
Na mobilización destacou o
feito de que a secundaron se-
senta colectivos sociais e am-
bientais de todo o país e de
que entre eles non se achaba
ningunha forza política parla-

mentaria nin ningunha cen-
tral das tres que compoñen a
maioría sindical de Galiza.
No texto da convocatoria do
acto destacou un relatorio de
agresións entre as que figura-
ba en primeiro lugar un plano
acuícola que invade ou cerca
áreas de interese natural como
as dunas de Corrubedo. Por
outra parte, o plano eólico e a
instalación de aeroxenerado-
res, o plano da minaría e a le-
galización de numerosas can-
teiras ou un mapa do ferroca-
rril “enerxeticamente insus-
tentábel” son proxectos que fi-
guran na axenda política e que
os manifestantes consideran
que se trata dalgunhas das
senlleiras agresións que pade-
ce o medio natural galego.�

Galiza non se vendereúne
en Santiago miles de persoas

’’O plano eólico, a minaría
ou o mapa do ferrocarril
tamén motivaron a protesta”

OTTO / A.G.N.

rno natural foi o noso’
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O CONSENTIMENTO. Dende o pun-
to de vista profesional, os es-
pecialistas en Coidados Palia-
tivos insisten en que os proto-
colos non permiten facer se-
dacións sen o consentimento
do doente e dos seus familia-
res. “A sedación usa unha me-
dicación específica que dá so-
no e se usa para controlar, en-
tre outras cousas, a angustia e
excitación en función da dose
e da resposta de cada enfer-
mo”, explica Rosa Conde, mé-
dico da Unidade de Coidados
Paliativos do CHOP. Esta dou-
tora comenta que na súa uni-
dade a maioría dos enfermos
terminais falecen sen estaren
sedados. “Non é un procede-
mento  habitual. E levamos
sempre á practica esta aplica-
ción baixo o consentimento
do paciente ou dos seus fami-
liares directos. Temos un pro-
tocolo que marca as pautas a
seguir antes da aplicación”.
Nesta mesma liña César La-
brador, responsábel da Unida-
de de Coidados Paliativos do
CHUVI explica que a sedación
aplícase entre o 20 e o 30% dos
casos atendidos. “Usamos a
sedación con síntomas moi
concretos como a dolor, deli-
rium ou hemorraxias que non
podemos controlar doutra
maneira. É un último recurso e
sempre que o paciente o auto-
rice. O efecto é dun soño que
tranquiliza e relaxa, pero non
provoca nin adianta a morte”,
sinala o facultativo, que infor-
ma que á gran maioría dos pa-
cientes de coidados paliativos
a morte provócallas a propia
enfermidade oncolóxica ou
terminal que padecen, non a
sedación.�

Eva Estévez
A experiencia vivida por María
do Carme Rodríguez con dous
dos seus achegados finados re-
centemente por mor de enfer-
midades terminais ten as dúas
caras da moeda. “No caso da
miña nai, que faleceu por un-
ha metástase no estómago,
non teño queixa. No Hospital
Xeral de Vigo atendérona moi
ben e evitaron que sufrise por-
que pedimos que a sedaran
para que estivese tranquila e
sen dolor. Non obstante, cun
tío meu a experiencia foi moi
negativa. Sufriu cinco meses e
o médico que o atendeu no
Hospital Meixoeiro non dialo-
gou comigo en ningún mo-
mento nin para informarme
da doenza nin para aportar so-
lucións ás dolores da fase ter-
minal da enfermidade”, expli-
ca. Esta cidadá comenta que a
atención domiciliaria (Hado) e
o ingreso na Unidade de Coi-
dados Paliativos fíxose tarde,
cando o seu familiar xa sufrira
demasiado. “Os nosos maio-
res están desprotexidos e es-
tou a favor de que se sede aos
enfermos terminais para que
lles alivien a dolor e o sufri-
mento con ou sen consenti-
mento do paciente. No caso de
Leganés eu non creo que os
doutores o fixesen con mala
intención, senón para aliviar
sufrimento. Non sei até que
punto ás persoas que por reli-
xión ou outras razóns non po-
den someterse a estes trata-
mentos lles compensa sufrir”.
Noutra perspectiva amósase a
asociación El Defensor del Pa-
ciente que reivindica o dereito
dos cidadáns a decidir. “Non
queremos que se morra con
dolor, pero respectamos que as
persoas que polas súas crenzas
ou principios opten polo con-
trario poidan facelo se é o que
desexan. Queremos que se res-
pecte o dereito do doente e dos
seus familiares a decidir o que
consideren máis oportuno. O
que pasou en Leganés foi unha
falta de comunicación entre
médicos e pacientes”, xustifica
Carmen Flores, presidenta
deste colectivo. 

AALDEAGLOBAL.6. ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Morrerás con dolor?
A sedación volveuse polémica co ‘caso Leganés’ e
o enfrontamento político derivado.
Todos os acusados foron absoltos, pero
a presión sobre os médicos agravouse.
Estamos condenados a morrer con dolor?

’’A sedación aplícase
entre o 20 o 30% dos casos
atendidos” 

[César Labrador]
Responsábel da Unidade de
Coidados Paliativos do CHUVI.

A eutanasia é a aplicación dun-

ha serie de fármacos que pro-

ducen a morte.

A sedación é un procedemento

que se aplica cando o paciente

ten unha serie de síntomas que

non se poden controlar cos mé-

todos ou tratamentos habituais.

Entón, sempre baixo o consenti-

mento do paciente, ou no caso

de non estar en condicións, dos

seus familiares directos, aplícase

este procedemento que alivia e

fai máis tolerábel a doenza, por-

que dá somnolencia. Segundo

explica Rosa Conde a sedación

non implica que non se recupera

a consciencia nin é algo perma-

nente. “Moitas veces aplícase

nun momento ou fase determi-

nada da enfermidade previa de-

manda do doente, ante sínto-

mas que prefire pasar sen estar

consciente”.�

Diferenzas entre eutanasia e sedación

DAVID GRAY / REUTERS
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PARA O
VERDUGO,
VINAGRE

Xavier López Rodríguez

T res manifestacións do
animal que habita en bo

número de persoas: o abuso
na escola, o maltrato en pare-
lla ou na familia, o acoso labo-
ral. A vida somete a probas de-
contino e amosa que a lei da
selva pode rexer en calquera
ámbito. No colexio máis repu-
tado, na familia de modélica
aparencia, na empresa exem-
plar. Se cadra porque lle zou-
pan na casa, o rapaz abusón
busca logo vítimas na escola
para facerlles sentir o seu po-
der. En parella ou en familia é
onde o labor do verdugo pode
resultar máis devastador, por
actuar no territorio que debe-
ría servir como refuxio fronte
ás tensións escolares ou labo-
rais, tamén porque se desen-
volve na intimidade e goza,
polo tanto, de maiores marxes
para a impunidade. Aí é onde
o home se manifesta a miúdo
como o máis animal dos ani-
mais. O do traballo como cal-
vario vén de lonxe, desde a ex-
pulsión do paraíso. Desde que
a escravitude quedou abolida,
o verdugo no contorno laboral
é o que lle fai a vida imposible
a un subordinado, para liberar
a presión que recibe de arriba
ou para medrar.
Xa é menos preciso loitar con-
tra a escravitude, pero hai que
buscar solucións para esas ví-
timas das modernas relacións
sociais. Que se lle pode acon-
sellar ao rapaz maltratado po-
lo abusón? Que buscar axuda
non é chivarse? Un consello
apto para todos os modernos
oprimidos? Fuxir de calquera
sentimento de comprensión
polo opresor. Cando a un tor-
turado lle dan un respiro é
normal que sinta algo seme-
llante a agradecemento para o
verdugo. A síndrome de Esto-
colmo. Fóra, fóra. Se é posible,
o látego da indiferenza. En to-
do caso, fuxir do illamento,
buscar apoios. Para o verdugo,
nin auga.
Como
moi-
t o ,
vina-
gre.�

’’
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as súas formulacións. Existe a
presenza comprometida do
BNG e doutros partidos. O
movemento funciona desde e
para a sociedade civil e o ob-
xectivo é que teña influencia
nas institucións, como acon-
teceu coa lei estatal de promo-
ción da educación e a cultura
da paz de 2005. Na liña con
esa postura, na Galiza deman-
damos unha lexislación simi-
lar propia. É dicir, ante a Ad-
ministración, hai demandas
que se concretan.
SSoobbrree  eessttaa  ccuueessttiióónn,,  eessttáá  ddee  aacc--
ttuuaalliiddaaddee  aa  ppeettiicciióónn  qquuee  oo  SSee--
mmiinnaarriioo  GGaalleeggoo  ppaarraa  aa  EEdduuccaa--
cciióónn  ppoollaa  PPaazz  llllee  ffoorrmmuulloouu  aaooss
ppaarrttiiddooss  ppaarraa  qquuee  iinnccllúúaann  nnooss
sseeuuss  pprrooggrraammaass  eelleeccttoorraaiiss  pprroo--
ppoossttaass  ccoonnccrreettaass  qquuee  iimmppllii--
qquueenn  ttrraabbaallllaarr  ppoollaa  ppaazz..
Non somos especialmente
orixinais niso. Coincidimos
con outras organizacións nes-
tas demandas e no plano esta-
tal xa se conseguiron algúns
avances, como por exemplo
cando o Senado aprobou un-
ha lei sobre a fabricación e
venda de armas, nun momen-
to no que estamos a retornar á
obsesión armamentística que
caracterizou a guerra fría e
que é un atranco á erradica-
ción da fame.
OOuuttrroo  mmuunnddoo  éé  ppoossííbbeell??  éé  uunn
lleemmaa  rreeccoorrrreennttee..  AAttéé  qquuee  ppuunnttoo
nnoonn  eexxiissttee  oo  rriissccoo  ddee  ccaaeerr  eenn
rreessppoossttaass  rreettóórriiccaass??
Corremos riscos. O Foro So-
cial pode rematar nunha pla-
taforma de movementos so-
ciais de oposición ás políticas
neoliberais. Esa foi unha pri-
meira etapa que penso que
afortunadamente está supe-
rada. Hoxe somos quen de
propor medidas positivas con-
cretas que asumen medios
académicos e políticos. Somos
unha verdadeira alternativa a
Davos, o foro que defende a
globalización noeliberal.
AA  gglloobbaalliizzaacciióónn  eessttáá  mmooii  pprree--
sseennttee  nneesstteess  ddiiáállooggooss  aalltteerr--
mmuunnddiiaalliissttaass  qquuee  ssee  eessttáánn  aa
cceelleebbrraarr..  HHooxxee  aallgguunnhhaass  pprroo--
mmeessaass  ddaa  gglloobbaalliizzaacciióónn  nnooss
aannooss  9900  xxaa  nnoonn  ssee  aassuummeenn,,  ccoo--
mmoo  aa  pprriivvaattiizzaacciióónn  ddaa  eedduuccaa--
cciióónn,,  éé  aassíí??
Hai unha pugna internacio-
nal. A privatización da educa-
ción é un proxecto antigo que
defende un modelo dual de
sociedade que conta con de-
fensores moi poderosos. Por
outra banda, hai liñas que
promoven a escola pública
como instrumento para me-
llorar a calidade educativa pa-
ra que colaboren na supera-
ción da pobreza. Mais ese en-
frontamento subexiste.�

ciencia das institucións que se
plasma nunha serie de medi-
das xurídicas que van tomán-
dose paseniñamente. O Foro
Social non alcanzou a simpa-
tía da administración, mais si
hai forzas políticas que parti-
cipan do poder que asumen

Xornada Mundial de Mobili-
zación contra a Globalización,
o 26 de xaneiro constituíuse o
Foro Social Galego, que se ce-
lebrou na Facultade de Xeo-
grafía e Historia de Santiago e
que contou con duascentas
persoas de organizacións so-
ciais, sindicais ou ecoloxistas,
ademais de adhesións parti-
culares. Existe, pois, un intere-
se crecente e moitas organiza-
cións non gobernamentais
súmanse ás demandas do Fo-
ro Social.
QQuuee  ppaappeell  xxooggaa  aa  AAddmmiinniissttrraa--
cciióónn??
Como acontece sempre, as
demandas da sociedade civil
implican unha toma de con-

H. Vixande
O Seminario Galego da Educa-
ción pola Paz organiza unha
serie de xornadas sobre a glo-
balización que, baixo o título
de “Outro mundo é posíbel”,
estenderanse deica finais do
mes de maio. Nesta entrevista,
Manuel Dios, presidente do
Seminario, aborda algunhas
das cuestións relacionadas con
estas Mesas de diálogo alter-
mundialistas.
OO  ccoonncceeppttoo  ddee  aalltteerrmmuunnddiissmmoo
ppaarreeccee  ppoouuccoo  ddiiffuunnddiiddoo..
Nós preferimos usar o termo
altermundialismo. Literal-
mente significa “outro mun-
do”. Recolle o lema “Outro
mundo é posíbel” de Porto
Alegre e refírese aos move-
mentos sociais internacionais
que manifestan a ideoloxía do
Foro Social, con posicións po-
líticas enfrontadas á globaliza-
ción. Contra ese modelo di-
funden ideas de mundializa-
ción cívica dos dereitos huma-
nos.
FFoomméénnttaassee  oo  aalltteerrmmuunnddiiaalliiss--
mmoo  ee  aa  eedduuccaacciióónn  ppoollaa  ppaazz??
Non é unha cuestión de pre-
senza constante, mais si existe
unha progresiva conciencia
respecto ás reivindicacións do
Foro Social. Coincidindo coa

AALDEAGLOBAL.7.

Manuel Dios
‘As demandas do Foro Social de Porto Alegre
van calando na sociedade e na Administración'

OTTO / A.G.N.

PPoorrqquuee  eessttaass  pprrooppoossttaass  ttee--
ññeenn  ppoouuccoo  eeccoo  nnooss  mmeeddiiooss
ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ee  oouuttrraass,,
ccoommoo  aallggúúnnss  aassppeeccttooss  ddoo
eeccoollooxxiissmmoo,,  ssii??
Ten moito que ver cos intere-
ses globais. Al Gore populari-
zou a loita contra o cambio
climático, que se move arre-
dor de grandes intereses que

constitúen unha alternativa
industrial ás tecnoloxías ac-
tuais. Mais nós ameazamos
os principais países produto-
res de armas, por exemplo, e
aí chocamos co que denun-
ciaba Eisenhower: o comple-
xo militar industrial. Por iso
as nosas demandas teñen un
eco máis restrinxido.�

Al Gore, o silencio da prensa e
as armas

’’Hoxe somos quen de propor
medidas positivas concretas
que asumen medios
académicos e políticos”
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tais, o nacionalista deixou á vista
o nervo central da súa de cam-
paña: “Galiza ten que ser decisi-
va en Madrid”, lema nacionalis-
ta en campaña e que Quintana
non esqueceu repetir, en oca-
sións por partida dobre, en cada
unha das intervencións.
Nun ton coloquial que non che-
gou a converterse en chispa dia-
léctica máis que nalgúns cona-
tos, o debate viaxou por tres te-
mas clave: a defensa dos intere-
ses de Galiza en Madrid, as in-
fraestruturas  e a situación eco-
nómica.�
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revolucionarias que, máis cedo
que tarde, terán que facer posí-
bel a vida digna neste planeta
azul ferido de morte.
Remato de chegar dunha viaxe
de dous meses á illa de Cuba,
fuxindo desta Europa de novos
ricos asociados coa hampa po-
derosa que protexe o inmenso
poder militar acumulado nas
augas anchas do río Potomac.
Fuxindo tamén deste Estado
que mal debuxou a historia e
que repite século a século esa
parella de feito e desfeito entre
a Igrexa Tridentina e a dereito-
na milenaria e agora coroada
por unha monarquía alcanfo-
rada que manda calar o indio-

A NOSA TERRAE CUBA
REXUVENÉCENME

Benvida e longa vida para A
Nosa Terra de corido xuvenil e
esencia patriótica, nacionalista
defensiva, de leque plural mais
co norte sempre cara ás estre-
las eternamente vermellas, de-
fensoras da nosa lingua, cultu-
ra e do noso poder de decisión
alí onde fica o poder. Ideas que
nos fagan máis cultos e univer-
sais, máis ceibes, máis donos
do noso e máis orgullosos de
sermos galegos.
Pluralidade si, mais de todas as
pluralidades cómpre non ter-
lles medo ás ideas utópicas e

mulato que leva en América
ben máis de 500 anos.
Despois de case 50 anos de ro-
mance co “Grande lagarto ver-
de” (Cuba) ábrese a porta do
avión e a noite de vento morni-
ño tropical perfumado de ron e
canela volve falar para dicirme
que 12 millóns de cubanos se-
rán, unha vez máis, os meus
sandadores. Ofreceranme leite
e mel, verbas de futuro e o sofá
xigantesco que é a illa para cu-
rar as miñas fondas feridas que
estas Europas ensambladas de
ouro, cruz e espada me provo-
caron.�

Balbino P. Bellas
(Vigo)

CARTAS

O CIS fala dun
momentáneo empate
técnico entre PSOE e
PP e dous deputados
para o BNG

X.C./E.R.
O 23 de febreiro comeza legal-
mente a campaña electoral para
as xerais do 9 de marzo. Pode ser
sarcasmo despois destes meses
frenéticos cheos de actos da cha-
mada pre-campaña e que só
muda coa autorización legal pa-
ra pedir directamente o voto. O
arranque faise cos datos recén
coñecidos do macroinquérito
do CIS que anuncia un sprintfi-
nal moi disputado entre  Zapate-
ro e Raxoi. Debulladas as gran-
des propostas de programa, se-
mella que o gran momento vaise
producir nas dúas noites televisi-
vas en que ambos contenderán.
Paradoxicamente  en Galiza o
debate político entre as forzas
que se disputan os postos no
Congreso e o Senado reduciuse
televisivamente ao encontro de
Anxo Quintana (BNG), Antón
Louro (PSOE) e Afonso Rueda

(PP) dentro do programa da
TVG Hai debate,que os dous pri-
meiros luns tamén  transmitirá o
debate Zapatero/Raxoi produci-
do pola Academia da Televisión.
Na TVG Quintana aproveitou
para lanzar toda a batería dife-
rencial de argumentos pola que
está disposto a debater coas ou-
tras forzas sen condicións pre-
vias  e iniciou o discurso cunha
estocada directa aos rivais:
“Agradezo o convite da TVG por-
que aos debates hai que vir sen
condicións e sen desculpas, por
compromiso ético”, espetoulle

aos ausentes Feixóo e Touriño.
O cabeza de lista do PSOE pola
provincia de Pontevedra, Antón
Louro, arrincou o debate cunha
aposta baixa: lembrar o “proce-
so modernizador” iniciado nos
catro anos de Goberno de Za-
patero. Recolleu a quenda de
palabra o secretario xeral do PP-
deG, Alfonso Rueda, nun ata-
que directo e documental aos
“incumprimentos dos prazos
das infraestruturas” galegas.
Nunha dinámica pensada para
evitar o bipartidismo consubs-
tancial a unhas eleccións esta-

XO
SÉ

 L
O

IS

Arranca a campaña electoral
con debates diminuidos en Galiza

ELECCIONS XERAIS

AAnnttóónn  LLoouurroo ((PPSSddeeGG))::

‘Os deputados socialistas en
Madrid, señor Quintana, non
estamos alí aparcados.
Participamos no proceso de toma
de decisións’.

‘Prefiro a un señor sensato como
Solbes que a un tiburón como
Pizarro’.

AAllffoonnssoo  RRuueeddaa((PPPPddeeGG))::

‘O BNG salvou a ministra de
Fomento e non sacou máis que
unha foto’.

‘Por que non amarrou de
Zapatero o traspaso do Tráfico?
Igual non teñen tanta forza en
Madrid [dirixíndose a Quintana]’ 

AAnnxxoo  QQuuiinnttaannaa((BBNNGG))::

‘O BNG é o único que pode
negociar porque non ten
dependencia de Madrid’

‘Do Plan Galicia non vou falar
porque me da medo falar de
pantasmas’
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plica que o tamaño das mos-
tras que están a facer previo
encargo, pode ser de 6.000,

9.000 e até 12.000 enquisas.
Este tipo de entrevistas sempre
contan cunha marxe de erro
porque nunca se sabe até que
punto os enquisados din a ver-
dade. Para solventar este con-
tratempo os cuestionarios in-
clúen preguntas “trampa” para
ver se a xente é coherente. Unha
das cuestións claves en caso de
dúbida é a que fai referencia ao
chamado “recordo de voto”,
que é a que pregunta polo voto
nos anteriores comicios. “Na
maioría dos casos esta resposta
revela a tendencia de voto no
caso dos que se amosan indeci-
sos”, explica Reyes Leis. “É o
único dato real co que conta-
mos os que facemos as enqui-
sas”, precisa Gabriel Vázquez.

INTERPRETACIÓN DE DATOS. A inter-
pretación das respostas, feita
por matemáticos, sociólogos e
politicólogos depende de moi-
tos factores. O fundamental é o
cliente, que fará a súa particu-
lar tradución segundo os seus
intereses. “Existe un gran des-
coñecemento entre os políti-
cos sobre este tipo de sonda-
xes. Os traballos de campo son
unha ferramenta, non os resul-
tados dunha votación. A deci-
sión final de voto pode depen-
der de moitas variábeis que pa-
sen nos días previos á votación
nos que xa non está permitido
facer sondaxes”, comenta Re-
yes Leis. O director de Sondaxe
engade que as cinco xornadas
anteriores á de reflexión, nas
que a Lei Electoral prohibe pu-
blicar enquisas, son capitais na
toma de decisións de moitos
dos votantes: “Debemos ter en
conta que as últimas enquisas
nunha campaña electoral es-
tán feitas como mínimo 10 días
antes da votación”.
“Existe unha inclinación a pre-
tender que as enquisas obte-
ñan unha precisión absoluta e
iso é desmedido. Unha enqui-
sa ben feita fornece unha esti-
mación referida a un momen-
to dado, pero non se pode es-
perar dela un vaticinio inequí-
voco para un momento poste-
rior”, sentenza a directora de
Obradoiro de Socioloxía.�

POLÍTICA.9.

E. Estévez 
A proximidade das eleccións
xerais o 9 de marzo volve pór de
actualidade as sondaxes e estu-
dos de opinión. As empresas
que se adican e este tipo de tare-
fas traballan estes días para dar
a coñecer a intención de voto
dos cidadáns nuns comicios
nos que a vitoria preséntase,
nun principio, moi axustada. 
Nin os expertos en estudos de
opinión o teñen claro. O resul-
tado das eleccións do 9M é un
misterio e depende de moitas
variábeis nas que estes días tra-
ballan centos de expertos en
enquisas e estudos de opinión.
A nivel galego a maioría das
empresas adicadas a estas ta-
refas teñen menos traballo
nunhas eleccións xerais xa que
o groso do pastel dos estudos
está repartido entre as grandes
firmas estatais. Para recabar a
información traballan con en-
trevistas telefónicas por un pe-
ríodo máximo de catro días,
feitas a través dun centro de
chamadas: “Facémolo así para
que non haxa variacións na
opinión”, revela Reyes Leis, de
Anova Multiconsulting.
As chamadas fanse a terminais
telefónicas fixas elixidas aleato-
riamente tendo en conta unha
serie de variábeis como idade,
sexo e hábitat (tamaño do con-
cello). Polo de agora este pro-
cedemento redúcese aos telé-
fonos fixos porque non existe
unha base de datos legal cos
números dos móbiles. “O
cuestionario non é moi exten-
so e como moito pode durar
dez minutos”, revela a respon-
sábel de Anova. 
En canto ao tamaño da mostra,
pode ser moi variábel. Reyes
Leis comenta que un universo
de 2.000 persoas “é un número
elevado” e engade que sempre
se elixe o número de enquisa-

dos de cada provincia ou con-
cello en función da proporción
demográfica que cada locali-
dade ten na provincia, en Gali-
za ou no conxunto do Estado.
Sen embargo Gabriel Vázquez,
director de Sondaxe, fala de
que a fiabilidade dos estudos
depende do tamaño do uni-
verso. “As sondaxes teñen uns
custos, por iso cada vez fanse
estudos máis pequenos, cando
está demostrado que estas en-
quisas necesitan mostras bas-
tante amplas para ser fiábeis. O
ideal sería facer entre 25.000 e
30.000 entrevistas”. Francisca
González,  directora de Obra-

doiro de Socioloxía, empresa
que está a facer estudos a nivel
estatal para estes comicios, ex-
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Ábrese a veda das sondaxes

Fronte a de 2004, a actual
campaña preséntase, segun-
do Vázquez, “moi mobiliza-
dora”. Este analista comenta
que a estratexia que utilizou o
PP na precampaña, que aspi-
ra a desmobilizar aos votan-
tes dos seus adversarios con
declaracións, propostas e ac-
tuacións de grupos afíns, po-
den virarse na súa contra.
“Hai quen di que este tipo de
accións están a axudar na
campaña do PSOE, mobili-

zando o seu electorado”, ex-
plica.
Outro factor que destacan os
analistas é a sorpresa que po-
den dar partidos como a UPD
(Unión Progreso e Democra-
cia), de Rosa Díez, ou Ciuta-
dans de Catalunya, de Albert
Rivera. “A xente está queima-
da e farta das promesas in-
cumpridas. Moitos poden dar
un voto de castigo e optar por
estes partidos de nova cuña”,
analiza Reyes Leis. 

“A medida que se achega a da-
ta das eleccións hai unha pro-
gresiva decantación e fixación
de posicións, pero o habitual é
que entre o 70 e 80% dos vo-
tantes xa teñan tomada a de-
cisión antes da campaña. O
que está claro é que hai unha
bipolarización que os medios
reforzan entre o PP e PSOE, o
que, sen dúbida, suporá unha
dificultade para as outras for-
macións que fagan oír as súas
propostas”. �

Campaña ‘moi mobilizadora’

Todas as enquisas están feitas como
mínimo dez días antes da votación e
algunhas teñen unha mostra curta

’’O habitual é que entre
o 70 e 80% dos votantes
xa teñan tomada
a decisión antes
da campaña”

[Francisca González]
Directora de Obradoiro
de Socioloxía.
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B
iólogo de profe-
sión, Xoaquín
García Díez foi
alcalde de Lugo e
desempeñou va-

rios cargos na administración
autonómica antes de ser eli-
xido representante por Lugo
no Congreso dos Deputados
en 2004. Agora encabeza a lista
do PP por esta provincia para
as eleccións do 9 de marzo.
Na sede do PP en Lugo, situada
na céntrica e popular rúa de
San Marcos, hai axitación
cando chega o entrevistador.
Enriba da mesa do candidato,
unha transcripción do diálogo
secreto que mantivo o secreta-
rio de organización do PSOE,
Xosé Blanco, con Luís Ánxel
Lago Laxe, responsábel pro-
vincial do partido, durante un
mitin que tivo lugar n’A Ponte-
nova o 9 de febreiro.
É inaudito, comenza dicíndo-
nos García Diez.
OO  qquuee?? pprreegguunnttáámmoossllllee..
O deste home.
CCoonnttee,,  ccoonnttee.
Segundo lle gravaron os da
COPE, díxolle a Laxe: Xa temos
un xerente para o Cetal. É un
tipo de Lugo. O número dous
da Aula Láctea. Ímoslle meter
unha hostia a Méndez Dónega
no fígado. E, cando Laxe lle
pregunta se vén da Universi-
dade, Pepiño dille que si, pero
que é un tío moi bo.
EExxppllííqquueemmoo  mmeelllloorr..  OOss  qquuee
nnoonn  vviivviimmooss  eenn  LLuuggoo  ssee  ccaaddrraa
nnoonn  nnooss  ppeerrccaattaammooss..
Hai catro anos, Blanco pro-
meteu a creación en Lugo
dun Centro Tecnolóxico Ali-
mentario e a provisión de
15.000 postos de traballo.
Como deputado, andei pre-
guntando no Ministerio de
Agricultura que pasaba con
isto e contestáronme que se
creou unha Fundación cuxo
patronato está presidido polo
alcalde de Lugo. O 12 de fe-
breiro, este patronato reu-
níuse para entrevistar catro
preseleccionados escollidos

por unha consultora para o
cargo de director xeral do Ce-
tal. O alcalde, ao terminar a
reunión, dixo que aínda ían
seguir entrevistando a máis
xente e que o resultado da de-
signación saberíase dentro de
un mes ou dous. Pois ou re-
sulta que Blanco é pitoniso ou
o proceso está amañado por-
que, dous días antes, dixo cal
é o candidato elixido. E o máis
grave aínda é que di que se es-
colleu por darlle nos fuciños a
Méndez Dónega, que é direc-
tor da Aula Láctea, un centro
que está baixo auspicio da
Consellería de Industria. Vol-
vemos ao de sempre: o PSOE
a foder o BNG e a utilizar estas
cousas como xoguetiños e a
ver quen chega antes.
NNoonn  llllee  ppaarreeccee  qquuee  eessttaammooss  nnaa
pprreeccaammppaaññaa  ddooss  mmiiccrróóffoonnooss
aabbeerrttooss??
Primeiro pillan o número un e
agora o número dous do PSOE.
Imos pedirlles responsabilida-
des. O de Blanco é un caso moi
serio e, dende o presidente da
Fundación ao propio Blanco,
deben dicir se o que pasou n’A
Pontenova é un chiste ou se o
que estaban contando entre
dous compañeiros do partido
era algo máis grave.
QQuueerree  ddiicciirr  qquuee  vvaaii  hhaabbeerr  uunnhhaa
ccaammppaaññaa  ddaass  dduurraass??
A min o que me suxire todo
isto, antes de nada, son os
permanentes enfrontamen-
tos que se viven na Xunta e
cos que non sae gañando nin-
gún partido senón que a per-
dedora é Galicia en xeral por-
que todo repercute na xes-
tión. O que se ve é que persoas
do talante de Xosé Blanco,
cando prometen 15.000 pos-
tos de traballo, o que están
comprometendo é unha ofi-
cina de colocación dos seus
amigos coa intención de dar-
lles nos fuciños aos seus ri-
vais. A campaña non tén por
que ser dura ou branda, pero
terá que clarexar algunha des-
tas cousas.
ÉÉ  mmooii  iimmppoorrttaannttee  aa  cciittaa  ddoo  99  ddee
mmaarrzzoo??
Para Galicia houbo temas que

no seu día foron obxecto
dunha polémica moi intensa.
Nos derradeiros meses do go-
berno anterior adoptáronse
medidas que logo foron ob-
xecto de brincadeira por parte
dos gobernantes que viñeron.
Polas razóns que fose, pero
sempre por poñer a Galicia no
mapa das infraestruturas,
aqueles compromisos apro-
bados nun consello de minis-
tros que tivo lugar n’A Coruña
tiñan prazos fixados e comen-
zaran a cumprirse. O goberno
de Zapatero deixounos de
lado e, no que afecta a Lugo,
por exemplo, non vimos unha
soa obra daquelas reflexada
nos orzamentos dos últimos
catro anos. Non fixeron caso
de ningunha das enmendas
que lles presentamos. Os de
Lugo sabemos que algún día
chegará o AVE, pero antes im-
portarianos moito coller un
tren de cercanías e ir a Mon-
forte ou á Coruña ou un tren
normaliño que nos leve a Ma-
drid en menos horas das que
tarda o Alsa pola estrada. Eu
non estou pedindo o AVE, es-
tou pedindo que se faga un
esforzo por mellorar o que
hai, que é terceiromundista.

Vas a Barcelona en tren e tiras
un día e pico. Comprendo
que as obras de Fomento son
moi lentas, pero cando se
prometen sábese que hai pra-
zos e estudios de impacto am-
biental que cumprir e o que
non pode unha persoa é vir
dicíndonos, no mes de marzo
do 2004, que ese mesmo ano
se van licitar as obras da
ponte sobre o río Miño e, pa-
sados catro, estarmos aínda
na fase desa licitación. É un
exemplo do que para nós tén
sido grande decepción sobre
o goberno de Zapatero. Dan-
lle tantas voltas ás cifras que
cando nos digan que o IPC
medrou un 4,3 aínda ha haber
quen sosteña que o aumento
é do 3,4. Retórceno todo, pero
o que está claro é que os cida-
dáns en xeral o que queren é
ver as cousas e disfrutar delas.
SSeeddúúcceeoo  eessppeecciiaallmmeennttee  ccoomm--
ppeettiirr  ccoo  nnúúmmeerroo  ddoouuss  ddoo  PPSSOOEE
nnaa  ssúúaa  pprroovviinncciiaa??
Non é unha seducción de
morbo personal, pero gús-
tame darlle oportunidade á
xente debe saber quen é Pepe
Blanco e quen son eu. Aquí
ímonos coñecendo todos e,
como lle dixo o meu compa-
ñeiro Barreiro a este señor, xa
hai tempo que escapamos
dos coches.
TTóóccaallllee  ccoommppeettiirr  ppoouuccoo  ddeess--
ppooiiss  ddee  qquuee  eenn  LLuuggoo  hhoouubbeessee
ccaammbbiiooss  nnoo  PPPP  qquuee  ppuuxxeerroonn  ffiinn
aa  uunnhhaa  lloonnggaa  eettaappaa  ccoommaann--
ddaaddaa  ppoorr  CCaacchhaarrrroo  PPaarrddoo..  QQuuee
iinnfflluueenncciiaa  ppooddee  tteerr  eessttaa  cciirr--
ccuunnssttaanncciiaa??
Non creo que repercuta nos
resultados. Sempre pode ha-
ber persoas que se sintan de-
fraudadas ou que aprecen
máis ou menos a uns e a ou-
tros, pero no PP de Lugo non
houbo unha guerra nin nin-
gunha división ou enfronta-
mento.
AA  CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall  bboo--
ttoouullllee  uunnhhaa  mmaann  aaoo  PPPP..  OOuu
nnoonn??
Ese é un debate artificial que
se coceu máis a nivel mediá-
tico que na rúa. A Igrexa sem-
pre estivo nas súas posicións

e os partidos tiveron as deles.
O que houbo, a raiz dunhas
declaracións, e que alguén as
soubo utilizar para xerar
unha mensaxe que non favo-
rece nada ao PP. No PP hai
xente cristiá e xente que non
o é, practicantes e non practi-
cantes. Hai de todo. Neste
momento, ese debate de
mercadeo político a quen lle
convén é a quen goberna
agora España.
DDiinn  ooss  nnaacciioonnaalliissttaass  qquuee  vvoossttee--
ddeess  ssoonn  uunnhhaa  ssuuccuurrssaall  ddee  MMaa--
ddrriidd..  ÉÉ  ppaarraa  ttaannttoo??
O BNG di iso porque non tén
oficinal central en Madrid. Só
a tén en Galiza e para eles esa
mensaxe é moi cómoda. Pero
o BNG debería mirar o seu
propio interior e ver que é un
conxunto de forzas políticas
moi distintas e que ás veces
teñen tensións internas moi
fortes. Eu ao BNG diríalle que
non lle teña medo a que nós
teñamos consignas e directri-
ces porque, a fin de contas, o
noso proxecto é para España.
Non podemos ter un pro-
xecto para Lugo e outro dis-
tinto para Albacete. Teremos
que acomodarnos a un sitio e
a outro.
PPooddee  iinnfflluuíírr  eenn  GGaalliizzaa  aa  ccrriissee
qquuee  ddeeiixxoouu  ffóórraa  ddaass  lliissttaass  ddee
MMaaddrriidd  aa  GGaallllaarrddóónn??
Sempre haberá quen diga que
esa persoa debía estar nelas,
pero eu penso que a xente se
vai fixar noutras cousas.
OOss  aarrttiissttaass  aappooiiaann  aa  ZZaappaatteerroo..  ÉÉ
qquuee  oo  PPPP  nnoonn  ttéénn  ffaarráánndduullaa??
Os artistas son libres de
apoiar a quen queiran. O que
me pode preocupar é a posta
en escena ou a forma coa que
se fai ese apoio. Sexa artista
ou non, cada un ten unha op-
ción e pode contala ou non
publicamente, pero cando se
manifesta como fixeron eles
se cadra o que hai é unha es-
tratexia como colectivo.
RRaaxxooii  ddii  qquuee  éé  ppoorrqquuee  ssee  ssiinntteenn
bbeenn  ppaaggooss  ppoorr  ZZaappaatteerroo..
Eu diría que se sinten ben tra-
tados polo goberno actual.
Non sei se iso conleva nómina
ou non.�
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Xoaquín García Díez, cabeza de lista do PP por Lugo

‘A xente debe saber quen é Pepe Blanco e
quen son eu’

ELECCIONS XERAIS

’’No PP de Lugo non houbo
unha guerra nin ningunha
división ou enfrontamento”

’’A polémica dos bispos
non favorece o PP.
No noso partido hai xente
cristiá e xente que non o é”
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Damián Villalaín

P oucas persoas no mundo
insisten tanto no seu

amor á Constitución como
Rosa Díez. Mesmo creou un
partido para que ese amor se
manifeste con pureza total,
sen equívocos nin interpreta-
cións ambiguas, antecedentes
case sempre do adulterio e da
traizón.
Porén, Rosa Díez e UPyD ali-
cerzan o seu programa electo-
ral nunha reforma radical da
tan amada Carta Magna. Non
son cambios pequenos: pro-
poñen, por exemplo, eliminar
a expresión “nacionalidades e
rexións”. Tamén queren deixar
nunha nadería o Estado das
Autonomías, devolvéndolle á
Administración Central as
competencias en Educación,
Sanidade, Urbanismo e Medio
Ambiente. Para completar o lif-
ting, Rosa Díez pretende elimi-
nar a provincia como circuns-
crición electoral e que os votos
se contabilicen no ámbito das
comunidades autónomas.
Esta proposta non deriva de
ningún intento de afortala-
mento das autonomías, como
é de supoñer, senón da crenza
de que ese é o mellor camiño
para que UPyD consiga no fu-
turo máis escanos que os pou-
cos ou ningún que lle auguran
as sondaxes nos próximos co-
micios. Máis que a unha pro-
posta electoral, isto último ase-
méllase a unha grosería.
Lendo o programa electoral
de UPyD, recordei o caso
dunha parella algo psicópata
que vin nun programa de tele-
visión. El declarábase tola-
mente namorado dela, pero
continuamente a incitaba a
pasar polo quirófano para re-
baixar un pouco de nádega,
meter algo máis de peito, ali-
sar o careto. El dicía que a que-
ría, pero estaba claro que non
lle gustaba.
A Rosa Díez e a UPyD debe pa-
sarlles algo parecido coa Cons-
titución. Ámana,
pero non lles
gusta. Non é
mal de amo-
res, é un mal
amor.�

MAL  AMOR’’
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tido nacionalista [BNG] gaña
peso: 3 deputados de 75 en 1981,
13 en 1997, 17 en 2001, 13 hoxe.
Despois de 2005, está no Go-
berno por primeira vez, en coali-
ción co Partido Socialista. A con-
ciencia nacional, en Galiza, é

máis cultural e sentimental que
ideolóxica. A relación con Ma-
drid non é conflitiva como en
Catalunya e no País Vasco, e o
partido nacionalista de orixe ru-
ral e non burgués, é menos orga-
nizado e influente. A lingua non
está normalizada. Para os 2,7 mi-
llóns de galegos, a actitude de
Mariano Raxoi como as posi-
cións do Estado central non son
unha aposta electoral”.

DÚBIDAS SOBRE ETA

LLooss  AAnnggeelleess  TTiimmeess
((xxoovveess  1144  ddee  ffeebbrreeiirroo))

“A pesar de que pouco españois
dubidarían de que o líder de Ba-
tasuna é aliado de ETA, o mo-
mento político das accións do
Goberno espertan algunhas pre-
guntas”, escribe TTrraaccyy  WWiillkkiinnssoonn
en Los Angeles Times. “Zapa-

tero, con esas políticas de ilegali-
zación, está a contarnos que é
imposíbel traballar en termos
políticos”, sinalou Batasuna ao
rotativo californiano. O autor do
artigo sinala que “os observado-
res din que [Zapatero] agora é
moi duro coa ‘banda terrorista’,
como el chama a ETA, e todos os
seus aliados” e recolle a opinión
de Pablo Rios, coordinador na-
cional de Lokarri, a organización
vasca de dereitos civís: “Teñen
probas contra os partidos, téñe-
nas desde hai tempo, e empré-
ganas agora, ante as eleccións,
por razóns políticas. Un feixe de
vascos deu un paso. Están a di-
cirlle a ETA e o Goberno español
que [o conflito armado] é unha
cousa do pasado e que eles que-
ren solucións para as súas vidas
diarias”. Wilkinson explica que
“ETA, un acrónimo de Euskadi
Ta Askatasuna, ou Patria Vasca e
Liberdade en vasco, loitou pola
independencia da nación vasca
desde finais dos anos 60. Máis de
800 persoas foron asasinadas”.

A DITADURA
DOS SUPERMERCADOS

TThhee  GGuuaarrddiiaann
((vveennrreess  1155  ddee  ffeebbrreeiirroo))

“As tendas conseguen protec-
ción contra os supermercados
xigantes”, titula o diario londi-
niense The Guardian nunha re-
portaxe que asina SSaarraahh  KKnnaapp--
ttoonn. “Os supermercados que
usen o seu tamaño para forzar a
rebaixa de prezos serán penali-
zados por un plan para estimu-
lar a competencia e os dereitos
de elección dos consumidores. A
Comisión da Competencia hoxe
vai recomendar cambios para
desalentar as cadeas na práctica
de constituír monopolios locais
que boten do mercado os pe-
quenos negocios. Proporase un
valedor para a supervisión das
relacións entre as grandes mar-
cas e os seus fornecedores. As re-
comendacións son consecuen-
cia de dous anos de estudos no
sector dos ultramarinos. Os cál-
culos indican que o estrangula-
mento dos grandes supermer-
cados matou milleiros de pe-
quenos rivais. Catro cadeas te-
ñen o 75% do mercado. O vale-
dor terá poder para multar as
compañías por baixar os prezos
ou por cobrarlles os fornecedo-
res por colocar os seus novos
produtos nas mellores baldas. ?s
grandes cadeas que non cum-
pran os requisitos de competen-
cia poderían negarlles as licen-
zas novas aperturas”.�

Luís Lamas

Osucedido na Facultade
de Económicas de San-

tiago con María San Gil é de
extrema gravidade aínda
cando non se coincida cos
seus postulados políticos.
Por iso convén ser serios e fu-
xir de calquera intención de
utilizar o devandito suceso
como arma arreboladiza na
contenda política diaria.
Negar que en Galicia se está
intentando crear un grupús-
culo independentista vio-
lento, é negar a realidade. 
Sete bombas nun ano non son
unha broma, a pesar de que,
até a data, houbo sorte. Pero en
política non se poden fiar os re-
sultados da xestión á sorte.
Chegados aquí non caben
medias tintas. Todos temos a
nosa responsabilidade: me-
dios de comunicación, Uni-
versidade, pero sobre, os cida-
dáns anónimos.
E tamén determinados parti-
dos que xogan á exclusión do
adversario como estratexia.
Non pasa nada por apupar a
unha persoa pública, pero si
pasa cando se impide que
poida expresar as súas ideas
e máis aínda cando a inten-
tan agredir. E todo iso nun
ámbito como a universidade,
que tería que ser o templo da
liberdade de expresión. 
Non me cabe dúbida, e a
ninguén lle pode caber, de
que os partidos políticos ga-
legos representados no par-
lamento rexeitan tal com-
portamento. Pero tampouco
teño dúbidas de que hai al-
gúns que pensan, seguindo o
ronsel do PNV, que non é
malo para os seus intereses
que exista alguén que sacuda
a árbore para recoller eles as
noces e, de paso, os coloque
nun espazo máis de centro. É
un erro. 
Por iso hai que ser implacábel
con estes tipos, non só co Có-
digo Penal, senón sobre todo
co desprezo social  absoluto. 
Xa saben:
Fascistas
fóra da
G a -
liza!!!�

A SEMENTE
DO DEMO
’’

A TENTACIÓN
NACIONALISTA

LLee  MMoonnddee
((mmaarrtteess  1133  ddee  ffeebbrreeiirroo))

“Galiza abala entre a tentación
nacionalista e a fidelidade a Ma-
drid”, titula Le Monde nun artigo
escrito pola súa enviada especial
MMaarriioonn  VVaann  RReenntteerrgghheemm. “Son
malos tempos para ser naciona-
lista galego”, advírtelle Pedro
Puy Fraga, membro do PpdeG,
ao periódico francés. “Catalunya
complica o debate. Debido ás
súas excesivas reivindicacións,
Zapatero favorece un retorno do
péndulo ao Estado central”, en-
gade Puy. A continuación, refle-
xiona o xornalista: “Mala época?
Na Galiza non hai un move-
mento independentista, contra-
riamente a Catalunya e, sobre
todo, o País Vasco. Mais o par-

ENPOLEIROALLEO

J.L. Rodríguez Zapatero. 
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A lexislatura termina de xeito
moi distinto a como comezou.
Se no 2004 o terrorismo foi o
eixo da campaña, semella que
nesta gaña peso a economía.
Despois de catro anos de bo-
nanza macroeconómica, o
2008 iniciouse cheo de datos
preocupantes para a economía
das familias en todo o Estado. O
IPC sitúase en rexistros históri-
cos, aumentando un 4,3% no
2007, o euríbor sitúase en niveis
non vistos dende decembro do
ano 2000, acadando un 4,79% e
o paro incrementouse nun 5%
durante o pasado ano, que pe-
chou con 106.000 persoas máis
inscritas no INEM. Neste con-
texto, a economía das familias
resentiuse moito, aumentando
os problemas para chegar a fi-
nal de mes. Algo que se reflicte
no Índice de Confianza dos
Consumidores, coñecido hai
unhas semanas, que caeu a mí-
nimos históricos, perdendo
13,2 puntos nun ano.
O PP, despois dunha lexisla-
tura movida pola radicaliza-
ción, volveu poñer os pés na
terra durante a campaña para
falar de temas que afectan ao
día a día das persoas, como
son a cesta da compra, o paro,
os salarios, os impostos, ade-
mais doutros asuntos que
tanxencialmente teñen rela-
ción cos anteriores e aos que
son moi sensíbeis os seus
electores, caso da inmigra-
ción e a seguridade cidadá.
Este discurso pode facerlle
moito dano ao PSOE en feu-
dos onde xa entrou en franco
retroceso como Madrid e as
dúas Castelas e en comunida-
des ricas como Valencia, Ba-
leares ou Navarra. Haberá
que ver o desgaste dos socia-
listas en Cataluña, onde CiU
podería capitalizar unha
parte do electorado descon-
tento coas políticas dos socia-
listas. A pregunta é saber se en
Galicia o comportamento vai
ser igual que no resto do Es-
tado e todo apunta a que
pode haber diferenzas.
O PSOE está en avance na
nosa terra. A economía galega
semella ter máis folgos, malia
que o incremento dos prezos
foi tamén notábel. A maquina-
ria propagandística dos socia-
listas, máis evolucionada e con
moitos máis medios que a do
PP e a do BNG, pode facilitarlle
a Zapatero uns bos resultados

en Galicia. Por poñer un
exemplo, só na provincia de
Ourense o PSOE dispón de
máis persoas nos seus distin-
tos gabinetes de prensa que
xornalistas dedicados a cubrir
información política nos dife-
rentes medios. Iso sen contar
as políticas comunicativas de
inxeccións de capital en xor-
nais, radios e televisións. 
O PP, en franco retroceso en
Galicia despois de 16 anos no
Goberno, non é capaz de fa-
cerse cun discurso propio na
nosa comunidade e carece do
poder do que dispuña antes
ao controlar as principais al-
caldías, pendellos comarcais,
deputacións e a Xunta. O
PSOE está ocupando a antiga
estrutura tecida polo PP, pero
dun xeito máis sutil. Por poñer
un exemplo, os socialistas cri-
ticaron sempre que os popula-
resoutorgasen diñeiro a dedo
ás asociacións de veciños e
doutro tipo. A ese sistema cha-
mábanlle caciquil ou cliente-
lar. Pois ben, o PSOE está a fa-
cer o mesmo, pero sen conno-
tarse. Por exemplo, na cidade

de Ourense destinaron 1,4 mi-
llóns de euros que xestionarán
directamente e sen ningún
tipo de control as distintas aso-
ciacións veciñais. A iso chá-
manlle participación cidadá
ou orzamento participativo.
O BNG atópase tamén cun
problema nesta campaña.
Nunha situación de polariza-
ción no eido estatal e coa eco-
nomía como tema central, os
nacionalistas non son capa-
ces de artellar un discurso ba-
seado na “utilidade” por mor
da falta de posicionamento
en canto a que espazo político
quere ocupar. O Bloque tería
que facer fincapé en dous as-
pectos: en primeiro lugar, fa-
lar de que vai ser o garante do
benestar dos cidadáns gale-
gos. Cunha economía las-
trada e as arcas do Estado
cheas, o mellor motor é incre-
mentar o gasto público e o
Bloque ten que insistir en que
se destinen máis partidas
para a nosa comunidade. O
discurso do BNG está ben en-
camiñado neste sentido, tal e
como demostrou Anxo Quin-
tana ao pactar transferencias
de cartos a cambio de non re-
cusar á ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez.
No que se equivoca o Bloque é
na segunda parte. Até o de
agora o eixo central do dis-
curso nacionalista insiste en
que nunca pactarán co PP e
que vai ser un freo para este
partido en Galicia. Este dis-
curso é duplamente perigoso.
Por un lado porque equivale
na práctica a facerlle pensar ao

PSOE que ten un cheque en
branco porque son a única al-
ternativa de pacto. Por outro
lado, porque lle fai ver ao elec-
torado que o único obxectivo
do BNG é parar o PP, obxec-
tivo que comparte co PSOE
que é quen ten posibilidades
reais de gobernar en Madrid e
polo tanto impulsar o cha-
mado “voto útil” socialista.
Tanto PP coma BNG debe-
rían comezar a pensar que co
actual panorama, no que é
imposíbel calquera achega-
mento entre eles, non fan
máis que engordar o poder
do PSOE. Unha derrota do PP
en Madrid podería favorecer
unha desradicalización nas
súas filas e que en Galicia
abandonasen loitas que non
os conducen a nada e que es-
tán infladas artificialmente
dende Madrid, en asuntos
como a lingua ou o recoñece-
mento de Galicia como na-
ción. Unha vitoria pola mí-
nima dos conservadores ta-
mén podería provocar un
achegamento cos nacionalis-
tas e o BNG debería participar
nese xogo, porque por riba do
vector esquerda-dereita, ten
que primar o nacional.
Por iso, nas ringleiras naciona-
listas cumpriría que se abrise
un debate sobre que tipo de
organización queren repre-
sentar en Galicia: un gonzo
que apoie o PSOE para com-
pletar maiorías ou unha que
aspire a ocupar un espazo he-
xemónico na Xunta e con ca-
pacidade de decidir, goberne
quen goberne en Madrid.�

TRIBUNA �Rubén Valverde.
Xornalista.

A LOITA POLO ESPAZO POLÍTICO EN GALICIA

AXENTE DOBRE
EN SONEIRA
’’

Carlos Aymerich

I nspirada no caso Philby, a
novela O factor humano,

de Graham Greene relata de
xeito maxistral as razóns mo-
rais que levaron ao axente bri-
tánico Maurice Castle a espiar
ao servizo da URSS, e as re-
gras, nada morais, que rexen o
funcionamento dos servizos
secretos. A principal delas,
ben coñecida polos afeccio-
nados ao xénero, a de que un
axente vale tanto como a in-
formación que posúa. 
A xulgar polas confesións de
María Isabel Blanco, alén da
espionaxe tal máxima é tamén
extensíbel aos axentes electo-
rais. Onte ao servizo do PSOE,
Blanco pasa a servir o PP em-
pregando a información que
posúe como salvoconduto.
Información, por certo, ben
interesante: emigrante retor-
nada en situación económica
precaria, María Isabel é con-
tactada polo alcalde socialista
de Vimianzo como gancho
electoral na Arxentina. Na úl-
tima campaña das munici-
pais, contratada polo sindi-
cato Unións Agrarias (UU AA)
a través da Unión de Viticulto-
res do Castro, viaxou a Buenos
Aires para facer campaña por
Félix Porto –candidato en Mu-
xía e dirixente das UU AA– e
outros candidatos do PSOE
cun billete pago pola Secreta-
ría Xeral de Emigración facili-
tado pola deputada Marisol
Soneira. As leas internas no
PSOE soneirán, cun rexedor
vimiancés botado nos brazos
do PP como se de Orozco se
tratase, explican a deserción
moito mellor que as razóns de
consciencia aducidas pola in-
teresada. Miseria, fraude, di-
ñeiro suxo… eis os elementos
para unha boa novela negra.
Que tal “A fraude de Soneira”?
Todo segue na mesma. Entre
cheques e axentes electorais,
PP e PSOE cruzan acusacións
de fraude ao tempo que trafi-

can co voto exte-
rior e né-

ganse a re-
formar a
lexislación
electoral.
Até o se-
guinte es-
cándalo.�

’’Tanto PP coma BNG
deberían comezar a pensar
que co actual panorama,
no que é imposíbel calquera
achegamento entre eles, non
fan máis que engordar o
poder do PSOE”

Emilio Pérez Touriño durante un mitin en Vigo.                                                                                                                             PACO

VILABARROS
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outra, Tomás Cuesta, tamén
nova fichaxe do ABC, era até
agora director de programa-
ción de Libertad Digital TV, a
canle de TDT de Losantos para
a Comunidade de Madrid.

LA RAZÓNOLLA A RAXOI.O desca-
bezamento de La Razón deixa o

Grupo Planeta un tanto deso-
rientado a tan poucos días das
eleccións. A saída de emerxen-
cia foi colocar como director un
home de Mariano Raxoi, Fran-
cisco Marhuenda. Até agora era
o delegado en Catalunya do
xornal pero a súa relación co
presidente do PP remóntase ao
1996. Naquela altura era depu-
tado do PP no parlamento cata-
lán e pasou a dirixir o gabinete
do agora candidato popular
cando era ministro de Adminis-
tracións Públicas.
Os analistas xornalísticos de
Madrid danlle pouco tempo a
Marhuenda no posto. A súa es-
colla débese á loita entre os
medios da dereita por manter

lazos estreitos con Raxoi “na
primeira hora” se finalmente o
pontevedrés se converte en
presidente do goberno central.
Segundo sexa o resultado elec-
toral, os movementos irán por
un ou outro camiño.
Nese sentido, o ABCparece ter
escollido unha liña máis per-
manente, pase o que pase o 9
de marzo. Vara está ben rela-
cionado coa actual cúpula do
PP e goza do respecto de Ra-
xoi. Pero o que é máis impor-
tante, é amigo persoal da pre-
sidenta de Madrid, Esperanza
Aguirre, que cada vez soa con
máis forza nos despachos da
capital española como substi-
tuta in pectore do galego.�

O Grupo Vocento
deslígase de Ruiz
Gallardón e ficha
xornalistas vinculados
a La Razón e a Jiménez
Losantos

César Lorenzo Gil
A tres semanas das eleccións xe-
rais, os medios de comunicación
vinculados á dereita toman posi-
cións diante do novo panorama
político que pode xurdir do 9-M.
Foi o Grupo Vocento, propieta-
rio dos xornais ABCe El Correo,
entre outros, a emisora Punto
Radio, e o gratuíto Qué! o que
abriu o fogo cun radical progra-
ma de cambios editoriais e de
persoal na procura de recuperar
a cota de mercado perdida nos
últimos catro anos.
O novo conselleiro delegado
do grupo vasco, José Manuel
Vargas, considera que a plata-
forma do ABC é a mellor para
darlle rendibilidade ao grupo e
danar os seus rivais na capta-
ción de público de medios de
comunicación de dereitas.
Para logralo, Vargas usou a tácti-
ca de roubarlle talento ao adver-
sario. Tras destituír a José Anto-
nio Zarzalejos, escolleu para o
posto a Ángel Expósito, veterano
xornalista que até agora dirixía a
axencia Europa Press. Mais o no-
vo home forte do xornal é José
Alejandro Vara, que pasa a ser di-
rector editorial tras abandonar o
posto de director de La Razón.
Vara xa ocupara un posto seme-
llante antes de marchar no 2004
para o diario fundado por Luis
María Ansón. Agora trae daquela
redacción os xornalistas Pablo
Planas e José Antonio Navas. 
Vocento quere de Vara a recei-
ta para volver ter lectores e
compradores. Na práctica, este
movemento é un pacto do
ABC co xornalista da Cope Fe-
derico Jiménez Losantos, que
criticaba duramente o rotativo
no seu programa de radio “por
brando e monárquico”.
Losantos sábese triunfador:
por unha banda, Vara era co-
mentarista no seu espazo. Pola

O ex militar Mena volve atacar a política territorial do goberno. José

Mena [na imaxe], que fora tenente xeneral da Infantería española, volveu cri-

ticar o 19 de febreiro a política territorial do Goberno Zapatero, tal e como fi-

xera durante a Pascua Militar do 2006, cando nun discurso dixo que nas For-

zas Armadas había malestar polas reformas políticas en Catalunya. Aquelas

palabras custáronlle oito días de arresto e a expulsión do exército. “Vivimos

nunha democracia desmedida e de aceptar que Catalunya é unha nación,

hai que cambiar a constitución”, dixo na presentación dun libro.� A
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ESPAÑOLISMO E
REFORMA
ELECTORAL

’’

O contraataque do ABC
Pere Aragonès
Deputado de ERC

no Parlamento de Catalunya.

N os últimos meses os ru-
mores sobre un posíbel

pacto PSOE-PP sobre a Lei Or-
gánica do Réxime Electoral
xeral foron en aumento. O ob-
xectivo sería, segundo as dife-
rentes fontes, reducir a capa-
cidade de representación e ac-
ción política dos partidos dos
Países Cataláns, Euskadi e Ga-
liza nas cortes españolas, ben
dificultando a elección de de-
putados por formacións que
non teñen representación en
todo o Estado ben dificultan-
do a creación de grupos parla-
mentarios por parte destas
forzas políticas. Precisamente,
hai uns días o xornal ABC pu-
blicaba un estudo sobre o grao
de influencia política que evi-
denciaba que, a pesar do bi-
partidismo galopante da polí-
tica española, as formacións
non maioritarias ao Congreso
dos Deputados teñen meiran-
de capacidade de negociación
que o primeiro partido da
oposición.
A folla de ruta da dereita (á
cal se apuntan os sectores
máis xacobinos da esquerda
española) é someter outra-
volta os socialistas ao pánico
demoscópico creando un es-
tado de opinión a favor desta
opción, gañando adeptos
entre os homes de Estado
que se moven no circo políti-
co e dos medios de comuni-
cación de Madrid.
Como precedente hai que ter
en conta que un dos referen-
tes da dereita española, a Ca-
sa das Liberdades de Silvio
Berlusconi, xa perdeu a ver-
goña de realizar reformas de
leis electorais sen o consen-
so necesario en calquera de-
mocracia pluralista.
Cunha maioría absoluta do
PSOE ou unha vitoria do PP
nas próximas eleccións, es-
tes rumores poden conver-
terse en realidade. Despois
dalgunhas reformas políticas
que tenderon á diminución
do pluralismo, esta reforma
electoral consagraría –e blin-
daría– a regresión democrá-
tica no Estado español.�

’’Francisco Marhuenda,
novo director de La Razón,
foi deputado do PP e xefe 
de gabinete de Raxoi 
cando era ministro de
Administracións Públicas”

Cando o PP planificou a lexis-
latura 2004-2008 tivo moi en
conta o barullo dos medios
de comunicación como ban-
da sonora da súa oposición
total a Zapatero. Consideraba
Ángel Acebes xa hai anos que
xornais como El Mundo e La
Razón debían abordar de-
contino nas súas capas asun-
tos como a negociación coa
ETA e as dúbidas sobre a au-
toría do 11-M.
De todos os xeitos, o adaíl des-

ta estratexia foi Federico Jimé-
nez Losantos desde “La ma-
ñana”, na Cope.O ton comba-
tivo e radical encontrou, con
todo, un inimigo nas propias
fileiras do xornalismo vincula-
do á dereita: José Antonio Zar-
zalejos, director do ABC.
Zarzalejos, próximo ao alcal-
de de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, apostou por un
xornalismo máis plural e, so-
bre todo, máis afincado nos
datos e menos nas opinións

que querían ler os dirixentes
do PP. Esta doutrina valeulle
moitas críticas e tamén a fa-
ma de que co seu criterio xor-
nalístico estaba a levar o ABC
á ruína. Con certeza, as ven-
das do periódico descende-
ron avultadamente e o pro-
pio periodista vasco houbo
de recoñecer que “ás veces
pesa máis o instinto que a ra-
zón, unha chanza con duplo
sentido polo nome da cabe-
ceira rival.�

Zarzalejos, vítima da sensatez

ABC pagou a súa moderación cunha baixa de lectores.                                                                                                                        PACO VILABARROS
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César Lorenzo Gil
A campaña para as eleccións xe-
rais do 9 de marzo comeza o 22
de febreiro pero a atención de
medios e cidadáns trasládase ao
luns, 25, cando practicamente
todas as canles de televisión
transmitirán a un tempo o pri-
meiro debate entre os principais
candidatos á presidencia do go-
berno central desde o 1993.
Rodríguez Zapatero e Mariano
Raxoi saben que gran parte do
seu crédito o xogan nese cara a
cara. Os seus equipos de campa-
ña van máis lonxe e pensan que,
entre o 25 de febreiro e o 3 de
marzo (cando se transmita o de-
bate do desquite), o 18 por cento
do electorado que aínda non sa-
be a quen votar acabará por de-
cidirse segundo o faga cada polí-
tico no encontro televisivo.
Os socialistas, impulsores do de-
bate, din que levan preparán-
doo catro anos, des que Xosé
Blanco llo pedira a Mariano Ra-

xoi na anterior campaña do
2004. A priori, Zapatero podería
optar polo ataque contra “as esa-
xeracións popularesda lexislatu-
ra” aínda que algunhas voces
adiantan que, ao estilo de Felipe
González no segundo debate
contra José María Aznar, hai case
15 anos, a chave vai estar en ana-
lizar polo miúdo o “programa do
PP, coas quimeras do contrato
para inmigrantes e os millóns de
árbores”, indica Blanco.
A cúpula do PP tamén adianta
que sairá ao ataque. O director
da campaña, Gabriel Elorriaga,
quere mostrar un candidato
“con ideas” fronte a un presiden-
te “que anoxa incluso os seus vo-
tantes”. Raxoi ten dúas posíbeis
liñas: analizar polo miúdo o fra-
caso económico dos socialistas
ofrecendo medidas  contra a in-
flación, o paro e a falta de viven-
da. Outra, máis arriscada, pasa-
ría por atacar “as compañías na-
cionalistas” do presidente.�

Raxoi e Zapatero,
máis pendentes da televisión ca dos carteis

ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

O goberno vasco aproba a Lei de Vítimas do Terrorismo. O tripartito

vasco enviou para o seu debate parlamentario o proxecto de lei para o re-

coñecemento e a protección das vítimas do terrorismo, que se debate en

Euskadi desde xuño do 2007. A nova norma contempla axudas económi-

cas, pero tamén asistencias, psicolóxicas e sociais (axuda aos estudos, van-

taxes para a familia). Considéranse vítimas tanto os mortos pola ETA como

por grupos de extrema dereita.�

As cúpulas dos grandes partidos consideran
que hai un 18 por cento de votantes indecisos

ELECCIÓNS XERAIS

Rodríguez Zapatero [dereita], con Mariano Raxoi no palacio da Moncloa en xaneiro do 2007.                VICTOR FRAILE/REUTERS

CiU, PNV e BNG presentaron en
Madrid os puntos comúns que
compartirán na próxima lexisla-
tura. Artur Mas, J. Sánchez-Lliu-
re, Iñigo Urkullu e Anxo Quinta-
na anunciaron que se deles  de-
pende non apoiarán a José Bono
como candidato á presidencia
do Congreso entendendo que
un nacionalista á fronte da cá-
mara representaría mellor o ca-
rácter plurinacional de España.
Según o líder de CiU, Artur
Mas, non apoiarán “nin a Bono
nin a ninguén do PP” e aínda
que insistiu na opción dun na-
cionalista á fronte das cámaras
non considerou que iso vai ser
condición sine qua non para
negociar posíbeis acordos na
lexislatura 2008/2012.
Mas considerou que o reto de
Galeuscat é evitar un pacto

PSOE-PP que tería “conse-
cuencias moi negativas para o
desenvolvemento autonómico
no que os nacionaalistas que-
remos aprofundar”.
As propostas desta triada na-
cionalista xa fora anunciada
hai varias semanas pero esce-
nificou en Madrid, coa presen-
za dos seus líderes principais, a
vontade de pesar en calquera-
ga evento negociador que de-
pare o resultado do 9 de marzo.
Para Anxo Quintana “a pro-
posta positiva do nacionalismo
contraponse á crispación bi-
partidista”, afirmando tamén
que “os xogos florais de des-
cualificación sen sentido de-
ben ser substituídos polo diá-
logo como camiño construti-
vo, e os nacionalistas quere-
mos participar nese diálogo”.�

Galeuscat presenta en Madrid as súas cartas negociadoras

Sánchez Lliure (Unió), Artur Mas (Convergència), Iñigo Urkullo (PNV) e Anxo Quintana (BNG) na presentación de Madrid.

Está por ver como cada canle
de televisión prepara as previas
e os comentarios posteriores
ao debate. Saben as cadeas
que será aí onde se decidan as
audiencias. Os directivos da te-
levisión argallaron propostas
enxeñosas e modernas para

captar televidentes, caso das
preguntas feitas por anónimos
a través das webcamse outros
experimentos do chamado
xornalismo 2.0.
Para os que non van saír no
debate, as estratexias de
campaña serán outras. Os

partidos nacionalistas bus-
can espazo nos propios me-
dios das súas autonomías e
Izquierda Unida contará coa
internet como plataforma
para expresar as súas ideas e
chegar ao maior número de
posíbeis votantes.�

Os minoritarios, fóra do espectáculo
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Musharraf perde as eleccións paquistanís. As eleccións parlamenta-

rias do Pakistán non se resolveron con maioría para ningún dos partidos

que se presentaban. A forza máis votada foi o Partido Popular, liderado

por Asif Ali Zardari[na foto], viúvo de Benazir Bhutto. O segundo parti-

do con máis apoios foi a Liga Muslime, do ex primeiro ministro Nawaz

Sharif. O partido do actual presidente, Parvez Musharraf, que chegou ao

poder tras un golpe de Estado, quedou en terceira posición.�IF
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A ameaza da guerra civil paira sobre o Líbano

Roberto Mansilla Blanco
Analista do IGADI (www.igadi.org).

A escasas semanas de conme-
morarse o terceiro aniversario
do asasinato do ex primeiro
ministro Rafik Hariri, e cunha
investigación xudicial aínda en
marcha, o convulsionado am-
biente político libanés ameaza
con deslizarse cara a unha no-
va etapa de violencia política,
cun perigoso impacto xeopolí-
tico en Oriente Medio.
Publicamente, aumenta un
irresponsábel ton bélico nas re-
centes declaracións de determi-
nados líderes políticos. Parale-
lamente, o asasinato en Da-
masco de Imad Mughniyeh,
destacado líder das milicias do
Hezbolá e considerado polo go-
berno estadounidense como
“un dos terroristas máis sangui-

narios”, aumenta esta perspec-
tiva de violencia e confronta-
ción dentro do fráxil equilibrio
libanés. Un dirixente druso alia-
do ao Hezbolá afirmou que a si-
tuación actual lembra os mo-
mentos previos do comezo da
guerra civil no 1975.
No multitudinario funeral de
Mughniyeh en Beirut, Hasan
Nasralá, líder político do Hezbo-
lá, acusou directamente a Israel
do seu asasinato, ameazando
cunha vaga de atentados contra
obxectivos israelís arredor do
mundo. Observando o panora-
ma, non semellan esaxeradas as
acusacións de Nasralá, tomando
en conta que Mugniyeh viña
sendo un obxectivo apetecíbel
tanto para Israel como para os
EE UU e que o Estado israelí bus-
ca debilitar o Hezbolá.

PROBLEMAS EN ISRAEL. Ao igual
que as tensións afloran en
Beirut, en Tel Aviv aumenta a
presión sobre o goberno de
Ehud Olmert perante a reve-
lación dunha investigación
xudicial que culpa o seu go-
berno e o alto mando militar
da derrota na breve guerra
contra o Hezbolá en agosto
do 2006. En Israel temen a
consolidación do Hezbolá ao
sur do Líbano, con alta capa-
cidade para atacar obxecti-
vos israelís, caso similar ao
de Hamas en Gaza. 

Así, a análise dende Israel se-
mella centrarse na posibilida-
de de que exista unha evidente
penetración iraniana perto das
súas fronteiras, a través do pre-
sunto apoio de Teherán ao
Hezbolá e Hamas. Ao funeral
de Mughniyeh asistiu o minis-
tro iraniano de Exteriores, Ma-

noucher Mottaki, coñecido
simpatizante do Hezbolá. Po-
de que esta perspectiva disua-
da o alto mando israelí de alen-
tar outra “operación militar ci-
rúrxica” contra Hezbolá no sur
do Líbano, a fin de recuperar o
seu prestixio perdido tras a
guerra do 2006.�

O asasinato dun comandante de Hezbolá tensa
as relacións entre Israel e Irán

Unha muller lánzalle arroz ao séquito do enterro do comandante de Hezbolá Imad Mughniyed,o 14 de febreiro en Beirut.                                                                                                                                                                                                                                   REUTERS

A convulsión libanesa impli-
ca directamente tres actores
principais da rexión, Siria, Is-
rael e Irán, así como os inte-
reses estratéxicos doutros
países como Arabia Saudita,
os EE UU e Francia, a antiga
metrópole. Pero a clave se-
mella estar no caso sirio: a
polarización política libane-
sa débese, en gran medida, a
disputas internas entre líde-
res e partidos políticos “pro-
sirios” e “antisirios”. 

Igualmente, a repercusión
para Siria do asasinato de
Mughniyeh en Damasco
supón un claro revés en
materia de seguridade para
o goberno de Bashar Al
Asad, especialmente no ca-
so de certificarse unha pre-
sunta implicación do Mos-
sad israelí. Con estes facto-
res sobre a mesa, a crise li-
banesa pode mergullarse
nun caótico e interminábel
labirinto.�

Prosirios e antisirios

’’Ao funeral de Mughniyeh
asistiu o ministro iraniano
de Exteriores, Manoucher
Mottaki, coñecido
simpatizante do Hezbolá”
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Cuba prepárase para a grande ausencia

Xan Carballa
"Aos meus entrañábeis compa-
triotas, que me fixeron a inmen-
sa honra de elixirme en días re-
centes como membro do Parla-
mento, no seo do cal se deben
adoptar acordos importantes
para o destino da nosa Revolu-
ción, comunícolles que non as-
pirarei nin aceptarei –repito–
non aspirarei nin aceptarei, o
cargo de Presidente do Consello
de Estado e Comandante en
Xefe". Esa foi a fórmula escolli-
da polo convalecente presiden-
te cubano o 18 de febreiro para
facer efectiva unha dimisión
adiantada. O seu posto terá que
cubrilo a asemblea lexislativa
nas próximas semanas. Des-
pois de facerse pública a súa en-
fermidade no 2006, Castro pon
fin a 49 anos no poder.
Idade e saúde aparecen como
determinantes, pero as indica-
cións que chegaban nos últi-
mos meses xa tiñan todo o as-
pecto de procurar unha transi-
ción ordenada a unha nova si-
tuación política chea de incóg-
nitas. Cuba ven facendo fronte
a un obsesivo bloqueo nortea-

mericano que condiciona a
evolución da illa, teimosa en
última distancia de defender a
súa soberanía. Esa defensa da
independencia do país explica
mellor que a propia condición
do socialismo cubano a resis-
tencia a facer cambios profun-
dos. Mesmo cando se produ-
cen, Estados Unidos apreta
máis a corda con iniciativas re-
xeitadas pola comunidade in-
ternacional, como a lei Helms-
Burton, que pretende castigar
a terceiros por manter rela-
cións co goberno caribeño.
Nos últimos anos, e cando a si-
tuación de crise parecía máis
insalvábel, a nova situación en
Latinoamérica semella volveu
darlle aire ao goberno cubano.
As relacións de irmandade con
Hugo Chávez, permitiron de-
senvolver unha nova política
enerxética e axudou a lograr
novos acordos que na práctica
quebran a vontade norteame-
ricana. A presenza de presi-
dentes afíns ideoloxicamente
en diferentes países do conti-
nente (Lula no Brasil, Evo Mo-
rales en Bolivia ou Ortega na

pequena Nicaragua), axudou a
quebrar o cinto de ferro e per-
mite realizar a transición con

mellor perspectiva para os ac-
tuais dirixentes.
As mensaxes de Raúl Castro nos
últimos meses foron por esa liña
de rexenerar a vida política e ali-
viar algúns dos espesos nós bu-
rocráticos que se foron tecendo
nestes anos. A necesidade desa
"transición", deixando aparte en
que poida concretarse esta pala-
abra, é recollida por Fidel Castro,
que promete manter activas as

súas "reflexións". Hai que dedu-
cilo dun dos párrafos da súa
mensaxe, "preocupoume sem-
pre, ao falar da miña saúde, evi-
tar ilusións que no caso dun de-
senlace adverso, traerían noti-
cias traumáticas ao noso pobo
no medio da batalla. Preparalo
para a miña ausencia, psicolóxi-
ca e politicamente, era a miña
primeira obrigación logo de tan-
tos anos de loita".�

Retirado desde 2006 por enfermedade
Fidel Castro renuncia á presidencia
e deixa vías abertas aos cambios

César Lorenzo Gil
Hashim Thaçi esperou varios
meses até que Washington lle
deu o visto e prace para declarar
a independencia do Kósovo. O
primeiro ministro levou tan en
segredo a data do anuncio que
nin sequera quixo filtrar o dese-
ño da nova bandeira. Así saíron
a festexar os albanokosovares
con bandeiras de Albania, o Rei-
no Unido, os EE UU e Alemaña.
A présa de George Bush por ace-
lerar o proceso colleu en fóra de
xogo a UE. O seu representante

de Exteriores, Javier Solana, non
puido emitir un discurso unívo-
co. As grandes potencias non
conseguiron convencer os paí-
ses contrarios á secesión (Espa-
ña, Romanía, Bulgaria, Grecia,
Chipre e Eslovaquia) e, final-
mente, queda no ambiente a
sensación de que a independen-
cia ten moitos fíos descosidos.
Rusia negouse a recoñecer o Kó-
sovo por considerar que admitir
a secesión dunha provincia que
non aparece en ningún mapa
nacional dos últimos mil anos é

abrir unha porta perigosa nunha
Europa onde as minorías cultu-
rais evolucionan sen ter en conta
as fronteiras. Xunto coa China,
vetaron o recoñecemento do
país no Consello de Seguranza
das Nacións Unidas, o que con-
verte o territorio en protectorado
de facto da OTAN.

O CORAZÓN DE SERBIA. A explica-
ción rusa tenta esquivar a clave
da oposición de Moscova: a clá-
sica alianza con Serbia e o temor
a que Pristina sexa un simple sa-
télite dos EE UU. Pero as claves
da explicación son obxectivas. O
Kósovo está considerado polos
serbios o corazón do seu país.

Nos campos kosovares perdeu
Serbia diante dos otomanos a in-
dependencia a finais do século
XIV e só no 1912 se integrou no
reino serbio. A minoría albanesa
reclamou desde aquela os seus
dereitos lingüísticos e tiñan am-
plos dereitos educativos e cultu-
rais na época iugoslava.
Coa caída do comunismo e as
guerras de secesións nos Bal-
cáns, grupos albano-kosovares,
apoiados polos EE UU, reclama-
ron a independencia como paso
previo á integración en Albania.
Agora, o Goberno Thaçi viuse na
obriga de inventar unha bandei-
ra (mestura entre a de Chipre
–coa imaxe do territorio koso-

var– e a da UE, con cinco estrelas
en ouro sobre campo azul), un
escudo, un himno e unha histo-
ria. Onde até onte se indicaba
que o Kósovo é territorio albanés
documentado desde o s. VII, os
novos libros substitúen tal na-
ción por unha inventada nación
kosovar, que quere integrar, su-
postamente, tamén os serbios.
Washington advertiu o gober-
no albanés de que non faga
ningún movemento cara ao
entendemento co Kósovo que
leve á unidade entre ambos os
territorios. Mais esta posibili-
dade conta con moitos parti-
darios, tanto entre a clase polí-
tica como entre a cidadanía.�

Kósovo, un estado sen nación
A independencia divide a UE
e tensa as relacións Rusia-EE UU

CHARLES PLATIAU / REUTERS

Sarksian, novo presidente armenio cuestionado pola oposición.
O até agora primeiro ministro de Armenia, Serzh Sarksian [na imaxe],

gañou as eleccións presidenciais do 19 de febreiro entre as críticas da

oposición, que denunciaron irregularidades en varias mesas electorais.

Sarksian prometeu seguir as “políticas de modernización” do até agora

presidente Robert Kocharian, partidario de estreitar as relacións con

Moscova. Sarksian obtivo o 57 por cento dos votos, moi por diante do

seguinte candidato, o ex presidente Levon Ter-Petrosian.� D
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’’A defensa da independencia
do pais explica mellor que o
socialismo a resistencia a
facer cambios profundos”
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beral de Canadá nin os her-
deiros do René Levesque do
PQ están xa no poder, que
deixaron no 2006 e no 2003. A
radicalización na confronta-
ción política que lideraron
tras o traumático referendo,
deulle paso a un cambio no
ciclo político, máis aberto a
posicións de colaboración no
encaixe territorial. 
Harper, dende o PC ten inno-
vado o concepto de Estado,
co denominado “Federalis-
mo de apertura” que se basea
no respecto aos órganos ins-
titucionais das provincias, na
valoración da súa achega á
construción dun Canadá
plural, no recoñecemento do
status de nación para o Que-
bec dentro dun Canadá uni-
do, na confesión dunha dé-

beda fiscal e na aceptación
da proxección do Quebec na
política e nas institucións in-
ternacionais.
Charest, dende O Parti Libe-
ral do Quebec, que goberna a
provincia dende o 2003, mar-
cou unha liña de colabora-
ción co goberno central, sen
renunciar aos alicerces na-
cionalistas, chegando a acor-
dos ao redor dun federalismo
asimétrico.  
No 2008 cúmprense 400 anos
da fundación de Quebec. Un-
ha boa oportunidade para que
un Estado no que un de cada
tres é estranxeiro ou de pri-
meira xeración continúe a en-
saiar a vía da multiculturalida-
de, na articulación territorial
plural e no respecto ás identi-
dades nacionais.�
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O Quebec afástase
da idea da independencia

do mapa electoral tras o refe-
rendo de 1995, que lle outor-
gou un 49,4 por cento ao voto
a favor da autodetermina-
ción e un 50,6 na contra. Nin
os herdeiros de Pierre Trude-
au no centralista Partido Li-

X. L. Franco Grande

Se algo fai ben Nicolas
Sarkozy é disparatar.

Propoñéndose corrixir as
afirmacións que fixo en Le-
trán e en Arabia Saudita, isto
é, aclarar a súa idea da laici-
dade, só se lle puido ocorrer
que os estudantes de dez
anos deberán coñecer no-
mes e historia dos 11.000 ne-
nos franceses mortos no Ho-
locausto.
Isto, dito no Consello repre-
sentante das institucións xu-
días en Francia, da que é pre-
sidenta de honra Simone
Veil, antiga deportada, mo-
veu a esta a dicir que a pro-
posta de Sarkozy é “insus-
tentable”, e, ademais, inxus-
ta, pois non se lle pode esixir
a un neno que se identifique
cun neno morto, o que, ao
cabo, só serviría para agui-
lloar antagonismos relixio-
sos. ¿Como reaccionaría un-
ha familia católica ou musul-
má, engadiu,  se a un fillo seu
lle esixen personificar o re-
cordo dun neno xudeu? 
Regis Debray sinalou que “o
deber de memoria non pode
ser unha obriga escolar”. Ge-
orges Bensoussan, historia-
dor da Shoah, asegurou que
a proposta “deriva cara a un-
ha relixión civil da Shoah”. O
senador Jean-Luc Melen-
chon dixo que o presidente
non debera converterse
“nunha sorte de predicador,
como está facendo agora”. O
deputado centrista François
Bayrou suxeriu “un enfron-
tamento entre os valores de
Francia e os de Sarkozy”. 
Esas opinións son tan só un-
ha pequena mostra. Pero
manifestan moi ben que
Francia refuga ideas tan de-
savidas coa súa historia e co-
as súas leis. Teñen razón os
franceses cando empezan a
cuestionar a saúde mental
do seu presidente, aquel que
lles prometeu mellorar o seu
p o u v o i r
d’achat,
a l g o
q u e
n o n
ven por
n i n g u -
res.�

LATEXOS

MÁIS
DISPARATES 
DE SARKOZY

’’

O Canadá pacta
coa provincia
un modelo
de federalismo
asimétrico

Laudelino Pellitero
Abraiado quedou George W.
Bush cando o primeiro minis-
tro canadense, Stephen Har-
per, falou en francés na rolda
de prensa conxunta. O angló-
fono líder do Partido Conser-
vador (PC) diríxese á prensa
nas linguas oficiais, comezan-
do polo francés.
A relación Canadá-Quebec vi-
ve na plácida resaca, logo dos
catro álxidos episodios de má-
xima crispación: os referen-
dos de autodeterminación
dos anos 1980 e 1995, a refor-
ma constitucional centralista
de 1982 e o constrinximento
das condicións para celebrar
referendos de 2000.
Cando Europa asiste en Co-
sova ao nacemento do seu
Estado 45, cando esnaquizou
o mapa saído da I Guerra
Mundial, cando na capital
europea non dan atopado es-
pazo para a convivencia nas
mesmas fronteiras... o para-
digmático caso do Quebec,
que serviu de modelo para os
pioneiros planos de inmer-
sión lingüística de Cataluña,
referencia e vangarda para
nacións sen Estado europe-
as, hiberna na procura do seu
reequilibrio federal. 
As causas da perda de tem-
peratura soberanista son
múltiplas:
Dous referendos de autode-
terminación perdidos des-
gastaron os líderes políticos
fracasados do Parti Québé-
cois (PQ). 
Coa sinatura da integración
económica cos EE UU en
1988, o mapa social do Cana-
dá metamorfoseou. O crece-
mento demográfico e econó-
mico concentrouse nas pro-
vincias anglófonas de Colum-
bia e Alberta, sobordando nun
40 por cento o PIB do Quebec.
Namentre  os moradores do
Quebec francófono deben
contribuír con tantos impos-
tos provinciais como estatais,
en Alberta non precisan pagar
imposto local ningún.
A progresiva transformación

’’Charest, liberal, que goberna
a provincia dende o 2003,
marcou unha liña
de colaboración co goberno
central, sen renunciar
aos alicerces nacionalistas”

O primeiro ministro do Canadá, Stephen Harper [á esquerda] co primeiro ministro da provincia do Quebec, Jean
Charest. MATHIEU BELANGER / REUTERS
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Xurxo González
Os datos oficiais para o ano
2005, que se fixeron públicos o
pasado día 12, indican que
Galiza continuou a senda da
converxencia económica,
polo menos no que respecta
ao poder adquisitivo por habi-
tante. Segundo a táboa publi-
cada por Eurostat (a Oficina
que elabora as estatísticas da
UE), a riqueza dos galegos in-
crementouse de xeito sostido
dende 2001, pasando do
76,3% até o 84,2% da media da
UE. Hai que ter en conta que o
importante avance rexistrado
entre 2004 e 2005 (2,8%) non
está viciado polo chamado
efecto estatístico, derivado da
incorporación de Romanía e
Bulgaria, países que presen-
tan rendas moito máis baixas,
xa que se inclúen en ambos
anos. Estes bos resultados su-
poñen un avance de sete posi-
cións no clasificación de re-
xións, co cal Galiza pasa a ocu-
par o posto 180 de 271. 
O poder adquisitivo por habi-
tante mídese nunha moeda
ficticia que elimina as diferen-
cias nos niveis de prezos que
existen entre os distintos terri-
torios. Esa unidade, coñecida
como “estándar de poder de
compra” (PPS, nas súas siglas
inglesas), beneficia ás máis
pobres, onde o custo da vida
adoita ser inferior e onde a
mesma renda bruta supón un
maior poder adquisitivo que
noutras zonas máis caras. De
feito, sen introducir este ele-
mento de compensación, a
renda por habitante de Galiza
sitúase tan só no 76% da me-
dia comunitaria.
A positiva evolución deste in-

dicador para Galiza cobra
máis valor se se compara con
outras rexións europeas pró-
ximas nesta clasificación.

Así, mentres algunhas se es-
tancan (como Sachsen-An-
halt en Alemaña, Abruzzo en
Italia, Namur en Bélxica ou
Ita-Suömi en Filandia), ou-
tras diverxen, como Lüne-
burg, Brandenburg-Südwest
(Alemaña) ou Merseyside e
Tees Valley and Durham (In-
glaterra).

GRANDES DIFERENZAS EN EUROPA. A
clasificación por rexións revela
as grandes diferenzas en renda
e poder adquisitivo que, logo
de décadas de esforzo comu-
nitario por reducilas, aínda se
manteñen na UE. Mentres os

habitantes de Inner London
(centro de Londres) gozan
dun poder adquisitivo que su-
pón o 303% da media euro-
pea, os de Nord-Est, en Roma-
nía só chegan ao 24%. 
Segundo informa Eurostat, 42
rexións europeas superan o
125%. Oito delas están en Ale-
maña, cinco nos Países Baixos
e Reino Unido, catro en Italia
e Austria, tres en Bélxica e Es-
paña (Comunidade de Ma-
drid, Euskadi e Navarra), dúas
en Finlandia e unha na Repú-
blica Checa, Dinamarca, Ir-
landa, Grecia, Francia, Eslova-
quia, Suecia e o Gran Ducado
de Luxemburgo.
Pola contra, 69 rexións están
por debaixo do nivel do 75%.
Quince están en Polonia, oito

en Romanía, sete na Repú-
blica Checa, seis en Bulgaria,
Grecia e Hungría, cinco en Ita-
lia, catro en Portugal, tres en
Francia (todas departamentos
de ultramar) e Eslovaquia e
unha en Alemaña, España
(Estremadura), Eslovenia, Es-
tonia, Letonia e Lituania. 
En canto ao veciño Portugal, é
interesante resaltar que o po-
der adquisitivo da súa rexión
Norte, que conforma unha
eurorrexión con Galiza, segue
unha tendencia descendente,
e que se situou en 2005 no
59,8% da media europea. �

Miles de alemáns ricos poden ser detidos por fraude fiscal.   O Estado ale-

mán podería obter máis de 1.000 millóns de euros ao término da investiga-

ción sobre evasión de impostos que se está a levar a cabo en todo o país. O es-

cándalo, que se iniciou tras a compra por parte das autoridades xermanas de

datos confidenciais sobre os clientes dos bancos de Liechtenstein, iniciou un

debate sobre os paraísos fiscais en Europa. �

’’O poder adquisitivo
do Norte de Portugal segue
unha tendencia
descendente e en 2005
situouse no 59,8% da media
europea”
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Galiza continúa
a tendencia
ascendente mentres
se manteñen
grandes
desigualdades entre
as rexións do
continente

O poder de compra dos galegos
aumentou até o 84,2% da media europea

Xurxo González
Logo dos datos pouco positi-
vos para os intereses do par-
tido socialista nas últimas se-
manas, que sustentaban os
augurios de crise empregados
polo PP na súa campaña, o
Instituto Nacional de Estatís-
tica achegou a primeira esti-
mación oficial sobre a evolu-
ción económica en 2007. O
crecemento do PIB rexistrado,

un 3,8%, é superior ao dos paí-
ses avanzados do entorno
económico español, entre os
que se contan EEUU, Xapón,
Alemaña, Italia, Reino Unido
ou Canadá, e nalgún caso
chega a duplicalo, como é o
caso de Francia. Ademais só
Londres pode presumir de su-
perar o 3%. 
Na última década, o crece-
mento da economía espa-

ñola superou con frecuencia
o dos Estados máis desenvol-
vidos. Outros países da UE,
como Irlanda e Eslovaquia,
así como países emerxentes,
como China India ou Brasil,
medraron máis que España,
debido a que basean o seu
avance en factores diferentes,
entre os que destaca a man
de obra barata para a deslo-
calización de servizos e pro-
dución industrial.  

A SEMENTE DA DÚBIDA. Esta caste
de indicadores teñen sido
criticados anteriormente
pola dificultade que implica

a súa elaboración ou mesmo
pola sospeita de estar mani-
pulados con fins políticos.
Neste caso, o responsábel de
Economía do PP, Miguel
Arias Cañete, reclamou ao
INE “extremo coidado nos
datos que publica en período
electoral”. Ademais semen-
tou a dúbida ao considerar
que o crecemento do 3,5%
rexistrado no último semes-
tre sexa “dificilmente com-
patíbel coa destrución de
33.000 empregos na Enquisa
de Poboación Activa ou a de-
saceleración da afiliación á
Seguridade Social”. �

O PP insinúa que as estimacións de crecemento
en 2007 pretenden favorecer
o partido socialista nas eleccións xerais 

O INE dálle un respiro ao Goberno

Evolución do poder de compra en relación á media da UE

R E X I Ó N
GALIZA NORTE DE PORTUGAL

2001 76,3% 63,6%

2002 78,9% 62,5%

2003 80,2% 61,2%

2004 81,4% 59,3%

2005 84,2% 59,8%

Fonte: Eurostat

UERE SABER MÁIS?
http://ec.europa.eu/eurostat/?

O poder adquisitivo por habitante mídese nunha moeda ficticia que elimina

as diferencias de prezos.
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A afiliación de estranxeiros á Seguridade Social en Galiza medrou un
19,7% en xaneiro. En total rexistráronse 41.023 afiliados estranxeiros, se-

gundo os datos do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. En canto á súa

procedencia, predominan os portugueses (13.285), colombianos (3.431) e

brasileiros (2.054). Outros países de orixe destacados son Romanía, Arxen-

tina, Marrocos, Uruguai e Perú. � K
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entre 250 e 300 empregos direc-
tos e 2.000 indirectos.

OS ACORDOS COA UE COMO ATRANCO.Até
o momento o Goberno central
vén rexeitando esta posibilidade.
A argumentación que emprega
a SEPI para negar a cesión ou
venda dos terreos non utilizados
do complexo de Navantia en
Fene, e que ascenden, segundo
recoñece a propia institución, a
polo menos 200.000 metros ca-
drados, céntrase no impedi-

Quintana condiciona
o apoio do BNG
á investidura a que o
estaleiro de Fene retome
a produción
de buques civís

Xurxo González
Anxo Quintana comprometeu a
semana pasada o apoio do BNG
ao Goberno que resulte das pró-
ximas eleccións xerais a que o
Executivo central “apoie o sector
naval galego e retire todos os
condicionantes que impiden a
súa expansión”. O nacionalista
referiuse aos antigos estaleiros
de Astano en Fene, que enfron-
tan a Vicepresidencia e a Conse-
llaría de Industria co PSOE.
Os nacionalistas apoian o pro-
xecto do estaleiro vigués Hijos de
J. Barreras para volver a construír
buques civís en Fene. Este plan
industrial, que foi presentado o
22 de xaneiro de 2007, pretende
utilizar os terreos de Navantia
Fene actualmente en desuso
logo do acordo ao que chegaran
o Estado español e a Comisión
Europea durante a última recon-
versión industrial concretada en
2004. Ademais, a Sociedade Es-
tatal de Participacións Indus-
triais (SEPI), entidade que
agrupa as empresas de propie-
dade pública en España, asinou
daquela un compromiso cos
sindicatos polo que o estaleiro

de Fene se convertía, de feito,
nunha auxiliar do de Ferrol. 
Os puntos fundamentais do
acordo consistían na limitación
da actividade civil durante 10
anos, 1.400 prexubilacións en
ambas cidades, a redución do
persoal de Navantia Fene até os
360 empregados e a promesa da
SEPI de elaborar un plan indus-
trial para Ferrolterra. A princi-
pios do ano pasado, este último
punto aínda non se concretara.
O plan de Barreras vén, segundo
os seus promotores, a encher
este baleiro. O investimento da
compañía viguesa previsto é de
en torno aos 40 millóns de euros,
financiados por Caixa Galicia e
Caixanova. A produción privada
de buques en Fene segundo este
proxecto suporía a creación de

mento que supoñen os acordos
aos que chegaron o Estado e a
Comisión Europea.
Un dos puntos básicos destes
compromisos era a limitación
da construción civil de buques
nos estaleiros públicos españois
como contrapartida necesaria
para a reestruturación de Izar, a
partir da cal se creou a actual Na-
vantia. A cambio, o Estado non
debía pagar unha multa de 1.200
millóns de euros por axudas in-
debidas que o Goberno de Aznar
concedera en 1999 e 2000. 
A proposta que retoma o BNG
como condición para dar apoio
ao próximo Executivo central xa
fora rexeitada a finais de febreiro
de 2007 no Congreso dos Depu-
tados. Daquela,  os votos do
PSOE e de IU chegaran para que

a proposta dos nacionalistas ga-
legos fose botada abaixo. A pos-
tura do Goberno socialista, ex-
posta por Xavier Carro, defen-
deu o carácter público das insta-
lacións así como usos alternati-
vos, como a produción de com-
poñentes para instalacións eóli-
cas, que non contradín os acor-
dos coa UE.
Dende aquel debate, as posi-
cións non variaron. Fernando
Blanco, conselleiro de Innova-
ción e Industria, indicou que “o
novo estaleiro, ao seres de inicia-
tiva privada, non tería limita-
cións á construción de ningún
tipo de buques por parte da
Unión Europea, e o proxecto
está aberto á incorporación de
novos socios. O único que se re-
quire é vontade política”.�

Quintana lembrou o pasado
día 11 nun mitin nas instala-
cións do estaleiro Freire, en
Vigo, que Galiza é unha po-
tencia na construción naval
mundial. O sector galego fac-
tura 1.700 millóns de euros
anuais, o 9% da cifra total de
negocio da UE, máis do 1% da
produción mundial e máis do
50% da industria do Estado.
Ademais nos últimos anos o
comercio internacional vén
medrando de forma sostida a
taxas elevadas. Como indica

Ramón Yáñez Braxe, profesor
titular do Departamento de
Enxeñaría Naval e Oceánica
da Universidade da Coruña,

“os grandes intercambios co-
merciais entre as zonas máis
desenvolvidas do mundo (Eu-
ropa, Estados Unidos e Asia)
realízanse por medio do
transporte marítimo, e a
emerxencia de dúas novas su-
perpotencias como China e
India reforzará esta tendencia,
co cal aumentarán de xeito
significativo os fretes maríti-
mos e a demanda de buques”.
A isto hai que unir o comercio
dentro da UE que, como
exemplifican o proxecto das

autoestradas do mar, tenderá
a efectuarse de xeito intermo-
dal, isto é, combinando bu-
ques de carga con ferrocarrís. 
Yáñez Braxe sinala que os esta-
leiros europeos non poden
competir cos asiáticos nos bu-
ques de tipo convencional
(grandes petroleiros e porta-
contedores, por exemplo), pero
si nos que precisan de sistemas
tecnolóxicos máis avanzados
(ferries, transportes de auto-
móbiles sen contedores), nos
que Europa é líder mundial.�

Un sector con oportunidades

’’O sector naval galego
factura 1.700 millóns de euros
anuais, o 9% da cifra total de
negocio da UE, máis do 1% da
produción mundial e máis do
50% da industria do Estado”

Ferrol, terreos e instalacións de Navantia Fene, antiga Astano. JM / AGN

O naval galego,
no punto de mira electoral

’’En 2007, os votos de PSOE e IU
foron suficientes para botar a
proposta abaixo”
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O s datos do Banco de España para o 2007 indican un
aumento do 1,8 por cento nos billetes de 500 euros

postos en circulación, que chegan a 114 millóns de uni-
dades cun importe de 55.759 millóns . Esta cantidade su-
pón arredor do 25 por cento da cifra manexada na Área
Euro e tende a estabilizarse despois dun continuo incre-
mento dende a conversión física de moedas e billetes do
2002. No 2007, a cifra de billetes en circulación de 500 
aumentou un 8,1 por cento debido á cotización euro-dó-
lar e ao atractivo da moeda única para os intermediarios
en operacións regulares ou irregulares no ámbito inter-
nacional. 
A demanda de efectivo en billetes “grandes” foi especial-
mente relevante na década do 1990 cos billetes de 10.000
pesetas, situación paradoxal nun contexto no que a rela-
ción efectivo/depósitos debería reducirse pola extensión
das tarxetas e a mellora da xestión tributaria. A informa-
ción difundida por GESTHA, Sindicato de Técnicos do
Ministerio de Economía e Facenda, pode estar relacio-
nada coa negociación laboral na AEAT pero non lle resta
veracidade ao dato do Banco de España e á problemática
que subxace, que non é outra que a enorme importancia
da economía somerxida. As estimacións van do 20 ao 25
por cento do PIB e refírense tanto ás actividades ilegais
como ás realizadas vulnerando parte da lexislación labo-
ral, fiscal, ambiental, etc.
A visión politicamente correcta liquida o problema coa
apelación á man dura, aplicación ou endurecemento da
lexislación vixente máis isto non pasa da hipocrisía e fari-
seísmo dos beneficiarios deste conxunto de irregularida-
des e/ou alegalidades. Os estudos máis solventes outór-
ganlles grande importancia aos inmigrantes no elevado
crecemento español e son estes colectivos os que hexe-
monizan as operacións da economía somerxida que, na
práctica, supoñen un abaratamento dos custos de pro-
dución e distribución en moitas actividades, que doutro
xeito desaparecerían ou serían deslocalizadas. A econo-
mía española beneficiouse da difuminada liña divisoria
entre economía formal e informal que permite a solida-
riedade co inmigrante e a explotación deste, chegando a
ignorar a súa contribución ao crecemento por non estar
regularizados nin gozar de dereitos políticos. Neste con-
texto, a circulación dos billetes de 500 euros  facilitaba as
operacións en sectores como agricultura, construción e
servizos que contribuían a xerar emprego, favorecer os
profesionais da economía formal e as institucións públi-
cas que obtiñan recursos mediante a imposición indi-
recta. En países de baixa cultura fiscal, como España, as
autoridades optaron por daren incentivos para atraer o
diñeiro negro (pagarés fiscalmente opacos na década do
1980, amnistías fiscais) en lugar de medidas punitivas
que poderían traducirse máis en fuxida de capitais que
no aumento da recadación. A tendencia dos partidos po-
líticos á ofreceren reducións na imposición directa e so-
bre o capital revela a continuidade deste modelo en ma-
teria de política fiscal.�

Manuel Cao

No 2007, a cifra de billetes 
en circulación de 500 euros
aumentou un 8,1% debido
á cotización euro-dólar e
ao atractivo da moeda única
para os intermediarios
en operacións regulares
ou irregulares”

’’

OS BILLETES 
DE 500 EUROS

’’
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Veloso, terceiro no Tour de Langwaki.O arousán Gustavo César Veloso, do

equipo Karpin Galicia, foi terceiro tras as nove etapas do Tour de Langwaki,

que se correu até o 17 de febreiro en Malaisia. Veloso acabou no podio supe-

rado polo gañador, o moldavo Ruslan Ivanov, e o francés Matthieu Sprick. O

Karpin Galicia acabou na undécima posición por equipos na proba asiática.�

DE TODO.

H. Vixande
O 25 de febreiro remata o
prazo para a presentación do
proxecto definitivo para a de-
signación da cidade española á
candidatura para albergar a
Universiada de Verán 2013, os
xogos olímpicos universitarios,
que se celebran cada dous
anos e que organiza a Federa-
ción Internacional de Depor-
tes Universitarios. Até o 25,
Vigo garda as súas bazas para
non descubrir o xogo diante de
Murcia, coa que compite pola
nominación.

A pesar da discreción, Vigo
xa indicou que conta co 85%
das instalacións necesarias e
que só terá que construír a
Vila Olímpica para albergar
11.000 deportistas, edificar
algún polideportivo na que
será Cidade do Deporte e re-
formar o estadio de Balaídos.
“O proxecto está feito e pen-
samos que é mellor que o de
Murcia”, indicou unha por-
tavoz da tenencia de alcaldía
de Vigo, que impulsa a can-
didatura.
O 11 de marzo unha Comi-

sión do Consello Superior de
Deportes decidirá cal das
dúas cidades españolas vai
ser a candidata. “A data é pos-
terior ás eleccións, o que é si-
nal de que non vai interferir a
política e de que o que se vai
valorar é a calidade do pro-
xecto; nós contamos co apoio
de todas as institucións e dos
sectores sociais e económi-
cos, o 25 desvelaremos outros
argumentos”, asegurou a por-
tavoz de Vigo.
Posteriormente, o 31 de maio,
un xurado designará a cidade
na que se celebrará o evento.
Xunto a Murcia ou Vigo, com-
petirán Dmonton (Canadá),
Gwang Ju (Corea do Sur), Ka-
zan (Rusia), Poznan (Polonia)
e Quebec (Canadá). Vigo é

O 31 de maio saberase se é sede
dos xogos olímpicos dos estudantes

Vigo agacha as súas bazas
ante a Universiada 2013

Cerimonia de abertura da XXIV Universiada celebrada en Bangkok do 8 ao 18 de agosto do 2007.

menor que case todas elas, o
que implica vantaxes e des-
vantaxes. “Bangkok foi a úl-
tima sede da Universiada e
houbo grandes problemas de
transportes precisamente
porque era moi grande”, ex-
plicou a portavoz do Concello
de Vigo.
Vigo garda secreto sobre o
presuposto que manexa e in-
siste nos beneficios que xe-
rará para a cidade. “Despois
dos Xogos Olímpicos, é o
evento mundial destas carac-
terísticas que máis deportis-
tas mobiliza; a mellora das in-
fraestruturas, o movemento
económico que implica e a
proxección internacional son
argumentos sólidos para xus-
tificar esta candidatura”, afir-
mou a portavoz viguesa.�

UERE SABER MÁIS?
www.fisu.net
www.universiadavigo.com

?

Vigo conta co 85% das 
instalacións necesarias e
só tería que construír
a Vila Olímpica e
algún polideportivo”

’’
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dade no calendario. Non hai
nada que una estes nomes, fó-
ra das coincidencias biográfi-

cas. Todos eles eran mozos na
chegada da democracia, vivi-
ron movementos estudantís
fortes e unha sociedade civil
que os admitiu daquela pola
porta grande”.
En troques, o escritor Bieito
Iglesias si identifica certos elos
que unen todos os nados na-

CULTURA.24. ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

César Lorenzo Gil

A lberto Avendaño,
Ramón Caride, Ra-
miro Fonte, Bieito
Iglesias, Gonzalo

Navaza, Pilar Pallarés, Xavier
Queipo, Antón Reixa, Manuel
Rivas e Luísa Villalta compar-
ten seren escritores cunha
obra destacada polos lectores e
pola crítica. Mais tamén teñen
outro punto en común, nace-
ren no 1957.
Para a crítica literaria Dolores
Vilavedra, profesora de Litera-
tura na Universidade de Com-
postela, o feito de naceren to-
dos eles no mesmo ano non
significa que esteamos a falar
de xeración. “Cada un deles
optou por unha vía distinta”,
explica. “As mulleres, por
exemplo, son casos peculia-
res. Pallarés optou por un per-
fil público baixo, non sei se
porque llo deron por ser mu-
ller ou porque a súa condición
de muller a levou a ese illa-
mento. Villalta empezou a es-
cribir moito máis tarde ca a
maioría dos seus compañei-
ros de ano”.
Contodo, Vilavedra encontra
un punto en común fóra do
ano de nacenza. “Na década
do 1980 eles tiñan unha sensa-

ción colectiva de estaren a fa-
cer avanzar a literatura en gale-
go. Compartíano cos críticos e
cos editores da época. Ese pulo
era máis forte porque tiñan
vinte e algo anos”.
O tamén crítico literario Xesús
González Gómez esquiva a pa-
labra xeración. “Podemos falar

de movementos literarios, de
escolas”, subliña. “Mais no ca-
so do 1957 só hai unha casuali-

Xeración do 57
As vivencias da primeira democracia, o espírito crítico e a aposta polo i

’’Pola miña porta pasaban os carros de bois e, nas xanelas, un sentía
a radio tocar. Viamos leiteiras e soñabamos coa serie de Bonanza”

[Bieito Iglesias]

Bieito Iglesias. Xavier Queipo. Antón Reixa.

Antón Reixa recorda como
descubriu o galego escrito. “A
miña familia falaba en caste-
lán e eu só escoitara o galego
na voz da xente do servizo do-
méstico”, recorda. “Pero iso
mudou aos 17 anos. No meu
instituto daba clases Xosé Luís
Méndez Ferrín, e os sábados
daba aula de literatura e lin-
gua. Eu nesa altura descubrín
o idioma e reinstálome no ga-
lego por vontade propia”.
Bieito Iglesias tamén recorda o
profesor que lle abriu as portas
do galego. “Cando eu tiña 17
anos apareceu en Galiza unha
xeración de profesores gale-
guistas, no meu caso Francisco
Rodríguez, que nos revelaba o
segredo dunha lingua que nós
apenas viramos por escrito. Na
posguerra apenas había biblio-

tecas en galego. Eu recordo que
o primeiro texto en galego que
lin era a lenda dun cinseiro:
“Amigo que non dá e coitelo
que non corta, pouco importa”
e despois xa máis adiante ler un
libriño en portugués, crónica
do triunfo do Brasil no mundial
de Chile 1962”.
Manuel Rivas lembra que o
primeiro texto escrito en gale-
go chegoulle tamén por vía
oral. “Manuel Bermúdez,
obreiro de cristalaría, saíra da
cadea e levaba no peto Longa
noite de pedra, de Celso Emi-
lio Ferreiro. Iso debeu ser no
1964, máis ou menos. Pasou
pola porta da casa e miña irmá
e máis eu fomos detrás del. Re-
citounos un poema”.
Xavier Queipo tamén tivo un
profesor que lle abriu as portas

das letras galegas. “Avelino
Abuín de Tembra adoraba a
Rosalía de Castro e grazas a el
puiden coñecer gran parte da
súa obra. Antes diso, eu só lera
en galego un álbum de Caste-
lao da editorial Nós que trou-
xera un parente do Uruguai”.
Ramón Caride recoñece que
leu os cancioneiros medievais
con 22 anos. “Até ese tempo
eu nunca lera nada en galego.
A palabra no papel era castelá.
Nin sequera había libros en
galego, só algún Sempre en
Galiza,de Castelao, e A esmor-
ga,de Eduardo Blanco Amor”.
Rivas considera o franquismo
un holocausto cultural. “Todo
volveu perderse e todo debeu
ser reconstruído. Eu recordo
que o primeiro que escribín, no
instituto, saíu coma unha plan-

ta silvestre, era coma se as ver-
bas me estivesen a esperar”.

A ILUSTRACIÓN GALAICA. Queipo
considera que o labor da xera-
ción da posguerra na década
do 1980 foi facer a Ilustración
en Galiza. “Até esa época non
existían textos en galego para
coñecer o mundo: guías de
Natureza, manuais de histo-
ria… Todos os que comeza-
mos a escribir daquela (ou
máis tarde, porque eu come-
cei no 1990) eramos conscien-
tes de estar a edificar o idioma.
Só hai que ver os poucos ins-
trumentos gramáticos que se
manexaban. O Dicionario
Franco Grande e pouco máis”.
Para Iglesias, a ausencia de re-
ferencias escritas compensou-
se abondo coa presenza do ga-

Os profesores que revelaron o segredo do galego
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de Miño, as Encrobas, Xo-
ve…)”. E despois, a autono-
mía. “Eu empecei a escribir no
1990 pero xa na década ante-
rior había unha pequena in-
dustria cultural, algo que no
1970 nin se soñaba. As edito-
riais colleron forza e aparece-
ron publicacións en galego”.�

Santo” e outras”. Logo, a ado-
lescencia. “Chegamos á maio-
ría de idade na Transición. Tó-
canos vivir na universidade a
loita pola democracia. Entre o
1973 e o 1978 tocounos pele-
xar intensamente. Foron os
anos dos grandes movemen-
tos sociais en Galiza (Castrelo

quela altura. Primeiro, a in-
fancia. “Medramos a medio
camiño da sociedade tradicio-
nal e da cultura de masas”, in-
dica. “Pola miña porta pasa-
ban os carros de bois e nas xa-
nelas un sentía a radio tocar.
Viamos leiteiras e soñabamos
coa serie de “Bonanza”, “O

CULTURA.25.ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

posta polo idioma identifican o grupo

Manuel Rivas. Ramón Caride.

lego oral nas súas vidas. “O 85
por cento da xente falaba en
galego. Aprendimos a falar nas
rúas, coa xente. E iso trasla-
douse á nosa obra”.
Rivas dálle moita importancia
á experiencia oral. “Medrei es-
coitando historias. Tiven unha
infancia e mocidade de pou-
cos libros pero cun rico uni-
verso literario. Nas tabernas,
nos camiños… Pero tamén na
escola, tamén na televisión”.
Caride considera que esa “au-
sencia de palabra escrita” obri-
gounos sentimentalmente a
experimentar. “Quixemos es-
tender o galego polos xéneros
literarios: facer novela negra,
ciencia-ficción… Moitas veces
pensabamos que estabamos a
inventalo todo, aínda que moi-
tas cousas xa estaban feitas de

antes sen nós coñecérmolo”.
Tamén Reixa comparte esa vi-
sión “exploradora” da súa xe-
ración. “Eu penso que o único
coherente na miña carreira ar-
tística é a poesía. E ao tempo
sabía que era impensábel ser

profesional diso. Así naceu a
ansia por abrir novos escena-
rios. Movido pola curiosidade,
as circunstancias históricas
permitíronme facer moitas
cousas por primeira vez, des-
de a música pop en galego á
ficción televisiva pasando pola
videocreación”.
Para Dolores Vilavedra, esta
ansia de reconstrución foi loá-
bel pero compartida con ou-
tras xeracións. “Cando se ten
consciencia de que hai que au-
mentar a oferta de lectura para
así facer medrar a base lectora,
non só os nacidos entre o 1955
e o 1960 teñen protagonismo.
Compárteno con outros escri-
tores, máis vellos, caso de Da-
río Xohán Cabana, que segue a
ser un dos novelistas máis lidos
de todos os tempos”.�

’’Até esa época non existían
textos en galego para coñecer
o mundo: guías de natureza,
manuais de historia…
Todos os que comezamos a
escribir daquela (ou máis
tarde, porque eu comecei no
1990) eramos conscientes de
estar a edificar o idioma”

[Xavier Queipo]

Xa con 50-51 anos e unha dilata-

da obra, tanto en prosa coma en

poesía, os escritores do 1957 co-

mezan a verse reflectidos en au-

tores máis novos. Dolores Vilave-

dra considera que, con todo, son

novos de máis para xa estaren

asentados no imaxinario dos no-

vos literatos. “Seguro que os

maiores ven máis trazos seus nos

novos que os mozos han recoñe-

cerse nos vellos”.

Un caso paradigmático de que

existe transferencia “xenética” é

Diego Ameixeiras. O autor d’O ci-

dadán do mes(Xerais) recoñécese

“fillo” de Bieito Iglesias. E Iglesias

confesa que manexan claves se-

mellantes. “Se el así o considera,

para min é un orgullo porque o

compromiso coa lingua viva, o hu-

mor e a cidade de Ourense son ca-

lidades que hai que facer pervivir”.

Ramón Caride non dá nomes de

herdeiros pero sitúa o debate

noutro plano. “O que valeu foi o

noso exemplo e o noso compro-

miso presente. Todos seguimos

a escribir, logo de 20 anos. Temos

obras diversas caracterizadas po-

lo atrevemento. E isto tendo en

conta que as administracións pú-

blicas desprezaron os creadores

e que se fracasou nos programas

de lectura e normalización do ga-

lego. Que os novos escriban na

nosa lingua seguro que ha ter

moito que ver co exemplo dos

maiores”.

É Antón Reixa o que máis conten-

te aporfilla novas voces. “A min

gustaríame asinar os poemarios

de Daniel Salgado ou do Leo. Ta-

mén, aínda que é máis vella ca

min, os versos de Chus Pato”.

Asemade, Xavier Queipo tamén

se atreve a dar dous nomes. “Sa-

muel Solleiro e Anxos Sumai pen-

so que son algúns dos escritores

que camiñan ao meu xeito, un

pouco fóra dos tramos marcados,

buscando unha voz propia, con

referencias complexas”.�

Os herdeiros

’’A min gustaríame asinar
os poemarios de Daniel
Salgado ou do Leo. Tamén,
aínda que é máis vella ca
min, os versos de Chus Pato”

[Antón Reixa]
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O idioma galego non pasa po-
la arte galega contemporá-
nea. Iso é así, dóianos ou non.
Os artistas galegos contem-
poráneos falan e fan os seus
vídeos, pinturas, fotografías,
etc, en castelán ou inglés,
nunca en galego. O galego
que está ben normalizado na
literatura ou o teatro, que
avanza na música e non sei
moi ben como anda na arqui-
tectura, non está normaliza-
do nin no cinema nin nas ar-
tes visuais. Bótenlles un ollo
ás fitas galegas e verano axiña.
Igualiño ou peor na arte. Ob-
serven as exposicións de arte
nova, os certames de arte no-
va galega, as videocreacións,
por exemplo, os títulos das
pezas, etc. e axiña decataran-
se de que sempre que cómpre
usar da palabra esa sempre é
utilizada polos artistas en es-
pañol ou inglés. Por que non
lles interesa o galego á arte e
aos artistas galegos? Seica
porque a arte e os artistas de
referencia veñen maioritaria-
mente do castelán ou inglés.
Ben, iso tamén pasa coa lite-
ratura, mais os nosos escrito-
res logo o aclimatan ás súas
realidades, mentres os artis-
tas non. Seica tamén para in-
ternacionalizar. Internacio-
nalizar? Pero logo non hai
subtítulos? Non hai a posibili-
dade de versionados e tradu-
cións nas producións e nos
catálogos? Penso agora no
xornal Público quen falaba
nunha reportaxe de hai pou-
co da ecoloxía das linguas e
da necesidade dunha sosteni-
bilidade lingüística para evi-
tar o empobrecemento e de-
sertización cultural do plane-
ta. E en que lingua se mane-
xan os artistas, coleccionistas,
galeristas, comisarios, críti-
cos, directores de institucións
peninsulares? Todo o sistema
peninsular das artes visuais
pensa en castelán, portugués
ou inglés? Si, e só semella que
algúns cataláns do milieu ar-
tístico engaden a maiores a
súa lingua. E en Galiza? Por
exemplo Caixanova segue a
editar todos os seus catálogos
de arte só en español. Tam-
pouco a Fundación Barrié
posúe un compromiso firme
e continuado cara ao galego á
hora de editar os seus catálo-
gos de arte e rotular ás súas

exposicións. E nas institu-
cións? No caso do MARCO,
por exemplo, véuselle esque-
cendo o galego con  algunha
frecuencia: creo que o dixen
no seu día a respecto do catá-
logo da mostra dos israelitas;
pasoulle igual no catálogo da
exposición de artistas france-
ses, e malia que a mostra tiña
como única sede peninsular
Galiza só utilizou o español, e
iso que viña nas 3 linguas ofi-
ciais da anterior sede belga:
francés, neerlandés e alemán.
E tampouco estaba o español
no catálogo da mostra coas
obras dun coleccionista ho-
landés residente en Barcelo-
na. Coido que o CGAC sem-
pre utilizou o galego como
unha das versións da liña edi-
torial, mais agora principia a
haber algunhas eivas. O couto

abriuse coa edición dunhas
comunicacións sobre paisaxe
que dirixiu a profesora María
Luisa Sobrino, ben é verdade
que saíran nun momento de
mudanza na dirección do
centro, pero aínda así... Nas
xornadas seguintes, xa o gale-
go foi lingua preferente. Logo
seguiulle, xa dentro do Pro-
xecto Edición, e como Libro
de Artista, The profets,de Do-
ra García, que amosaba os
textos das accións desenvol-
vidas por dous actores profe-
tas en diferentes museos in-
ternacionais. Tratábase dun-
ha edición integramente en
inglés, agás unhas poucas pá-
xinas en galego e español, as
correspondentes ás accións
levadas a cabo no CGAC e no
Reina. Que mágoa non? Un-
ha acción artística que só po-
de ser lida dende o inglés e
sen que teñan acceso a ela os
falantes do país onde se edita
e na lingua dese país! Agás
que sexa tan indiferente o que
se conta que non precisa ser
traducido a ningunha outra
lingua... Agora saen do prelo
do CGAC Mera coincidencia
de Javier Peñafiel, só en espa-
ñol e Twuice Told Tales de
Dora García en español e in-
glés. Neste último, a artista
xoga a sumar, nunhas poucas
liñas, titulares e noticias de
prensa dos ano 2006 e 2007. É
como se ve, unha coñecida

recreación desa fecunda van-
garda literaria que trata ao
longo do século XX de forzar
os límites do literario. Mais
porque non en galego se está
traducido ao inglés? O pro-
xecto de Peñafiel só está en
español e, por certo, moi mal
escrito (ver páx. 47 por exem-
plo) sempre que o autor so-
borda a frase-verso-aforismo.
Si, mellor que non se traduza.  
Tamén poderiamos falar aquí
das producións xeradas den-
de os centros institucionais
dun determinado país, poña-
mos por caso Galiza, onde
penso que aos artistas, forá-
neos ou non, quizais habería
que os asesorar na existencia
doutra lingua propia, e nas
posibilidades do uso desa lin-
gua propia cando introducen
textos, do mesmo xeito que
adaptan as súas pezas ás con-
dicións territoriais e museísti-
cas do lugar onde desenvol-
ven a súa obra. Mais iso rara
vez ocorre aquí, cos de fóra e
cos propios artistas galegos.
Sendo as cousas así é difícil
que o galego teña presenza na
propia arte galega contempo-
ránea. Aínda que, por supos-
to, os exemplos citados non
son os únicos causantes (hai
moitos e mesmo máis com-
plexos) desa desafección das
artes visuais cara ao galego.
Estas liñas só pretende poñer
remedio aos máis sinxelos.�

TRIBUNA �Xosé M. Buxán Bran.
Profesor da Facultade de Belas Artes e crítico de arte.

ARTE EN GALEGO? NON, GRAZAS

’’Por que non lles interesa
o galego á arte e aos artistas
galegos? Seica porque
a arte e os artistas
de referencia
veñen maioritariamente
do castelán ou inglés”

Xosé Luís Miguélez
‘O repertorio da gaita
está en evolución’
M.B.
VVéénn  ddee  ppuubblliiccaarrssee  oo  sseeuu  pprrii--
mmeeiirroo  ddiissccoo  eenn  ssoolliittaarriioo,,  EEssppee--
rraannzzaa,,  qquuee  rreeccoollllee  oo  sseeuu  ccoonn--
cceerrttoo  ffiinn  ddee  ccaarrrreeiirraa..  PPoorr  qquuee
ddeecciiddee  ppuubblliiccaalloo??
A gravación do concerto produ-
ciuse en novembro de 2006 e
con el acadei o primeiro título
superior en música tradicional
do Estado. Editalo pareceume
un bo xeito de deixar constancia,
pero atrasouse a publicación un
ano por motivos editoriais.
CCaannddoo  ccoommeezzaarroonn  ooss  eessttuuddooss
ssuuppeerriioorreess  eenn  GGaalliizzaa??
A gaita entrou na década dos 70
nos conservatorios. Pero o plan
de estudos foise constituíndo
pouco a pouco até que se puxo
en marcha a titulación superior
en 2002. Agora está a funcionar
plenamente con 12 alumnos. 
AAíínnddaa  qquuee  EEssppeerraannzzaa éé  oo  sseeuu
ddeebbuutt  eenn  ssoolliittaarriioo,,  xxaa  ppaarrttiiccii--
ppoouu  eenn  mmooiittooss  oouuttrrooss..
Este é meu disco número 15, pe-
ro o primeiro co meu nome. Le-
vo moitos anos dedicándome
profesionalmente a música tan-
to á tradicional como ao jazz.
Empecei no conservatorio de
Ourense e na Escola de Gaitas da
Deputación. Despois fun para
Vigo e proseguín a miña forma-
ción no Porto e en Inglaterra.
PPoolloo  mmeeddiioo  ffiiccoouu  MMuutteennrroohhii..
Tiven varias experiencias no
mundo folk pero de Mutenrohi
fun un dos fundadores xunto
con Fasero. Permanecín na
banda pouco máis de un ano.
AAddeemmaaiiss  ccoooorrddiinnaa  aa  rreevviissttaa  EEtt--
nnoo  ffoollkk,,  eessppeecciiaalliizzaaddaa  eenn  eettnnoo--
mmuussiiccoollooxxííaa..  
Etno folknaceu dende o depar-
tamento de música tradicional
do conservatorio de Vigo da
man de Xavier Jurado, para di-
fundir todos os traballos de in-
vestigación etnomusicolóxica
que se están a realizar en Galiza.
CCoommoo  ccoommppaattiibbiilliizzaa  aa  ddoocceenn--
cciiaa  ccooaa  iinntteerrpprreettaacciióónn??
A gaita ten un repertorio en evo-
lución e está moi viva. Aprendes
moito doutros profesionais que
andan a experimentar.�

Os Profetas. Acción de Dora García para o CGAC.
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Manualidades

Facemos unha rá
A papiroflexia é a arte de facer figuras
cun papel e coas mans. Hai infinidade de
modelos, algúns moi complicados, e só
ao alcance dos que adestraron moito

nesta arte. Aquí imos tentar facer algo
máis doado: unha rá que, por riba, pega
chimpos!
Se non che sae á primeira, repite os pa-
sos e verás cómo consegues facela.

1- Collemos un papel cadrado (to-
dos os lados iguais) e facémoslle
as dobreces que vemos na figura.

2- Apretar nos pontos C e D, do-
brando ao mesmo tempo...

3- De xeito que estes extremos
polos que apretamos queden no
interior.

4-Agora aplastamos o papel de
xeito que quede esta forma de
triángulo.

5- Dobramos pola liña de pontos, de
xeito que o extremo “A” coincida
por riba de “B”.

6-Así debe
quedar. Fa-
cemos o
mesmo no
outro lado

7-Agora imos
dobrar pola
liña marcada.

8- Despois de
dobrar así nos
queda.

13- Facer o mesmo co lado es-
querdo, e quedará algo así.

14- Agora dámoslle a volta ao
papel, e vémolo desta ma-
neira.

15- Dobramos pola
liña marcada, cara
adentro.

16-Quédanos como
vemos aquí abaixo.

17- Facemos o mesmo
co lado esquerdo.

18- Imos dobrar pola
liña marcada, cara a fora.

23- Así nos queda a fi-
gura.

24- Dalle volta, e ve-
rala así.

25-Dobramos pola liña
marcada, cara abaixo.

26- Así queda a rá, vista
pola panza.

Se premes onde está a

flecha, a rá pegará un

chimpo!

19- De xeito
que quede así.

20- Repetimos
co outro lado.

21- Agora plegamos
pola liña de pontos.

22- Facémolo cara
abaixo.

Ben, xa chegaches moi lonxe. Un pouco de pa-

ciencia, que imos rematar a faena!

9- Repetimos a
operación co
outro lado..

10- Dobramos o ex-
tremo “e” cara atrás,
pola liña bermella

11- De maneira que 
quede así
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PasatemposPasatempos A ver se resolves estas adiviñas!

1- Verde no campo, negra na casa e coloradiña na brasa.

2- Unha longa longueira que pasou por estas terras, díxolle

a unhas veciñas: Deus nos libre das galiñas!

3- Pelos por fóra, pelos por dentro, recacha a perna e

métea dentro.

4- Nace na fraga e na fraga se cría, por onde ela pasa, sem-

pre hai alegría.

5- Catro andantes, catro mamantes, un tornamoscas e dous

apuntantes.

Laberinto: A corda nº 2.

Adeviñas:

1-A leña

2- A miñoca

3- A media ou

calcetín.

4- A gaita.

5- A vaca.SOLUCIÓNS:

Por que

corda terá

que tirar o

gato para

coller a

sardiña?
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O Gran Guerreiro.

Autores:  Pello Añorga (texto)

Jokin Mitxelena (ilustracións)

Editorial: Faktoria K de Libros

O Gran Guerreiro foi a obra galardo-
ada co I Premio Etxepare 2007 de ál-
bum infantil ilustrado en éuscaro. O
seu protagonista é un personaxe
lendario que dende sempre  cativou
a atención de nenos e maiores.Un
guerreiro que decide facer un alto no
camiño, entre batalla e batalla (as
que acostumaba saír vitorioso), para
repousar dentro da Cova da Moura
onde librará, sen decatarse, a súa de-

rradeira batalla e
contra o seu maior
inimigo. 
Sutil alegación de
paz arroupada por
unha linguaxe poé-
tica e por u-nhas
ilustracións simbóli-
cas e focalizadas na figura humana
do guerreiro,que nos transportan a
un mundo arredado de nós, no
tempo e no espazo, pero non no
sentimento. Ao longo do relato, ob-
sérvase unha transformación evolu-
tiva tanto do protagonista como da
paisaxe que o rodea. O medo, a soi-

dade, a vitoria e a de-
rrota están presentes
no texto como ele-
mentos fundamen-
tais dese cambio. O
punto de inflexión
desta evolución terá
lugar despois do gran

combate. A partir de aquí, o gran
guerreiro deixará de ser guerreiro
pero non,  gran porque talvez se
converta no gran home feliz cuxa
misión na vida acaba de coñecer.
Máxica experiencia de coñece-
mento e de aprendizaxe vital.�

Alba Piñeiro

Coñecerse

Antonio García Teixeiro

AA piques de saír para A
Habana, recibín un

cuestionario do xefe de re-
dacción cultural do xornal
Juventud Rebelde. Sabía
que presentaría na Feira un
libro orixinal para os nenos
cubanos. Chamoulles a
atención. Non era habitual.
Non se trataba dun texto
descatalogado nin perdido
nun caixón da miña mesa.
Tratábase dun poemario
escrito expresamente para
a rapazada da illa. O cues-
tionario era longo, mais
contesteino con agrado. Es-
tiven dúas horas diante do
ordenador reflexionando
mentres escribía. Sentín al-
gunhas puntadas ao res-
ponder certas preguntas.
Sabían  moito de min. Fa-
leilles da miña nenez som-
bría baixo o franquismo. Da
falta de libros no meu fogar.
Conteilles a miña rebelión
silenciosa, grazas á poesía,
nunha sociedade misera-
ble. E  como os poetas me
sacudiron para que fuxisen
de min os demos que me
afogaban. Faleilles de loita,
de liberdade, de beleza, de
acougos e desacougos. Fa-
leilles da Galicia agochada
da época, esa da que me
ocultaron a  historia e os
seus lamentos. Faleilles da
miña educación contra o
galego, da rabia contida e
do meu compromiso coa
lingua para sempre. E dí-
xenlles que aos nenos lles
gusta a poesía, que non de-
ben medrar de costas a ela.
Que os cativos imitan os
comportamentos dos adul-
tos e que hai que ilusiona-
los para que vibren coa ma-
xia dos versos e coa sedu-
ción da palabra literaria.
Faleilles de música (tan ne-
cesaria nas aulas), de  ache-
garlles textos que os con-
movan e da necesidade

dunhas bibliotecas
ben equipadas.

En fin, faleilles
de moitas cou-

sas.�

FALEILLES DE
MOITAS COUSAS 

Harry Potter e as reliquias da morte
é o nome do sétimo e derradeiro libro
da saga de Harry Potter escritos pola
escritora británica J. K. Rowling. 
O título en inglés foi revelado na pá-
xina web oficial da súa autora o 21 de
decembro de 2006. Máis tarde, o 1 de
febreiro de 2007 anunciouse oficial-
mente que a data da publicación da
edición en inglés do libro sería o 21 de
xullo de 2007. A data de publicación
da edición en galego está prevista
para este xoves 21 de febreiro, xusto
ás 18:30 horas.
O sétimo libro é a conclusión e culmi-

nación da saga. Tratará acerca do
mozo Harry Potter e a súa busca e
destrución dos Horrocruxes (partes
da alma de Lord Voldemort) para
acabar dunha vez co mago Tene-
broso.
O sexto libro deixou varias preguntas
sen responder, e os fans queren saber
como acabarán os eventos na serie, o
cal fai deste libro un suceso moi agar-
dado. J. K. Rowling dixo que, máis ca
calquera outro libro de Harry Potter, o
sétimo libro será unha continuación
da historia incompleta do sexto libro.
Por outra banda, a escritora sinalou

que non ten intencións de escribir un
oitavo libro (secuela dos anteriores),
nin unha secuela; pero tamén dixo
que é posible que escriba libros que
xoguen un papel secundario ou que
teñan un fin caritativo, como Bestas
fantásticas e onde dar con elas ou O
quidditch a través dos tempos, títulos
que publicou anteriormente.
Curiosamente, vai sair en galego este
séptimo libro, cando aínda faltan o
quinto e o sexto. Pero tamén se anun-
cia a súa saída no noso idioma para
este ano, co que poderemos ler a co-
lección completa na nosa língua.

A última e definitiva entrega da saga, edi-
tada en galego, estará nas librarías este xo-
ves, ás 6 e media en ponto do serán.

Nesta última aventura, Harry ató-

pase cara a cara con Voldemort...
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referenciais do surrealismo,
dende Giorgio De Chirico, Dalí
ou Granell até os flamencos Pie-
ter Bruegel ou El Bosco. El ase-
gura que non segue patróns e
que goza dunha liberdade abso-
luta á hora de crear.
CCoommoo  ssee  mmaanniiffeessttaa  aa  iinnfflluueenncciiaa
ddee  sseeuu  ppaaii  nnaa  ssúúaa  oobbrraa  ee  ccoommoo  aa
ppeerrcciibbee  nneessttee  aannoo,,  oo  ddoo  sseeuu  cceenn--
tteennaarriioo??
Habería que preguntar como
me influíron tamén Fra Angé-
lico e os flamencos. Era outro
tempo, non había tantas facili-
dades para acceder ás cousas
como agora, e a única informa-
ción que tiña sobre a pintura era

a que estaba preto de min. Se
cadra hai algo da capacidade
para pintar presente na xené-
tica, porque un tío de meu pai
xa pintaba.
AAffiirrmmoouu  nnuunnhhaa  ooccaassiióónn  qquuee,,  eenn
ccaannttoo  vviinnttee  ppeerrssooaass  llllee  ddiixxeesseenn
qquuee  ppiinnttaa  mmeelllloorr  qquuee  sseeuu  ppaaii,,
ddeeiixxaarrííaa  ddee  ppiinnttaarr..  PPeerroo  nnoonn  ddeeii--
xxoouu......
Agora xa me afixen. Preferín es-
perar a que as vinte fosen vinte e
unha.
QQuuee  oouuttrraass  iinnfflluueenncciiaass  oo  mmaarrccaa--
rroonn,,  ddeennddee  ooss  ppiinnttoorreess  ffllaammeenn--
ccooss  aaoo  ssuurrrreeaalliissmmoo??
Influíron en todo o mundo,
imaxino. Facíame moita graza,
hai anos, cando escoitaba que
Goya era unha marabilla, pero
moitas cousas que fixo estaban
inspiradas en gravados moito
máis antigos. Non é tanto o "xe-
nio" dun autor o que o marca
como as súas influencias. Ima-
xino que o que te marca é o que
viches na túa vida. No meu
caso, na Biblioteca Municipal
da Coruña, accedín a unha co-
lección de libros de museos de
Europa e gozaba moito con De

CULTURA.31.

Chirico, por exemplo, devoraba
eses libros. E outra referencia
para min foi Jules Verne.
PPrreecciissaammeennttee,,  ppeennssaannddoo  eenn  rree--
ffeerreenncciiaass  lliitteerraarriiaass,,  ccaalleess  ffoorroonn
aass  ssúúaass??  
Eu, a verdade, fun lector de no-
vela barata, lin moito, pero non
grandes autores. Gustábanme
Hazañas Bélicas, ou a literatura
do século XIX, pero os autores
que lía non eran da caste de Víc-
tor Hugo...
HHaaii  aallggúúnn  ppoouussoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,
ddoo  ppooeettaa  MMaannuueell  AAnnttoonniioo  ((oo
ssiimmbboolliissmmoo  ddoo  mmaarr,,  ddoo  bbaarrccoo))
nnaa  ssúúaa  lliinngguuaaxxee  ppiiccttóórriiccaa??
Pois teño moi pouco coñece-
mento, a verdade. Para min o
mar é importantísimo, sempre
o teño presente, non podo vivir
sen el. 
AA  eessttee  rreessppeeccttoo,,  ccoommoo  ccoonnvviivveenn
aa  ssúúaa  eexxppeerriieenncciiaa  nnoo  mmuunnddoo
ppaauuttaaddoo  ee  rreeggrraaddoo  ddaa  mmaarriiññaa
mmeerrccaannttee  ee  aa  lliibbeerrddaaddee  ppaarraa  rree--
ccrreeaarr  oo  mmaarr  nnaa  ppiinnttuurraa??
A mercante é unha gran forma-
ción familiar. Nun barco sempre
atopas unha familia nova. Na
pintura e na literatura estás só. A

mercante é unha familia, pero
tamén é unha educación. O
barco é moi serio, non podes saír
de certas pautas, certos regula-
mentos. Pero como digo sem-
pre, se estás nun barco e non o
amas, mellor que deixes de na-
vegar. Eu teño amado moito os
barcos, máis ca os propios arma-
dores. Non se pode xogar...
PPeerroo  áá  hhoorraa  ddee  ppiinnttaarr  nnoonn  sseegguuee
nnoorrmmaass......
Nunca me gustaron as regras,
dende a máis tenra infancia.
Gústacheme moito a liberdade.
OO  sseeuu  pprroocceessoo  ccrreeaattiivvoo  nnoonn  ssee--
gguuee,,  llooggoo,,  uunnhhaa  ppaauuttaa  pprreeffiixxaaddaa..
Eu teño moita sorte, non teño
patrón ningún. Ninguén pode
dicir que algo me saíu mal por-
que non imito a ninguén. Eu
traballo un pouco como quen
fai teatro: creo unha estrutura e
despois recréome nela. Non
son nada calculador, son un
"animaliño" pintando. Ás ve-
ces, algo que quería ser unha
cabeza de cabalo acaba sendo
unha cola de canón, non sei o
que vai saír. Pero iso cáusame
moita felicidade.
CCoommoo  ttrraabbaallllaa    aa  mmaatteerriiaa  ppaarraa
ttrraannssmmiittiirr  eessaass  ddiiffeerreenntteess  tteexxttuu--
rraass??
Pois as primeiras cousas que
pintei si que xogaban moito coa
materia, empregaba area e cola,
por exemplo. Pero agora traba-
llo co pincel e aforro bastante
pintura, ademais, un tubiño
dáme para moito. O que sucede
é, algo que, se cadra, aprendín
de meu pai, que traballo moito
previamente as táboas, prepá-
roas moito antes de pintar.
HHaaii  oouuttrraa  ccoonnssttaannttee  nnoo  sseeuu  ttrraa--
bbaalllloo::  ccoommoo  iinntteeggrraa  ooss  ssíímmbboollooss
ddoo  mmaarr  ee  oo  bbaarrccoo  nnaa  ssúúaa  oobbrraa??
Sempre vou perseguindo o
mesmo, pero simplemente
xorde. Empezas por pintar un
mastro, logo saen unhas velas, e
chega un momento en que o
mar fala contigo. Ao longo da
miña vida tiven diferentes for-
mas de velo, pero dende a ac-
tualidade, dígoche que se non
pintase, estaría no mar. É unha
forma de vida.
DDee  ffeeiittoo,,  vviivvee  vvoosstteeddee  nnuunn
bbaarrccoo,,  nnoonn  éé??
Si, pero ancorado.
EEssttáá  eexxppeerriimmeennttaannddoo  aaggoorraa  ccoonn
nnoovvaass  ttééccnniiccaass??
Sempre estou pensando en
cambiar, o traballo gústame,
pero tento evolucionar, a ver se
me deixan.
SSéénntteessee  llooggoo  uunn  aallggoo  eennccaaddrraaddoo
ddee  mmááiiss  nnuunn  eessttiilloo  qquuee  ssee
aaggaarrddaa  ddee  vvoosstteeddee??
Si, máis ou menos, pero sempre
fago unha pequena trampa:
fago o que me dá a gana real-
mente, aínda que fago un 30%
para deixar á xente feliz.�

L.R.L.
Textura de mar, exposta dende
o 6 de febreiro na sede da Fun-
dación Granell, en Compostela,
recolle a obra máis recente de
Urbano Lugrís Vadillo (Vigo,
1942). Sesenta e oito lenzos de
gran, mediano e pequeno for-
mato, cun leit motiv: o mar,
sempre presente na súa vida.
Formado en náutica, embarcou
na mariña mercante durante
dez anos. A convivencia co mar
foi trasladada aos seus lenzos: alí
o mar recrea mundos imaxina-
rios, paisaxes oníricas que teste-
muñan unha infancia de lector
voraz de literatura fantástica e
de contacto permanente co su-
rrealismo e outras vangardas.
Neste ano, precisamente, con-
memórase o centenario do na-
cemento de seu pai, Urbano Lu-
grís. O pintor, poeta e escenó-
grafo ferrolán xa deixou un le-
gado pictórico que xira arredor
do mar, de universos fantásticos
e criaturas das profundidades,
cidades asolagadas e iconogra-
fías que rescatan a mitoloxía. A
nosa propia ou a da Odiseade
Homero, da que era lector in-
cansábel. Urbano Lugrís Vadillo
pensa máis en Jules Verne ca en
Ulises á hora de crear, e o pouso
dos anos no mar nótanselle so-
bre o lenzo. Sexa o océano ou o
mar de Castela, o mar de terra
que configura a meseta. Tamén
difire na técnica: se o pai optaba
pola estética kistch, a Lugrís Va-
dillo foi comparado con figuras

ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Urbano Lugrís Vadillo
‘Nun barco sempre atopas unha familia
nova, na pintura e na literatura estás só’

’’Goya era unha marabilla,
pero moitas cousas que fixo
estaban inspiradas en
gravados antigos. Non é tanto
o xenio dun autor o que o
marca como as súas
influencias”

VARI CARAMÉS
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comprobar como cando a evo-
cación (propia da poesía) se
traslada á prosa breve dá lugar á
Literatura Mínima. Insistimos
no de Literatura porque consti-
túe un sistema alternativo, ca-
paz de camuflar teatro,
ensaio, conto, poesía...
Aquí hai moito teatro,
ás veces a voz poética
(poética, non lírica)
desdóbrase, fragmén-
tase, dialoga consigo
mesma, inclusive che-
ga a ser simple expec-
tadora e intérprete dos
seus fragmentos. Aquí
hai tamén microcon-
tos, moitos, de notábel
perfección. Eis unha
perla: “Cando Laura
chorou, souben que
nunca choraba”.
A descrición é recurso
do que adoita botar
man. Descrición de lu-
gares familiares (casa, cociña)
interiores ou exteriores (praia);
en todo caso esa descrición é es-
pello, causa, consecuencia, to-
pos ou teatro da vivencia íntima
da poeta, do impacto que lle
produce a visión do mundo. De
vivir o mundo sendo consciente
da relativización do seu propio
ser, en contraste coa vella e ro-
mántica superlativización. E to-
do isto aínda sabendo que para

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

� MMaarrííaa  ddaass  bbaattaallllaass.. Alfredo Conde. Galaxia.

� CCaarrdduummee.. Rexina Vega. Xerais.

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

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

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

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

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

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

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

Pecha os ollos e deixa que o que
che impactou do texto poético
expanda en ti ecos. Despois si,
podes entre-
garte nos bra-
zos do racioci-
nio. E procura
algo de utilida-
de nesa entre-
ga, pódeselle
chamar unha
ortigada. Á poeta nova, Xiana
Arias Rego da Fonsagrada
(1983), pásalle. Que ve, que sen-
te? Experiencias como picadas
de  ortigas; por certo, as picadas
de ortiga non son o cravo crava-
do no corazón, é unha fenome-
noloxía de aspectro máis amplo.
Cada poema é unha ortiga. É fre-
cuente, nos textos moi breves,
que a súa mesma concisión os
obrigue a contar coa cápsula de
enxeño, co lategazo alustrador
do remate. 
Pode sorprender que o primei-
ro autor invocado sexa Max
Aub, un autor tantas veces xe-
nial e maldito, deses que a tra-
dición literaria non asimila
ben. No poemario iranse dis-
poñendo logo outras ortigadas
doutros autores: Roque Dal-
ton, Adrienne Rich, Bertolt
Brecht, María do Cebreiro, N.
Hikmet, Miguel Hernández.
Como tamén é revelador que
se peche o poemario con tres
ortigas alleas: Sharon  Olds, An-
tón Reixa e unha pintada dun-
ha rúa do Porto.
De maneira moi acusada, os
textos abanean  incesantemen-
te (e intensamente) entre a poe-
sía e práctica mínima do micro-
conto, a hiperbrevidade narra-
tiva; a poeta é consciente da
marxinalidade. Estas Ortigas
son un excelente lugar onde es-
tudar a relación entre a hiper-
brevidade e a poesía, onde

ti ninguén hai máis importante
no mundo ca ti mesmo. 
¿Como se pode conxugar ese
antisentimentalismo, caracte-
rístico da poesía antirrománti-
ca, coa necesidade de afecto

que todo ser humano
experimenta? Pois ve-
laí que en tantas oca-
sións a poesía é refu-
xio íntimo e á vez lacre
da soidade, a poesía
reflicte á vez solidarie-
dade e sociedade. A
poesía de Xiana Arias
Rego,  como a poesía
do seu tempo (pode-
mos lembrar os títulos
comentados recente-
mente de Pilar Beiro
ou Daniel Salgado, pe-
ro son moitos máis,
sobre todos os máis
novos) é unha poesía
máis de necesidades
que de sentimentos

ou verdades, e tamén poesía
de solidariedades e soidade.
Tamén os símbolos adoitan
ser de orixe doméstica (abrido-
res de latas, por exemplo). Re-
sultan moi útiles para xogar
coa evocación, para liberarse
das ataduras, da rima, do rit-
mo... da metáfora. Ortigas, po-
emas, picadas; sensacións de
intensidade elevada.�

Xosé M. Eyré

ENSAIO.

Sobrias e
suxerentes
reflexións
sobre a arte

A turbación e a análise, a intui-
ción e a lembranza perfilan os
traballos que Xulio Valcárcel,
mergullado na evocación e na
síntese, reúne en Sinais de
area. Escritos sobre arte: so-
brio, singular e suxerente, en-
tre a emoción e a reflexión, a
observación e a memoria, o
ton ponderado revela a imaxe
sensíbel e a pegada da forma e
o acento íntimo ilustra a mira-
da interior, o brillo do instante
e o contorno da cor.
Lonxe de rituais artificiosos e re-
ceitas retóri-
cas, Valcárcel
entrega unha
serie de inten-
sas aproxima-
cións críticas
a diferentes
artistas e esté-
ticas –Alfredo
Erias, Branca
Silva, La Gali-
ce de Jean
Dieuzaide en-
tre outros– do
noso país: sen
entumecidas, atildadas ou bo-
rrosas vaguedades para inicia-
dos, amosa matizadas impre-
sións e argumentadas ideas a
debuxar o rigor e a intuición, a
precisión e a memoria.
Sen pechadas abstraccións nin
definitivos diagnósticos, a fuxir
da monotonía e do son envara-
do e distante, Valcárcel a miúdo
revela a soidade do artista dian-
te da forma, a emoción que per-
fila a figura e o interior secreto
da imaxe a esbozar pegadas e
instantes, cores e signos espi-
dos no espazo e no tempo.�

Xosé María Costa

Marta Dacosta

B hisham Shani era un es-
critor descoñecido para

min, e sospeito que tamén para
unha gran parte das persoas
lectoras desta parte do mundo.
Eu acabo de descubrilo despois
de ler a súa novela Tamas, tra-
ducida ao español por Isabel
García López en Ediciones del
viento, en 2007. Segundo esta
tradución o título é unha pala-
bra sánscrita que significa “es-
tupidez”. A novela relata os dra-
máticos acontecementos que
se produciron en Rawalpindi
no 1947, presenciados polo au-
tor e que foron previos ao nace-
mento da República Islámica
de Paquistán. A novela intere-
soume, por iso tamén busquei
información sobre o autor,
apenas nada na internet, por-
que Shani non é un escritor
“occidental”, é un autor hindú
que morreu en 2003, un autor
comprometido co seu país,
marxista, moi premiado, res-
ponsábel da tradución ao hindi
de Tolstoi ou secretario xeral da
Asociación de Escritores Pro-
gresistas, mais que habitaba
nun mundo invisíbel para nós.
Tamas é para min coma un ca-
dro do Bosco, é un fresco in-
menso que vai debullando ante
nós os acontecementos daque-
les días, aparentemente dun
xeito obxectivo, case como
nunha enumeración. Mais ne-
se relato lese o sufrimento e a
impotencia dos enfrontame-
nos entre veciños por motivos
relixiosos, provocados polo de-
legado do rei inglés, quen os di-
vide para evitar a súa unidade
diante do que debe ser o seu
obxectivo común: a indepen-
dencia da India. Os enfronta-
mentos entre as comunidades
e as discusións políticas están
na novela. Tamén o relato des-
carnado dos máis atroces suce-
sos, como o suicidio colectivo
dun grupo mulleres sikhs e os
seus fillos. Emocionoume, co-
mo hai tempo
que non me
emocio-
naba.�

BHISHAM SHANI
’’

’’A poesía de
Xiana Arias,
como a
doutros
autores novos
(Daniel
Salgado,
Pilar Beiro...)
é unha poesía
máis de
necesidades
que de
sentimentos
ou verdades”

POESÍA.

As ortigadas
de Xiana Arias

Ortigas
AAuuttoorraa:: Xiana Arias Rego.

EEddiittaa:: Espiral Maior

Xiana Arias.

Sinais na area.
Escritos sobre arte
AAuuttoorr:: Xulio Valcárcel.

EEddiittaa:: Deputación da Coruña.

’’Sen pechadas
abstraccións
nin definitivos
diagnósticos,
Valcárcel
revela a
soidade do
artista diante
da forma”
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O 17 de febreiro de 1952, a Ra-
diodifusión francesa emitiu un-
ha versión abreviada de Áespe-
ra de Godot(Edicións Laioven-
to, tradución
de Francisco
Pillado) e o 4 de
xaneiro tivo lu-
gar a primeira
representaciòn
da obra no
Théâtre Baby-
lone, dirixida
por Roger Blin,
que interpretou un dos perso-
naxes. A finais do 2007, André
Derval reuniu unha serie de tex-
tos que conforman Dossier de
presse. En attendant Godotde
Samuel Beckett. Textos que son
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Documentais animados no Play-Doc. A cuarta edición de Play-Doc, o

festival internacional de documentais que achegará a Tui do 12 ao 16 de

marzo preto de 30 traballos, estrea dentro da súa programación unha sec-

ción dedicada a documentais animados. Porase en marcha ademais un es-

pecial sobre a obra do realizador independente Lech Kowalski [na foto],

no que se presentará a súa triloxía The wonderful art of surviving.�

CONTADELIBROS.
Casares nos papeis

Segue a completarse a
colección de textos completos
de Carlos Casares. Galaxia pu-

blica agora
dous novos
volumes 
quinto e
o sexto)
de Á mar-
xe. Obra
xornalísti-
ca. Estes
volumes
reúnen
os artigos
publica-
dos en

La Voz de Galicia nos anos
1996 e 1997.

Letras en Lugo 

O Concello de Lugo publica
Poetas en Lugo, unha recom-

pilación
bilingüe
galego-
castelá de
textos poé-
ticos de
autores
que
tiveron re-
lación coa

cidade amurallada desde a
Idade Media até a actualida-
de. A selección é de Darío Xo-
hán Cabana.

Presidente de Cuba

Fidel Castro. A miña vida.
Conversas con Ignacio Ramo-
net, reúne por primeira vez ao

completo o
testemuño
que do
presidente
de Cuba
extraeu o
xornalista
galego. Ao
xeito de re-
paso global

da súa existencia, Castro tan-
to valora a súa biografía como
repasa as relacións políticas
actuais e os retos de cara ao
futuro. Edita Xerais.�

O Godot
de Beckett e o
éxito inmediato
das últimas
vangardas

Dossier de presse.
En attendant Godot de
Samuel Beckett (1952-1961)
AAuuttoorr:: VV. AA., textos reunidos e pre-

sentados por André Derval.

EEddiittaa:: 10x18. Imec.

as reseñas publicadas cando a
primeira representación en Pa-
rís (con «bolos» en Bruxelas), e
as «re-estreas» de 1956 e 1961,
nos xornais e revistas parisinos
(e tamén en Bruxelas e Xenev-
ra). Un total de 56 críticas, onde
están representados todos os
nomes que contaban daquela
na crítica francesa –moitos de-
les perfectos coñecidos para o
lector galego: Bernard Dort, Ro-
land Barthes, Jean Anouilh, Jean
Grenier, Jean Duvignaud, Guy
Dumur, Gabriel Marcel, Jac-
ques Réda, etc.
Do tempo da primeira repre-
sentaciòn, Derval reúne 34 re-
señas –algunha, un traballo xe-
ral sobre o teatro daqueles
anos. Reseñas que, na súa
maiorÍa, saúdan a obra de Bec-
kett como unha das máis im-
portantes representadas en
moitos anos en París. Só algun-
ha reticencia por parte de Luc
Estang no católico La Croix,
que acaba apelando ao públi-
co, como se este non fose máis
que a resultante entre a oferta e
a demanda. (Noutro órgano
católico, Témoignane
Chrétien, André Alter escribe:
«unha peza que é sen dúbida a
expresiòn dramática máis ver-
dadeira, máis intensa e, por iso
mesmo, máis conmovedora
do noso tempo».) OutroSamuel Beckett. >>>

FORTE   PLURAL   ACTUAL 
Consérvase toda a semana
Consúmea toda a familia
Por só dous euros

AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA
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A utopía na Semana Galega de Filosofía de Pontevedra.Do 24 ao 28 de

marzo celébrase en Pontevedra a XXV da Semana da Filosofía que se ache-

gará nesta ocasión á utopía dende eidos diversos, como a relixión, o nacio-

nalismo, a arquitectura ou a ecoloxía. Entre os relatores participarán Camilo

Nogueira, Ramón Villares, Carme Adán [na foto], Ignacio Ramonet e Eduar-

do Subirats. O programa inclúe Ultranoites Castelao, no teatro Principal.�

ecuestres das grandes cidades e
os nomes das rúas respiran vio-
lencia. A agresividade dalgúns
videoxogos, cómics, filmes e te-
levisión goza de éxito, se non,
por que as cadeas norteamerica-
nas estaban interesadas en emi-
tir execucións? Como apunta
Amelia Valcárcel, “nas grandes
cidades a violencia dista de ter
mala fama”. Manuel Dios Diz
asegura nun artigo a necesidade
de abordar a educación audiovi-
sual, de alfabetizar no mundo
das imaxes dende a infancia. Se-
gundo Lourdes Méndez, dende
moi novas, as nenas aprenden a
servir os demais e a esquecerse
de si mesmas, porque o corpo e
a conciencia están invadidas
“pola presenza física e mental
dos homes”. E é que en distintos
artigos do monográfico dáse
conta do poder masculino, que
cada vez “está máis enmascara-
do”, en palabras de Rosa Coba.
As testemuñas de persoas afec-
tadas pola violencia teñen cabi-
da entre as análises de Silvia Pé-
rez Freire, que trata a violencia
no mundo da prostitución, e de
Mercedes Oliveira Malvar, que
fala do abuso sexual na infancia
e na xuventude. Esta última, que
imparte clases de educación se-
xual nun instituto vigués, revela
que a meirande parte das súas
alumnas víronse en situacións
de abuso, dende tocamentos de
profesores e monitores até prác-
ticas deshonestas de familiares.
A profesora coida que as adoles-
centes aprenden a seducir co
corpo. Para Mercedes Oli-

humanidade radicalmente caí-
da, este desespero, no fondo,
moi literario, non merecen que
sexa, a causa deles, desviada
unha soa vida». As reticencias
veñen dadas por un poeta, Jac-
ques Réda: «O costume: non
vexo outra razón para o éxito
de Á espera de Godot e outras

pezas “brancas”», etc.
E en 1961, as cousas
cambian pouco. Para
Arts, a obra pasou a ser
obra de vangarda
(1953), a obra burgue-
sa (1956), para acabar
en espectáculo oficial
(1961). En Les lettres
Françaises o novelista
Claude Ollier «destró-
zaa»: «”Teatro novo”: o
que houbo de novo...
O espectáculo, en re-
sume, corresponde
ben á etiqueta. Aten-
ción! museo», e de-

manda que se representen ou-
tras obras: de Yacine, Arnaud e
Vinaver. Outro reticente é o cri-
tico da moi dereitista Revue du
deux mondes. 
Aparte das reseñas puntuais,
Derval reúne unha serie de tex-
tos saídos entre 1952-1961 so-
bre a obra de Beckett que son
verdadeiros estudos, ou que,
como o traballo de Barthes, «O
teatro francés de vangarda»,
poñen os puntos sobre os ís en
diversos temas literarios e tea-
trais. Sumamente recomendá-
beis son os de Jean-Jacques
Mayoux («O teatro de Samuel
Beckett»), Jean Grenier («Espe-
rando a Godot», Danièle Cle-
ment «Samuel Beckett» e Tierry
Maulnier («Vangarda e Bule-
vard»), sen esquecer o de Alain
Robbe-Grillet, «Samuel Beckett
autor dramático». 
Libro importante non só litera-
riamente, senón tamén socio-
loxicamente, porque vén de-
mostrar que desde hai máis de
medio século é imposíbel a fi-
gura do «maldito» e do «incom-
prendido» en calquera xénero
literario. O xenio, o talento, ma-
lia as reticencias dalgúns, sem-
pre é saudado. Outra cousa é
que a industria cultural permi-
ta cruzar os límites impostos.�

X.G.G.

dos críticos que non gus-
tou da obra foi o de Le monde,
Robert Kemp: «Eis unha peza
probabelmente sen xenio;
mais non sen boas vontades.
Unha peza apenas cuarteada;
mais eficaz. (...) Haberá entu-
siasmos que se excitarán con Á
espera de Godot (...) Isto non
será xa atinado, mais
Godot é simpático».
Polo demais, a obra foi
moi ben acollida: «é
unha obra cuxa singu-
laridade debe picar a
curiosidade dos que
permiten ao teatro
evadirse dos camiños
batidos» (Paris-
Presse); «Un escritor
que, reflexionando,
non se divirte xogando
coas palabras polo
pracer do xogo, mere-
ce ser comparado aos
máis grandes» (Le Fi-
garo); «Mentres exista un poeta
e un autor dramático como o
novelista de Molloy para falar
[da vida] a vida do espírito non
estará en perigo de morte»
(Combat); «Unha obra perfecta
que merece un triunfo» (Jac-
ques Audiberti); «Godot é unha
especie de obra-mestra deses-
perante para os homes en xeral
e para os autores dramáticos
en particular» (Jean Anouilh),
etc. Non se recolle ningunha
reseña publicada en órganos
do Partido Comunista Francés,
daquela un verdadeiro empo-
rio editorial (L’humanité, La
Pensée, La Nouvelle Critique,
Europe, Les lettres françaises,
Libération, etc.). Ou ben non as
recolle Derval ou ben, cegados
polo «realismo socialista» con-
sideraban que non se debía de-
dicar unha liña a unha obra
«decadente».
Na reestrea de 1956, as mes-
mas e maiores louvanzas, as
veces polos mesmos nomes de
1953; outras por novos, como
Jean Duvignaud, para quen
«continúa ser a mellor peza no-
va creada en Paris desde a gue-
rra». En La Croix, xa non se ape-
la ao público, apélase a outro
«lugar». «Mais que ninguén fa-
ga o seu evanxeo de Áespera de
Godot. Esta plana visión dunha

A publicación feminista aborda
no seu vixésimo terceiro núme-
ro a violencia en boa parte das
súas vertentes. Enfocados den-
de múltiples
a s p e c t o s ,
achéganos ar-
tigos, análises,
datos, mani-
festos, textos
lexislativos e ilustracións que
ofrecen unha ollada global dun
fenómeno que semella inabar-
cábel. Violencia en forma de fa-
me, de explotación, de guerra,
de masacre, de malos tratos, de
abusos, contra as mulleres,
contra a infancia, no eido labo-
ral, novas formas de violencia...
As autoras e os autores dos tex-
tos tecen o monográfico servín-
dose da antropoloxía, da filoso-
fía, da ciencia, da economía, do
dereito, da socioloxía, da psico-
loxía, da literatura e mesmo dos
medios de comunicación.
Hoxendía todo está impregnado
de violencia. Non só as figuras

crítica

O CORDEL.
A micro pechado
Nº 94. Febreiro do 2008. Dirixe: Hele-

na Domínguez. Edita: ERGAC. 

Esta publicación renóvase,
incluíndo cor na capa e na
contracapa. A portada é para
a intervención do director
xeral deEstruturas Agrarias,
Xosé Carballido no Centro

Galego de
Barcelona,
onde presen-
tou o Banco
de Terras.
Tamén se
dá conta do
espectáculo

de circo que tivo lugar o 19
de xaneiro no Ateneu de Nou
Barris. Ademais, as habituais
seccións de literatura,
historia, divulgación e
actualidade.

Arraianos
Nº 7. Xaneiro do 2008.

Dirixe: Aser Álvarez. Edita: Alvarellos.

Prezo: 9 euros.

Este especial adicado ás aldeas
recolle textos sobre o espazo
rural,

(os caciques,
o abandono,
a rehabilita-
ción, a
historia...)
unha entrevis-
ta con Rafa Cid
e moitas

fotografías sobre paisaxes e
tipos da aldea.

Infoxove
Nº 22. Febreiro do 2008. Dirixe:

Rubén Cela. Edita: Xunta de Galiza.

Neste número inclúese unha
entrevista co piloto de
automobilismo Celso
Míguez. Na sección literaria,

danse a coñe-
cer textos das
novas autoras
Alba Cid, Mó-
nica Armesto
e Ana Valín.
Ademais,
información

sobre vivenda protexida,
convocatorias, bolsa de
emprego e noticias
relacionadas cos mozos.�

>>>

REVISTAS.

Por que ten
boa fama
a violencia?

Festa da palabra silenciada
Nº 23:  Violencia. 
AAuuttoorr:: VV. AA.

EEddiittaa:: FIGA.

>>>

’’Libro
importante
porque vén
demostrar que,
desde hai máis
de medio
século, é
imposíbel a
figura do
‘maldito’”

A
.G

.N
.
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Disco protagonizado por Xosé
Luis Míguelez, que na súa
condición
de solista
exhibe ní-
diamente
as súas bo-
as dotes
como gai-
teiro. Ao tempo, está ben
acompañado de varios cola-
boradores, que non por dis-
cretos resultan menos decisi-
vos na gravación. Pola contra,
as notas ao piano de Pablo
Diago son quen de reconducir
os distintos movementos que

en forma de suite completan
os tres primeiros temas do dis-
co, identificados colectiva-
mente como “Luces do atlán-
tico”. Ou sexa que estamos
ante un rexistro de concerto,
como corresponde á súa gra-
vación nun conservatorio vi-
gués en rigoroso directo. A se-
guir, Míguelez alterna algun-
has pasaxes individuais con
outras acompañado de oca-
sional formación tradicional.
Conforme avanza o disco, as
c o m p o s i -
cións van
adquirindo
progresiva-
mente un
a c u s a d o
ton experi-
mental, ata
atreverse a
nunha sorte
de ensam-
blaxe entre
vibráfono e zanfona en “Arre-
guiço”, sen dúbida o tema
máis innovador.�

X.M. Estévez

Até hai uns días tiña para min
que a película onde máis xen-
te morría a tiro limpo, des-
contando as de xaponeses ou
de indios, nas que morrían de
cen en cen, era A morte tiña
un prezo (¿ou era O bo, o feo e
o malo?); cheguei a mirar esa
pelicula nun cine ateigado de
estudantes que iban contan-
do os tipos que Clint Eastwo-
od mataba mentres apartaba
o poncho e masticaba o puro
caliqueño. Pois ben, desde o
outro día, esta obra dese
monstruo bicéfalo que son os
irmáns Coen, pasou ao nú-
mero un da lista. Hai diferen-
zas; nos espagueti-western
de Sergio Leone, os mexica-
nos morrían sen sangrar, pe-
ro os irmáns Coen –é ben sa-
bido– devecen por matar os
personaxes con calma, abrin-
do buratos e espallando san-
gue. Son mestres nesa arte de
darlle verosimilitude á morte
no cine. E aquí lúcense da-
bondo. Cando saín do cine
pensei que os dous irmáns te-
rríbeis do cinema americano
pasáranse catro parroquias,
que a fronteira de Texas con
México, por moi violenta que
fose, non daba para tanto. Pe-
ro logo, cando cheguei a casa,
decateime de que ese mesmo
día as noticias dos telexornais
falaban dunha estudante que
matou a dúas alumnas nun
instituto de Luisiana, e outro
tipo que matou a seis persoas
nun pleno municipal de Mis-
souri; unha vez máis, a

veira Malvar, os escotes e as
minisaias serven para gustar e
para entrar nas artes da guerra
sexual co sexo masculino.
O papel da Xustiza planea ao
longo de toda a publi-
cación. Hai quen fala de
ineficacia e hai quen,
como Mónica Bar Cen-
dón, considera que a
violación é un delito
“minimizado social-
mente”, sobre todo
porque sempre hai ate-
nuantes para o viola-
dor. A autora apunta
que a castración quími-
ca non é a saída, xa que
o problema non vén
derivado dunha erec-
ción, senón do “afán de
posuír, de dominar”.
Mónica Bar Cendón re-
flexiona sobre a violen-
cia no cinema e amósa-
se a favor sempre e cando serva
para avivar conciencias e para
afondar en temas que anos atrás
eran intratábeis.
A violencia a través da literatura

está tamén moi presente en to-
da a publicación. María Xosé
Queizán, que dirixe a revista, re-
cupera o poema sobre os rituais
sanguinarios de Erzsebeth Bát-

hory, tamén se trata o
contido das obras de
Antonin Artaud e de
Sarah Kane, fálase do
silencio na literatura
acerca da violencia de
xénero e ofrécense da-
tos sobre as obras es-
critas por mulleres no
polisistema literario
galego. Pero estas son
só algunhas achegas
da literatura que reco-
lle o monográfico.
Ao longo de 172 páxi-
nas, as palabras das
autoras e autores re-
claman os dereitos das
mulleres e o cese da
violencia, pero como

apunta Amelia Valcárcel, “a
agresividade pódese reconver-
ter, por exemplo, en risa, pero
nunca eliminar”.�

M.O.

Kassin+2 abriu a sexta edición de Sinsal.O auditorio do Centro Cultural

Caixanova de Vigo acolleu o 18 de xaneiro unha das bandas representantes

da nova música brasileira, Kassin+2, integrada por Alexandre Kassin, Dome-

nico Lacellotti e Moreno Veloso. O festival de música avanzada continuará a

súa programación en Vigo no mes de abril, coa actuación dos italianos Zu,

en maio con Young Marble Giants e Konono No.1 en xuño. A cita esténdese

a cidades como Santiago, onde actuarán Baby Dee e O fillo pausado.�

>>>

>>>

’’A agresividade
dalgúns
videoxogos,
cómics, filmes
e televisión
goza de éxito,
se non, por
que as cadeas
norteamerica-
nas estaban
interesadas
en emitir
execucións?”

MÚSICA.

Solista ben
acompañado

Esperanza
AAuuttoorr:: Xosé Lois Miguélez.

EEddiittaa:: Dos acordes S.L.

www.dosacordes.com

’’As composicións
avanzan cara 
o experimental
culminando 
no tema
Arreguiço”

CINEMA.

Os irmáns Coen,
mestres
na arte de facer
verosímil 
a morte

Non é país para vellos
DDiirreeccttoorreess  ee  GGuuiioonniissttaass:: Joel e Et-

han Coen.

EElleennccoo:: Tommy Lee Jones, Javier

Bardem, Josh Brolin.
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crítica
flexión do sheriff de El Paso
(“…se me dixesen hai vinte
anos que chegaría a mirar ra-
paces con pelo verde e aran-
delas no nariz, non o crería”);
por ese lado pasa por ser un
fotomatón dos cambios do
tempo e que os vellos non ca-
ben nun mundo violento e
despiadado. 
Tamén chegado a casa leo
nun xornal que a media de ac-
tos violentos na TV é de 23,7
por hora (en España). Por to-
da esa desfeita de mortos, feri-
dos e lastimados, duns USA
fronteirizos e narcotrafican-
tes, pasan os personaxes prin-
cipais, todos homes (é un fil-
me fundamentalmente de ho-
mes); Bardem, Brolin e Lee Jo-
nes. Non se explica ben por-
que a Bardem o nominan pa-
ra actor de reparto, porque
ocupa o mesmo espazo que
os outros e, aínda máis, a ac-
ción pivota sobre el. Hai quen
fala de que é un western, ou-
tros din que é unha road-mo-
vie, outros, que un thriller
fronteirizo, con nostalxias de
Vietnam. Realmente non está
ben definida, pero tampoou-
co é cousa que nos teña que
importar. É unha paisaxe so-
cial, literaria, contada con cá-
maras e actores. E xa está.�

J.A. Xesteira

PROPOSTA: Recuperar a
Sangue fácil dos primeiros Co-
en. E comparar; máis que na-
da, por xogar.

breve (os mariachis
na praza mexicana)
que non dan para le-
vantar o tono seco e a
expresión xeral de ca-
balo-de-pao que ten
toda a película. 
Nestas circunstan-
cias, toda a trama vai
debuxando un pano-
rama no que se mo-
ven os personaxes
con sentido da súa
importancia como
elementos da historia;
pero eses mesmos personaxes
non parecen saber ben onde
van; a mesma historia desde-

realidade gañaba a parti-
da á ficción. 
Non é país… paréceme a obra
menos persoal dos Coen, se-
guramente porque o guión
parte dunha novela allea; o
guión avanza máis axustado á
linguaxe literaria, peneirado
polos recursos cinematográfi-
cos, nos que os Coen non te-
ñen nada que demostrar, nin
siquera a súa valía de autores,
pero bótanse a faltar as pince-
ladas de humor, ás veces espe-
so, con que os dous irmáns
gostan de vernizar as súas his-
torias. Pouco humor queda
aquí, salvó algunha chispa

búxase e perde ele-
mentos aclaratorios
polo camiño, como se
non  importase moito
definir ben o resulta-
do final. Importa máis
o clima e, ausente de
calquera decisión
moral, queda a posí-
bel mensaxe colgan-
do no aire: os vellos
non teñen cabida nun
mundo que non o
controla nindios; as
palabras en off do co-

mezo (“…nos vellos tempos
había axentes da lei que nin si-
quera levaban arma”) ou a re-

Fina o cineasta Emilio Mac Gregor. O director e realizador mexicano

Emilio Mac Gregor acaba de falecer aos 45 anos de idade. Fillo do actor do

mesmo nome, foi pioneiro en gravar documentais en alta definición como

Hospitales del arte ou Otras miradas. Trasladouse a Galiza en 1999, onde di-

rixiu e realizou diversas series, entre elas, Nada es para siempre, Terra de Mi-

randa e Mareas Vivas, da que chegou a dirixir máis dun centenar de capítu-

los. Tamén participou no proxecto colectivo Hai que botalos.�

>>>

’’Non se explica
ben porque
a Bardem
o nominan
para actor
de reparto,
pois ocupa
o mesmo
espazo que
os outros”

Xosé A. Perozo

Ochamado canon dixital
vén de saltar á campaña

electoral. No comezo da polé-
mica estaba na rede e nos cir-
cos máis ou menos avisados
da política e a intelectualida-
de, pero agora parece que esta
materia, metade cultural, me-
tade económico-empresarial,
pode ser tamén un asunto pa-
ra cotizar no balance de resul-
tados electorais. E, por supos-
to, o PP apuntouse de inme-
diato ó populismo da cues-
tión.
É curioso o rexeitamento que
o canon está a producir na
xente non avisada. Vai moi
por riba do que calquera ou-
tro imposto indirecto produ-
ce. Millóns dos que falan con-
tra el non teñen pudor de
achegar ao seu canon á pro-
tección de marcas de multi-
nacionais, por exemplo cada
vez que toman unha Coca-
Cola pero dóelles o euro que
poida ir ó peto dun composi-
tor polo seu traballo creativo,
que mesmo lles serviu para
namorar a alguén.
Seica hai bárbaros que escri-
ben e falan asegurando que a
cultura é patrimonio de to-
dos, que as ideas non deben
cotizar como parte de salario.
Será porque as neuronas son
unha materia prima gratuíta
ou porque os autores vivimos
dos dons do Parnaso e das dá-
divas das musas. Todo intan-
xible. Ou será porque moitos
autores e compositores, que
lle legan á sociedade o seu ta-
lento e esforzo son simples
vaidosos, que fan ese labor en
paralelo con outros oficios
pecuniarios que si merecen
ser remunerados.
Afortunadamente, a Comi-
sión Europea do Mercado In-
terior está a tomar cartas ten-
tando artellar unha fórmula
homoxénea para toda a
Unión, que vai estar por riba
do oportunismo de calquera
programa electoral. E, por su-

posto, deberá fa-
cerlles xustiza

económica
ós creado-
res.�

CANON PARA
CREADORES

’’

Javier Bardem nun fotograma de Non é país para vellos.

Luis Bazal.
Memoria e fuga
dun mestre anarquista galego

EEddiicciióónn  ddee  XXeerraarrddoo  DDaassaaiirraass

Novidades Editorial A NOSA TERRA

32-36 critica.qxd  19/2/08  20:57  Página 6



CULTURA.37.ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Lara Rozados
Alain Robbe-Grillet, alma mater
do Nouveau Roman, revolución
que irrompeu na narrativa nos
50, morreu na noite do domingo
17 de febreiro, con 85 anos. Fora
ingresado no hospital de Caen
por problemas cardíacos. Que
herdamos del? Unha nova olla-
da dende a escrita e dende a cá-
mara que rachan coas normas
da narrativa clásica. A súa in-
fluencia tamén chegou á Galiza
da época, axudando a moderni-
zar a literatura autóctona.
Naceu no 1922, en Brest, na ou-
tra fin do mundo, a Finistère
bretoa. Botou a escribir con 27
anos, e non tardaría en se erixir
nunha das figuras propulsoras
do Nouveau Roman. Escribiu
As gomas de borrar (1953) no
barco que o levaba a Guadalu-
pe, e consegue, dous anos des-
pois, o Premio da Crítica por O
voyeur (1955). As súas narra-
cións non pescudan nos pensa-
mentos ou emocións dos per-
sonaxes: mais adiante, n’Os ce-
los, o personaxe principal nun-
ca usa pronomes de primeira
persoa: a súa presenza énos re-
velada por detalles como o nú-
mero de pratos na mesa. 
O seu posicionamento como es-
critor é o dunha cámara cinema-
tográfica: non analiza as interio-

ridades do ser humano, limítase
a describir o visíbel, seguindo a
pauta do behaviorismo. De feito,
Robbe-Grillet tivo que ver tamén
coa Nouvelle Vague: colabora no
filme de Alain Resnais O ano pa-
sado en Marienbad(1961), e el
mesmo dirixe despois Trans-Eu-
rop-Express(1966), O home que
mente (1968), O edén e despois
(1970), ou Xogando con lume
(1975). Reuniu enPour un nou-
veau roman(1963) o seu posi-
cionamento como autor.

A RUPTURA COAS REGRAS.Como
explica Manuel Forcadela, no
prefacio ao relato de Nathalie
Serraute Portrait d’un
inconnu, no 38, Sartre falaba
de anti-romance, unha nova
linguaxe que se afastaba do re-
alismo do XIX, da indagación
na psique do personaxe propia
de Balzac ou Stendhal. Xa nos
50, Alain Robbe-Grillet, Michel
Butor, Claude Simon, Robert
Pinget, Claude Oliver ou Mar-
garite Duras irrompen na na-
rrativa cunha nova estética: o
ser humano deixa de ser centro
e convértese nun obxecto máis
sobre o que recae a ollada. 
O catedrático achéganos ta-
mén un artigo de Salvador Lo-
renzana (pseudónimo de
Francisco Fernández Del Rie-

go) do 68, a respecto de Robbe-
Grillet e o seu xeito de escribir,
que non ten que ver co descen-
so “á ialma dos seus persoaxes,
meiante o tradicional método
de análise psicolóxico”. A vi-
sión externa dos mesmos, co-
mo a da cámara que se limita a
dar conta do que rexistra, a
descrición da conduta e a posi-
ción do escritor como especta-
dor danlle a volta ao xeito tradi-
cional de entender a narrativa.

INFLUENCIA EN GALIZA? “Unha li-
teratura marxinal e periférica
pode nun momento concreto
situarse na mesma traxectoria
dunha literatura como a fran-
cesa?” Forcadela salienta que o
momento en que a sociedade
galega, “polos seus condicio-
nantes específicos, tanto cultu-
rais como económicos e políti-
cos, estaba aínda no furgón de
cola do tren”, os escritores da
Nova Narrativa Galega, como
explica Ferrín, senten empatía
con respecto á mocidade euro-
pea. Fronte a teses que se
orientan cara a unha periodi-
zación da Literatura Galega en
base ás literaturas do Terceiro
Mundo, “a Nova Narrativa Ga-
lega eríxese como un período e
unha Escola de modelo clara-
mente eurocéntrico”. 

Para Ferrín, a Nova Narrativa in-
tégraa a creación dun grupo de
escritores á busca da “renova-
ción absoluta do relato, dacordo
coas máis novas técnicas da fic-
ción”. O autor rexeita, así e todo,
a vinculación do Nouveau Ro-
man coa NNG: “Esa literatura de
que falades, aínda non estaba de
moda en Europa; pensade que
Robbe-Grillet ou Claude Simon,
aínda sendo maiores ca min,
producen as súas obras ao mes-
mo tempo que as produzo eu”.
Mais serven para reafirmalo no
seu camiño tras dos pasos de
Kafka ou “dun certo Faulkner”:
“a aparición dun autor como
Robbe-Grillet fíxome ver que ese
era o camiño que estabamos le-
vando e foi para min motivo
dunha enorme satisfacción; foi
como se viñese darme a razón”.

O autor, nesta entrevista de Sal-
gado e Casado (Sotelo Blanco,
1998), afirma que “nada de in-
fluencias do Nouveau Roman
francés, senón dunha novela en
concreto”: Dans le labyrinthefoi
a súa motivación.

UNHA NOVELA NACIDA EN PARÍS. Pa-
ra María Xosé Queizán, o Nou-
veau Roman, influíu só en dous
escritores: “non penso que inci-
dise no que se deu en chamar
Nova Narrativa Galega. Real-
mente hai dúas novelas obxec-
tualistas”. Contactou con aquel
novo xénero en París: “fun alá
guiada por Sartre ou Simone De
Beauvoir, e topei con isto. Non
era tanto unha moda como un-
ha impresión, en negativo, de
nós mesmos, e interesoume
moitísimo”. A escritora come-
zou A orella no buracona capital
francesa, e logo chegou a Galiza.
Achegoulle a Ferrín aqueles pri-
meiros capítulos da súa novela e
os libros que atopara, e foi da-
quela cando el comezou a escri-
bir Arrabaldo do Norte, aínda
que despois, esta novela publi-
couse antes que a de Queizán.
Con todo, a autora afirma que
non foi Alain Robbe Grillet
quen máis a influíu, “pero a Fe-
rrín penso que si”. A súa novela
é descritiva, non emprega pun-
tos e distorsiona a sintaxe. Así e
todo, o cambio foi estético:
“non me afastei do realismo.
Dende a primeira até a última
novela tiven a teima da liberda-
de como leit motiv.Seguín pre-
to da sociedade galega, con re-
ferencias reais. O que eu facía
non era tan abstracto como o
Nouveau Roman”. 
Aquela xeración non podía ser
allea á realidade, ao contexto
escuro en que vivía. Aínda así,
bebía de diversas fontes litera-
rias e viaxaba. “Iso resultou no
coñecemento do vangardis-
mo, a ruptura co ruralismo de
antes. Por exemplo, Suárez
Llanos estaba en Londres da-
quela e nótaselle moito a esté-
tica anglosaxoa... Tiñamos
moitas influencias, dende o
contexto europeo até os escri-
tores sudamericanos”. 
A obra de Camilo Suárez Lla-
nos Como calquera outro día
coincidiu no tempo con estas
dúas novelas, e hai quen a rela-
ciona co obxectualismo, pero
el asegura  que non tiña coñe-
cemento nin interese por esta
nova tendencia. Prefería a Sa-
muel Beckett. “Interesoume
máis a literatura inglesa cá
francesa. Penso que non hou-
bo ningún interese especial
polo Nouveau Roman, e non
vexo que sexa determinante
para a literatura galega”.�

Fina Robbe-Grillet, un revolucionario
da novela cuxo eco chegou a Galiza

Alain Robbe-Grillet e as actrices Dany Verissimo [esquerda] e Marie Espinosa durante a presentación da fita C'est Gradiva qui vous appelle no Festival de Veneza 06.

’’Os escritores da Nova
Narrativa Galega,
como explica Ferrín,
senten empatía con respecto
á mocidade europea”
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M. Barros
Un poeta africano deixou escrito
que “os lamentos son comúns
en calquera parte do mundo e
estabelecen sólidas relacións en-
tre culturas estrañas”. Así enten-
de o blues o guitarrista Víctor
Aneiros, que dedicou os últimos
anos da súa carreira a darlle un-
ha oportunidade á musica negra
de alma galega. 
Da man da discográfica vasca
Gaztelupeko Hotsak e cunha
banda renovada, Aneiros pre-
senta o seu novo traballo, Heroe

secreto, co que volve mergullar-
se no que el denomina bluesau-
tóctono. Letras que falan de nós
e uns rasgueos de guitarra que
non disimulan o gusto do músi-
co por Rory Gallagher e Jimi
Hendrix son quizais as claves
dun disco que non pasará desa-
percibido. 
De formación autodidacta, o
guitarrista arrédase das fórmulas
clásicas para coquetear co jazz, o
rock e mesmo o funk. “Non me
interesa un bluesde imitación
americana”, comenta. “Hai
quen opina que o bluesten que
estar cantado en inglés e por ne-
gros. Pero vai máis alá. Certo que
naceu da outra beira do Atlánti-
co pero o bluesdebe transmitir,
o idioma é o de menos”. 
Con letras orixinais, o ferrolán e o
seu grupo, composto por Ma-
nuel Guitiérrez, Marcos Sánchez
e Xacobe Martínez, presentan un

álbum inspirado na súa cidade,
con letras que dan conta da his-
toria recente de Galiza. A fusión
convertese así na coiraza musical
de letras que Aneiros saca de xor-
nais pero tamén das composi-
cións de autores galegos como
Rosalía de Castro, Pimentel, Cu-
rros ou Ramiro Fonte.
Un dos temas, Heroe secreto,
que lle dá nome ao disco, está
dedicado a Pucho Boedo, ao que
se refire, tirando das verbas de
Xurxo Souto, como “vello troba-
dor”, con “sorriso de galán anti-
go, se cadra algo canalla”. Ta-
mén se inclúe unha letra de Fuco
Nadales, vello compañeiro mu-
sical de Víctor Aneiros, rescatada
dos anos 80. 
Heroe secretocontou ademais
coa colaboración de Roberto So-
moza, de Xavier Díaz, Paula
Martíns, Juan A. Cabezón e Ale-
jandro Masafret, entre outros.�

Xosé Miranda

Onome do deus Lug, Lugo, Lucus está relacionado co do
lobo Lupus, Lykos. Ten a mesma raíz. O lobo (animal

nocturno, sol nocturno) é un dos animais de Lugos, que porta
unha pel de lobo. É un deus totémico na súa orixe. Sen ser o
deus principal, resulta o máis importante. É o deus dos mor-
tos, o Señor dos mortos. O nome Lug significa nalgunhas lin-
guas celtas (alobróxico) corvo. O corvo (Bran) é outro animal
de Lugo, por ser sicopompo e estar asociado ao outro mundo
(din no Vicedo que os corvos son “levadores”). Plutarco di que
Lug é o Corvo de Cronos. Lucos é nome asociado co da ma-
deira, co do bosque (“lucus”). Co bosque sagrado, coa sabe-
doría. É o “deus sabio”, o “múltiplo artesán”. A sabedoría recí-
bese, por inspiración súa, en santuarios no medio do bosque.
É a “sabedoría do Carballo”. A palabra druída está relacionada
co Carballo (drus) e coa sabedoría. El mesmo recibiu a sabe-
doría dun salmón. Lug é vidente, porque é un deus “cego”. É
neto de Balor, que só ten un ollo perverso (é un cíclope) e para
loitar pecha un ollo, converténdose de facto en chosco.
Os romanos identificárono con Mercurio, chamáronlle Mer-
curio galo. É o deus dos camiños, dos viaxeiros, dos ladróns,
dos comerciantes (que, a ollos dos galos, eran case a mesma
cousa). Como Hermes, por certo. Preséntase coma un vello
con capa e carapucha na senlleira corredoira. É un deus da
guerra, máis por ser mago que por ser guerreiro: loita coa súa
maxia contra o inimigo. É un mago poderosísimo. Cando fai
maxia pecha un ollo e tense nunha soa perna, coma un grou.
Ás veces, leva un martelo. É o deus do raio, do trono, da lanza,
da tempestade. É representado cunha lanza. É tramposo,
mentireiro, ladrón. Lug domina todas as artes, é médium, po-
eta, patrón dos poetas, curador. Todos os seus fillos son hero-
es. Ten un caldeiro que resucita aos guerreiros para que sigan
loitando.

DDEEUUSS    XXEERRMMÁÁNNIICCOO. Wotan vai acompañado por dous lobos, é o
Señor dos mortos. Sen ser o deus principal, resulta o máis im-
portante. Leva con el dous corvos, Hugin e Munin. O seu no-
me relaciónase co da madeira, do bosque : Wood. Tamén coa
sabedoría: Wutt. Está en relación cos magos do bosque, cos
chamáns, cos “homes-medicina”, cos guerreiros que se enfu-
recen, coas viaxes ao máis alá, co uso sagrado das drogas, cos
carballos. É un “deus cego”, é vidente. Recibiu a sabedoría
dun espírito acuático, Mimir. Para iso debeu perder un ollo, é
de feito chosco, ten só un ollo; é unha caste de cíclope.
Os romanos identificárono con Mercurio: O mércores é en in-
glés Wednesday. É o deus dos camiños, do comercio, dos la-
dróns e dos viaxeros, el mesmo un viaxeiro con capa e carapu-
cha no medio das corredoiras. É un deus combatente que usa
a maxia, é o deus da guerra e dos guerreiros que o acompaña-
rán no Paraíso. É o deus do martelo, porque é o deus da
temmpestade, do trono, do raio, das nubes entolecidas polo
vento, da “ Cacería Salvaxe” ou “Comitiva de Odín”.

É o deus ladrón e mentireiro, tramposo, o
deus do venablo e a lanza. Domina as ar-
tes, é médium, poeta, patrón dos poe-
tas, curador, os seus fillos son heroes, é
o deus dos heroes. Os guerreiros mor-
tos resucitan cada día e seguen loitan-
do, non importa cantas veces
morran.�

PARARELISMO 
ENTRE LUG E WOTAN

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

O blues do amencermarcou o
principio. Publicado na pri-
mavera de 2004 pola discográ-
fica vasca Gaztelupeko Hot-
sak, removeu a escena galega
cunha proposta poucas veces
materializada: facer blues en
galego, cun ritmo e unha alma
propios. Aneiros non era novo
no eido da música. Máis de 20
anos sobre os escenarios e ca-

tro discos publicados, un deles
o directo Live en  Montreux,
avalan unha traxectoria na
que tivo cabida o rock, o heavy
lixeiro e mesmo o pop dos Ta-
mara. Malia todo, O blues do
mencer, o seu terceiro traba-
llo, sorprendeu por inusual. 
Catro anos tardou Víctor Anei-
ros Band en materializar o seu
novo álbum, se cadra máis

tempo do habitual, pero, como
o propio músico indica “non
había moito que dicir”. “Mové-
monos dentro dun ambiente
minoritario” sinala “así que
cando decides entrar en estu-
dio debes estar convencido”.
Recoñece que cantar en galego
limita o mercado e o público,
porque aínda existen “moitos
prexuízos”.�

20 anos sobre os escenarios

Heroe secreto
é o novo de
Víctor Aneiros Band,
un cuarto disco que
segue a liña do blues
autóctono e en
galego

Víctor Aneiros Band,
música negra de alma galega

Victor Aneiros, con sombreiro, e a súa banda.
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X.C.
Ademais dun éxito de proxec-
ción internacional, no país cun
dos meirande índices de lectu-
ra do mundo, a Feira da Haba-
na está servindo para asinar
acordos de colaboración con
diferentes organismos . Un de-
les é coa Escuela Internacional
de Cine y Televisión de Cuba
(EICTV)  para contribuír á for-
mación dos profesionais do
audiovisual, así como fomen-
tar a produción e a difusión de
materiais audiovisuais de crea-
dores iberoamericanos e gale-
gos. A EICTV enviará profeso-
res a Galiza a impartir cursos
de formación, e promoverá o
intercambio estudantil, aco-
llendo estudantes de audiovi-
sual galegos. Do mesmo xeito,
a Xunta enviará profesionais
galegos do audiovisual a im-
partir clases ao EICTV, así co-

ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

terías. Que relación ten coa
cascuda este traballo? "Quería
afrontar a idea do becho raro,
ao que non nos queremos en-
frontar".
Logo de convidalo Cristina Do-
mínguez, directora do CDG, e
que lle ensinara a Diego técni-
ca vocal na escola Espacio
Aberto, comezou a redactar o
bosquexo do proxecto. E can-
do se lle formulou a posibilida-
de de complementar o espec-
táculo cun curso ou unha resi-
dencia, pensou no work in pro-
gress, no adestramento e en-
saio aberto. "É unha tendencia
que ten bastante éxito agora
nas artes escénicas, pero vén xa
dende a segunda metade do
século pasado: dáselle tanta ou
máis importancia ao proceso
ca ao resultado, e isto favorece
que o público poida coñecer as
interioridades do teu traballo". 
O escenario non ten límites
O resultado, unha semana de
traballo aberto ao público no
Salón Teatro compostelán,
achegoulle grandes posibilida-
des a Cascuda: "para min xa foi
un regalo notar que teño ese

apoio, que o sector está aberto
a cousas novas, á confianza en
min. E despois, a xente ache-
gouse aos ensaios con moita
frescura pero tamén moi res-
pectuosa, e iso cáusame moita
emoción". De cara ao propio
proceso de traballo, foi tamén
moi beneficioso: "coñecer as
opinións da xente antes da es-
trea permíteche traballar dou-
tra maneira, non podes ter na-
da preconcibido". 
A experimentación co espazo
foi outra das claves. Cascuda,
de feito, non se desenvolve no
teatro convencional, nun esce-
nario situado no alto. Era moi-
to máis coherente romper a
barreira, saltar ás bambolinas,

ou pórse debaixo do público,
de xeito que mire a obra dende
arriba. "O teatro non debería
ser nun espazo pechado e in-
variábel. Hai xeitos de facelo
que acaban por asentarse,e
cómpre cambialos".
Tamén destaca a compoñente
física: o traballo co corpo ten
unha importancia clave no seu
traballo, bebedor de discipli-
nas como o clown, o butoh ou
a antiximnasia. "O teatro de
texto, feito dende a mesa, es-
tancouse. Os creadores da es-
cena están a avanzar, a buscar
novas posibilidades. A nivel xe-
ral, non podo adiantar o que
vai saír, non podo dicir que vai
ser unha peza de danza, ou que
non xurda nalgún momento a
posibilidade de facer un musi-
cal. Toda posibilidade para va-
riar a peza é boa". O resultado
definitivo poderemos velo o 21
de maio no "fogar" escénico de
Anido, na Nasa. Antes, na mes-
ma sala compostelá, presenta-
rá o espectáculo Mil tristes ti-
gres, de Álex Serrano, pero na
primavera coñeceremos esa
Cascuda.�

mo fomentará a presenza de
bolseiros cubanos en institu-
cións e empresas audiovisuais
galegas. En canto ao intercam-
bio e desenvolvemento de pro-
xectos conxuntos, ambas as
dúas institucións compromé-
tense a intercambiar materiais
de produción propia e equipa-
mento.
Pola súa banda a AELG (Aso-
ciación de Escritores en Lingua
Galega) entregou a Nancy Mo-
rejón (La Habana, 1944) a plu-
ma que simboliza o nomea-
mento como escritora galega
universal “polo seu traballo de
dinamización cultural, os seus
estudos a literatura afrocubana
e a defensa infatigábel dos de-
reitos da muller”. A poeta cu-
bana estará en Compostela pa-
ra recibir o galardón e partici-
par na xa tradicional Cea das
Letras dos escritores galegos.�

’’É unha tendencia 
que ten bastante éxito agora
nas artes escénicas, pero vén
xa dende a segunda metade
do século pasado”

A Feira do Libro serve
para asinar acordos entre Galiza e Cuba
A Asociación de Escritores premia a Nancy Morejón

Lara Rozados
Estivo de novo en Compostela
un dos creadores máis innova-
dores da escena galega. Afinca-
do en Barcelona, Diego Anido
volve á casa de cando en vez
para achegarnos creacións co-
mo as que puidemos gozar na
Nasa, Paperboy e O alemán.
Agora prepara, en coprodu-
ción do CDG, Cascuda.
Este bechiño, kafkiano para
uns, repugnante para outros,
inspirouno nesta súa nova cre-
ación, que amais ten a peculia-
ridade de nacer como unha ex-
periencia aberta ao público,
como un proceso de creación
onde as barreiras entre escena-
rio e patio de butacas son abo-
lidas. A idea xa lle viña de hai
moito tempo: "nos ensaios
aparecen cousas, material es-
traño co que non sabes que fa-
cer, pero rexístralo e gárdalo".
Víñalle, en concreto, a partir
dun traballo en que facía músi-
ca cunha cadeira, que pasou
pola Festa do Circo e polo Fes-
tival En Pé de Pedra, nun solo
de danza onde Diego bailaba
cunha porta pola Praza de Pra-

Diego Anido ensaia Cascudadiante do público

Anxela Bugallo Conselleira de Cultura, Raul Castro e o historiador Ramón Villares. JOSE GOITIA

37-39 cultura.qxd  19/2/08  20:53  Página 3



ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Aldara Domínguez

A
lamprea, un animal
case mitolóxico, é
unha das especiali-
dades dos ríos gale-
gos. No Miño é on-

de esta captura está máis xene-
ralizada, con setecentos pesca-
dores entre galegos e portugue-
ses: “Os que imos á lamprea, ta-
mén pescamos angula. É un tra-
ballo sacrificado, pero pódese vi-
vir del”, afirma Antonio Piña,
membro dos Pescadores do Mi-
ño, asociación integrada na
Confraría de Pescadores de A
Garda. Piña completa os seus in-
gresos anuais coa anguía, aínda
que tamén está permitida nestas
augas a captura doutras especies
coma o muxir, o salmón, a troita,
o sábalo, o reo, o robalo e a solla. 
Os últimos tramos do Miño son
considerados de xurisdicción in-
ternacional, xa que fan fronteira

con Portugal e son regulamenta-
dos pola Comandancia Naval
do Miño. “O furtivismo nesta
área é inexistente. Cada tres días
aparece un control para revisar
as redes e as condicións do bar-
co”, sostén Piña. A Mariña espa-
ñola, a Mariña portuguesa e a
Policía Marítima portuguesa
coinciden na vixilancia do río.
Conforman a Comisión Perma-
nente Internacional do Miño,
encargada de establecer as con-
dicións de pesca, as cales varían
segundo o tramo na que se apli-

quen: Dende a liña da igrexa de
Porto co castelo de Lapela até o
mar, e dende esa mesma marca
cara ao interior mentres sexa lin-
de con terras lusas. Na primeira
zona faenan os pescadores de A
Garda e de Tui, que agora están
en plena tempada, xa que o perí-
odo hábil para a captura da lam-
prea comezou o 8 de xaneiro e
prolongarase até o 15 de abril.
No tramo superior, augas de Ar-
bo,  a veda non se levanta até o 15
de febreiro, para rematar o 15 de
maio: “Cada vez nos limitan
máis o tempo para pescar. Entre
os días que rebaixaron o período
hábil e a prohibición de traballar
os domingos perdemos oito días
en relación ao ano pasado”, feito
que segundo declara Antonio Pi-
ña, vén agravar a situación que
viven cando chegan as lampreas
francesas: “Polo momento pá-
gannos entre 20 e 35 euros por

peza, mais en canto veñen os ca-
mións de Francia, os prezos bai-
xan e case non se lle saca rendi-
bilidade. Aínda polo menos te-
mos a angula para compensar.
Dan por cada quilo 450 euros,
non é moito se se ten en conta
que en dez días obtéñense uns
tres quilos”. Mentres as angulas
se venden aos viveiros, onde de-
ben permanecer uns días antes

de comercializarse, os compra-
dores das lampreas son os res-
taurantes, que a adquiren viva,
xa que a súa preparación así o re-
quire. Piña pode chegar a ter na
súa casa ate vinte lampreas vivas
que fican perante semanas nas
piscinas sen comer nada: “Reco-
méndase telas cando menos oi-
to días para que endurezan. En
Entroido e na Semana Santa é
cando teñen máis saída, sobre
todo para a festividade de San
Xosé, pois é o menú típico para
este día”. Os pescadores do Mi-
ño traballan na súa maioría pola
noite, aproveitando para andar á
lamprea ao tempo que se procu-
ra angula, que só se pode pescar
cando cae o día.

A FALSIDADE DO RÍO. Antonio Piña
leva faenando dende os 16
anos: “Comecei co meu pai,
que xa se adicaba a isto. Un non

MA A INE.40.ZG

A lamprea, raíña do Miño

’’O período hábil para
a captura da lamprea
comezou o 8 de xaneiro e
prolongarase até o 15 de abril”

’’Aínda polo menos temos
a angula para compensar.
Dan por cada quilo 450
euros, non é moito se se ten
en conta que en dez días
obtéñense uns tres quilos”

[Antonio Piña]
Membro dos Pescadores do Miño.
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se fai millonario, pero pódese
vivir. Non é nin tan duro nin tan
perigoso coma no mar”. O ini-
cio da tempada vestiu de loito
ao Miño, xa que un dos seus
pescadores morría afogado por
un golpe de auga. Nin Piña, nin
o resto dos compañeiros enten-
den o que puido acontecer ese
día: “Eu estaba ao seu carón un
intre antes de que desaparece-
se. Ninguén se explica que pa-
sou, porque era un home con
experiencia. Tentou nadar, pe-
ro non o logrou”. A Normativa
obriga a levar un chaleque sal-
vavidas. Hai dous modelos: o
tradicional, o de flotación, que,
segundo os pescadores, reduce
a mobilidade e resulta moi in-
cómodo; e o chaleque salvavi-
das inchábel, moito máis pe-
queno e manexábel, que vai do-
tado cunha pequena bombona
de gas para asegurar a flotación
no caso de caer á auga: “Eu teño
dous inchábeis. Son moi bos, o
único defecto é o seu prezo, xa
que cada un rolda os 300 eu-
ros”, pero Antonio Piña, tras ca-
se corenta anos no Miño, non
quere correr ningún risco, xa
que non se fía das augas. Como
todas as profesións, os pesca-
dores do Miño tamén padecen
doenzas propias do seu traba-
llo: reuma, problemas de costa,
pneumonías. “Nós non temos
un réxime especial. Somos au-
tónomos e unha baixa pode
custar moitos cartos, así que
cando estás ben vas traballar, e
cando non tamén. Hai que
aguantar até a xubilación”, a
Antonio Piña aínda lle faltan
once anos por cotizar.�

ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008
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Manxar
divino
no tempo
dos romanos

As primeiras probas docu-
mentais do consumo de lam-
preas do Miño proceden da
época romana, na que eran
elevadas á categoría de man-
xar divino. Daquela xa se cap-
turaban por medio de pes-
queiras, parcelamentos do río
que permiten extraelas vivas
por medio da biturón (mallas

de 30 mm) no leito alto do Mi-
ño; no tramo baixo até a súa
desembocadura, hanse cap-
turar na corrente viva e coa
lampreeira, a única arte de
pesca permitida nesta zona. 
Pese a estrañeza da lamprea, a
supervivencia da especie está
garantida polo momento, os
pescadores cada ano ven máis

crías. Nacen no río e tras catro
anos baixan ao mar. Non volta-
rán até pasados outros tantos
para desovar: “É no momento
que voltan a augas salgadas
cando se pescan. Unha vez no
mar son moi escorregadizas”.
Bioloxicamente, as lampreas
considéranse peixes primiti-
vos, agnatos (sen mandíbula),

que se alimentan sorbendo o
sangue de tabeiróns, bacallaos
ou mamíferos mariños grazas
aos seus dentes córneos ao xei-
to de ventosa. Tanto a súa ori-
xe, como a súa preparación,
cociñada no seu propio san-
gue, fornécenlle a esta especie
as claves para se converter nun
animal mitolóxico.�

’’As lampreas considéranse
peixes primitivos que se
alimentan de chuchar o
sangue dos tabeiróns”
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María Obelleiro

TToledo acollía unhas
200.000 almas xudí-
as, árabes e mozára-
bes cando no 1085

foi conquistada por Afonso VI.
“Esta situación trilingüe dába-
lle a Toledo moito prestixio”,
afirma Anxo Fernández
Ocampo, profesor de Tradu-
ción e Interpretación de Idio-
mas na Universidade de Vigo.
A presenza dunha importante
comunidade de intelectuais
hebreos e árabes e a chegada
de estudosos cristiáns europe-
os propiciaron que se xerase a
atmosfera axeitada para que a
cidade se erixise como a me-
diadora entre Oriente e Occi-
dente. Personalidades da cul-
tura e da ciencia viaxaron a
Toledo e integráronse no am-
biente cultural que aflorou ne-
ses anos. Fernández apunta
que para un intérprete estran-
xeiro “ir a península era garan-
tía de dar con alguén que lle
servise de tradutor interpos-
to”. A cidade contaba cunha
das mellores bibliotecas do
mundo histórico, xa que acu-
billaba uns 250.000 manuscri-
tos en árabe. Era a meca do
texto e o punto neurálxico do
intercambio cultural.

VARIEDADE CULTURAL. Fernández
distingue os seguintes grupos
lingüísticos. “Había árabes,
musulmáns que decidiran
quedar en Toledo, tiñan unha
condición social media ou bai-
xa e non presentaban proble-

mas de convivencia con nin-
gún grupo, falaban árabe”. To-
ledo tamén acollía os casteláns
mozárabes, “cristiáns que vivi-
ron baixo o dominio árabe e
que tiñan como lingua mater-
na o árabe”. Os xudeus tamén
vivían na vila e constituían “un
grupo pequeno, pero de eleva-
dos recursos económicos e
culturais, falaban todos o ára-
be e o romance”. Segundo o
experto en tradución, cara aos
séculos XI e XII adaptáronse a
Toledo os francos, ilustrados
de alto nivel.

CONVIVENCIA INTERESADA. En To-
ledo creárase unha “verdadei-
ra comunidade científica in-
ternacional”, afirma Fernán-
dez. A cultura foi quen de rom-
per fronteiras e de acabar co
belicismo. Toledo amosou un-
ha gran tolerancia interconfe-
sional e unha convivencia que
non se volveu detectar. A cida-
de era lugar de abeiro para xu-
deus e árabes perseguidos po-
la intolerancia e o fanatismo
das sucesivas invasións dos al-
morábides e almohades. Se-
gundo Fernández, “o ambien-
te cultural era tan proveitoso
que os arcebispos non dubi-
daron en protexer e favorecer
o contacto entre os grupos”. 
O profesor de Historia das Tra-
ducións revela que a Igrexa
aplicáballe o dereito de con-
quista á tradución da literatura
científica, “a tradución dos
textos en árabe permitía revol-
ver esas armas contra a reli-

xión musulmá”. Fernández
engade que os tradutores
“aceptaban xusto o necesario
a autoridade da Igrexa e a Igre-
xa toleraba un proceso de tra-
dución sistemática que non ti-
ña medios de deter”. Para o ex-
perto na historia da tradución,
“a tolerancia do episodio de
Toledo era calculada, de feito
veuse abaixo cando o pouso

social xudeu e musulmán dei-
xou de producir intereses para
a coroa”. O profesor e tradutor
engade que o panorama in-
fluíu na produción de tradu-
cións e foi punto de partida
“dun movemento intenso de
traducións ao longo dos sécu-
los XII e XIII que sería coñeci-
do co nome de Escola de Tra-
dutores de Toledo”.
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RECONSTRUÍR O AMBIENTE DE TOLE-

DO. Xoán Casas Rigal, profesor
de Literatura Española Me-
dieval da USC, revela que a to-
lerancia das tres culturas e re-
lixións “non acadou os niveis
idealizados por Américo Cas-
tro e a súa escola de historia-
dores”. Casas asegura que
“noutro tempo e circunstan-
cia, probabelmente aquelas
bibliotecas pagás terían sido
queimadas”. O profesor da
USC engade que sería posíbel
reconstruír o ambiente de To-
ledo na actualidade, “a chave
estará en, como daquela, sexa
a xente da cultura, e non os
políticos, a abandeirada do
proxecto”.
Pola súa banda, Anxo Fernán-
dez sinala que as declaracións
de integración e as chamadas
á tolerancia sitúanse xeral-
mente no nivel do discurso e
non no das intencións reais.
Fernández apunta que na ac-
tualidade, “en vez de poten-
ciar a idea de que nunha mes-
ma vila poden coexistir formas
e ritos variábeis, limitámonos
a copiar un kit de integración
nun circuíto turístico interna-
cional ou a institucionalizar o
pasado xudeu como “marca”.
O profesor da Universidade de
Vigo remítese ao exemplo da
visualización do barrio xudeu
de Ribadavia hai uns anos.
Fernández engade, “empeza-
ría por recoñecer as rupturas,
os desequilibrios e as irregula-
ridades que compoñen todo o
sistema cultural”.�

’’A tolerancia do episodio
de Toledo era calculada,
de feito veuse abaixo
cando o pouso social xudeu
e musulmán deixou de
producir intereses
para a coroa”

[Anxo Fernández]
Profesor da Universidade de Vigo.

’’Sería posíbel reconstruír
o ambiente de Toledo
na actualidade sempre
e cando fose a xente
da cultura, e non os
políticos, a abandeirada
do proxecto”.

[Xoán Casas]
Profesor da Universidade
de Santiago.

A Escola de Tradutores
de Toledo,
anticipo da España plural

Dise que o traballo en equipo

dos sabios que participaron na

Escola de Tradutores de Toledo

supuxo o renacer filosófico, teo-

lóxico e científico. O contido das

obras de Aristóteles, Galeno,

Ptolomeo e os comentarios dos

modernos filósofos, tanto xu-

deus da Hispania medieval co-

mo da afastada Persia, Al-Fara-

bi, Avicena, Algazel ou Ibn Gabi-

rol, déronse a coñecer grazas á

escola. Segundo Anxo Fernán-

dez “deixábase de lado a litera-

tura e a historia gregas” a prol

da filosofía, porque “contribuía

á doutrina musulmá”. O eido lin-

güístico tamén se viu favoreci-

do. Ademais do nutrido léxico

científico e técnico e dos arabis-

mos, a sintaxe foi axilizada e a

lingua converteuse nun vehícu-

lo axeitado para a expresión do

coñecemento.�

O coñecemento
dos gregos a través do árabe
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Nunca existiu ningunha Es-
cola de Tradutores de Tole-
do como tal. O termo foi
acuñado por Amable Jour-
dain no 1819 e “emprégase
cun senso máis amplo para
designar o proceso de tradu-
cións ao latín de obras filo-
sóficas e científicas pagás”,
comenta Casas. O profesor
da USC define a escola como
“fenómeno cultural que
consistiu en aproveitar me-

diante a tradución ao latín a
filosofía e a ciencia legada
polos árabes”.
Anxo Fernández distingue
tres fases na actividade da tra-
dución “non só en Toledo, se-
nón tamén noutras vilas da
Hispania medieval”. A pri-
meira fase ten lugar a finais do
século XI, coa viaxe de persoas
interesadas en atopar manus-
critos nos territorios baixo a
autoridade musulmá. A se-

gunda abrangue o século XII e
parte do XIII e correspóndese
coa libre circulación de inte-
lectuais na busca de textos
baixo a autorización da Igre-
xa. No século XIII, baixo a po-
lítica lingüística de Afonso X, o
Sabio, ten lugar a terceira fase.
“Afonso X patrocinou un
equipo heteroxéneo de perso-
as adicadas a traducir textos
do ámbito do dereito, da his-
toriografía, da ciencia, da lite-

ratura ou do lecer e mesmo de
producir obras orixinais en
astronomía e astroloxía”. Foi
o Sabio quen institucionali-
zou o campo do saber fóra da
Igrexa e quen logrou oficiali-
zar a súa lingua vernácula. Se-
gundo Fernández, baixo o
mandato de Afonso X, “Tole-
do deixaría de capitalizar o in-
terese pola tradución”.
Ademais de Toledo, varias re-
xións da Hispania medieval

trasladaron textos hebreos e
árabes ao latín. Formaron par-
te do comercio da tradución
os centros bilingües e plurilin-
gües de Barcelona, Huesca,
Tarragona ou o de Burgos.
Aínda que non se basearon na
tradución, cómpre salientar a
actividade das Studii, escolas
xerais de latín e de arábigo en
Sevilla. O esplendor de Toledo
favoreceu a creación doutras
escolas, como a de Murcia.�

Un nome acuñado no XIX
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Carme García Rodeja
Lupe Martínez 
Xosé Manuel Suárez

AAntonio Munch
Iglesias tiña once
anos en 1936.
Lembra o seu pai,

Antonio Munch Zapata, co-
ma un modesto cobrador
dos tranvías coruñeses; un
pai de familia. Antonio des-
coñecía que o seu pai presi-
día a Unión de Obreiros e
Empregados Tranviarios da
Coruña; sabía que collera un
cargo sindical, na Casa do
Pobo, meses antes da suble-
vación, pero non  que acada-
ra esa responsabilidade.
Munch Zapata nacera na
Coruña en 1898. Ao comezo
dos anos vinte, tras licen-
ciarse do rexemento de ca-
baleiría, empregouse na
Compañía de Tranvías. Na-
queles tempos, o oficio de
tranviario resultaba moi
atractivo; tratábase dun tra-
ballo respectado, cuns sol-
dos apetecíbeis e boas con-
dicións laborais. Saber ler e
escribir, ter entre 23 e 45
anos, boa presenza e bos an-
tecedentes morais, eran as
condicións para optar a un
deses cobizados postos.
Ao pouco de entrar na em-
presa, Munch casa con Con-
cepción Iglesias. Desta
unión nacerían cinco fillos. A
familia vivía nunha casiña
no Orzán, preto do matadoi-
ro. Antonio Munch era un
home traballador, di o fillo;
fóra do horario laboral facía
de representante vendendo
precintos metálicos, etique-
tas para as boticas, selos de
caucho, letras e números pa-
ra escribir os prezos nas ten-
das…, polo que os Munch
non pasaban apuros econó-
micos. Os fillos ían á escola
dos Salesianos, asistían a mi-
sa con regularidade, unha vi-
da normal.
Do inicio da guerra civil na
Coruña, Munch Iglesias ape-
nas recorda ren; di que para
un neno non trascendía a

importancia daqueles feitos
e non deixaban pegada na
súa memoria. Ou quizais es-
ta capacidade mental foi
ocupada en exclusiva polas
súas traumáticas vivencias
persoais. Si lembra que o seu
pai foi detido dúas veces, a
primeira ao pouco de vencer
os rebeldes na cidade. Gra-
zas a uns parentes, os Roel
Munch, vencellados á Falan-
xe local, puido saír en liber-
dade, maís recibiu o consello
de que fuxise. Non o fixo, e
decidiu seguir co seu empre-
go. El dicía que nada fixera,
que tiña que traballar  para
manter e educar os seus. 
Apenas pasou un mes e vól-
veno deter; a persecución
de todos os que ocupaban
cargos sobranceiros na Re-
pública era constante, in-
cansábel. De novo prodúce-
se a mediación dos parentes
e sácano da cadea. Cando
saen en automóbil do cárce-
re, Roel, Munch e a muller,
observan como un grupo de
falanxistas entra no edificio.
Roel advírtelle a Munch:
“ves, ao mellor, estes van sa-
car algún preso, quizais te
terían levado a ti se estive-
ses dentro”. A advertencia
cae en saco roto… de mo-
mento. Munch regresa aos
tranvías. Mentres, a familia
recibe a molesta visita de
milicianos falanxistas, que
con berros e xestos desde
un valado de arame que ti-
ñan no patio, tentaban
amedoñar os fillos e a dona.
A familia insistíalle en que
marchase; “xa nos amaña-
remos, ti vaite, xa volverás
cando todo estea máis que-
do”, pero Antonio Munch
non fuxiu. 
A súa xornada laboral era de
dúas a dez e media da noite,
cando o derradeiro tranvía
procedente de Sada chegaba
ás cocheiras, no Orzán. Con-
cepción acordou ilo buscar
acotío, acompañada do seu
fillo Antonio, “como garda-
espaldas”, comenta el so-
rrindo hoxe. 

A liña de Sada fora inaugura-
da o último día de 1922.
Munch servía naquel perco-
rrido no verán do 36, nuns
anos de crise da tranviaria,
pois tiña que facer fronte á
competencia dos autobuses,
e iso facíalle perder viaxeiros
arreo. De feito, ao longo de
1936 a empresa perde máis
dun millón de viaxeiros e o
12% dos ingresos, o que non
impide que os empregados
logren importantes melloras
salariais. 
Precisamente, Munch vai ter
un papel salientábel nun fei-
to acaecido días antes do
golpe militar. 
As dúas centrais sindicais
presentes na empresa: a
Unión de Obreiros e Empre-
gados Tranviarios da
Coruña, integrada na UGT, e

o minoritario Sindicato de
Obreiros Tranviarios, da
CNT, acordan actuar con-
xuntamente coa fin de des-
bloquear as bases do traballo
de 1933. Presentan, pois, un-
ha proposta consensuada
que emana o 15 de maio
dunha comisión paritaria
composta por Munch, presi-
dente, e Manuel Caridad,
poñente, pola Unión, e Jesús
Rodríguez e Manuel Rúa,
presidente e secretario do
Sindicato, respectivamente.  
Será o propio gobernador ci-
vil, Pérez Carballo, o que ac-
túe de mediador para que o
Consello de Administración
da empresa, que rexeita a
proposta, ceda. É o 25 de
maio; asinan Munch e Ma-
nuel Rúa, polos sindicatos, e
José Agudín pola compañía.
Mais, o golpe rebelde impe-
dirá a entrada en vigor das
novas bases.  
Neste panorama de conflic-
tividade laboral irrompe a
sublevación militar do 20 de
xullo. Os oficiais que arres-
tan a Salcedo, xeneral xefe
da 8ª División, dan o sinal
para o inicio do golpe de es-
tado nas cidades da rexión.
Pero Munch Zapara segue
traballando e, a pesar de ser
detido, pasa o mes de agosto
no seu posto de revisor. Até o
día 29.
Nesa xornada, coma nas an-
teriores, a muller e o fillo su-
biron ao derradeiro tranvía
na parada de Porta Real. Pe-
ro aquela noite, dous gardas
civís con capote e fusil no
ombreiro, subiron ao vehí-
culo na praza de Mina. Con-
cepción inquedouse pola
súa presenza, conta o seu fi-
llo. Cada garda apostouse
preto das portas, a dianteira
e traseira, impedindo así cal-
quera fuxida. 
Os números fan toda a viaxe;
van a Sada e regresan até co-
cheiras. Cando o tranvía
aparca, e os Munch van bai-
xar, os gardas deteñen o pai,
non sen escoitar os berros da
muller. Antes de ser esposa-

do, Munch Zapata pídelle
aos gardas que lle deixen en-
tregar na oficina as contas
dos billetes. Permítenllo. Ba-
ten na muller cun mosque-
tón para que deixe de moles-
tar cos seu berros de protesta
desesperada, esgazada pola
dor de quen non o pode evi-
tar: “¿por que o levan, se non
fixo mal ningún?”. O fillo
asiste como un espectador
impotente ao desenvolve-
mento da traxedia. Hoxe
non lembra se choraba ou
non. A nai levouno a casa, e
foi axiña na procura das súas
irmás para intentar liberar o
seu home. Xa de mañanciña
conseguiu entrar no cuartel
da Garda Civil para entregar-
lle unha manta. Munch Za-
pata tiña as pegadas do mal-
trato no rostro.  
Non deron localizado aos
Roel. Sobre as 8 da mañá, a
muller voltou ao cuartel a le-
varlle o almorzo, pero xa non
estaba. Anos despois, soube-
ron que lle deran o paseo na
Costa do Sal e que os seus
restos repousaban nunha fo-
xa xunto aos de varios com-
pañeiros. 
Antonio Munch Zapata tiña
38 anos; aquel 30 de agosto
deixaba unha familia de-
samparada e Concepción,
exemplo das viúvas dos re-
presaliados mortos e dos vi-
vos (presos, fuxidos, desapa-
recidos), que tiñan que en-
frontar soas o presente e o
futuro dos fillos, tivo que
empregarse, primeiro no
Matadoiro e logo nunha
conserveira. Grazas a eses
duros labores podía levar al-
go de comida á casa, máis a
escaseza da posguerra le-
voulle a tres fillas: María Lui-
sa, en 1940, logo Pilarita, de
quince anos, logo..., vítimas
da tuberculose.  
Aínda pasaron anos de silen-
cio e medo até que souberon
que os restos de Munch xací-
an no cemiterio de Ois-Coi-
rós. Sobreviviran co estigma
de rojos, na Galicia afogada
pola ditadura. �
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O caso Munch

’’O fillo asiste  como un
espectador impotente
ao desenvolvemento
da traxedia. Hoxe non
lembra se choraba ou non”

’’A familia insistíalle en que
marchase; “xa nos
amañaremos, ti vaite, xa
volverás cando todo estea
máis quedo”, pero Antonio
Munch non fuxiu, dicía que
el non fixera nada”
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Antonio Munch Zapata
con catro dos cinco fillos.

44-45 magazine.qxd  20/2/08  00:16  Página 3



corrido histórico polas distintas
cociñas do Camiño de Santiago
cos pratos tradicionais de cada
unha das rexións que atravesa,
un concurso de polbeiros, catas
de aceite de oliva ou o taller de
cociña de caza foron algunhas
das propostas para os adultos. Os
máis pequenos fixeron as súas
primeiras receitas nun taller de
cociña e escoitaron contos culi-
narios da man de chefs cunha
posta en escena circense.
Na vertente profesional este en-
contro contou cun programa es-
pecífico no que a cociña se reve-
lou como un mundo en conti-
nua evolución. Chefs de fama
internacional como Carme Rus-
calleda, Jordi Roca, Alexandre
Gauthier, Ferra Adrià e os gale-
gos Pepe Solla, Xosé Cannas e
Marcelo Tejedor,  críticos e xor-
nalistas especializados fixeron
demostracións, mesas de de-
bate e conferencias sobre distin-
tos aspectos da cociña actual.
Todos eles participaron en acti-
vidades diversas que tiveron
como punto común a enogras-
tromía e a posta en común de
experiencias e xeitos de traballar
cos distintos ingredientes. 
Os profesionais asistentes pui-
deron ver en directo os xeitos de
preparar distintos pratos dos co-
ciñeiros máis vangardistas do
mundo coa cociña atlántica,
tema deste primeiro Fórum
Gastronómico de Santiago,
como fío condutor.
O bloggcomo medio de comu-
nicación e intercambio de coñe-
cementos entre afeccionados á
gastronomía, revelouse, a través
do encontro de bloggersdo Fó-
rum, como un vehículo a ter en
conta no mundo culinario nos
tempos que corren. 

“PREMIOS PICADILLO”. Neste pri-

de Londres, o Musée Barbier-
Mueller de Xenebra, o Museo
do Prado ou o Thyssen-Borne-
misza. 
As obras seleccionadas para a
mostra abarcan o amplo abano
de influencias presentes nas cre-
acións do deseñador, dende a
arte africana até as principais
tendencias do último tramo do
século XX. Na Coruña están ex-
postos vestidos bambarada Co-
lección africana, realizada para a
temporada primavera-verán de
1967. Estas pezas supuxeron na
época unha revolución nos usos
da alta costura ao introducir a
rafia e o liño, bordados con con-
tas de madeira ou de cristal. Na
mostra, Yves Saint Laurent dia-
loga tamén coa obra de Serge
Poliakoff, Piet Mondrian, o fau-
vismo, Pierre Bonnard, Tom
Wesselmann e con Lèger.
Como o propio modisto explica
no catálogo da mostra “os 47
modelos expostos son home-
naxes rendidos aos pintores
que exerceron en min unha
maior influencia”. “Non os co-
piei. Quen podería atreverse a
facelo? Quixen tecer vínculos
entre a pintura e a roupa, con-
vencido de que un pintor é
sempre da nosa época e pode
acompañar a vida de todos”.
A mostra complétase cunha se-
lección de fotografías proce-
dentes da colección persoal do
modisto francés, instalada na
última planta da sede da Fun-
dación Caixa Galicia, un perco-
rrido en imaxes dende a súa in-
fancia que presta especial aten-
ción ao seu traballo no taller nos
anos 60 e 70. Yves Saint Laurent,
orixinario da Alxeria francesa,
trasladouse a París con 17 anos
para comezar a súa formación
como modisto, dándose pronto
a coñecer entre a sociedade pa-
risiense a gañar o primeiro pre-
mio dun coñecido concurso. 
Despois de traballar con Chris-
tian Dior, en 1962 presentou a
súa primeira colección con gran
éxito. Ao longo da súa carreira foi
distinguido co galardón Oscar
Neiman Marcus da Costura e
coa Lexión de honra, que recibiu
de mans do presidente francés
François Mitterrand. 
A mostra permanecerá aberta
até o 29 de abril na sede coru-
ñesa da fundación Caixa Gali-
cia.�

M.B.

Luxo, elegancia e paixón pola
arte revisten a traxectoria de
Yves Saint Laurent, o deseñador
de moda francés e fundador da
marca de roupa de alta costura
homónima. Aquel adolescente
que devorou en París Vogue e
revistas especializadas e que
conseguiu que Christian Dior se
rendese aos seus pés, confián-
dolle a dirección de arte da súa
firma, mantivo sempre unha
estreita relación co mundo da
plástica. A súa afección pola
obra dos grandes mestres le-
vouno a homenaxear na súa
alta costura a creadores como
Piet Mondrian, Picasso, Bra-
que, Andy Warhol e Goya. A ex-
posición que vén de inaugu-
rarse na Sede da Fundación
Caixa Galicia baixo o título Yves
Saint Laurent: diálogos coa arte
convida o espectador a repasar

algúns dos deseños
máis destacados. 

A mostra está
composta por 47
modelos de alta
costura e 36
obras de arte

procedentes de
coleccións públi-

cas e privadas do
mundo, entre elas o
Centre Pompidou
de París, la Tate Ga-

l l e r y
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Conxunto de noite, homenaxe
a Picasso (primavera-verán 1988)

COCIÑA.

O Fórum
Gastronómico
marca
tendencias

Despois da celebración a pasada
fin se semana do primeiro Fó-
rum Gastronómico de Santiago
está claro que as tendencias no
mundo da cociña pasan tanto
pola revisión das receitas clásicas
como pola recuperación de pro-
cedementos tradicionais, sen es-
quecer os novos aparellos usa-
dos para acadar os acabados de-
sexados por cada chef.
O grande interese que a cociña e
a enoloxía están a espertar que-
dou latente neste punto de en-
contro no que as dúas xornadas
inaugurais se adicaron especifi-
camente ao público en xeral.
Produtos delicatessen como
pasta feita con distintos tipos de
algas da firma coruñesa Porto-
Muíños; aceites de cogomelos,
de Frutobos de León; xeados con
sabores tan suxerentes como a
crema da Torta de Santiago, pro-
posta da firma catalá Sandro
Dessi, e todo un amplo abano de
conservas mariñeiras de alta
gama, así como queixos, viños,
aceites e legumes de distintas
Denominacións de Orixe, agra-
daron os padais duns consumi-
dores defensores da alimenta-
ción natural e saudábel e con-
venceron como materia prima
aos profesionais da hostalería
que participaron neste punto de
encontro. 
A medio camiño entre o espectá-
culo e a difusión, o programa do
Fórum desenrolou actividades
para todos os públicos. Un per-

meiro Fórum Gastronómico de
Santiago, que naceu con perio-
dicidade anual, tamén houbo
un espazo para o recoñece-
mento da labor en favor da di-
vulgación e recuperación da
enogastronomía galega. Os pri-
meiros “Premios Picadillo 08”,
que deben o nome ao crítico
gastronómico de finais do século
XIX, Manuel María Puga y Parga,
que firmaba na cabeceira coru-
ñesa “El Noroeste” co sobre-
nome de Picadillo, fóronlle con-
cedidos á cociñeira Toñi Vicente,
do restaurante homónimo de
Santiago de Compostela; ao pai
do Marrón Glacé, José Posada; a
Pepe Rodríguez, de Adegas Ga-
legas; ao restaurador ponteve-
drés Xosé Solla, fundador de
Casa Solla de Poio; e ao crítico
gastronómico Cristino Álvarez. �

Eva Estévez

EXPOSICIÓN.

A arte que
inspirou a
moda de YSL 
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dos escolares de seis anos e ao
22,9 da poboación adulta.
Dende diversos ámbitos estanse
a facer advertencias respecto á
necesidade de tomar medidas
ante esta situación preocupante.
Querernos destacar a contribu-
ción do catedrático de Fisioloxía
J. E. Campillo Álvarez no seu libro
El mono obeso (2004), no que
afirma que “os nosos corpos fo-
ron deseñados para obter o ali-
mento mediante esforzo físico,
xa fose perseguir durante días
unha presa á que se lle quería dar
caza, ou andar horas e horas re-
colectando alimentos polo
campo”.
Comprendemos que unha boa
información con respecto ás pro-
piedades nutritivas dos alimen-
tos ou unha coherente política
alimentaria son, por suposto,
medidas adecuadas e necesarias.
Pero dende aquí queremos lem-
brar e subliñar a imprescindíbel
utilización do exercicio físico que
o propio Campillo destaca: “É in-
dubidábel que a actividade máis
saudábel é a que nos aproxima
máis ao exercicio físico que reali-
zaban os nosos ancestros: os
exercicios de moderada intensi-
dade e longa duración”. “Neste
senso merece destacarse a rela-
ción que existe entre exercicio fí-
sico e insulinorresistencia. É ben
coñecido que o aumento da
forma física aumenta a sensibili-
dade á insulina e, polo tanto,
combate a insulinorresistencia”.
Continúa  destacando que: “A re-
dución da actividade física, que
vai en contra do noso deseño,
está alcanzando tintes dramáti-
cos nos nenos” e dá un intere-
sante dato: “no Congreso Inter-
nacional de Diabete –París,
agosto 2003– definiron como
“nintendonización” da infancia
o estilo de vida actual dos nenos
de boa parte do mundo. Este es-
tilo consiste nun preocupante se-
dentarismo obrigado por unha
sociedade que fomenta a cultura
do espectáculo fronte ao exerci-
cio físico mediante o xogo”.
Finalmente, lembramos para to-
dos os escépticos a afirmación de
que: “ ao reducirse a nosa masa
muscular e diminuír a nosa ca-
pacidade física agrávanse os

IMAXE.

'Se o lector
se detén 20
segundos diante
dunha foto
é un trunfo',
Miguel Riopa

O fotógrafo Henri Cartier-Bres-
son entendía que fotografar era
poñer ao mesmo nivel cámara,
ollada e corazón. O instinto foto-
gráfico do francés está detrás dos
comezos do fotoxornalismo, a
través da Axencia Magnum,
pero tamén das instantáneas
máis celebradas polo gran pú-
blico.
Algo desa filosofía deixase entre-
ver nos traballos do fotoxorna-
lista Miguel Riopa (Campo La-
meiro, 1967), galardoado na úl-
tima edicións dos World Press
Photo, un dos certames máis
importantes de fotografía de
prensa. A foto, que recibiu o se-
gundo premio na categoría de
deporte, pertence a serie reali-
zada en Valencia no transcurso
da Copa América de vela. O Pre-
mio Internacional de Fotografía
vén de situalo ademais entre os
dez mellores fotógrafos deporti-
vos do mundo.
2008 parece ser o ano de Miguel
Riopa, que non agacha a súa sor-
presa e satisfacción polo premio.
“Recibir un World Press Photo é
unha das mellores cousas que lle

ber moito de imaxe, ter educada
a vista, pero, sobre todo, non es-
quecer nunca o labor informa-
tivo e saber ollar o instante que se
está a fotografar”. Asegura que lle
gusta vivir a situación e estar de-
trás do que acontece para poder
informar o público. Por iso, para
el, conseguir que o lector se de-
teña 20 segundos a ollar a foto-
grafía é un triunfo.
Ademais de imaxe deportiva, ten
realizado fotos cun corte máis
social, como a serie de 2004 ver-
mello-verde-vermello, sobre os
incendios que sacudiron o noro-
este peninsular. Por ela foi galar-
doado co Premio Ksado ese
mesmo ano. 
Ao seu ver o fotoxornalismo en
Galiza goza de boa saúde. “nos
medios galegos está a traballar
xente moi interesante e con cali-
dade”, comenta. “As bases té-
molas pero quizais os medios
non lle presten toda a atención
que merece a fotografía. Con
todo, non é un problema exclu-
sivo de Galiza”.�

M.B.

DEPORTEESAÚDE.

Exercicio físico
versus
sedentarismo
Vimos anteriormente o serio
problema que ten a nosa socie-
dade relativo a obesidade tanto
en adultos como na infancia: na
Galiza aféctalle ao 10,2 por cento
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efectos da alimentación hiperca-
lórica   rica en graxas saturadas e
sucres”. 
É evidente que non se pode dei-
xar en mans da iniciativa privada,
ou esperar que o mercado se au-
torregule como pretenden moi-
tos. Isto traducido sería o se-
guinte: o que teña problemas de
síndrome metabólico ou obesi-
dade, que pague un ximnasio. 
Esta é unha tarefa que lles corres-
ponde por responsabilidade aos
poderes públicos. Partindo do
goberno e chegando aos conce-
llos é imprescindíbel artellar polí-
ticas claras como contratación
de licenciados en Educación Fí-
sica e implementación de pro-
gramas específicos encamiña-
dos a facilitar a práctica de activi-
dade física regular entre todos os
estratos de idade da poboación.
No caso da infancia é lamentábel
contemplar como os diferentes
gobernos esqueceron a materia
de Educación Física, e chegaron
incluso a reducir o número de
horas lectivas, todo isto por unha
ignorancia vergoñenta que parte
da crenza de que a educación
consiste en acumular coñece-
mentos: matemáticos, lingüísti-
cos ou históricos, ignorando o
papel fundamental do move-
mento no desenvolvemento do
cerebro en particular e do corpo
en xeral.
Noutros países como no Reino
Unido, lanzaron a idea de pagar-
lles aos cidadáns por adelgazar; é
dicir, o que non se quixo investir
previamente nas escolas e nos
concellos proporcionando edu-
cación física e facilitando a activi-
dade física, ten que acometerse
cando o problema alcanza cotas
de epidemia. 
Podemos seguir mirando para
outro lado, incharnos con gran-
des espectáculos pola importan-
cia económica destes, pero a se-
guridade social, o día a día e polo
tanto todo o sistema comeza a ter
un serio problema económico
que se converterá en crise por
non querer abordalo a tempo. �

Xurxo G. Ledo
coquegl@terra.es

poden pasar a un fotógrafo de
prensa” comenta. Malia todo,
asegura que recibiu a noticia con
sorpresa porque o seu traballo
non adoita premiarse neste tipo
de certames e porque competía
con máis de 5000 fotoxornalistas
de todo o mundo.
Riopa enganchouse á fotografía
de novo. “No bacharelato tiña-
mos un laboratorio de fotografía.
Alí comezou a miña fascinación
pola maxia de ver aparecer a
imaxe”. Era a época da movida
en Vigo, de loitas e protestas vio-
lentas na rúa e mobilizacións es-
tudantís. Riopa fotografaba os
seus compañeiros nas manifes-
tacións coa zenit rusa que lle
prestaba o seu pai. Recorda que
algunha rematou con autobuses
incendiados. Se cadra esa foi a
primeira cámara de Riopa aínda
que polas súas mans pasarían
máis tarde moitas outras.
Rematado o bacharelato, a afec-
ción pola imaxe levouno a Com-
postela, a Escola Mestre Mateo a
estudar fotografía até que en
1989 comezou a traballar en
prensa. Os seus primeiros traba-
llos viron a luz nas páxinas da re-
vista Política Gallega. Durante o
1989 e 1990 fotografou para Xor-
nal Diario. Despois pasaría por
Diario 16, La Voz de Galiciae po-
las axencias APe EFE Galicia. Na
actualidade Riopa traballa para
France Press, cubrindo Galiza,
Norte de Portugal e Asturias.
A capacidade visual do fotógrafo
é clave para Riopa. “Ten que ser
distinta sempre ao do fotógrafo
do lado”, sinala. “É necesario sa-

P. VILABARROS

46-47 comer, viaxar.qxd  20/2/08  12:46  Página 3



GUIEIRO
1.299 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Na vila da Mariña, concreta-

mente no seu Museo Provincial

do Mar, expóñense até 14 de

marzo 18 cadros e obxectos toca-

dos pola arte ou a benzón artísti-

tica do máis afamado artista pop

e a súa mítica Factory ou estudo

de arte.

A mostra, xestionada pola galería

de arte coruñesa Atlántica Cen-

tro de Arte, reúne diversas pezas

ben coñecidas do artista neoior-

kino. Así, poderase ver unha ca-

deira eléctrica que estivo en Alca-

traz (aínda que ninguén morreu

nela, segundo o comisarios da

exposición) e que foi elevada por

Andy Warhol e Pietro Psaier á ca-

tegoría de obra de arte e utilizada

como arma contra o racismo e a

pena de morte. Warhol creou

unha serie de obras ao redor

deste macabro aparello, que a

galería propietaria adquireu

nunha subhasta en Madrid.

Tamén aparece o autorretrato de

Warhol, e retratos de Marilyn

Monroe, Mick Jagger, Superman,

o bote de sopas Campbell ou a

Coca-Cola, obxectos vinculados

á sociedade de consumo ameri-

cana dos anos 60 e 70 e verdadei-

ros fetiches da arte hoxe en día.

A exposición, adptada ás dimen-

sións do pequeno museo, supón

un axeitado esforzo por levar no-

mes de relevancia na arte a públi-

cos xeneralmente máis afastados

destes circuitos.

Exposición Andy Warhol.

Museo Provincial do Mar,

San Cibrao.

Aberto de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a

19.00, excepto domingos pola tarde

e luns.

Até o 14 de marzo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Hardt, 1996) ; Más muertas que
nunca (Marta de Gonzalo e Publio
Pérez, 2002) ; November (Hito Ste-
yerl, 2004) ; Lovely Andrea (Hito Ste-
yerl, 2007) 112 .́ Vídeo. Subtítulos en
castelán e galego. Entrada gratuíta.
After Hours
23.00 h.Election2, Johnnie To, 2006.
93 .́ Subtítulos en castelán.
Sábado 23 
Imaxinarios en tránsito
18.00 h. Panorama doméstico ¡Ac-
ción! (Mira Bernabeu, 2006) ; El de-
sencanto (Jaime Chávarri, 1976)
120 .́ Vídeo / Cine. Entrada gratuíta.
20.30 h. Chile, la memoria obstinada
(Patricio Guzmán, 1996) ; La memo-
ria es vaga (Katie Harper, 2004) 116 .́
Vídeo. Entrada gratuíta.
Luns 25 
Novo Cine Alemán
20.30 h. O segundo espertar de Krista-
klages, Margarethe von Trotta, 1978.
92 .́ Subtítulos en galego.
Martes 26
Poéticas do Cine
20.30 h. Estrellas, Federico León e
Marcos Martínez, 2007. 64´. Vídeo.

de Galicia. O domingo 24,  ás 18:00,
no Auditorio Municipal.

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

A CORUÑA
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Chega á súa fin este com-
pleto ciclo itinerante, organizado
por Caixa Galicia, coa proxección
de 11' 09'' 01de Samira Majmalbaf
e outros. O luns 18 de febreiro. Pri-
meiro pase ás 18:00,segundo pase
ás 20:30. Versión orixinal con subtí-
tulos en castelán. Na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬CINE.Peter Pan. Clásico filme
de animación da factoría Disney
(1953), en programación para os
pequenos/as, o sábado 23, ás 18:00
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 21
Imaxinarios en tránsito

19.00 h. Abanico rojo (Pedro Ortuño,
(1997) ; El tren de la memoria (Marta
Arribas e Ana Pérez, 2005)170´. Ví-
deo / Cine. Entrada gratuíta.
Venres 22 
Imaxinarios en tránsito
20.30 h. Muerte en el valle (Christina

AMES
¬TEATRO. Lazarillo.Espectáculo
pola compañía Caramuxo Teatro,
o domingo 24 ás17:00 na Casa da
Cultura de Bertamiráns.

ARTEIXO
¬MAXIA. Maxilusión. O mago Ja-
vier Muro está este venres 22 con
este espectáculo, ás 20.30  no Cen-
tro Cívico Cultural.

BETANZOS
¬TEATRO. Lazarillo.
Versión do clásico pola compañía
Caramuxo Teatro S. C., o venres 22
ás  20.00  na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬EXPO. O mar nos carteis. Co-
lección de carteis no Museo Massó.
Conta con obras de Abelenda, Díaz
PardoouPeteiro, entre outros au-
tores.Aberta até o 2 de abril do
2008.

CAMBADOS
¬TEATRO. Do re mi, Mozart
xoga aquí. Espectáculo de moni-
creques pola compañía Títeres Ca-
chirulo. Terá lugar este domingo 24,
ás18.00 no Auditorio Municipal A Xu-
ventude.

CANGAS
¬TEATRO. O avaro.Versión do clá-
sico de Molière polo grupo Galileo,
o sábado 23 ás 20:30, no Auditorio
Municipal.

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 va-
riada mostra. Até o 9 de marzo no
Pazo da Cultura.
¬TEATRO. O mago de Oz. Obra de
títeres polo grupo Os Quinquilláns.
Este domigo 24, ás18.00 noPazo da
Cultura.
¬MUSICA. Uke. O dúo formado por
Roberto Martín (ex Niza) e Laura
Soriano nunha mini-xira na que
presentan os temas do seu primeiro
disco UKE. O venres 22, ás 23:00, en-
trada 6 euros, na Sala A Reserva
(R/Desiderio Varela, 7) .
¬MUSICA.Dinamo + Dakida-
rría. Actuación o sábado 23, ás
23:00, entrada a 5 euros, na sala A
Reserva. 
¬MUSICA.The Majestics.Actua-
ción o sábado 23, ás 23:30, entrada a
5 euros, na Sala Los 80.

CEDEIRA
¬MÚSICA.Música clásica ga-
lega. Pola Orquestra de Cámara

ANDY WARHOL
en San Cibrao

¬ ARTE

Picasso.Últimos días para visitar as dúas exposicións

que permaneceron abertas en Coruña e Vigo, con re-

tratos femininos e bodegóns do artista malagueño, e

que rematan este 24 de febreiro.

Prosegue o ciclo de cine colombiano no

MACUF.

Lancôme con grelos, 
novos artistas en 
Pontevedra.
Unha exposición con oito mozos

artistas galegos (catro homes e

catro mulleres)de diferentes pro-

mocións da Facultade de Belas

Artes de Pontevedra e que amo-

san na Sala X do Campus de Pon-

tevedra e anteriormente nese es-

pazo mozo da Comunidad de

Madrid a arte máis actual da plás-

tica galega. Poderían ter sido ou-

tros oito artistas diferentes, anque

eles representan ben as tenden-

cias e intereses xerais que se están

desenvolvendo na actual arte

nova xurdida en Galicia desde as

aulas da Facultade de Belas Artes

de Pontevedra. Unha arte que, é

obvio, está en relación coas incli-

nacións e intereses que se están

concitando na actual arte interna-

cional, de donde o título de

Lancôme con grelos, como expre-

sión de esa hibridación de ten-

dencias, de orixes, de linguas...

O proxecto é unha iniciativa pro-

ducida pola Vicerreitoría do Cam-

pus de Pontevedra en colabora-

ción coa Facultade de BB.AA. de

Pontevedra e o Centro de Arte Jo-

ven de la Comunidad de

Madrid,que pretende mostrar

fora de Galicia as liñas de traballo

das novas xeracións da Facultade

de BB.AA. pontevedresa.

Os artistas desta exposición son:

Enrique Lista (A Coruña, 1977) re-

aliza unha obra onde reflexiona e

mostra o que chamaríamos “non

arte”, a trastenda do produto ar-

tístico.

Ernesto González Torterolo

(Montevideo, 1974) estuda a pai-

saxe e os seus ruídos e n debuxos

e vídeos  que el define como “ru-

rurbanos”.

Fruela Alonso (Asturias, 1974)

presenta cadros  de gran formato

que tratan de espazos cargados

de iconicidade e simbolismo me-

diático e social. 

Itziar Ezquieta (A Coruña, 1975)

amosa pintura onde agroman

cuestións como a identidade e as

súas fraxilidades.

Mónica Cabo(Oviedo, 1978) refle-

xiona nas súas fotografías sobre a

identidade sexual das mulleres.

Rita Rodríguez (A Coruña, 1981)

desenvolve performances no es-

pazo urbano, logo documenta-

dos en vídeos e  fotografías.

Santi Jiménez (Santiago de Com-

postela, 1979) mostra debuxos

onde o persoal se alía coas inque-

danzas do mundo xuvenil.

Sara Sapetti (Valladolid, 1979)

expón unha serie de bodegóns

–Os praceres de Lola- onde des-

cubrimos a beleza hedonista e in-

quedante da xuguetería sexual. 

Imaxe fixa do vídeo Circunvalación, Ernesto G. Torterolo, 2007.
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Presentación a cargo do crítico ar-
xentino Javier Porta Fouz. Entrada
gratuíta.
Mércores 27
Novo Cine Alemán
20.30 h. Non son perversos os Homo-
sexuais, senon a situación na que vi-
ven, Rosa Von Prauheim, 1970. 67´.
Vídeo. Subtítulos en galego.
CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬CINE. Cine colombiano. Se-
guindo con este interesante ciclo,
este sábado 23, ás 20:00, proxéctase
Cóndores no entierran todos los
días, (Francisco Norden,1984. 90
min). E o martes 26, á mesma hora,
proxéctase  Carne de tu carne (Car-
los Mayolo,1983. 86 min). Todas  no
Museo de Arte Contemporáneo
MACUF.
¬EXPO. Yves Saint Laurent:
diálogos coa arte. Un total de
36 obras de artistas como Mon-
drian, Picasso, Goya, Matisse, Bra-
que, Andy Warhol, Serge Poliakoff
ou Roy Lichtenstein, entre outros,
compartirán espazo con 47 dese-
ños de Saint Laurent, formando
unha perfecta combinación na que
poderemos intuír a inspiración do
modisto.Até o 29 de abril, na Sede
Fundación Caixa Galicia . 
¬EXPO. Ana Soler, cicatrices
invisibles.  21 obras de Ana Soler
entre esculturas, fotografías e insta-
lacións, realizadas e inspiradas no
Xapón, durante o disfrute da beca
instituida por Unión Fenosa para ar-
tistas no extranxeiro. Até o 1 de abril
(entrada gratuita) no  Museo de Arte
Contemporáneo Unión Fenosa
(MACUF).
¬EXPO.Cultura-culturas. Co-
lección provinte do Museo de

Montserrat. Até o 2 de marzo no
Museo de Belas Artes.
¬EXPO. Regina Giménez. Expo-
sición de pinturas da artista cata-
lana, 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 exten-
dido concurso internacional, até o
30 de xuño. No  Aquarium Finiste-
rrae. 
¬EXPO.Picasso. Laboratorio
de estilos. Últimos días desta es-
colma de pinturas e debuxos do xe-

nio hispanofrancés, con 57 retratos
femininos. Na Fundación Barrié de la
Maza,Cantón Grande, 9. Até o 24 de
febreiro do 2008. Entrada gratuita.
¬EXPO. 25 anos de pop con
Rne3. Xa remata esta exposición
que recolle unha importante co-
lección de fotografías, carteis, fan-
zines, discos, libros e materiais mul-
timedia sobre a movida musical
dos últimos 25 anos, propiedade
do director de Radio Pop, Jesús Or-
dovás. Aberta até este 24 de fe-
breiro no Pavillón de Estudantes, no
Campus de Elviña.

Michael Gira  e (r)-
Desde a súa creación na cidade
de Vigo no ano 2003, o Festival
Sinsal aposta polos sons con-
temporáneos, as propostas po-
pulares e os proxectos máis arris-
cados do panorama internacio-
nal. Tamén sirve de plataforma
para presentar propostas menos
populares pero de igual impor-
tancia artística e outros proxec-
tos relacionados co fenómeno
sonoro..
O certame desenvólvese ao

longo de todo o ano cunha es-
trutura estacional,  denominán-
dose "Música para Catro Esta-
cións", ofrecendo unha progra-
mación por cada estación.
Michael Gira é un artista de

múltiples facetas, pero sobre
todo un músico sedento de no-
vos sons. Fundou os míticos
Swans, mestres en ritmos rudos

e texturas abrasivas.
Tras o nome artístico de (r)agó-
chase Fabrizio Modonese Pa-
lumbo, membro de Larsen, XXL
e Blind Cave Salamander.  Nos ál-
bumes editados  “Under The Ca-
bles”, “Into The Wind” e “In Pink”,
vai cambiando de ritmos relaxa-
dos e pausados a outros extre-
mos e introspectivos.

¬ SINSAL

Fulano, Mengano e Citano
Grupo Arte

Autora: Yasmina Reza / Dirección:
Celso Parada. Elenco: Manuel Álva-
rez, Xosé M. López Conde e Manuel
Pombal.
Serxio acaba de mercar un cadro to-
talmente branco que lle custou unha
morea de cartos. O seu amigo Mar-
cos, que odia a arte moderna, non
comprende que a alguén se lle poida
ocorrer pagar por “semellante trapa-
llada”. Entón intervén Iván, o  terceiro
en discordia, que intenta mediar en-
tre ambos os dous pero acaba me-
tido no enredo. Humor ácido e bri-
llante para amosarnos curiosas acti-
tudes ante a vida.

A mirada de Pier
Nut Teatro

Autor: Nut Teatro / Dirección: Carlos

Neira. Elenco: Arantza Vilar, Iria So-
brado, Nerea Barros e Xiana Carrace-
las / Xénero: Teatro adultos/Contem-
poráneo. 
Unha muller descobre os fíos do de-
sexo a través duns zapatos que só se
poden mercar en París e decide pe-
netrar nesta nova dimensión. Do
cine, da arte e da literatura, extrae-
mos os conflitos que xera o desexo,
despersonalizándoos e universali-
zándoos, creando unha historia de
ficción crible e real. O espazo escé-

nico, sonoro, lumínico e textual non
se fai visible ata que as actrices, prota-
gonistas absolutas, interveñen en es-
cena xerando niveis de ficción. Des-
facémonos das personaxes pero non
da ficción, pois é o pretexto.

A Bombilla Máxica
Teatro do Atlántico

Autor:Woody Allen / Dirección: Xúlio
Lago. Elenco: Manu Fernández, Da-
niel Lago, María Barcala, Dami Con-
treras, Lucía Regueiro e Gonzalo M.
Uriarte. Xénero: Teatro adultos/Co-
media.
Un Woddy Allen insólito, desenvol-
vendo un rexistro absolutamente
imprevisible nel, preséntanos un
texto de moi alta calidade, como non
podería ser doutra maneira, no que
nos mostra o difícil mundo da ado-
lescencia e da vellez, das relacións de
parella, o mundo da maxia cunha
gran dose do seu humor e personali-
zado na familia Pollack.

¬ EN ESCENA

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

Yves Saint Laurent. A relación do

deseñador e a arte amósase

nunha exposición en Coruña. Ves-

tido de cocktail, homenaxe a Mon-

drian, 1965

O artista (r).

Baldo Martínez
Natural do Ferrol, o contrabai-
xista e compositor, Baldo Martí-
nez, realizou estudos musicais
no Conservatorio da Coruña e
no Municipal de Barcelona. Co-
mezou traballando o Contra-
baixo co profesor Fernando
Salga e continuou profun-
dando na técnica do instru-
mento con David Thomas e
Todd Coolman; tamén estudou
harmonía enfocada ao Jazz con
este último e con Bill Dobbins.
Membro fundador de dous dos
grupos mais importantes na
historia do Jazz en España: "Clu-
nia" e "Zyklus", participou no
Festival Internacional de jazz de
San Sebastián en 1983, ob-
tendo o segundo premio co xa
citado grupo Clunia. Aquel
éxito valeulle para repetir parti-
cipación e premios nos festivais
de 1985 e 1986.
En 1987 actúa no Museo de Arte
Contemporánea de París, co seu
grupo como representante do
Jazz español na exposición:
"Cinco Séculos de Arte Espa-
ñola" gravando devandito con-
certo e emitido posteriormente
por Radio France. En 1989 parti-
cipou en importantes festivais
jazzisticos como o de Madrid, e
o de Palma de Mallorca. Desde
1992 ata 1996 foi membro de
Javier Paxariño Grupo. En 1994
grava o disco gravado a nome
de Javier Paxariño que leva por
titulo "Temura".
O primeiro disco de Baldo Martí-
nez como líder do seu propio
grupo, titulado "No País dous
Ananos” recibiu unha moi calu-
rosa acollida tanto por parte da
prensa como polo publico en xe-
ral. A revista “Cadernos de Jazz”
considerouno Segundo mellor
disco de 1996. Ese mesmo ano

comeza a traballar de forma con-
tinuada co trío de Anxo Louro e a
Banda do Foro con quen grava o
disco "Jazzhondo" co cantaor in-
vitado Paco do Pozo. En 1998
grava o seu segundo disco co seu
grupo que leva por titulo "Xogo
de Nenos", sendo unha confir-
mación como un dos músicos es-
pañois con maior personalidade.
Este disco é clasificado por  "Ca-
dernos de Jazz" como un dos
cinco mellores discos do 1998.
Baldo Martínez, levou a súa mú-
sica por cantidade festivais e
eventos culturais. En España:
Festivais Internacionais de Jazz
de San Sebastián, Madrid, A Co-
ruña, Vigo, Murcia, Badaxoz, Vi-
toria, Barcelona, etc... En Portu-
gal: Festivais Internacionais de
Jazz de Guimaraes, Mathosin-
hos, Faro, Lisboa, Évora, Garda,
etc... En Francia: Museo de Arte
contemporánea de Paris, Festi-
val Internacional Jazzebre,
etc....Outros países: Luxem-
burgo, Rabat, Casabranca en
Marrocos, etc... Edita o seu ter-
ceiro disco co seu quinteto co ti-
tulo "NAI", e xunto co traballo
continuado co seu grupo, leva
acabo o proxecto de música e
poesía "Un texto, un contra-
baixo" do editou un disco,
xunto ao actor Chisco Amado.
Desde 1999 traballa, a iniciativa
do Festival de Guimaraes, no
“Projecto Minho”, donde con-
xuga ritmos e melodías popula-
res adaptados a arranxos jazzís-
ticos, así como utiliza instru-
mentos como a zanfoña,
xeralmente acompañado por
un virtuoso como Germán Díaz.
Agora presenta o seu último
disco co mesmo nome de ,
donde inclúe , entre outras cu-
riosidades,unha versión do
himno galego.

O contrabaixista Baldo Martínez (centro) co seu grupo.

¬ MÚSICAS
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

nicipal Gustavo Freire.

MARÍN
¬EXPO. Fotografías antigas do
Porto de Marín. No Museo Ma-
nuel Torres.

MELIDE
¬MÚSICA. Ulträkans.Actuación o
venres 22, entrada gratuita, no Pub
Gatos.

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 xo-
ves 21, ás 11:00, en función escolar e
o venres 22 e sábado 23 ás 20:30, ,
no Auditorio Municipal.

NOIA
¬TEATRO. A bombilla máxica.

.¬EXPO. Os rostros da Memo-
ria. Retratos fotográficos a cargo de
Xurxo Lobatode 45 persoas que su-
friron en sí mesmas ou nas súas fami-
lias a represión franquista na guerra
ou na posguerra. As fotos en branco
e negro, de grande formato, acom-
páñanse das biografías de cada
quen. Entre os fotografados hai per-
soeiros históricos, coma Díaz Pardo
ou Pousa Antelo, e outros máis anó-
nimos. Até o 28 de febreiro naSala 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 de-
sastres arquitectónicos en
Lugo. Exposición noColexio de Ar-
quitectos.
¬EXPO. Confusión.Obras de Ro-
berto González Fernández (RGF).
Até o 3 de marzo, na Galería Clérigos.

¬EXPO. O Himno. Os tempos
son chegados. Exposición que
conmemora o centenario do Himno
Galego estreado na Habana. Até o
15 de marzo, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. Tonhito de Poi e
Rasa Loba. Actuación o vindeiro
xoves 21, no club Clavicémbalo. 
¬MÚSICA.Spinal Wins + Os
Chiquilicuatres . Festa de fin
de exames coa actuación destes
dous grupos. Os Chiquilicuatres,
unha mistura de ritmos e melodías
que parten de Galicia e percorren
diferentes lugares na procura da
festa. E o hardpop de Spinal Wins.
O  xoves 21, ás 23:00, na Sala Babel.
¬TEATRO.Kamikaze.Obra a cargo
do grupo Pistacatro Productora
de Soños, un espectáculo cómico
dirixido a todos os públicos no que
están presentes teatro, novo circo,
ilusionismo e música en directo.O
martes 26 ás 20:00 no Auditorio Mu-

tura e música contemporánea,
cunha mirada á natureza, creando
paisaxes plásticas e sonoras. Na
Casa das Palmeiras.
¬EXPO. Cooperación en La-
tinoamérica. Exposición
aberta até o 29 de febreiro no
Ateneo Ferrolán.
¬TEATRO. Bolboreta. Pola com-
pañía Títeres Trompicallo. O mar-
tes 26, ás 11.00 no Teatro Jofre.

A FONSAGRADA
¬EXPO. O Camiño Primitivo.
Exposición fotográfica aberta no
Museo Etnográfico.

FOZ
¬MÚSICA. Tango Argentino,
Milonga sentimental. Espectá-
culo conducido por Marco Gonzá-
lez, este venres 22 ás 21.00 naSala
Bahía.

O GROVE
¬MUSICA.Uke . O dúo formado por
Roberto Martín (ex Niza) e Laura
Sorianoachegan o caudal de sensi-
bilidade pop e sons electro-acústi-
cos nesta mini-xira na que presen-
tan os temas do seu primeiro disco
UKE. O domingo 24 ás 22:00 no Vi-
nilo (Rúa da Praza, 38).

LUGO
¬CINE.Ciclo Nova Iorque no
cine. Proxéctase  Era unha vez
América, de Sergio Leone, unha
lembranza da emigración de inicios
de século XX en Nova York. O mar-
tes 26 ás 20:00 na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. A chave máxica. A chave
máxica de Frank Oz convídanos a
pasar por un mundo emocionante
na compaña de Omri, quen recibe o
agasallo da maxia...O sábado 23, ás
18:00, na Sala de Conferencias do
Centro Sociocultural Caixa Galicia.

¬EXPO. Algoritmi dixit. Instala-
ción de Darío Álvarez Basso.Até o 8
de marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. Hit. Actuación este xo-
ves 21, ás 22:30, entrada libre,na
Sala Mardi Gras.
¬MUSICA.Uke . O dúo formado por
Roberto Martín (ex Niza) e Laura
Sorianoachegan o caudal de sensi-
bilidade pop e sons electro-acústi-
cos nesta mini-xira na que presen-
tan os temas do seu primeiro disco
UKE. O sábado 23, ás 23:00, entrada
6 euros, no Bar Garufa (R/San Fran-
cisco, 8).

MÚSICA. Diego Paké.Un virtuoso
cantautor que acompañado da súa
banda fusiona pop, rumba e fla-
menco cun estilo propio. O sábado
23, ás 22:00 horas, entrada 8 euros,
na Sala Jazz Vides.
¬MÚSICA. La Casa Azul.  Grupop
indie-pop barcelonés, que actúa
este venres 22, ás 00:00, entradas a
15 e 18 euros, no Playa Club.

A ESTRADA
¬TEATRO.O merlo branco. Obra
dirixida aos máis novos, polo grupo
Talía Teatro, o sábado 23, ás 18.30
noTeatro Principal.

FERROL
¬EXPO. Sorolla e os seus con-
temporáneos.Nesta mostra po-
deremos vera magnífica colección
de pintura española do Museo de
Belas Artes da Habana.  A exposi-
ción reúne un conxunto de 60
obras de Joaquín Sorolla, Zuloaga,
Santiago Rusiñol, Anglada Cama-
rasa ou Cubells, entre outros.  Até o
30 de marzo, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Natureza artificial.Ex-
posición de Gustavo Sequeiro (Fe-
rrol, 1975), con música de Sergio74
. Unha proposta conxunta de pin-

¬ EXPOSICIÓNS

El Cubo. O grupo

rock porriñés ac-

túa na súa vila de

orixe, no Café Li-

ceum.
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En Lugo segue o ciclo Nova York no cine 

Exposición de Sorolla en Ferrol.

O Himno. 
Os tempos son chegados

Dar a coñecer o valor, o significado
e a historia fascinante que agocha
o Himno Galego e achegar ao es-
pectador aos nosos símbolos de
identidade son as razóns de ser da
exposición Os tempos son chega-
dos, que se atopa agora en Lugo. A
mostra, instalada no Museo Pro-
vincial, chega á cidade tras ter pa-
sado por Ponteceso, Mondoñedo
e A Coruña.
A mostra está impulsada pola Vi-
cepresidencia da Xunta na conme-
moración do centenario da pri-
meira interpretación do Himno
Galego na Habana, o 20 de de-
cembro de 1907. O relato expositi-
vo vai desenvolvendo en grandes
paneis algúns dos versos do poe-
ma de Pondal. Así, baixo as pala-
bras Na costa verdecente, o visitan-
te descobre o mapa máis antigo
que reproduce a Galicia, o Mete-
llus de 1595. No Confín dos verdes
castros, que fala da nosa cultura,
aparece a máis antiga representa-
ción de Callaecia como unha moza
nun manuscrito de Oxford do sé-
culo IX, así como a inscrición roma-
na máis antiga conservada onde
aparece o nome de Callaecia, pro-
bablemente do ano 1. Baixo o epí-
grafe Fogar de Breogán sae a ima-
xe máis antiga do Escudo de Gali-
cia, de arredor de 1282, do College
of Arms de Londres. Da confusión
francesa de "Galice" con "cáliz" saíu
o cáliz do escudo e, do seu fondo

azul, probablemente a franxa azul
da bandeira, nacida arredor de
1890 igual que a letra e a música
do Himno.
Noutras seccións da mostra tráta-
se da lingua (A nosa voz pregoa) ;
do Panteón creado en 1891 (Os
bos e xenerosos) ; ou da bandeira
(Non des a esquecemento) , coa re-
produción da máis antiga de tela
conservada na Real Academia Ga-
lega que acompañou o corpo de
Curros dende A Habana ata A Co-
ruña hai cen anos, en 1908. Co títu-
lo O noso rouco son explícase a no-
sa tradición musical. Tamén a tra-
dición galeguista queda reflectida

en Nazón de Breogán. Finalmente
co verso Desperta do teu sono
achéganos á creación do Himno
por iniciativa do músico Pascual
Veiga Iglesias, que lle pide a letra ó
poeta Eduardo Pondal. Desa con-
xunción sae Os pinos, o Himno, da-
tado o 13 de xuño de 1890 na Co-
ruña. Nesta mostra ilustrativa ve-
mos a imaxe de Galiza a través dos
escultores, dos pintores e doutros
creadores como Camilo Díaz Bali-
ño, Castelao, Maside, Cebreiro, Gó-
mez Román, Laxeiro, Díaz Pardo
ou Miguel Anxo Prado, que dese-
ña en exclusiva un Breogán. 

Ilustración de Castelao, de 1920.
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¬EXPO. Manolo Figueiras. Ex-
posición do artista galego, aberta
até o 8 de marzo. Horario: de 18:00 a
21:00 horas. Na Galeria Visol.
¬EXPO. Viaxe ao país dos abra-
zos. Exposición de fotos de Daniel
Pino, recollidas nunha viaxe á India.
No Centro Social A Esmorga (Rua Tel-
heira, 9).
¬MUSICA.Uke . O dúo formado por
Roberto Martín (ex Niza) e Laura
Soriano achegan pop e sons elec-
tro-acústicos nesta mini-xira na que
presentan os temas do seu primeiro
disco UKE. O xoves 21, ás 2200, en-
trada 6 euros, no Café Cultural Au-
riense (Praza do Correxidor, 11).
¬TEATRO. Humor Neghro. Es-
pectáculo humorístico que traen o
grupo Abada Teatro e Carlos
Blanco. Estará este sábado 23,e o
domingo 24, ás 20:00. No Teatro
Principal.          

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Dorian Gray. Actúa o
sábado 23, ás 23:30 noPubLeblon.

PONTEVEDRA
¬CINE.Ciclo Nova York  no
cine. Proxéctase Un día en Nova
York, filme de S. Donen e Gene
Kelly que conta o acontecido nun
día de permiso para tres mariñeiros,
despois de que o seu barco botara
áncoras no porto de Nova York . O
martes 26 ás 20:00 na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬CINE.As aventuras de
Bongo, Mickey e as fabas
máxicas. Filme clásico de Dis-
ney, de Jack Kinney, Hamilton
Luske e William Morgan (1947), o
sábado 23, ás 18:00 na Sede Fun-
dación Caixa Galicia Pontevedra.
¬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. Domin-
gos e festivos: 12:00 h. a 14:00 h. Na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Lancôme con grelos.
Unha exposición con oito mozos ar-
tistas galegos de diferentes promo-
cións da Facultade de Belas Artes de
Pontevedra . Na Sala X do Campus
de Pontevedra.
¬MUSICA. Silvia Penide. Actua-
ción da artista coruñesa este xoves
21, en horario non facilitado,no Café
Moderno.
¬MUSICA. Los Cassanovas. Ac-
tuación o venres 22, ás 23:00, en-
trada 4 euros, na Sala Karma.
¬MUSICA. Ophiussa. Actuación de
folk o venres 22, ás 23:00, na Casa do
Coto.
¬MUSICA. Dismal. Actúa este sá-
bado 23, ás 23:00, entrada 5 euros,
na Sala Karma.
¬TEATRO. A mirada de Pier. Re-
presentada pola compalñía Nut
Teatro, estará en escena o xoves
21, ás 21:00 no Auditorio Municipal
Pazo da Cultura.

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. El Cubo. Un directo
no que se mestura a forza do seu
sonido con proxeccións e altas
doses de creatividade son os si-
nais de identidade desta banda
do Porriño formada por dúas pa-
rellas de irmáns. O venres 22, ás
23:00, entradas a 4 e 5 euros, 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.

SADA
¬TEATRO. As últimas lúas. Obra re-
presentada pola compañíaLagarta
Lagarta. O domingo 24, ás 20.00, na
Casa da Cultura Pintor Lloréns.

SAN CIBRAO
¬TEATRO. Andy Warhol. 18 obras
do artista novayorkino. Aberto de

11.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00, excepto

domingos pola tarde e luns. Até o 14 de

marzo, no Museo Provincial do Mar.

SANTIAGO
¬ CINE.Manhattan. Unha crónica
sentimental de Woody Allen sobre
as relacións de parella, a fidelidade,

GUIEIRO.51.

Espectáculo representado polo
grupo Teatro do Atlantico, o ven-
res 22 ás 22.00 no Teatro Coliseo No-
ela.

OLEIROS
¬TEATRO. Margar no pazo do
tempo. Obra que representa o
grupo Sarabela Teatro. O sábado
23, ás 20.30, no Auditorio Gabriel
García Máerquez.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO.As últimas lúas. Obra
que trae a compañía Lagarta La-
garta.Este sábado 23, ás 20.30 no
Teatro de Beneficiencia.

OURENSE
¬CINE. 11 de setembro.
11’09’’01é un filme colectivo com-
posto por 11 curtametraxes, dirixi-
das por 11 realizadores de moi dis-
tintas cinematografías cunha
mesma inspiración común: os
acontecementos do 11-S de 2001
en Nova York e as súas consecuen-
cias. O martes 26 ás 20:00 na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Polar Express. Filme de
de Robert  Zemeckis(2004), para as
tardes de lecer dos cativos, o sá-
bado 23, ás 18:00, no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.
¬EXPO. O espello cotián. No-
vas incorporacións da Co-
lección Caixa Galicia. O Centro
Cultural Deputación de Ourense
acolle esta mostra’, unha escolma
de obras centradas na representa-
ción da figura humana, propo-
ñendo unha serie de temas que se
relacionan co retrato ou a propia
identidade. Poderemos visitala até
o 24 de febreiro.

os problemas existenciais, a cultura
egoísta e compracente, todo isto
expresado a través de longos pla-
nos secuencia e diálogos neuróti-
cos, cheos de enxeño e vivacidade.
O luns 25, ás 20:30, no Centro Caixa
Galicia.
¬CINE.O carrusel máxico.Filme
de animación para os pequenos/as,
o sábado 23, ás 18:00 na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. De ábacos a computa-
dores. Mostra didáctica que nos
aproxima a este proceso evolutivo
desde os sistemas de cálculo das cul-
turas primitivas até a aparición da in-
formática. Até o 23 de marzo, na
Igrexa da Universidade.
¬EXPO. Cambio climático. Ex-
posición sobre o cambio climático
"O noso mundo, o noso futuro, a
nosa opción",  organizada pola con-

cellaría de Medio Ambiente.Pode-
rase visitar até o 29 de Febreiro no
Centro Social e Xuvenil do Ensanche . 
¬EXPO. Lucrecio Oteiza. Exposi-
ción deste pintor navarro, até o 7
de marzo na Galería Sol e
Bartolomé, Rúa San Francisco, 30.
¬EXPO. Diana 08. Exposición co-
lectiva de artistas que teñen cola-
borado coa sala, como unha pro-
posta alternativa e irónica, e para-
lela, aos ditados de ARCO. Até o 23
de marzo na sala Espacio 48.
¬EXPO. Lodeiro. Mostra anto-
lóxica. Pinturas do pintor vigués
Xosé Tomé Lodeiro (1930-1996).
Até o 24 de febreiro no CGAC, Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea.
¬EXPO.Susan Philipsz. Insta-
lacións sonoras. Até o 30 de
marzo, no Centro Galego de Arte
Contemporánea.

Ruta de sendeirismo "A me-
moria do lobo" no concello de
Cotobade. Foxo do Lobo: Elemen-
to etnográfico que tiña como fina-
lidade darlle caza ó lobo no pasa-
do. Lonxitude:10,5KM. Dura-
ción:3H e 30 .́ 

Ruta de sendeirismo Subida
ao Monte da Louseira. Neda

Información: 981 390 233

Rutas dominicais pola Ri-
beira Sacra. Organiza: Castellun
- Vía Luci. Sober.

Tfno.: 629 208 917.

Visitas guiadas polos paraxes
protexidos dos Ancares.

Organiza: Consellería de Medio
Ambiente .
Tfno.: 981 371 660

Ruta da auga, de San Alberte e
Pardiñas (20 Km.). Organiza: Con-

cello de Guitiriz. 
Información: 982 370109 
turismo@concellodeguitiriz.com.

Visitas guiadas ao Casco
Histórico de Allariz e Par-
que Etnográfico do Río Arnoia:
Museo do Coiro, Museo do Teci-
do, Muíño do Burato, Museo Ga-
lego do Xoguete.
Información REATUR, S.A.· Tfno.:
988 442 006

Museo etnográfico da Funda-
ción Neira Vilas.Reune trebellos
de labranza e tradicionais.Pódese
visitar de luns a sábado de 18:00 a
20:00, ao igual que a biblioteca. 
En Gres (Vila de Cruces).

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

¬ DE PASEO

Quere saber máis?                                        anosaterra.com ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Casa Museo da Fundación Neira Vilas.

Carlos Blanco actúa en Ourense.

A mirada de Pier de Nut Teatro.

Exposición de ilustracións de Xosé

Tomás sobre un libro de Vázquez Pin-

tor, en Santiago.
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¬EXPO.Ficcións analóxicas: vi-
deocreación en Galicia nos
anos 80. Videocreacións de auto-
res galegos como Xavier Villa-
verde ou Antón Reixa. Até o 27 de
abril, no Centro Galego de Arte Con-
temporánea (CGAC).
¬EXPO. Fundación Granell. 
Danza da Terra. Arte africana (zona
subsahariana). 
In Situ:Santi Jiménez_Sen a menor
idea. Até mediados de febreiro. Es-
pazo In Situ.
¬EXPO. V Premio Auditorio de
Galicia para Novos Artistas
2007. Até o 24 de febreiro., no Audi-
torio de Galicia.
¬EXPO. O robot que tiña medo
dos nenos. O neno que tiña
medo dos robots. Exposición
sobre o libro homónimo, de Miguel
Vázquez Freire e ilustrado por
Xosé Tomás, até o 29 de febreiro, na
Biblioteca Caixa Galicia.
¬EXPO.Jannis Kounellis. A obra
máis recente do autor italiano de
orixe grega. A mostra presenta unha
obra recentemente acabada na pro-

Teatro, este venres 22, ás 22:00,  sá-
bado 23 á mesma hora, e domingo
24 ás 20:30, na Sala Nasa.

SANXENXO
¬TEATRO.Non é tan fácil. Espec-
táculo representado polo grupo
Malasombra, o sábado 23 ás
21.30 no Pazo Emilia Pardo Bazán

SERRA DE OUTES
¬MÚSICA. Brothers in Band.
Banda tributo a Dire Straits y Mark
Knofler . O sábado 23 ás 22:00, no
Café Concerto Antano.

SOUTOMAIOR
¬EXPO. Xente no camiño. Ex-
posición de pinturas de Alfredo
Erias, que permanecerá aberta até
o 30 de abril. No Parador e castelo
de Soutomaior.

TUI
¬TEATRO.O avaro. Versión do clá-
sico de Moliere por Teatro
Galileo, este venres 22 ás 21.00  no
Teatro Municipal Área Panorámica.

¬TEATRO.Valdemuller. Produ-
ción do CDG, que mestura títeres
con actorers reais, o mércores 27,
ás 11:00, en función escolar, no Tea-
tro Municipal Área Panorámica.
¬EXPO. Yoshiro Tachibana.
Exposición do pintor xaponés, até
o 9 de marzo, na galería de arte
Trisquel e Medulio.

VIGO
¬ACTIVIDADES. Paraisos natu-
rais.  Os obradoiros creativos do
MARCO ofrecen a posibilidade de
combinar sensibilización sobre o
medio ambiente e educación artís-
tica para os máis novos a través de
actividades nas que a reciclaxe é o
elemento fundamental. Até o 26 de
abril. Horario: sábados de 12.00 a
14.00. Laboratorio das Artes (1º an-
dar), MARCO. 
¬CINE. West Side Story.Esta pelí-
cula reinterpreta o mito shakespea-
riano de Romeo e Xulieta, mais con
notas contemporáneas que debu-
xan a situación social americana, o
racismo, as bandas xuvenís ou a in-

pia cidade compostelá, onde o ar-
tista estivo traballando nos últimos
días para montar o que poderemos
observar até o 6 de abril, un particu-
lar universo creativo posto á nosa
disposición. Até o 6 de abril na Sede
Fundación Caixa Galicia. O mércores
27, ás 20:00 proxéctase a videocrea-
ción Atto unico di Jannis Kounellis,
no mesmo lugar da exposición.
¬MÚSICA. Baldo Martínez
Grupo. O prestixioso jazzista fe-
rrolá presenta os temas do seu disco
“Projecto Minho”, donde integra te-
mas populares en clave de Jazz, en-
tre eles unha versión do noso
Himno. O xoves 21, ás 21:00 no Tea-
tro Principal.
¬MÚSICA. Festival Sinsal.Prose-
gue esta mostra de músicas menos
convencionais, na súa Estación de In-
verno, con Michael Girae (r),(EUA /
Italia).Este sábado 23 ás 22.00 ,
prezo: 10 €, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Diego Paké. Un vir-
tuoso cantautor que acompañado
da súa banda fusiona pop, rumba e
flamenco cun estilo propio. O ven-

res 22, ás 22:00 (entrada 8 euros) no
Club Dado Dadá (Rúa Alfredo Bra-
ñas) .
¬TEATRO.Four Walls (encon-
trando a Cage). Pola compañía
Music-Walk . Este mércores 27, ás
21.00 no Teatro Principal.
¬TEATRO.A mirada de Pier. Re-
presentación pola compañía Nut
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Concurso de documentais 
Play-Avid.Doc
Unha vez máis, e dado o éxito de convocato-
rias anteriores, Avid volve organizar conxun-
tamente con Play-Doc o Maratón Play-
Avid.doc cuxo obxectivo non é outro que for-
mar e promocionar aos novos talentos
audiovisuais.
Este concurso levarase a cabo no marco do
Festival Internacional de Documentais de Tui,
que se celebrará do 12 ao 16 de marzo.
Do mesmo xeito que nas pasadas edicións
do festival, os participantes seleccionados
terán que plasmar toda a súa capacidade
creativa na realización dun curto docu-
mental que rodarán integramente en Tui
durante a súa estancia na cidade. Pero
amais, e como novidade este ano, todos os
concursantes deste "Maratón" asistirán a
clases de orientación específica sobre pre-
producción, fotografía e edición, imparti-
das por unha serie de profesionais do me-
dio. Os participantes poderán fortalecer
deste xeito os seus coñecementos e expec-
tativas da man de expertos do mundo au-
diovisual e levar á práctica o aprendido.
Outro dos obxectivos de Play-Doc e Avid con
este curso é, amais de achegar oportunida-
des para a formación, facilitar a estes novos
creadores a realización das súas longametra-
xes documentais. Este foi o caso, por exem-
plo, de FRONTEIRAS, do director Ruben Par-
diñas, que se presentou na edición pasada do
festival e que obtivo un exitoso percorrido
noutros certames.
A convocatoria para todos aqueles que dese-
xen participar neste edición do Maratón Play-
Avid.doc continúa aberta.  As súas bases pó-

dense consultar na web do festival internacio-
nal de documentais:  www.play-doc.com.

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.
Todos os grupos de xoves que desexen parti-
cipar 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 con-
dutor dos contidos que integren a gravación.
pontenasondas@pontenasondas.org

Premio xornalístico 
Xosé  Aurelio Carracedo
- Poderán optar a este premio tódolos profe-
sionais ou colaboradores habituais que exer-
zan o seu labor en medios de comunicación
escritos ou audiovisuais, en calquera das súas
modalidades.
-A dotación do premio será de oito mil euros
(8.000 euros), que se distribuirán do seguinte
xeito:
• Un primeiro premio dotado con cinco mil
euros (5.000 euros).
• Un segundo premio dotado con tres mil eu-
ros (3.000 euros).
-As propostas para optar ó premio poderán
ser, indistintamente, presentadas polos pro-
pios interesados, pola dirección do medio no
que foron publicados, por institucións, aso-

ciacións, colectivos, persoas individuais ou
polo propio xurado.
-Os traballos ou conxuntos de traballos -grá-
ficos, escritos ou audiovisuais- que participen
no concurso terán que estar publicados en
medios de comunicación galegos ou referi-
dos a Galicia, entre o día 1 de xaneiro de 2007
e o día 31 de decembro de 2007.
-O prazo de recepción de propostas e pre-
sentación de traballos pecharase o día 1 de
marzo de 2008. (Día Internacional da Liber-
dade de Prensa).
-Os traballos remitiranse á Deputación de
Ourense -Rúa do Progreso, 32- baixo o epí-
grafe de Premio de Periodismo “Xosé Aurelio
Carracedo”.
http://www.centroculturaldeourense.com/

IV Concurso fotográfico 
O Pracer de Ler no Porriño
Co gallo da celebración do Día do Libro do 23
de Abril de 2008, a Biblioteca Municipal do
Porriño convoca este concurso de fotografía,
que ten como obxecto a promoción da lec-
tura e a dinamización da referida festividade.
A temática das fotografías a presentar ten
que versar sobre calquera aspecto relacio-
nado co mundo da literatura, da lectura ou
do libro, primando a idea que emana do pro-
pio nome do concurso, O pracer de ler.

Poderán participar no concurso tódolas per-
soas que o desexen, sen diferenciación de
idades, e co número de fotografías que
achen oportuno. As fotografías presentadas
poderán ser en cor ou branco e negro, de cal-
quera tamaño, mais sempre nun soporte fí-
sico. 
As obras deberán ser orixinais, inéditas, e non
ter sido premiadas nin recoñecidas ou selec-
cionadas noutros certames. Asemade, debe-
rán estar libres de dereitos que poidan posuír
terceiros.
As fotografías débense adxuntar nun sobre,
con lema e sobre adxunto cos datos. 
As fotografías débense entregar nas oficinas
da Biblioteca Municipal, aberto de luns a ven-
res en horario de 9:00 a 21:00 horas (Rúa Do-
mingo Bueno nº9, 36400. O Porriño). O prazo
de entrega remata o venres 11 de Abril ás
21:00 horas.O Xurado, composto por mem-
bros do Departamento de Cultura do Conce-
llo do Porriño, concederá un único premio de
600 €. No caso de que a gañadora ou gaña-
dor sexa menor de idade, trocarase o premio
en metálico por un agasallo (cámara dixital
e/ou material fotográfico) dun valor similar.
As bases completas do concurso pódense
consultar na web www.centroculturalpo-
rrino.com , para calquera dúbida chamar ao
Centro Cultural Municipal (986 337 624).

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Montaxe de Jannis Kounellis.

Concurso de video documentais Play-Avid.doc.

Exposición de debuxos de Fernando
Lois "Frealaf", até o 4 de marzo no
Punto Xove de Vigo.

guieiro 1299.qxd  19/2/08  22:11  Página 6



tándoa, no que xa contara Fernán
Gómez no seu filme. Entra na súa
4ª semana en cartel, até o 23 de
marzo, entrada a 12 euros e hora-
rios: venres e sábados ás 21:00 e
domingos ás 20:00. No Teatro Arte
Livre, rúa Vázquez Varela, 19.

VILAGARCÍA
¬TEATRO.Kamikaze.Obra a cargo
do grupo Pistacatro Productora de
Soños, o venres 22 no Auditorio Mu-
nicipal.
¬TEATRO.Ó son das cousas.
Obraque representa o grupo Sa-
pristi, o sábado 23 no Auditorio Mu-
nicipal.

con bandas de Oporto e de Vigo. A
entrada custa 5 euros. O venres 22,
ás 22:00 na Sala Anoeta.
¬MÚSICA. Lethal Vice + Dr.
Bourbon + Aquelarre.Trash e
Metal con tres bandas da cidade. A
entrada custa 4 euros. O sábado
23, ás 22:00, na Sala Anoeta.
¬MÚSICA. La Casa azul. Grupo
barcelonés de indie-pop, actúan
este sábado 23, ás 23:00, con entra-
das a 15 e 18 euros, na Sala Breo-
gain(Estrada de Camposancos 113).
¬MÚSICA. Diego Paké. Un vir-
tuoso cantautor que acompa-
ñado da súa banda fusiona pop,
rumba e flamenco cun estilo pro-

pio. Ofrece cancións que el de-
nomina como “rumba rock”,
“funky de Cádiz”,“fandangos
campesinos” ou “blues por sole-
ares”. O xoves 21, ás 22:30 (en-
trada 5 euros), na Sala Contra-
bajo (Rúa Venezuela).
¬TEATRO.Segredos dun Mago.
PorChrystyan Magic.O sábado 23 ,
ás 18:00 no Auditorio Municipal. 

¬TEATRO.Aurora Rodríguez e
a súa filla Hildegart. Obra re-
presentada polo grupo Arte
Livre, sobre texto de Marga Do-
val, sobre a ferrolana que criou
unha “superfilla” e acabou ma-

migración na mesma cidade de
Nova York.  10 Óscar para este formi-
dable traballo dos directores Robert
Wise e Jerome Robbins. O martes 26,
ás 18:00  (Versión dobrada) e 20:30
(V.O.S) no Centro Sociocultural Fun-
dación Caixa Galicia
¬CINE. Mariposas do Mekong .
Un documental que nos descobre a
realidade dunhas mozas camboxa-
nas obrigadas a exercer a prostitu-
ción. Veasna, unha rapaza de 16
anos, é a protagonista do documen-
tal, dirixido por Pedro Barbadillo e
Carlos Ayuso. O mércores 27, ás
20:00, no Centro Sociocultural Funda-
ción Caixa Galicia.
¬CINE. Kirikú e a bruxa . Outro
dos filmes que integran o ciclo de ci-
nema infantil ‘Tardes de lecer: viaxes,
retos e aventuras’ que a Fundación
Caixa Galicia propón aos pequechos
para aproveitar as tardes cos mello-
res compañeiros de xogos. O sá-
bado 23, ás 18:00, no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia Vigo.
¬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 So-
cial Caixanova.
¬EXPO. Fernando Lois "Frea-
laf". Debuxos deste autor expostos
até o 4 de marzo no Punto Xove, R/
López de Neira nº 27.
¬EXPO.  Laboratorio de estilos.
Bodegóns e naturezas mortas de
Pablo Picasso. Remata este 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 ho-
ras. Entrada libre .
¬EXPO. Tránsito. Trátase de 18 fo-
tografías e un mural de 80 fotos en
branco e negro e cor de lugares di-
versos que van desde Berlín a Túnez,
pasando por Fisterra. Obras dos fo-
tógrafos Xoán Fernández Collazo,
Chus Cuerdo, Benito Aguilar e Ton

Gutiérrez. Até finais de mes, no
Mercado do Progreso de Vigo (r/ Pro-
greso s/n).
¬EXPO.  Denisa Curte. Exposi-
ción de escultura desta rumana
nada en Timisoara en 1979. Na Ga-
lería de Arte Contemporánea María
Prego, Luis Taboada 21 2º Iz.
¬MÚSICA.Javier Soto & Pedro
Díaz. Actuación este xoves 21, ás
22:30,  con entrada Gratuita, en La
Pecera.
¬MÚSICA. Motociclón + The
Tora Tigers.  Actuación destes
grupos o xoves 21, na sala La
Iguana Club.

¬MÚSICA. El Sombrero del
abuelo + El Tolo.  Os madrile-
ños El Sombrero del abuelo traen
o seu son aflamencado, rumba e
reggae. Os vigueses El Tolo tamén
achegan a súa fusión de rock e
reggae. A entrada custa 5 euros. O
xoves 21, ás 22:30 , en La Fábrica
de Chocolate Club. 
¬MÚSICA. All against the
world + Saldos Arias + Nois-
hock + Dead Romeo . Con-
certo de Hardcore e Metalcore

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis ?                                       anosaterra.com

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

tado 1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223

101, ou por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir

unha foto relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e

dimensións moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
Antonio Murado, expón a súa obra

en Vigo e Pontevedra. (Díptico)

ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008

Unha das fotografías da exposición Tránsitos, en Vigo.

� 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

� Busco traxe de galego
para nenos de 6 e 7 anos.
Urxe. 964226853

� Gustaríache ter un alber-
gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santia-
go? Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaura-
do. Chama e informámoste. 
609 641 720. Ismael Pardo.

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

�  Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de senti-
mento nacionalista, para ami-
zade e o que xurda.
666730096

�  Véndense móbeis e ma-
quinaria de café en bo estado
(só tres anos de uso). 
Teléfono 986438339

� Véndese contrabaixo semi-
novo con funda e arcos francés
e alemán. Chamar ao:
619 218966.

� Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibilida-
de, residente en Galicia, para
coñecerse e posible relación.
Escribir ao correo electrónico:
riasbaixas2007@yahoo.es

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

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

� Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os
Ventos". 
Tel. 981 35 09 52.  A partir de
21.00 horas (Uxío).

� Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.

� Ecoturismo na Serra do
Suído
www.fotorural.com/porto-
martino
Tlfno.  667 75 57 45

� Arréndase unha casa no
Porto do Cabo (Cedeira) to-
do o ano non sendo nos me-
ses de xullo e agosto. 
Telf. 676 727 518.

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

� Busco piso Cangas e Vi-
go. Funcionario, busco piso
en aluguer, mínimo 2 dormi-
torios e calefacción.Cangas e
Vigo. Urxe. Telf: 658194022

� Alúgase apartamento en
Ribadeo. Meses xullo e
agosto. 676 72 75 18.

� Vendo Enciclopedia Ga-
lega Universal. Telf. 653 928
083.

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

� Solar de 7.854 m2 en Ba-
rreiros, a 5 quilómetros da
praia. A venda.
Teléfono 982144112

� 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.

Ciclo de cine infantil nas tardes dos sábados.
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Xosé Valiñas
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EN CARTEL.

Nun mundo libre…
Dirixe: Ken Loach.
Intérpretes: Kierston Warieg, Ju-
liet Ellis.
Drama. Reino Unido, 2007 

O último Loach recupera o es-
pírito combativo cotián de A
Cuadrilla, O meu nome é Joe
ou Doces dezaseis. Logo do
fresco histórico de O vento
que sacode o orxo Loach re-
gresa ás rúas co seu libretista
Paul Laverty para analizar as
claudicacións morais ás que
obriga o mercado laboral nas
sociedades da opulencia.Algo
así como a versión Loach de O
Método Grönholm con todo o
vitriolo da súa ollada crítica.

Luz silenciosa
Dirixe: Carlos Reygadas.
Intérpretes: Cornelio Wall Fehr,
Miriam Toews.
Drama. México, 2007

Co mesmo ritmo lento pero
seguro dos seus filmes, o mexi-
cano Reygadas segue a avan-
zar cara á canonización auto-
ral. Logo de Batalla no ceo e
Xapón os seus incondicionais

CINE,TV,DVD.54.

–os escépticos que aínda con-
serven un mínimo instinto de
curiosidade tamén lle debe-
rían botar o dente– teñen
unha nova cita co hermetismo
luminoso deste retrato ento-
molóxico da vida e dos confli-
tos relixiosos e sexuais nunha
comunidade menonita do
norte de México. Entre o Dre-
yer trascendetal e as esculturas
con tempo e luz de Tarkovski.
Hai que o acusa de facer un re-
make encuberto de A palabra.

A guerra
de Charlie Wilson
Dirixe: Mike Nichols.
Intérpretes: Tom Hanks, Julia
Roberts, Philip Seymour
Hoffman.
Drama. EE UU, 2007 

O director d’O graduado e Quen
lle teme a Virgina Woolf?adapta
unha vitriólica crónica sobre as
manobras e intrigas da CIA na
Guerra de Afganistán, na dos so-
viéticos e dos muiaidíns, todo
enfocado nas figuras dun excén-
trico congresista, un atípico
axente secreto e unha multimi-
llonaria de furibundo patrio-
tismo e ansias aventureiras, ba-
seado en feitos reais. Por des-
graza, Nichols hai xa moito que

Loach entre Juliet Ellis [esquerda] e Kierston Wareing.   STEFANO RELLANDINI / REUTERS

Fotograma de Luz silenciosa.

se amoldou aos estándares
hollywoodianos máis descafei-
nados. Mágoa que non a dirixise
o Joe Dante televisivo de Second
Civil Warou mesmo dos capítu-
los de Masters of Horrors, iso si
que é sarcasmo político do bo.

O neno de Marte
Dirixe: Menno Meyjes.
Intérpretes: John Cusack,
Amanda Peet.
Comedia romántica. EE UU, 2007 

Cusack nun rol á súa medida,
o dun escritor de novelas de
ciencia ficción metido a pai
adoptivo dun neno asocial
con arrebatos de terríbel luci-
dez convencido de ser
oriúndo de Marte. Dirixe o
holandés Menno Meyjes,
outrora guionista de cabe-
ceira de Spielberg –A
cor púpura, O im-
perio do Sol, A úl-
tima cruzada– e
máis recente-
mente res-

ponsábel de converter a
Adrien Brody en Manolete.

DVD.ALUGUER.
Redacted
Dirixe: Brian de Palma.
Intérpretes: Kel O’Neill, Izzy Díaz.
Drama bélico. EE UU, 2007 

De Palma dialoga coa súa pro-
pia filmografía a conta da gue-
rra do Irak. 18 anos despois de
meter en cintura a Sean Penn e
a Michael J. Fox na estupenda
Corazóns de ferro monta este
remakeencuberto cambiando
Vietnam polo deserto e a na-
rración clásica polo discurso
postmoderno, ás veces un
tanto cargante. Combina o ton
documental co ficticio, as fil-
macións profesionais cos ví-
deos caseiros, gravacións tele-
visivas e citas a Youtube para
dar maior sensaciópn de ve-
rismo. Non chega ás excelen-
cias de A batalla de Hadiza na
redifinición dos esquemas do
xénero bélico pero resulta,
cando menos, esperanzador
na filmografía dun cineasta,
outrora innovador, que ulti-
mamente an-
daba despis-
tado.

DVD. VENDA.
O gran McGinty 
Dirixe: Preston Sturges.
Intérpretes: Brian Donlevy,
Muriel Angelus.
Comedia. EE UU, 1940 

Sherlock Home Video prose-
gue a encomiábel campaña de
arqueoloxía cinéfila na era dou-
rada da comedia americana. A
obra de Sturges, até hai ben
pouco practicamente inaccesí-
bel, complétase coa reedición
da súa opera prima. Un filme
co que o director de As viaxes
de Sullivanobtivo o oscar como
guionista. Aprendeuno todo de
Mitchel Leiden (o próximo
grande esquecido a recuperar)
e foi o único herdeiro de Ernst
Lubitsch, mesmo por riba do
irrepetíbel Billy Wilder. Come-
dia frenética sobre as peripe-
cias dun pillabán contratado
por un grupo de cidadáns bem-
pensantes pouco escrupulosos
para amañar unha fraude elec-
toral en plena Depresión. 

TV.
A noite dos xenerais
Dirixe: Anatole Litvak.
Intérpretes: Omar Shariff, Peter
O’Toole.
Intriga. EE UU, 1966

TVG. Venres 22 de febreiro, 00h40.

Non se deixen enganar polo
seu aspecto de superprodu-
ción ao uso da época. Shariff,
O’Toole, música de Maurice
Jarre, a Segunda Guerra Mun-
dial… non se fíen da mala
prensa que lle dan os críticos.
Unha deliciosa intriga criminal
ambientada no bando nazi
cun quen-é-quen do Holly-
wood vestido co uniforme da
Wehrmacht e un soterrado 

sentido da
ironía.�

Tom Hanks e Julia Roberts en A guerra de Charlie Wilson.

John Cusack en O neno de Marte.

Fotograma

de Redacted.

54 cine,tv,dvd.qxd  20/2/08  13:00  Página 2



ANOSATERRA
21-27 DE FEBREIRO DE 2008 PASATEMPOS.55.

S
O

P
A

 D
E

 L
E

T
R

A
S

S
U

D
O

K
U

C
R

U
C

IG
R

A
M

A
  

A
U

T
O

D
E

F
IN

ID
O

CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO

SOPA DE LETRAS

Gonzalo Vilas

SOLUCIÓNS

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de grandes compo-
sitores de música clásica.

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

SUDOKU

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

1    

2   

3   

4    

5     

6   

7   

8     

9  

10 

11 

12  

13 

14  

15

Horizontais:

1- Sur. 2- Interxección onomatopeica, que expresa abo-

rrecemento, alivio, etc.... 3- Emperador dos antigos persas.

4- Palabra inglesa que aquí usamos para falar da alta

sociedade. Primeira palabra do actual nome de Ceilán. 5-

Tela impermeábel, en plural.  6- Gorro beréber. Nome de

varón, equivalente a Yves e a Evo. Real Academia Españo-

la. 7- Tíroa con forza. Cada un dos tempos dun combate

de boxeo. 8- Prenda de muller típica da India. Palabra

usada como interxección para dar vítores.  9- Capital das

mil e unha noites, hoxe dos mil pesadelos. Tumor malig-

no da cabeza. 10- Carnet de identidade. Pronome femini-

no de terceira persoa. Abreviatura de “brother”.  11- Fenó-

meno consistente en que un fonema teña dúas ou máis

realizacións condicionadas polo contexto. 12- “Eso”, nou-

tra forma. A vila máis “rápida” de Galiza.  13- Nome comer-

cial dunha fibra téxtil sintética de policrilato. 14- Siglas do

ácido ribonucleico. 15- Símbolo químico do Uranio.

Verticais:

1- Xofre.  2- Sindicato vasco.  3- Faradio, en inglés. 4- Boa,

de boas consecuencias.  5- Estilo musical ligado, no inicio,

aos intérpretes negros. Capital de Timor Leste.  6- O artigo

“o”, en alemán. “.... dos Ríos”, concello galego. Segundo o

acento, plantígrado ou parte dun esquelete. 7- Nación,

país, nun senso figurado e afectivo. Tardanza.  8- Ponto

cardinal. Asociación de Veciños. Segunda forma do artigo

determinado, masculino singular, de uso enclítico. Protes-

tada lei universitaria. 9- Fírgoa, pequeno espazo entre

dúas cousas non axustadas de todo. Xuiz omnipotente e

omnipresente. 10- Taxa aos coches aparcados en certas

zonas.  Nota musical. Admirador case fanático dun artista.

11- En Francia, Institut National de la Recherche Agronomi-

que. Ave acuática de longo peteiro, adorada polos antigos

exipcios. 12- Illa galega, na ría de Pontevedra. 13- Raíz ou

vocábulo do que procede outro ou outros. 14- Ovo dun

peixe. 15- Símbolo do Amperio.
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Eva Estévez
DDee  oonnddee  éé  vvoosstteeddee??
Son de Santa María de Arcos,
que é un lugar tan pequeniño
que non sae nin nos mapas.
Por iso digo que son do Car-
balliño que está a un quiló-
metro. 
CCoonnssiiddeerraassee  ppoollbbeeiirraa  pprrooffeessiioo--
nnaall??
De toda a vida. Non sei facer
outra cousa. Son a terceira xe-
ración. Na miña familia os
meu fillos tamén o son.
DDee  qquueenn  aapprreennddeeuu??  
Dos meus pais principalmente. 
CCoommoo  ssee  cchhaammaa  aa  ssúúaa  eemm--
pprreessaa??
Pulperías Aurora e hijos.
OOnnddee  ttrraabbaallllaann??
Por toda Galiza e España, en
Caracas... En todas partes.
Imos onde nos chamen.
TTeeññeenn  pprreevviissttoo  aallggúúnn  eennccaarrggoo
ccoommoo  iirr  aass  oolliimmppiiaaddaass??
A Pekín non, pero a Zaragoza á
Expo si.
EEssttáá  ccoonntteennttaa  ccoo  pprreemmiioo??
Estou. Aínda que non me de-
ran o premio, con tal de ter un
diploma por vir participar...
ÉÉ  oo  pprriimmeeiirroo  pprreemmiioo  qquuee  ggaaññaa??
Non. Teño varios. Teño unha
vitrina chea de cousas, de con-
decoracións, premios e deta-
lles na casa.
SSuubbiirráá  oo  pprreezzoo  ddaass  rraacciióónnss  aaoo
oobbtteerr  eessttee  pprreemmiioo  ddee  ttaannttaa
ssoonnaa??
A ración por Ourense costa a 6
euros soamente.
QQuuee  rreecceeiittaa  uuttiilliizzaa??
Auga fervendo, que o polbo

Laura Caveiro

Hai algún tempo, unhas
cantas lúas de varias esta-

cións, houbo dúas novidades
que me semellaron facerme res-
pirar aire fresco. Non lembro en
que orde apareceron, de seguro
que canda a espiritualidade
oriental, pero foron un libro por
unha banda, e unha noticia da
Asociación de Escritores en Lin-
gua Galega pola outra.
O libro era o ensaio Arte e parte,
de Xurxo Borrazás, editado por
Galaxia. Sería a intelixencia, sería
o humor, sería a valentía desas
páxinas... O caso é que dende
que o lin xa non me abafan nin a
pedantería, nin a naturalidade,
nin o anverso, nin o reverso, nin
o postureo literario, nin a sinxe-
leza, nin a terra, nin o ceo, nin os
editores, nin os premios litera-
rios, nin a sombra, nin a luz, nin
ningunha outra manifestación
literaria ou extraliteraria do ying
e do yang.
A outra novidade era que a sec-
ción de Crítica Literaria da Aso-
ciación de Escritores en Lingua
Galega comezaba a súa andaina.
Traballaron, como ensina a filo-
sofía chinesa, mirando cara a
adiante, entre a choiva e o sol,
entre o brando e o duro, entre o
frío e o quente, coa confianza de
rematar algún día coa invisibili-
dade dun labor non sempre va-
lorado. A súa primeira activi-
dade foi a celebración dunha
xornada, en setembro do 2007
en Santiago, sobre a crítica litera-
ria, que lles serviu para darse a
coñecer, como punto do que se
parte ata o cumio que se desexa
acadar, como toma de contacto,
e para darlle pulo á
crítica literaria na
Galiza. Que
sexa por moi-
tas lúas de
mil esta-
c i ó n s
máis.�
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María Xosé Queizán

N’A Nosa Terra 1295 vi-
mos unha foto de 1924
onde as galegas usaban

pano. Para a relixión as mulleres
son fonte de pecado e obsceni-
dade. Cumpría tapalas e cubrir-
lles os escandalosos cabelos. Na

miña infancia, as mulleres que
viñan da aldea ou da bisbarra
usaban pano, maiormente ne-
gro porque sempre levaban

loito. As galegas foron tirando o
pano a medida que medraron
as cidades e se modernizaron. E
as cidadás deixaron de usar veo,
obrigatorio para entrar nas igre-
xas. E agora, a maioría nin entra.
Esta evolución sería a normal
para as árabes de non ser que o

petróleo puxo farrucos os seño-
res da guerra que opuxeron o
poder patriarcal, a relixión e os
costumes contra os infieis. O
veo é unha bandeira, unha
identidade que elas tamén rei-
vindican. Prohibilo pode ser
contraproducente.�
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O PETRO-VEO

Polbeira de Santa María de Arcos, Aurora Baranda segue de feira en feira a dar de comer. Neta, filla e nai de
polbeiros, proclamouse recentemente vencedora do concurso do Fórum Gastronómico de Santiago.
Ao longo da súa traxectoria viu comer a ración de polbo incluso con coitelo, garfo e unhas pingas de limón.
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As escolas
de fundación en Galiza.
Unha necesidade social de
alfabetización

Luís Obelleiro Piñón

A privatización
da empresa pública española.
Repercusións
na economía galega

Mª del Carmen Sánchez Carreira
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Aurora Baranda
‘O polbo á feira non ten que envexarlle á cociña de vangarda’

ferva 20 minutiños e outros 20
no mínimo para que repouse e
sanseacabou. 
NNoonn  aassuussttaa  oo  aanniimmaall??
Non fai falla.
PPaarraa  ccoocceerr  qquuee  ssoonn  mmeelllloorreess,,
ooss  ppoollbbooss  mmaacchhooss  oouu  aass  ffee--
mmiiaass??
Penso que che é bo todo.

Cando o polbo é bo, é bo.
ÉÉ  mmeelllloorr  oo  ppoollbboo  ddaass  ccoossttaass  ggaa--
lleeggaass  ccaa  oo  ddoouuttrraass  zzoonnaass??
Hai épocas nas que o polbo
das nosas rías está moi bo e ou-
tras nas que está menos car-
nudo. En inverno é cando está
mellor. 
VVoosstteeddee  mmaazzaa  ooss  ppoollbbooss??

Agora xa non se mazan, conxé-
lanse. 
CCoommoo  ccoonnddiimmeennttaa??
Primeiro o sal, despois o pi-
mentón e por último o aceite,
canto máis puro mellor.
EEnnggoorrddaa??
Non. Se sopeteas o pan si. Pero
unha ración de 200 gramos de
polbo en calquera dieta cha dan.
ÉÉ  cceerrttoo  qquuee  éé  aaffrrooddiissííaaccoo??
Que rico! (risas). Non din que
as ostras tamén o son?
QQuuee  oouuttrraass  pprrooppiieeddaaddeess  tteenn  oo
ppoollbboo??
Que é un manxar. Eu xa o
quero igual que se fose ma-
risco.
NNoonn  ssee  aabbuurrrree  ddee  tteerr  ppoollbbooss
sseemmpprree  eennttrree  mmaannss??
Non me aburro nin de facelo
nin de comelo. É o meu prato
favorito.
EE  nnuunn  ssiittiioo  ttaann  rreeffiinnaaddoo  ccoommoo
aappaarreennttaa  sseerr  oo  FFóórruumm  qquuee  eess--
ppaazzoo  tteenn  uunnhhaa  ppoollbbeeiirraa  ccoommaa
vvoosstteeddee??
Está claro que o polbo á feira é
riquísimo e non ten nada que
envexarlle ás pijadasda cociña
de vangarda. 
QQuuee  éé  oo  qquuee  ffaaii  qquuee  oo  sseeuu  ppoollbboo
sseexxaa  eessppeecciiaall??
Non o sei, habería que pregun-
tarllo ao xurado.
CCaaddaa  ppoollbboo  éé  ddiiffeerreennttee??
É. Sen probalo xa se mira. Para
un concurso non vale un polbo
de mala calidade.
QQuuee  vvaaii  ffaacceerr  ccooss  mmiill  eeuurrooss  ddoo
pprreemmiioo??
Teño catro netos, algo lles mer-
carei.�
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