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O empresario do xogo
Xosé Collazo
principal beneficiado

H. Vixande
A creación dunha área indus-
trial e outra residencial na zona
de Montesalgueiro en Aranga
está a motivar un conflito so-
cial porque os veciños conside-
ran que o concello interveu en
favor do empresario do xogo
Xosé Collazo que, de ter a
maioría dos terreos, podería
beneficiarse el e prexudicar o
resto dos afectados.
O plano xeral de Aranga que
está a piques de aprobarse
contempla numerosos planos
parciais para a creación de zo-
nas industriais e residenciais e
en todos os casos o concello
optou pola vía da constitución
de xuntas de compensación
dos propietarios dos terreos
afectados de cada actuación
urbanística. Este modelo evíta-
lle á Administración intervir no
procedemento e realizar inves-
timentos, que recaen sobre os
propietarios dos terreos. Estes
últimos, por maioría, deciden
se desexan desenvolver os pla-
nos parciais.
É o caso da actuación R1, un-
ha zona residencial en Monte-
salgueiro de 45 hectáreas na
que o empresario Xosé Colla-
zo conta coa maioría da su-
perficie, aínda que hai un nú-
mero elevado de afectados. A
lei permítelle ao propietario
do 51% dos terreos organizar
o sistema de rúas e servizos,
de modo que as súas fincas
saian beneficiadas aínda que
estean peor situadas ou sexan
de calidade inferior.
Collazo tamén asegura contar
coa maioría dos terreos da zo-
na industrial da Carballoa, que
ocupa unha superficie de 250
hectáreas. Neste caso, os afec-

tados discuten a súa propieda-
de porque, afirman, unha par-
te está incluída nun monte ve-
ciñal indiviso sobre o que pode
haber cesión de dereitos de uso
pero non de posesión. No inte-
rior desa área existen varias ca-
sas que quedarían incluídas no
parque industrial, o que é mo-
tivo de polémica.
As unidades de actuación xestio-
nadas por unha xunta de com-
pensación na que os propieta-
rios da maioría da superficie te-
ñen poder de decisión sobre o
total concibíronse para os espa-
zos urbanos ou suburbanos. A
lei pretende impedir que, por ra-
zóns especulativas, un propieta-
rio minoritario paralice unha ur-
banización. Mais tamén se apli-
can no rural, aínda que os conce-
llos poden, pola súa iniciativa,
intervir a pesar da existencia de
promotores como Collazo. Isto
require un investimento maior
por parte da Administración, o
que non impide esixirlles ás in-
mobiliarias que realicen contri-
bucións económicas.
Aranga é un concello que non
chega a 3.000 habitantes e con-
ta cunha capacidade executiva
moi limitada. A necesidade de
solo industrial era unha de-
manda patente debido á proxi-
midade da A-6 e o solo residen-
cial xustifícase pola eventual
creación de emprego nos no-
vos parques previstos.
A pesar da limitada capacidade
de xestión urbanística dun
concello como Aranga, o certo
é que se trata dun municipio
que rexistra superávit pola falta
de tradición á hora de realizar
investimentos públicos. Desta
forma, non existe traída de au-
gas nin saneamento. O PSOE
explica que o déficit de servizos
débese a que a alcaldía perten-
ce ao Partido Popular, antes
Alianza Popular, desde a pri-
meira corporación democráti-
ca e está mergullado no inmo-

bilismo. Nas últimas eleccións
municipais, entre o PSOE e o
BNG sumaron máis votos que
o PP por primeira vez na histo-
ria recente, mais a lei electoral
beneficiou os populares, que
se quedaron coa maioría abso-
luta dos concelleiros.�
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Gloria Lago presidenta de Galicia

Bilingüe.

M.A. Fernán Vello

’’Nas xuntas de compensación,
os propietarios do 51%
da superficie deciden
que facer co terreo
de todos os afectados”

A Ponte Vella da Castellana e a Cruz de Santiso, en Aranga.
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Estoupa unha bomba no coche
do alcalde de Boborás. Ás once

menos vinte da mañá do martes 26

de febreiro unha bomba composta

con probabilidade de pólvora e sen

metralla, estoupou debaixo do vehí-

culo que emprega o alcalde de Bo-

borás, Cipriano Caamaño (PP).

Non se rexistraron danos persoais e

o rexedor cualificou os feitos como

unha “canallada electoral”.�
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llóns de euros. O plan de crea-
ción do centro comercial aberto,
segundo relata Cristina Cid, for-
ma parte da rehabilitación ar-
quitectónica do casco antigo e
aspira a darlle un impulso ao te-
cido empresarial e económico
da vila do Arnoia. “A través deste
convenio rehabilitamos distin-
tas vivendas do casco histórico e
adecuámolas á actividade co-
mercial de outlets a través de ad-
xudicacións”, confirma a conce-
lleira. A cambio, os propietarios
obteñen a revalorización da pro-
piedade. As concesións, en prin-
cipio por 15 anos, inclúen uns
atractivos prezos de aluguer
cunha media de 7 euros o metro

cadrado máis IVE, menos reten-
cións, dependendo do local. A
oferta inclúe baixos desde 30
metros cadrados a preto de 150.
No caso de non renovar a conce-
sión os propietarios terían que
devolver o investimento feito
cunha negociación dos prezos
regulados segundo o mercado
inmobiliario.  

DE MARTES A DOMINGO.Como lo-
calidade turística que é, Allariz
ten liberdade horaria no que a
comercios se refire. Os outlets
abren de martes a domingo,
sendo as fins de semana e festi-
vos cando maior afluencia de
público rexistran pola atractiva
relación calidade-prezo da súa
oferta. De feito, na tempada de
rebaixas a redución dos prezos
habitual, que parte dun míni-
mo do 40%, pode chegar a ser
do 80. “Hai quen se leva panta-
lóns e camisas de dez en dez”,
comenta a concelleira de Pro-
moción Económica.
Cabe subliñar o caso do outlet

de Massimo Dutti, que, une o
enfoque comercial co da inser-
ción laboral e a difusión cultu-
ral. Neste estabelecemento,
adaptado para persoas con mi-
nusvalía física e/ou sensorial,
traballan persoas con algún ti-
po de discapacidade. Distri-
buído en dous andares, este
outlet dispón da tenda e dun
centro social e cultural no que
ademais dunha biblioteca se
desenrolan exposicións e acti-
vidades abertas ao público. 
Dende a paulatina apertura das
primeiras tendas nos últimos
meses os alaricanos xa notaron
o tirón. “Vese máis afluencia de
xente e os comerciantes pensa-
mos que isto é moi positivo e
beneficioso para todos”, co-
menta Liliana Garde, presiden-
ta da Asociación de Comercian-
tes de Allariz, quen tamén des-
taca as condicións únicas que a
vila ofrece para o desenrolo dun
centro comercial aberto como o
que está empezando a súa an-
daina á beira do Arnoia.�

E. Estévez
O concello de Allariz está a su-
mar ideas para atraer visitantes.
A posta en marcha dun centro
comercial aberto no casco anti-
go empeza a dar resultados. Nes-
tes momentos funcionan cinco
dos dezanove estabelecementos
que conformarán o total do cir-
cuíto comercial deseñado para
que firmas de prestixio vendan
excedentes de fabricación e
prendas con algún defecto nos
denominados outlets. Xa en fun-
cionamento as tendas de Trini-
dad Vidueira, Massimo Dutti,
Adolfo Domínguez, Tapicerías
Gancedo e unha multimarcas
de complementos , en Semana
Santa abrirán as  de Nanos, The
Athlete´s Foot, Antonio Pernas,
Alba Conde e Top Books, esta úl-
tima adicada a libros.
“A parte vella da nosa vila é un lu-

gar privilexiado, e este centro co-
mercial aberto ven reforzar tanto
a imaxe de Allariz como o das fir-
mas que se asenten nel. Os cen-
tros outletque coñecemos están
en naves industriais situadas nas
aforas de distintas poboacións
ou cidades. Nós ofrecemos unha
posta en escena diferente, máis
sofisticada, nun casco histórico
moi atractivo, que obriga o visi-
tante a entrar na nosa vila e co-
ñecer toda a nosa oferta comer-
cial e de servizos. O obxectivo fi-
nal deste proxecto é que Allariz
sexa un centro comercial”, resu-
me Cristina Cid, concelleira de
Promoción Económica. 
Este proxecto, que naceu hai
pouco máis dun ano, é froito
dun convenio de colaboración
subscrito polo Concello de Alla-
riz e a Consellería de Vivenda cu-
xo orzamento ascende a 1,9 mi-

Abren en Allariz 19 outlets de marca
As tendas de Adolfo Domínguez [á esquerda] e Trinidad Vidueira [dereita].

Aos conceptos de feira e centro comercial
aberto, únense o de sofisticación, potenciación
do turismo e recuperación do casco histórico

’’En Semana Santa  
abrirán Nanos, The Athlete’s
Foot, Antonio Pernas, Alba
Conde e Toop Books”
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concibe Galiza como un terri-
torio con dúas comunidades
diferenciadas, con cadansúa
fala: castelán ou galego. Na es-
cola, aínda que admite a pre-
senza de alumnos galego fa-

onde hai colexios en vasco e cen-
tros en castelán”, lembrou o vi-
cepresidente de Galicia Bilingüe,
Xosé Manuel Pousada, quen ta-
mén admitiu que “o falante de
galego é máis bilingüe que o de
castelán”, de modo que a aplica-
ción do modelo levaría á coexis-

H. Vixande

O20 de febreiro cele-
brouse en Vigo un acto
organizado polo colec-

tivo Galicia Bilingüe para criti-
car o que considera a “inmer-
sión lingüística” en galego. Non
se tratou dunha conferencia
illada. A principios de mes un
autobús da asociación come-
zou un percorrido polo país que
remata a principios de marzo e
que coincide coa campaña
electoral. O PP descartou que se
trate de accións electoralistas.
Galicia Bilingüe (GB), segundo
explican os seus dirixentes,

lantes e castelán falantes nos
mesmos centros, reclama que
non compartan a mesma aula.
Para Galiza Bilingüe a escola é o
principal factor de galeguización
da sociedade e esixe que aos pais
se lles recoñeza o dereito a esco-
ller a lingua na que educan os
seus fillos, de modo que, se non o
desexan, non reciban máis cla-
ses en galego que as da materia
de lingua galega. Por esta razón,
esta organización esixe que se
derrogue a Lei de Normalización
Lingüística para dar paso a outro
modelo de ensino. “Un que xa
existe no País Vasco e Navarra,

tencia dunha comunidade bilin-
güe con outra monolingüe en
castelán.
Segundo Gloria Lago, presi-
denta de GB, a aplicación da
Lei de Normalización está a
provocar “unha imposición do
galego” e en consecuencia, re-
clama que a derroguen.
Aínda que o autobús de Galicia
Bilingüe xa percorreu moitos
concellos do país, Vigo rexistrou
de momento o acto máis multi-
tudinario e tamén o máis acci-
dentado, debido aos incidentes
provocados por grupos contra-
rios. Segundo admitiu de

Un país, dúas linguas separadas
Galicia Bilingüe pide que os alumnos
elixan entre galego e castelán e estuden en aulas diferentes

Imaxe do teatro no que se realizou o acto. Á esquerda, Corina Porro, ex alcadesa de Vigo polo PP e actual Vicepresidenta da Deputación.

’’Reclamamos a derrogación
da Lei de
Normalización Lingüística”

[Gloria Lago]
Presidenta de Galicia Bilingüe.

’’O acto de Galicia Bilingüe
coincidiu co mitin
de Felipe González

>>>
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maneira tácita Xosé M.
Pousada, o público asistente ao
acto de Galicia Bilingüe estaba
constituído maioritariamente
por simpatizantes do PP. De fei-
to, nese mesmo momento, o
PSOE celebraba un encontro
electoral noutra parte da cidade
no que participaba Felipe Gon-
zález. O pavillón municipal de
deportes resultou ateigado de
simpatizantes socialistas. “Quen
nos ía dicir que os socialistas ti-
ñan mitin? Nós tiñamos reserva-
do o Centro Cultural desde ha-
bía un mes”, xustificou Pousada.
A coincidencia da campaña de
Galicia Bilingüe coas eleccións
xerais, para a organización que
preside Gloria Lago implica per-
der espazo nos medios de co-
municación. Mais, se é así, por
que non atrasaron as súas activi-
dades até despois dos comicios
do 9 de marzo? O secretario xeral
do PP de Galicia, Afonso Rueda,
desmentiu calquera acusación
de electoralismo e desvinculou
Galicia Bilingüe do PP. Xosé Ma-
nuel Pousada, pola súa banda,
asegura que non puideron co-
mezar a campaña en setembro,
cando o tiñan previsto. “Nas
APAs había medo a opoñerse á
Xunta, aínda que fose un senti-
mento subxectivo”, dixo Pousa-
da, que engadiu que “por iso ti-
vemos que comezar a nosa cam-
paña a principios deste ano, ha-
bía presa, non podíamos perder
tempo”. Galicia Bilingüe ve nas
asociacións de nais e pais de
alumnos dos colexios un instru-
mento que pode deter a tenden-
cia á galeguización do ensino
que está a percibir. Por esta ra-
zón, Gloria Lago chamou os pais
a “tomar as APAs”.
No acto vigués, Gloria Lago ilus-
trou a súa conferencia con
exemplos da “persecución e as
ameazas” que padecen as per-
soas que reclaman o dereito de
escoller o idioma no que estu-
dan os seus fillos. Tamén de-
nunciou o avance da presenza
“desproporcionada” do galego
nas aulas e noutros sectores co-
mo o comercio, xa que hai un
proxecto para que os establece-
mentos públicos empreguen o
galego na rotulación e nas co-
municacións aos clientes.�

Galicia Bilingüe chama
aos seus partidarios
a ‘tomar as Asociacións de
Pais de Alumnos’ e cualifica
de ‘desproporcionado’
o avance do galego nas aulas e
no comercio

’’

>>>

Xosé Manuel Pousada e Gloria Lago, Vicepresidente e Presidenta de Galicia Bilingüe.

No acto de Galicia Bilingüe
celebrado en Vigo, o vicepre-
sidente da asociación, Xosé
Manuel Pousada, denunciou
que “escuros intereses eco-
nómicos” que tratan de per-
petuarse no poder están a ac-
tuar contra o castelán en Ga-
liza. Pousada contextualizou
as súas palabras posterior-
mente e, en declaracións a A
Nosa Terra, explicou que “hai
xente para a que o galego é un

grande negocio, xente que vi-
ve moito mellor así que se
non existisen estas políticas;

hai editoriais, tradutores...
aos que lles vén moi ben esta
situación”. Para o vicepresi-
dente de G.B., “en galego pu-
blícanse moitas cousas que
en castelán non se publicarí-
an; estamos a prol da promo-
ción do galego, mais de for-
ma racional, non cunha polí-
tica intervencionista; non
queremos rematar co galego,
nós defendemos o dereito a
falar galego ou castelán”.�

‘Escuros intereses económicos’
contra o castelán

’’Hai xente para a que o galego
é un gran negocio”

[Xosé Manuel Pousada]
Vicepresidenta de Galicia Bilingüe.

Representantes de dúas con-
cepcións contrapostas compar-
tiron teito no Centro Cultural
Caixanova. Os membros de GB
reclaman que os alumnos ocu-
pen diferentes aulas segundo o
idioma utilizado. Os responsá-
beis do PP optan, non obstante,
polo “bilingüismo integrador”.
A portavoz de educación do
Partido Popular e antiga conse-
lleira do ramo, Manuela López
Besteiro, afirma que, fronte a
proposta de GB de derrogar a
Lei Normalización, “sempre
defendemos esa lei e o seu mo-

delo de bilingüismo integrador;
pensamos que os nenos teñen
que ter competencias lingüísti-
cas nos dous idiomas, iso é irre-

nunciábel, mais pedimos un
equilibrio como o que se daba
até o de agora”.
A pesar da existencia desas dife-
renzas entre Galicia Bilingüe e o
PP, Manuela López Besteiro
considera que a separación dos
alumnos por lingua non se sitúa
á marxe da legalidade, aínda
que o PP non o defenda. A ex
conselleira lembra que existe
no País Vasco e considera que
“non vexo unha relación directa
entre o segregacionismo e o
conflito que ten lugar nesa so-
ciedade”.�

Segregacionismo ou bilingüismo integrador

’’A segregación de alumnos
por lingua é legal, aínda que
o PP non a defenda”

[Manuela López Besteiro]
Portavoz parlamentaria de
Educaciòn do PP.

O PP nega
electoralismo
e que promova
a Galicia Bilingüe
O Partido Popular coincide con
Galicia Bilingüe no que respecta
á aplicación da Lei de Normali-
zación porque considera que vai
máis aló do seu modelo de bilin-
güismo integrador. Porén, non
todos os seus membros teñen
coñecemento das demandas de
GB para derrogar esa norma que
se promulgou cando presidía a
Xunta Xerardo Fernández Albor
(PP). Acontécelle ao deputado
Xosé M. Baltar: “Penso que as
queixas veñen pola aplicación
da Lei de Normalización, que ra-
cha co modelo que tiñamos até
agora. Non me consta que recla-
men a derrogación da lei, aínda
que, ao non ser portavoz nestas
cuestións, carezo de toda a infor-
mación sobre as súas reivindica-
cións”, asegurou.
Con todo, no acto celebrado en
Vigo o 20 de febreiro no que Gali-
cia Bilingüe reclamou a derroga-
ción da Lei, estiveron presentes
varios líderes e cargos públicos
do PP, como a Vicepresidenta da
Deputación de Pontevedra e ex
alcaldesa de Vigo, Corina Porro
ou o portavoz do mesmo partido
no concello Chema Figueroa.
Afonso Rueda, secretario xeral
do PP de Galiza, aseguroulle a A
Nosa Terra Dixital que “é falso”
que actos como este “estean
promovidos polo PP”. Non obs-
tante, no acto celebrado no tea-
tro do Centro Cultural Caixano-
va varios representantes do PP
ocupaban lugares de apoio á or-
ganización, situándose na entra-
da mentres accedía o público.�

A Mesa pola Normalización Lin-
güística denunciou o “incum-
primento masivo” do Decreto
do galego no ensino, texto que
regula a aplicación da Lei de
Normalización que se aprobara
cando presidía a Xunta Xerardo
Fernández Albor (PP). O presi-
dente da Mesa, Carlos Callón,
formulou a súa denuncia diante
da Administración e incluíu un-
ha lista de cincuenta centros nos
que o Decreto “se incumpre de
forma especialmente grave”.

Segundo Callón, “o incumpri-
mento é masivo, especialmente

nos ciclos formativos e no ensi-
no infantil, unha etapa educativa
onde, segundo o novo Decreto,
o galego tería de ser a lingua
vehicular nas zonas de maioría
galego falante, e chegar a un mí-
nimo dun 50% nos outros si-
tios”. Por outra banda, a Mesa si-
nala que o incumprimento re-
xistra características “sorpren-
dentes”, xa que se produce con
intensidade parella en cidades,
vilas e ural. Tampouco “hai moi-
tas diferenzas entre centros pú-

blicos e privados concertados”.
De forma tácita, o vicepresidente
de Galicia Bilingüe, Xosé Manuel
Pousada, admitiu que o Decreto
do galego rexistra un grao de in-
cumprimento elevado, mais
considera que a galeguización do
ensino é unha tendencia “que
hai que deter de contado”.�

A Mesadenuncia casos de incumprimento do Decreto

’’O incumprimento dase
por igual nas cidades,
nas vilas e no rural;
no ensino público e
no privado concertado”

[Carlos Callón]
Presidente da Mesa pola Normalización.

UERE SABER MÁIS?
www.galiciabilingue.es
www.amesanl.org

?

A vicepresidenta da
Deputación de Pontevedra e
varios concelleiros do PP
entre os presentes.

’’

4-5 aldea.qxd  26/2/08  23:24  Página 3



ADIN
STEINSALTZ

Francisco Carballo

Oxudaismo é unha realidade
omnipresente. Tal vez sexa

o rabino Adin Steinsaltz unha
das representacións máis cabais
do xudaísmo actual. Nado en
Xerusalem (1937–seu pai fora
voluntario das “Brigadas inter-
nacionais” na “Guerra civil de
España”–, de saber universal, in-
vestigador, docente, rabino, pai
de familia numerosa, o mestre
do xudaísmo contemporáneo.
A súa magna obra é a tradución
ao hebreo actual do Talmud. Co-
ñécese con este nome a “mishná
e a guemará” hebreas: colección
plural do século IV e seguintes
dos saberes do xudaísmo. Van xa
42 volumes dos 46 a conteren. En
hebreo e diversas traducións: in-
glesas, francesas, portuguesas,
casteláns, rusas… Vendidos
máis de 2.000.000 de exemplares.
Texto a utilizar nas escolas se-
cundarias e universitarias de Is-
rael e diversos países. Sen dúbi-
da, o material cultural do xudaís-
mo histórico posto ao día. Un
“opus” antolóxico que asombra.
Que é o xudaísmo para Adin
Steinsaltz? Non é unha reli-
xión, nin unha etnia…; é unha
alianza –unha familia–, un
compromiso segundo o esta-
blecido no Éxodo (3, 5; 19 e 20):
Iahvé acompaña aos que envía
para luz dos pobos. Cando le-
mos a Biblia hebrea, e o Tal-
mud atopamos inmensidades
de sabedoría e, tamén, buratos
perigosos de crueldade. Xesús
de Nazaré dixera aos xudeus:
“Tedes oído que se vos dixo,
ollo por ollo, dente por dente.
Pero eu dígovos, non devolva-
des mal por mal…; amade os
vosos inimigos” (Mt 5, 38 e ss.)
Ben difícil superar en creativi-
dade e inventos aos xudeus. Is-
rael como estado é un burato
negro no estrelato hebreo. Isra-
el non ten compaixón nin dos
seus , nin dos veciños, di un un
xudeo xornalista. O cristianis-
mo que é senón o xudaísmo
máis a compaixón? E aínda así,
houbo estados “cristiáns” tan
crueis como Israel. Nin o xu-
daismo, nin o cristianismo se
acoplan a estados.�

’’
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Israel como
estado é un
burato negro
no estrelato
hebreo”

’’

Recibimos nos últimos meses
a visita da ministra de Fomen-
to, Magdalena Vázquez, que
insistía na mensaxe de que o
tren de alta velocidade (TAV)
chegará a Galiza en 2012. Ta-
mén Touriño ratificaba o mes-
mo e nunha entrevista, publi-
cada en La Voz de Galicia o 8
de xullo de 2007, dicía: “Si nos
apretamos los machos, nos
ponemos las pilas y vamos a
por todas, el AVE es posible pa-
ra el 2012, lo cual tiene el aval
del Presidente del Gobierno y
el mío propio”. E Zapatero en
Silleda, o 30 de setembro de
2007: “Los plazos de la alta ve-
locidad y de las autovías se van
a cumplir. Esta vez Galicia no
va a perder el tren como se le
hizo perder tantas veces en su
historia”.
A farsa que vivimos coa finali-
zación das autovías de enlace
coa Meseta –prometidas en
principio para 1993, despois
para 1995, despois para 1999
e que se remataron no 2001–
continúa hoxe co tren de alta
velocidade. Lembremos que
o Parlamento Galego, por
unanimidade, esixía xa o 22
de decembro de 1995 que as
velocidades medias do tren
fosen de 200-220 quilómetros
por hora nas comunicacións
fóra de Galiza e entre 100-150
nas comunicacións interio-
res. Fraga declaraba en maio
de 2000 que consideraría “un
fracaso para Galicia que a alta
velocidade non chegase antes
do 2006”. O chamado Plan
Galicia retrasaba a finaliza-
ción das obras até 2009, que
era tamén a data aprobada
por unanimidade na Cortes
para as liñas Lubián-Ourense
e Vigo-Ourense. Touriño di-
cía en xullo de 2004 que o TAV
a Madrid estaría rematado
“no horizonte de 2008-2009”.
E a Vicepresidenta Fernández
de la Vega prometía en Ferrol
o 23 de maio de 2005 que o
AVE estaría operativo “por su-
puesto en el 2009”, promesa
que repetía quince días des-
pois a ministra de Fomento.
A farsa continúa, mais por
moito que agora se insista no
2012, e Touriño repita esa da-
ta como un auténtico Delega-
do do Goberno de Madrid e
non actuando como Presi-

dente de Galiza, a realidade
non ten nada que ver.
O AVE xa chega a Valladolid,
Barcelona e Málaga. Curiosa-
mente, na realización da liña
entre Córdoba e Málaga –co-
mezaron as obras en 2001, ao
mesmo tempo que no eixo
Atlántico, e ten unha distan-
cia semellante de 155 quiló-
metros, cun investimento de
2.500 millóns de euros, practi-
camente o dobre que na liña
A Coruña-Vigo– non houbo
nin un día de atraso sobre o
planificado, inaugurándose
en decembro de 2007, mais
aquí non rematarán as obras
nese eixo até despois de 2012.
No tramo Lubián-Ourense
tárdase máis de cinco anos en
realizar o estudo informativo e
28 meses na tramitación de

declaración de impacto am-
biental. Nun principio o PP
quería para este tramo vía úni-
ca e unha velocidade media de
120-140 quilómetros por hora.
As obras non comezarán até
2009. Na liña Ourense-Vigo,
non coñecemos o trazado de-
finitivo até setembro de 2007;
por fin, elixiuse a variante de
Cerdedo para a tramo entre O
Carballiño e Porráns (Barro),
onde enlaza co eixo Atlántico,
e as obras non comezarán até
2010. Todo isto indica que o
enlace coa Meseta polo TAV
será para despois de 2015; es-
tou a falar da finalización do
conxunto da obra, é dicir, a
plataforma, colocación das ví-
as, electrificación e medidas
de seguridade e o paso polas
cidades de Ourense e Santia-
go. Hai outros tramos do eixo
Atlántico, A Coruña-Ferrol e
Vigo-fronteira portuguesa,
que están moi verdes, e das li-
ñas A Coruña-Lugo e Lugo-
Ourense nin se sabe.
Estes atrasos teñen a súa orixe
no Plan Director de Infraes-
truturas e na falta de compro-
miso político con Galiza dos
sucesivos gobernos do Estado
do PSOE e PP. Dito Plan,
aprobado en marzo de 1993
polo Goberno de Felipe Gon-

zález, cun investimento de 18
millóns de pesetas até 2007,
marxinaba a Galiza, xa que
non contemplaba a chegada
da alta velocidade e para a li-
ña A Coruña-Vigo nin seque-
ra estaba prevista a dobre vía.
É verdade que nos tres últi-
mos orzamentos do Estado, e
grazas ás negociacións do
BNG co goberno de Zapatero,
Galiza recibiu o 8% do investi-
mento total en infraestrutu-
ras do ministerio de Fomen-
to, e que se incrementou esa
cantidade en máis de 400 mi-
llóns de euros; mais tamén
hai que ter en conta que moi-
tas das partidas orzamenta-
das non foron executadas (ca-
se o 30% en 2006). Cómpre, xa
que logo, manter o ritmo de
investimento, mais hai que
vixiar o seu cumprimento a
través dunha Comisión mixta
Xunta-Goberno Central.
É hora de dicir a verdade: o
tren de alta velocidade non
chegará en 2012. A chegada
do TAV, así como a mellora
doutras infraestruturas, vai
depender da forza política
que o nacionalismo galego te-
ña en Madrid, dos votos que
este lle poña na mesa nego-
ciadora para esixir cartos e
prazos.�

TRIBUNA �Manuel Monge.
Sociólogo, autor do libro Autovías galegas. Crónica dunha farsa.

ALTA VELOCIDADE, APRETAR
OS MACHOS OU ESCOLLER O VOTO

’’Estes atrasos teñen a súa orixe
no Plan Director de
Infraestruturas e na falta
de compromiso político
con Galiza dos sucesivos
gobernos do Estado”

Pasaxeiros do primeiro AVE Madrid-Barcelona, na estación de Sants, o 20 de febreiro.               GUSTAU NACARINO / REUTERS
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persoa neutral e próxima ao
menor que exercese de media-
dor, pero é moi complicado”,
engade. 
Díaz Piñeiro considera que os
profesionais “poden axudar o
xuíz para decidir posteriores
cambios na custodia ou para a
ampliación dos tempos de visi-
ta”. Non obstante denuncia ca-
sos nos que se negan a emitir
un certificado cando se vulnera
a hora de entrega. Susana Ló-
pez asegura que no PEF no que
traballa emiten informes can-
do se dan este tipo de proble-
mas, “somos os ollos do xuíz”.
A profesional defende o servizo
dos PEF, “só engadiría máis re-
cursos, como terapias para
pais separados, charlas nos co-
lexios e máis información”.�

parellas que acabaron moi ben
e mesmo se falan e hai outras
que, malia levaren separadas
máis de sete anos e teren ca-
dansúa nova relación, empeo-
ran”. Segundo Susana, cando
se aproxima un xuízo, prodú-
cese un novo retroceso.

SON OS PEF A SOLUCIÓN? Para Anto-
nio Díaz Piñeiro, presidente da
Asociación Galega de Pais e
Nais Separados, os PEF son a
solución “para evitar o contac-
to e para que se cumpran os
períodos establecidos nas sen-
tenzas”. O presidente da aso-
ciación subliña que evitan a
violencia, “porque aínda que
sexa contida, os nenos cápta-
na, son como esponxas”. “O
ideal sería que houbese unha

tranquilidade ao fillo, non en-
fado nin nerviosismo”.
Os casos adoitan progresar, “o
normal é que o neno acabe
aceptando ao que exerce o ré-
xime de visitas”. Susana afirma
que á meirande parte dos pro-
xenitores “dálles medo aban-
donar o centro por se pasa algo
ou por se a outra persoa invade
o seu espazo”. A profesional ci-
ta exemplos dispares, “hai ex

bos proxenitores logo dunha
separación conflitiva.
Nos PEF teñen lugar tres tipos
de servizos, os intercambios,
nos que o custodio leva o me-
nor ao punto para que alí o re-
collan, as visitas tuteladas, nas
que os profesionais acompa-
ñan o menor e o visitador du-
rante as dúas horas que adoita
durar o encontro, e as visitas
sen supervisión. Nas tres inter-
vencións, os proxenitores non
se ven nin están en contacto, xa
que agardan en salas separa-
das. Son os profesionais, psicó-
logos, pedagogos, educadores
sociais, avogados e traballado-
res sociais, os que actúan como
canle de transmisión. Os pisos
e locais contan con varios es-
pazos que tentan favorecer un
ambiente normalizado e o
máis semellante posíbel a un-
ha vivenda familiar, con aseos,
salas de xogos e zonas axeita-
das para quentar alimentos.

TRABALLAR NUN PEF. Para os máis
cativos, os profesionais son un-
ha caste de profesores, “mes-
mo lle chaman ao centro o cole
de papá”, apunta Susana Ló-
pez, nome suposto dunha tra-
balladora dun PEF galego.
“Cando se dá un rexeitamento
dunha das partes, o menor fala
con nós todo o tempo e non co
que o visita”, engade. Susana
sinala que nos últimos meses
está a ter lugar un fenómeno
que define como “curioso”, in-
crementouse o número de be-
bés que asisten aos PEF.
“Os nenos adáptanse e interio-
rizan a situación con naturali-
dade a partir da terceira visita”,
apunta a profesional. Susana
asegura que non son poucos os
menores que “en canto ven o
pai abrázano e bícano, pásano
de marabilla con el, pero evitan
contarllo á nai ou dinlle que só
queren estar con ela porque
acaban tomando partido por
un dos dous”. Segundo revela,
“hai custodios aos que non lles
gusta que lle digamos que a vi-
sita foi boa, até notamos na se-
guinte visita que o neno vén
tenso”. Para que se produza un
encontro satisfactorio, “o cus-
todio ten que transmitirlle

María Obelleiro
Unha separación conflitiva
acabou coa súa relación hai
tres anos. O xuíz considerou
que era a nai quen debía posuír
a custodia do menor. A partir
de entón, incumprimento do
réxime de visitas, agresións
verbais diante do menor, esce-
nas violentas, relación inte-
rrompida durante meses co fi-
llo, tensión... Perante esta pro-
blemática, o xuíz decidiu que
as visitas se desenvolvesen nun
dos PEF, Puntos de Encontro
Familiar, que existen en Galiza.
Este non é un caso excepcio-
nal. Cada vez son máis as fami-
lias que recorren a estes entes
para garantir o dereito dos me-
nores a relacionarse con am-

AALDEAGLOBAL.7.

Os nenos captan a violencia, aínda que sexa contida. Son como esponxas. PACO VILABARROS

Un lugar neutral na guerra de papá e mamá
En Galiza hai sete Puntos de Encontro
Familiar (PEF) para o uso de fillos
de separados, nos que os profesionais
tratan de mitigar a violencia latente

• En Galiza hai sete PEF, atópanse

na Coruña, Ferrol, Santiago,

Lugo, Ourense, Pontevedra e

Vigo.

• No 2007, fixeron uso dos PEF en

Galiza 750 familias.

• Para este ano, a Vicepresidencia

da Xunta, a través da Secretaría

Xeral da Igualdade, incremen-

tou en máis dun 10 por cento o

orzamento dos PEF.

• Os PEF contan cunha partida

económica de 421.548 euros no

2008.

• No 2006 producíronse en Galiza

7.522 divorcios, 1.140 separa-

cións e 11 nulidades.

• En Galiza houbo 624 separa-

cións contenciosas e 516 foron

de mutuo acordo.

• En canto aos divorcios, 4.183 fo-

ron consensuados e 3.339, non

consensuados.

• Por cada mil habitantes, en Ga-

liza disolvéronse 3,13 matrimo-

nios no 2006. Un ano antes, di-

solvíanse 3,00.

• No 51,3 por cento das rupturas

matrimoniais hai fillos menores

de idade.

• O maior número de rupturas

ten lugar entre os 40 e os 49

anos, tanto nos homes como

nas mulleres.�

OS PEF
EN CIFRAS

UERE SABER MÁIS?
“Puntos de encontro familiar”, Mercedes Muíños López e Loreto Soto Monte-
ro. Actas da 2ª Escola de Primavera “Educación Social e Servizos Sociais”,
maio de 2007. Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia.
http://vicepresidencia.xunta.es/index.php

?

“O primeiro día xa lles adverti-
mos os pais que acabaremos
sendo inimigos seus e nunca o
cren”, revela Susana López.
Os profesionais dos PEF teñen
que ser neutrais e imparciais,
“sei que o logramos cando te-
mos conflitos coas dúas partes

porque queren que esteamos
en contra do outro”.
Susana asegura que recibe
críticas de profesionais do
mesmo campo, “hai quen es-
tá en contra dos PEF, sobre
todo os que traballan con ca-
sos de violencia de xénero”.

Segundo a profesional, “non
entenden que un maltratador
vexa o seu fillo, pero se o deci-
de un xuíz non hai que facer-
lle”. “Persoalmente pode pa-
recerme mal, pero profesio-
nalmente teño que acatalo e
ser neutral”, afirma.�

‘Hai profesionais en contra’

’’En canto ven o pai abrázano
e bícano, pásano de
marabilla con el, pero
evitan contarllo á nai ou
dinlle que só queren estar
con ela porque acaban
tomando partido por un
dos dous”.

[Susana López]
Traballadora dun PEF.
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As mensaxes do PP, sempre co
lema estatal presente (“Con ca-
beza e corazón”), teñen un com-
poñente que o propio Núñez
Feixóo se encarga de reiterar nos
contactos de rúa: “Raxoi é gale-
go”. Seguindo cos motivos en or-
de descendente-piramidal, ve-
ñen despois as referencias á ac-
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toria de mentira. De cando en
vez hai unha historia de verda-
de. Luís estaba nesa realidade. 
Home moderado e conciliador,
coñeceu Soutomaior e as súas
xentes, participando e apoiando
calquera iniciativa que levase o
progreso e a mellora social.
Coa seguridade de que non fu-
ches indiferente para ninguén,
recibe por sempre o meu re-
cordo e agarimo. Para os que te
choran, unha sentida aperta. 
Até sempre, amigo!�

Mª Carme Álvarez
(Soutomaior)

GALIZA,
AUSENTE NO DEBATE
O debate celebrado o 25 de mar-
zo entre os cabezas de lista do PP
e do PSOE pola provincia de Ma-
drid e aspirantes á presidencia
do Goberno español, reflectiu,
unha vez máis, o que os nacio-

ATÉ SEMPRE, LOIS
Faise moi duro despedir para
sempre un ser querido, un ami-
go… É igual de doente, darlles o
derradeiro adeus a persoas que,
pola súa xuventude, vitalidade
ou implicación social, son esti-
madas e valoradas.
Luís Obelleiro era desa caste de
persoas de forte ideoloxía soli-
daria, que buscan no seu pobo e
para o seu pobo a súa esencia.
Home de ben e de ampla for-
mación intelectual, coñeceu a
terra onde fican súas raíces, en
procura da verdadeira identi-
dade. Gardián da lingua, dos
costumes, dos dereitos históri-
cos do pobo, foi coma un vello
carballo resistente á contami-
nación do ambiente. Coñeceu
abondo o noso sentir, confian-
do sempre no futuro.
A política, din, é coma o cine,
que ao final toda ela é unha his-

nalistas galegos dicimos: se non
está o BNG, Galiza fica á marxe
do debate no Estado. O noso pa-
ís non lles preocupa nin a uns
nin a outros e só se acordan de
nós porque nas eleccións temos
que elixir deputados e senadores
polas provincias galegas.
E non é que non se falasen de
problemas doutras partes do
Estado: o trasvase do Ebro, da
falla de auga en Valencia e
Murcia, do AVE a Catalunya,
dos Estatutos de Valencia, de
Andalucia, do “problema vas-
co”, pero de  Galiza… nada. 
Nin de pasada falaron dos pro-
blemas nos caladoiros onde tra-
balla a nosa flota –das máis im-
portantes do mundo– nin do
déficit de infraestruturas, nin do
atraso nas obras do tren de alta
velocidade, nin do saneamento
das nosas rías, nin de por que os
nosos salarios e pensións están

á cola do Estado, nin de por que
no reparto dos fondos estatais
non se ten en conta a nosa dis-
persión territorial e o elevado
peso que ten o avellantamento
poboacional. José Luis Rodrí-
guez Zapatero non se acordou
de Galiza e Mariano Raxoi, que
segundo AlbertoNúñez Feixóo
vai de “gallego para la Mon-
cloa”, tampouco.
Iso sí, cumprironse os vellos tó-
picos sobre Galiza. A única vez
que Raxoi exerceu de gallego
foi cando Zapatero, falando
dos problemas da inmigra-
ción, lembroulle que os espa-
ñois foran moito tempo emi-
grantes, entón si, saíulle da “al-
ma”, non  da cabeza e do cora-
zón… “Yo soy gallego” polo
que deu a demostrar a fácil
asociación de imaxes que este
señor ten do noso país: Gali-
za=emigración. Zapatero, a

CARTAS

única vez que dixo “Galicia” foi
cando lle quixo espetar ao seu
contrincante o comportamen-
to do goberno do PP a  respecto
do Prestige:Galiza=chapapote. 
O mellor do debate foi cando,
unha vez rematado, nunha das
canles de televisión lle pregun-
taron a un mozo quen lle pare-
cera, ao seu xuizo,  o gañador do
debate. O mozo, que interpre-
tou moi ben o sentir de milleiros
de persoas, espetou: “As canles
de televisión, pois os candidatos
non me clarexaron nada” 
Non obstante, para os galegos
o debate si foi clarificador pois
deixou claro que, se non esta-
mos os nacionalistas, dos no-
sos problemas non se fala, se
non está o BNG Galiza non
existe no debate do Estado.�

Xeno Piñeiro
(Responsábel Comarcal do BNG

no Morrazo)

Esther Rodríguez
Uns 12.000 quilómetros reparti-
dos nun mínimo de tres actos
diarios, que en ocasións se ele-
van até seis, compoñen en nú-
meros brutos a  campaña electo-
ral do PPdeG.  Unha cita intensa
que ten a Núñez Feixóo como
protagonista indiscutido e unha
perspectiva en mente: a súa fa-
ciana non é tan coñecida como a
de Manuel Fraga e hai que orga-
nizar actos con diferentes colec-
tivos para compartir tempo e
contacto coa xente de a pé. 
Nesta campaña das xerais do
próximo 9 de marzo, Feixóo
non  está só. Ademais de inten-
sificar a axenda de actos políti-
cos do secretario xeral da for-
mación (un Alfonso Rueda an-
teriormente máis centrado no
traballo de despacho), os popu-
lares galegos contan na campa-
ña con visitas de fuste. Por Gali-
za xa pasaron Alberto Ruiz Ga-
llardón ou Cristóbal Montoro.
Tamén contan coa presenza de

Álvarez Cascos e de Manuel Pi-
zarro. Nos seguintes días incor-
porarán ao catálogo de fotos de
campaña a Esperanza Aguirre,
o sempiterno Fraga ou o propio
candidato, Mariano Raxoi.
De feito, só con botar unha mi-
rada ás paradas que o presiden-
te do PP fará en Galiza obtense
un   expoñente claro das provin-
cias máis “golosas” para as mi-
ras populares: Ourense (onde
Raxoi estará na mañá do día 4
de marzo) e Pontevedra (cun
mitin en Vigo). Quizais non aca-
paren a totalidade de globos,
caramelos, bolis e pulseiras (en
azul-PP e co lema “Raxoi presi-
dente”) que integran o “mer-
chandising” popular, pero si
son as de maior expectación de
cara aos recontos das últimas
horas do día 9.

ECONOMÍA, O TEMA ESTRELA.Entran-
do xa no rimbombante “ecua-
dor” da campaña, a formación
vai intensificar esforzos e estra-

texias. Se o esquema trazado in-
clúe presentar unha proposta
en cada acto da mañá e centrar
os mitins da tarde en reiterar
conceptos e criticar/replicar
aos adversarios, este esquema
acentuará a súa potencia nos
últimos días. Como temas es-
trela, vivenda e economía.

ELECCIONS XERAIS

tualidade socioeconómica: den-
de a axencia de seguridade marí-
tima até o sector lácteo, con pa-
rada irrenunciábel na afección
cada vez maior entre os popula-
res: a cesta da compra. Converti-
dos en atípicos defensores dos
“currantes” e dos que se ven en
apuros a fin de mes.�

O PP a pola suba en Ourense e Pontevedra

Alberto Núñez Feixóo, no centro, xunto a Celso Delgado e Xosé Luís Baltar en Ourense. RAMSÉS/AGN

8-9 politica.qxd  26/2/08  23:20  Página 2



beira arremeteu contra as “cha-
puzas” das vías rápidas do PP.
Pero a crispación dos días pre-
vios ao inicio oficial da campaña
tamén está afectando aos socia-
listas. Varios mitins de Touriño
foron interrompidos por protes-
tas. O venres 22, traballadores de
Serrabal e Ferroatlántica acam-
paban fronte a Xunta para pedir

cambios no trazado do AVE, o 24
un grupo de persoas rebentaba o
mitin de Vilagarcía con pancar-
tas contrarias a supresión da es-
tación de Portas e o 25 era o co-
lectivo de cefalopodeiros os que
alteraban outro acto en Vigo.
“Son actos puntuais”, aseguran
os socialistas que vinculan estas
accións co PP.�

POLÍTICA.9.

Xurxo Salgado
Os socialistas galegos queren fa-
cer valer os seus catro anos na
Moncloa e, dende que comezou
a precampaña, non deixaron de
lembrar o que teñen feito, espe-
cialmente, en materia de infraes-
truturas. Os anuncios e as pro-
postas electorais multiplicáron-
se dende o inicio oficial da cam-
paña.
Pero logo das últimas enquisas,
que amosan case un empate en-
tre Raxoi e Zapatero, os candida-
tos socialistas galegos incluíron
nas súas mensaxes electorais un
chamamento ao voto útil. “É fun-
damental mobilizar os nosos vo-
tantes e tamén á xente que votou
por nós hai catro anos para botar
ao PP”, aseguran fontes da direc-
ción socialista. Por iso, tanto Xosé
Blanco, coma o propio Touriño
apelan á unidade do voto de es-
querdas cunha clara intención
de rabuñar votos no electorado
tradicional de Bloque.
E nesta estratexia é o secretario

de Organización socialista quen
se amosa máis incisivo. Nos seus
primeiros mitins de Campaña,
Blanco incidiu na necesidade de
“unir” o voto progresista e subli-
ñou que o PSOE representa a “to-
do o voto de esquerdas”. Fronte a
Zapatero está Raxoi, que repre-
senta unha “volta atrás, ” ás polí-
ticas de José María Aznar.
Precisamente, os socialistas lem-
bran ese legado “negro” dos po-
pularespara vender a xestión de
Zapatero. Fronte ao “fume de pa-
pel” do Plan Galicia, o PSdeG
presenta o Plan Estratéxico de In-
fraestruturas e Transporte que
inclúe as grandes obras do futuro
para o país. E é Touriño o encar-
gado de vender estas obras. Du-
rante a precampaña, o presiden-
te galego presentou e inaugurou
varios viais e na campaña conti-
núa anunciando infraestruturas.
En Burela foi o Corredor do Nor-
te, no Carballiño a Vía de Alta Ca-
pacidade até Portugal e en Ri-

ELECCIONS XERAIS

O PSOE tenta reunir o voto progresista

X.C.
No fragor da campaña proba-
belmente máis polarizada entre
as dúas grandes forzas estatais,
os nacionalistas galegos tentan
introducir a mensaxe de que a
súa presenza vai ser decisiva en
Madrid. Quintana, que tivo que
facer unha pequena paréntese
por un accidente na súa carava-
na electoral, manda a mensaxe
de que a sorpresa vai ser a súa
formación –"o BNG é o Obama
destas eleccións"– e logo insiste
en distinguirse como forza gale-
ga independente doutros intere-
ses, “representamos a Galiza or-
gullosa de si mesma, que non se
prega nin se humilla ante os can-
didatos da oficialidade estatal e
que lle di ben alto aos galegos e
galegas: podémolo facer. De-
pende de nós e imos romper o
guión. Non todo está escrito. Nin

PP nin PSOE, xa vai sendo hora
de que lle toque a Galiza”.
Esa mensaxe de ser decisivos en
Madrid e mesmo de anunciar al-
gunhas das claves que condicio-
narían os seus votos son envia-
das polos cabezas de lista da Co-
ruña, Francisco Jorquera, e Pon-
tevedra, Olaia F. Davila, os dous
que os inquéritos dan por prácti-
camente de segura elección. Jor-
quera asegurou o domingo en
Ames, "non nego que os candi-
datos do PP e PSOE sexan gale-
gos, pero á hora de votar nas Cor-
tes poñen por diante o que lles di-
gan os seus partidos en Madrid”.
Olaia F. Davila, que leva catro
anos no Congreso, reivindicou a
presenza da formación nesta le-
xislatura como forza útil, "con
quen negociou Zapatero os or-
zamentos? E as leis sociais máis
avanzadas? E o desbloqueo das

transferencias penden-
tes a Galiza? A resposta é
clara e rápida: co BNG
porque non estamos
amarrados a Madrid, te-
mos independencia de criterio
e só estamos atados aos intere-
ses de Galiza", asegurou no mi-
tin de Vilagarcía o pasado luns
25, o día que tiña que enfrontar o
fortísimo tirón do debate Zapa-
tero-Raxoi.
Nun acto de campaña celebrado
o martes  26 nas adegas Condes
de Albarei en Cambados, Anxo
Quintana reivindicou o traballo
nacionalista no goberno galego,
que é a novidade coa que abor-
dan a campaña, “agora o sector
conta coa protección  dunha
Consellería de Medio Rural que
está a reparar os desastres de de-
zaseis anos no parlamento do
Estado”  e pediu que no contexto

da reforma da OCM europea do
sector do viño se aumentasen os
investimentos en Galiza do 1%
dos 3.100 millóns de fondos eu-
ropeos a un 8%.�

Ceferino Díaz

A dispoñibilidade de ener-
xía en cantidades e con-

dicións satisfactorias é unha
prioridade da maioria dos paí-
ses que non contan con auto-
suficiencia neste insumo.
As políticas de aforro enerxéti-
co ou control da demanda e a
diversificación de fontes ener-
xéticas son dous eixes de ac-
tuación elixidos pola UE para
lle facer fronte ao seu proble-
ma enerxético, como é o da
dependencia do petróleo. 
Neste contexto, Galicia ten as
súas obrigas e oportunidades.
A nosa privilexiada posición
xeográfica e a propia orogra-
fía, xunto con atinadas deci-
sións empresariais, posibilita-
ron que o noso país sexa hoxe
exemplo na explotación da
enerxía eólica. Contamos ta-
mén cunha porcentaxe im-
portante de enerxía hidráulica
derivada dun aproveitamento
dos noso ríos –sacrificados
por construcións non respec-
tuosas co medio. A maiores, a
enerxía fotovoltaica, que de-
pende tanto da luminosidade
coma do sol, en Galicia pode
ter futuro ao igual que en Ale-
maña; e os biocombustíbeis
poden ser de igual xeito unha
ocasión para valorizar terras a
monte e crear emprego.
Se a tendencia da UE é a dimi-
nución de consumos tradicio-
nais para reducir as emisións
de gases de ‘efecto invernadoi-
ro’ á vez que potenciar as ener-
xías alternativas, debemos
aproveitar esta oportunidade.
Que Galicia teña realidades
significativas e, aínda máis, po-
tencialidades importantes en
enerxías limpas é un feito posi-
tivo a valorar e potenciar. Por-
que a aposta por estas enerxías
esixe tamén valorizar o capital
humano dotándoo de capaci-
dade e coñecementos.�

RENOVÁBEIS,
APOSTA
CON FUTURO

’’

A nosa
posición
xeográfica e
a orografía
posibilitaron
que o noso
país sexa
exemplo na
explotación
eólica”

’’

Mitin de Emilio Pérez Touriño, esquerda, e César Antonio Molina, dereita, en Ribeira.

Anxo Quintana
durante un mitin do BNG na Estrada.
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O BNG resalta que non depende de Madrid
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Perfecto Conde
Paco Vilabarros  [FOTOGRAFÍA]

A
ntón Louro tivo ao
su cargo a organi-
zación do PSdeG-
PSOE durante va-
rios anos. Na lexis-

latura española que acaba de re-
matar foi membro do Congreso
dos Deputados, representación
á que volve a aspirar agora enca-
bezando a lista do PSOE pola
provincia de Pontevedra.
DDiixxoo  vvoosstteeddee  eenn  VViiggoo  qquuee  eessttaass
eelleecccciióónnss  ttrraannssccoorrrreenn  aarrrreeddoorr
ddee  ddoouuss  mmooddeellooss  ddee  EEssppaaññaa..
QQuuee  qquuiixxoo  iinnddiiccaarr??
Pois que hai un modelo, o que
encabeza Zapatero, que repre-
senta a España moderna, plu-
ral, diversa, a España das dis-
tintas linguas e dos distintos
pobos, fronte ao modelo de
Raxoi, que é o da vella España.
A dereita española avanzou
moi pouco. España é como é e
hai que entendela e eu teño a
convicción de que que Raxoi
segue instalado nun vello mo-
delo que pouco tén que ver coa
España de hoxendía.
AAoo  ddiicciirr  iissoo  eessttaabbaa  aa  ccaarróónn  ddee
FFeelliippee  GGoonnzzáálleezz,,  qquuee  aaffiirrmmoouu
qquuee  ssee  aallgguuéénn  qquueerree  rreepprreesseenn--
ttaarr  aallggoo,,  sseexxaa  bbiissppoo  oouu  xxeenneerraall,,
qquuee  ssee  pprreesseennttee  ááss  eelleecccciióónnss..
QQuuee  llllee  ppaarreecceeuu??
A xente que temos xa algúns
anos lembramos cando en Es-
paña mandaban os bispos e os
militares sen presentárense ás
eleccións. As cousas cambiaron
e hoxe mandan os que exercen
os seus dereitos civís e demo-
cráticos. Se hai algún bispo ou
algún xeneral que teña tenta-
ción de influír na vida pública
que teñan a coraxe de presentá-
rense ás eleccións e que lles pi-
dan o voto aos cidadáns, pero
que no insinúen formas de
mandar e de exercer o poder
propias de tempos pasados.
QQuuee  llllee  ppaarreecceeuu  aa  aaccttiittuuddee  ddaa
CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall  ddee  iinn--
tteerrvviirr  nnoo  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall??
Nun afán desmedido de servir
o PP, os bispos mostrou unha
actitude impropia que non ti-
veron na transición democrá-

tica. Fraco favor lle fai á Igrexa
Católica. O que fan con iso é
distanciarse dos que poden
compartir valores e mesma-
mente a moral católica. O bis-
pos están hoxe máis lonxe do
rabaño que nunca.
HHaaii  qquueenn  ddii  qquuee  llllee  rreeggaallaarroonn
uunnhhaa  pprrooppaaggaannddaa  iinneessppeerraaddaa
aaoo  PPSSOOEE..  PPooddee  sseerr??
Pode, porque a xente é moi in-
telixente e reflexiona cando ve
esta movilización da Conferen-
cia Episcopal, non da Igrexa Ca-
tólica senón de sectores minori-
tarios dela. Cando os xerarcas
desa igrexa lle dan importancia
á lei de interrupción do emba-
razo ou á lei do divorcio a xente
sabe que, durante oito anos, go-
bernou o PP con maiorías abso-
lutas e, porén, a Igrexa Católica
estivo calada. A Igrexa Católica
ten pouca autoridade para falar
porque nalgún momento re-
nunciou a facelo e, polo tanto,
agora deberían seguir calados.
CCaall  éé  aa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddoo  99  ddee
mmaarrzzoo??
Estamos diante dun proceso
electoral no que os poderes non
democráticos están activos e
gustaríalles que as cousas fosen
nunha determinada dirección,
pero hoxe hai unha sociedade
madura democraticamente e a
xente vai exercer o seu voto en li-
berdade. No PSOE dicimos pe-
dimos que a xente vote masiva-
mente elixindo en conciencia ao
que crea que é mellor para el e
para España. O PP trata de ins-
trumentalizar eses poderes e
esas influenzas, pero neste mo-
mento non están entendendo a
gran maioría da sociedade que
quere unha España avanzada
que mire o mundo sen comple-
xos. A dereita española tén por
diante o reto de modernizarse e
de poñerse á altura dos tempos
para poder gañar as eleccións al-
gún día e gobernar.
DDii  RRaaxxooii  qquuee  ZZaappaatteerroo  ssóó  sseerr--
vvííuu  ppaarraa  aallppoorriizzaarr  EEssppaaññaa  ee
ppaarraa  ddeessuunniillaa..
Nos últimos catro anos houbo
unha alta tensión política. A
dereita non foi quen de dixerir
os resultados electorais pasa-
dos e, dende o día seguinte ás

eleccións, puxo en marcha a
estratexia da confrontación, da
tensión e da crispación, que
non é unha estratexia inocente
nin emocional senón a que
eles cren que lles é máis favorá-
bel para un proceso electoral.
DDeennddee  oo  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ggaalleeggoo,,
qquuee  eessttáá  eenn  xxooggoo  nnaass  eelleecccciióónnss
ddee  mmaarrzzoo??
O traballo feito polo goberno de
Zapatero nos últimos catro anos
é moi positivo para España. Fo-
ron catro anos de crecemento
económico. Pechamos a lexisla-
tura con tres millóns de empre-
gos máis. Catro anos de novos
dereitos sociais, lei de igualdade,
lei de atención ás persoas de-
pendentes, estatuto do autó-
nomo, estatuto do emigrante, lei
de matrimonios de persoas do
mesmo sexo, etc. Catro anos de
avance e de progreso social moi
importantes. Para Galiza foron
catro anos que, ademais, teñen
en positivo a posta en marcha
dun proceso modernizador dos
nosos equipamentos e das no-
sas infraestruturas. Hoxe o go-
berno de España está investindo
en Galiza tres veces máis do que
investiu Aznar nos oito anos que
estivo no poder. Temos en mar-
cha  conexións de Galiza coa
rede española e europea de tren
de alta velocidade, o eixo atlán-

tico de alta velocidade, a autovía
do Cantábrico, unha nova auto-
vía libre de peaxe entre Ponteve-
dra e Vigo, a reforma do sistema
aeroportuario e o saneamento
das nosas rías. Todos os proxec-
tos e actuacións de carácter es-
tratéxico para Galiza están en
fase de execución e teñen a von-
tade inequívoca do goberno de
España e do seu presidente de
que se leven a bo termo. Galiza
está medrando por riba da me-
dia española, está creando máis
emprego que nunca e deixamos
de ser un país de emigrantes. Ga-
liza deixou de ser aquela terra re-
traída sobre si mesma e timorata
e agora é unha Galiza nova con
creadores e emprendedores que
miran o mundo sen temor.
EEssttáánn  aappaarreecceennddoo  aacceennooss  ddee  ccrríí--
ttiiccaa,,  ccoommoo  ooss  ddaa  mmaanniiffeessttaacciióónn
ddoo  oouuttrroo  ddííaa  eenn  SSaannttiiaaggoo,,  qquuee  llllee
rreessuullttaann  pprreeooccuuppaanntteess  aaoo  PPSSOOEE??
Cando se manifestan dúas ou
tres mil persoas sempre hai que
valorar e escoitar o que din. Eu
téñome manifestado sendo
poucos e, porén, tiñamos razón.
O que penso é que en Galiza
agora temos un goberno que na
protección do medio ambiente
carece de precedentes. A Xunta
puxo en marcha importantes
medidas de protección do litoral
e de ordenación do territorio.
Mesmamente importantes me-
didas condicionando a arquitec-
tura do rural e das cidades. Polo
tanto, eu non podo compartir a
crítica de fondo que pode deri-
var desa manifestación. Non lle
nego o seu papel nin o seu inte-
rese, pero tamén lles diría que
non hai razóns para alarmarse
porque temos un goberno que
está xustamente preocupado
polo fondo das reivindicacións
desa manifestación.
OO  PPPP  eerrgguueeuu  aa  vvoozz  ddee  aallaarrmmaa
ssoobbrree  aa  eemmiiggrraacciióónn..  VVoosstteeddee
qquuee  ppeennssaa??
Falar hoxe dun contrato dos
emigrantes é non entender o
que pasa. Os emigrantes que
hoxe están en España e os espa-
ñois que estamos en España te-
mos os mesmos dereitos e debe-
res e, para cumprir a lei, non é
necesario facer outra lei ou facer

un contrato. Non deixa de ser ri-
dículo que Raxoi fale dun con-
trato de costumes porque, pos-
tos a falar de costumes, cales son
os scostumes? Os de Mariano
Raxoi? Os da Igrexa Católica? Os
dun liberal? Cales? Os costumes
son os costumes e cadaquén tén
os seus, pero en España o que
hai é unha Constitución da que
derivan principios e valores e, en
definitiva, o comportamento
que debemos ter todos en pé de
igualdade.
EEnn  GGaalliizzaa  hhaaii  ddoouuss  aannooss  ee  mmee--
ddiioo  qquuee  ooss  ssoocciiaalliissttaass  ggoobbeerrnnaann
ccooss  nnaacciioonnaalliissttaass..  DDeennddee  eessttaa
eexxppeerriieenncciiaa,,  qquuee  ppeerrssppeeccttiivvaa
ddeesseexxaarrííaa  vvoosstteeddee  ppaarraa  aa  pprróó--
xxiimmaa  lleexxiissllaattuurraa  eessppaaññoollaa??
Sería bo que o proxecto de Za-
patero tivese un amplo res-
paldo. Unha maioría contun-
dente para poder gobernar con
maior marxe de manobra. Eu
diría que sin ningún condicio-
nante menor. Trátase dun pro-
xecto de avance en dereitos e de
políticas de construción de
igualdade, pero tamén moi
comprometido con Galiza e co
que son as nosas cousas funda-
mentais. Os galegos entramos
no século XX con mal pé. Porén,
coido que entramos no XXI con
bo pé, superada a catástrofe do
Prestige. En Madrid e en Galiza
hai dous presidentes que son
sensíbeis ás políticas que inci-
den directamente nas persoas,
en que España sexa máis iguali-
taria e que una o seu futuro co
resto dos pobos de Europa.
OO  PPSSOOEE  ppooddee  ggoobbeerrnnaarr  ccoonn  nnaa--
cciioonnaalliissttaass  ee  ccoonn  oouuttrraass  ffoorrzzaass
qquuee  nnoonn  llllee  ssoonn  ttaann  pprrooppiicciiaass
aaoo  PPPP..  NNoonn  éé  iissoo  xxooggaarr  ccoonn  vvaann--
ttaaxxee  nneessttaass  eelleecccciióónnss??
Non. O PP é capaz de todo. Te-
mos unha dereita moi atrasada
e moi cínica que pode facer cal-
quera cousa. En 1993 fixeron
unha campaña moi ofensiva
contra todos os nacionalistas e,
ao día seguinte das eleccións,
Aznar colleu un avión para ir a
Barcelona e axionllouse diante
de Jordi Pujol para pechar un
pacto no hotel Majestic. O PP,
para conseguir o poder, é capaz
de calquera cousa. �

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

Antón Louro, cabeza de lista do PSdeG-PSOE por Pontevedra

‘Temos unha dereita
moi atrasada e moi cínica’

ELECCIONS XERAIS

’’Non deixa de ser ridículo que
Raxoi fale dun contrato de
costumes porque, postos a
falar de costumes, cales son
os costumes? Os de Mariano
Raxoi? Os da Igrexa Católica?
Os dun liberal?”

’’Hoxe o goberno de España
está investindo en Galiza tres
veces máis do que investiu
Aznar nos oito anos que
estivo no poder”
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Susana López Abella

N estes últimos anos o
goberno socialista es-

tivo entretido coa paridade
cara á galería e só na fa-
chada do consello de minis-
tros porque si buscamos es-
calafóns inmediatamente
inferiores encontramos que
a paridade non se cumpre.
Hai un 22,58 por cento de
secretarias de Estado e un
24,68 por cento de subse-
cretarias por poñer dous
exemplos clarificadores.
Unha verdadeira política de
igualdade é a que se pon ao
servizo de todas as mulleres,
lonxe da paridade  de ‘pa-
ripé’ que fomentou José
Luis Rodríguez Zapatero. A
inmensa maioría das mulle-
res nin se dedica á política
nin está nos consellos de
administración das empre-
sas. O verdadeiro problema
está na taxa de actividade
das mulleres, 20 puntos in-
ferior á dos homes; o paro
aféctalles máis; hai 12 mi-
llóns de homes ocupados
fronte a 8 millóns de mulle-
res e os salarios que cobran
son até un 30 por cento máis
baixos que os dos varóns. O
Goberno central só adicou 8
millóns de euros a políticas
de igualdade; o da Comuni-
dade de Madrid, 25. Aí ra-
dica a verdadeira aposta
pola igualdade real, poten-
ciando a formación, a am-
pliación dos permisos de
paternidade e máis prazas
de gardarías.
Cando no PP falamos de
igualdade de oportunida-
des, falamos dunha igual-
dade de de dereitos, deberes
e obrigas para todos e todas. 
Porque as mulleres non so-
mos obxectos senón suxei-
tos do cambio que está
acontecendo.�

IGUALDADE
REAL
’’

Zapatero
só destina
ás políticas
de igualdade
8 millóns
de euros;
a Comunidade
de Madrid,
25”

’’
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dos os  depósitos se trasladarían
ao Sistema Nacional de Aforros,
mentres que todos os bonos
vendidos serían reemprazados
con garantías do Goberno. A
compañía entón sería vendida,
co Tesouro recuperando o seu
diñeiro paulatinamente en tanto

existan debedores que devolvan
os seus créditos durante anos. A
nacionalización, noutras pala-
bras, debe significar so un nece-
sario paso legal para a liquida-
ción ordenada que o Northern
Rock require desde a quebra de
setembro”.

DEFENSA DO BOICOT

PPúúbblliiccoo
((xxoovveess  2211  ddee  ffeebbrreeiirroo))

“Un cento de persoas concén-
trase á porta dun auditorio para
recibir un candidato electoral. Se
o aplauden, bérranlle ‘guapo,
guapo’ e empurran para bicalo,
ninguén lles pedirá contas por
cortar a rúa sen autorización nin
lles reprocharán o ruído que
fan”, reflexiona IIssaaaacc  RRoossaa  en
Público. “Se, pola contra, outro
cento de persoas usa os mesmos
recursos –berros, pancartas,
ruído, ocupación do espazo pú-
blico– para amosar o seu rexeita-
mento, serán dispersados pola
Policía e tachados de radicais,
violentos, intolerantes ou
mesmo terroristas”, explica máis
tarde, para indicar, posterior-
mente que “como estamos en
campaña, volven os apupos. Su-
friranos todos os partidos, na
universidade e noutras prazas.
Porque o do boicot en tempo de
eleccións é un clásico”. O co-
mentarista conclúe que “gúste-
nos ou non, o apupo é un acto
político, tanto ou máis que a ova-
ción. Ás veces, para algúns cida-
dáns, é o único posíbel. E quen o
sofre sabe ben que os asubíos
adoitan ser máis rendíbeis que
os aplausos”.

FRANCIA E
A MASONARÍA

LL’’EExxpprreessss
((vveennrreess  2222  ddee  ffeebbrreeiirroo))

“Xavier Bertrand é francmasón.
Desde hai perto de trece anos, o
ministro (UMP) de Traballo,
Relacións sociais e de Solidarie-
dade preservou celosamente o
secreto da súa pertenza ao
Grande Oriente de Francia
(GO), a máis grande obediencia
masónica, situada á esquerda”,
sinala o rotativo L’Express que
publica esta información exclu-
siva. “Mais esta discreción pode
mantela un membro dun go-
berno a cada máis popular en-
tre os franceses, eventual inqui-
lino do Elíseo, ‘primeiro minis-
trábel’ e non molestar os seus
colegas? Baixo a iluminación
dos medios de comunicación, o
xove ministro de 42 anos, coñe-
ceu unha ascensión meteórica,
cunha aureola de reformas le-
vadas a cabo (réxime especial
de xubilación, prohibición do
tabaco nos lugares públicos, in-
cluídos bares e restaurantes),
cunha imaxe dun home feito a
si mesmo e de sutil orador,
cunha empatía natural”.�

NACIONALIZACIÓN
DOS BANCOS

TThhee  TTiimmeess
((lluunnss  1188  ddee  ffeebbrreeiirroo))

A quebra do banco Northern
Rock e a súa nacionalización por
parte do Goberno británico que
preside o laborista Gordon
Brown provocou un elevado nú-
mero de editoriais e comenta-
rios na prensa londiniense. Un
deles, do rotativo conservador
The Times, estaba asinado por
un xornalista que durante anos
traballou en The Financial Ti-
mes, AAnnaattoollee  KKaalleettsskkyy, que afir-
mou que “el [Gordon Brown]
anunciou que o Northern Rock
sería nacionalizado non para
mantelo na actividade, senón
para pechalo; que o banco dei-
xaría de prestar cartos ou aceptar
depósitos desde mañá; que to-

ENPOLEIROALLEO

DARREN STAPLES/ REUTERS

UN ERRO
COLOSAL
’’

Antón Losada

Nun debate gañar ou per-
der é o de menos. Iso é

para gustos e sobre tales nada
hai escrito. E como pórse a di-
rimir se prefires os Beatles ou
Os Tamara.  Son dilemas irre-
solubles menos para o cora-
zón.  O que conta e mesmo pó-
dese medir obxectivamente é
quen acadou o que quería e
quen puido gañar ou perder
máis. ZP ía a acender aos seus
sacando o peor de Raxoi ofre-
céndose como vítima e a che-
gar a ese cinco por cento de in-
decisos amosándose tranquilo
e fiable, nada que ver con ese
demo da crispación pintado
polo PP. Raxoi ía a demostrar
aos seus que pode ser todo o
duro que faga falla e máis.
Nese sentido, os dous gañaron
porque acadaron os seus ob-
xectivos.
O resultado cambia se facemos
balance de ganancias e perdas.
ZP acudía subido sobre un vi-
goroso arranque de campaña
que lle deu certa vantaxe. Con-
centrouse en alimentar os
dous motores cos que voa: a
mobilización e os indecisos.
Raxoi acudía co deber de frear
en seco esa escapada. E non só
non o conseguiu senón que co-
meteu un erro colosal, como el
mesmo soe dicir. Certo que
acreditou diante dos seus pero
a costa duns excesos verbais
que saen caros. A feroz impu-
tación a Zapatero como agre-
sor de vítimas non lle deu un só
votante máis e implica un risco
duplo. Por un lado afecta a cre-
dibilidade de todo o seus dis-
curso porque é mentira e é in-
decente. Polo outro, pode mo-
bilizar o electorado do es-
querda, sempre proclive a acu-
dir en socorro do líder maltra-
tado, e desacougar ao votante
indeciso, a quen Raxoi podía
empezar a parecerlle un home
sen ira e agora ten a certeza de
que nin o foi nin o será.�

A feroz imputación
de Raxoi
a Zapatero como
agresor
de vítimas
non lle deu
un só votante
máis”

’’
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O socialista Xosé Antón Ucha Velo, alcalde saínte.                                                    A.G.N.

que lindaba cos nosos fuciños.
De Luís Obelleiro, como de ou-
tros e outras, ficaba unha auré-
ola mitificadora no noso maxín
nacionalista e popular.
Pero a vida dá moitas voltas e no
ano 1986 viñen vivir para Tui. Eu
saía da miña particular turbu-
lencia política e el andaba pola
antiga capital a dar aulas. Algún
día souben do escándalo que
percorreu as fibras máis sensi-
bles de certa xente tudense e al-

guén me contou que o respon-
sable directo daquel desacougo
era un profesor de Historia que
deu en celebrar o Entroido
cunha parodia con arrecendo
anticlerical. E hai cousas que na
vella cidade non son para tomar
a chanza. Pero outro día, nin sei
como, os camiños xuntáronse.
Puxémonos a falar nalgún café
e, con discreción, fíxome saber
que A Nosa Terra quería editar
un volume sobre a Historia de

Galiza e que precisaban dalguén
que quixera compartir a respon-
sabilidade de asinar a parte con-
temporánea. Que se non me pa-
recía mal, poderiámola facer en-
tre os dous. E dixen que sí. Por-
que me deu garantías de que
non me ía deixar tirado coa
miña inconsciencia e porque
pensei que as terapias persoais,
por veces, son inescrutables.
Dende entón, foron moitas
máis as veces que traballamos
xuntos. E sempre, el ben o sabía,
tiven moi presentes dous conse-
llos que me deu daquela. Nada
que se escriba é inútil se se fai
dende a honestidade e o rigor.
Ningún saber pode ser patrimo-
nio exclusivo duns poucos. Esa
foi a miña bagaxe intelectual
para enfrontar semellante repto.
Os anteollos cos que ver o País
servíronmos os tres, [Francisco]
Carballo, Anselmo[López Ca-
rreira] e o propio Luís.
Anos despois, fixemos unha
viaxe a Suíza, convidados polas
sociedades de emigrantes e coa
axuda desta casa. Alá marcha-
mos Luís e mais eu, na compaña
de Xan Carballa e Pepe Puga.
Foron días excepcionais, cheos
de sono e de experiencias. Fala-
mos na radio dos galegos de Xe-
nebra, demos conferencias nos
centros sociais e amenizamos
algunha festa da colectividade.
Pero sempre quedei coa lem-
branza de ter andado polas rúas
de Zürich á procura de dedais,
dos decorativos, para a colec-
ción da súa muller Meri. Deda-
len, pedía Luís polas tendas, e
naquela parodia  remanecía a
imaxe que eu gardo dun home
leal, intelixente e tenaz. Un pra-
cer, amigo.�

POLÍTICA.13.

Para Luís
Bieito Alonso
Oín falar del bastante antes de
coñecelo. Algún conflito sindical
enquistado ou certa mobiliza-
ción dos veciños polas marxes
da cidade de Pontevedra. Na-
quel microcosmos que era a Ga-
liza dos últimos anos setenta
queriamos ver un País total pero
só apreixabamos de verdade o

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

Santa Comba, aínda que Ucha
suxeriu que as razóns da mo-
ción son económicas e lembrou
o cobro irregular de dietas no
mandato da pasada corpora-
ción municipal por parte dal-
gúns concelleiros populares.
Aínda que o PP votou a prol da
moción de censura, unha con-
celleira deste grupo non a
apoiou e chamou traidores os
seus compañeiros. O PP local
asegurou contar co apoio da di-
rección galega.�

Nas pasadas eleccións, o PP
conseguira a maioría relativa
dos concelleiros. O Partido dos
Independentes por Santa
Comba obtivera catro repre-
sentantes, Terra de Xallas tres e
os socialistas dous. Entre estas
tres forzas sumaban nove con-
celleiros, un máis que o PP e,
tras un pacto, Ucha chegou á al-
caldía.
Posteriormente xurdiron dife-
rencias entre os socialistas e
dous dos Independentes por

Miguel Pérez é o novo alcalde
de Santa Comba despois de
prosperar unha moción de cen-
sura celebrada o luns 25 de fe-
breiro e apoiada polo PP e dous
tránsfugas que marcharon do
Partido Independentes por
Santa Comba, entre os que se
atopa o novo rexedor. Con sete
dos oito concelleiros populares
e dous dos catro edís de Inde-
pendentes por Santa Comba, o
socialista Xosé Antón Ucha Velo
foi desaloxado da alcaldía.

O PP apoia unha moción
de censura dun tránsfuga
en Santa Comba

Lois Obelleiro.
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H. Vixande
O vinte de febreiro cumpríron-
se cinco anos do peche caute-
lar do diario vasco en euskera
Egunkaria por presunto fraude
económico e pertenza a ETA. O
caso está pendente de xuízo e
tanto o director como os seus
traballadores insisten en que
non teñen relación coa banda
terrorista e que condenan a
violencia. A día de hoxe, a fisca-
lía da Audiencia Nacional non
presenta cargos mais o proce-

so continúa aberto pola exis-
tencia da acusación popular
das organizacións Dignidade e
Xustiza e a Asociación de Víti-
mas do Terrorismo.
O xuíz instrutor do proceso na
Audiencia Nacional foi Juan
del Olmo, que tomou a deci-
sión do peche en 2004, durante
o último goberno de José Ma-
ría Aznar. A acusación de frau-
de económico procede duns
datos sobre o IVE ofrecidos po-
lo diario ao Goberno vasco co

O director do diario, Martxelo
Otaemendi, que figura entre
os incriminados, afirmou que
se o inicio do procedemento
abordaba as cuestións do fi-
nanciamento, hoxe céntrase
exclusivamente na ETA e
lembrou que “o fiscal pasou
de dicir que non sabía se ha-
bía delito a adherirse á peti-
ción de penas da acusación
popular”, aínda que co cam-
bio de goberno a fiscalía reti-
rou os cargos.�

obxectivo de obter unhas sub-
vencións. O executivo de Vito-
ria desmentiu calquera irregu-
laridade. Respecto a pertenza á
ETA, o ex lehendakari vasco
Karlos Garaikoetxea afirmou
que “determinados informes
policiais, elevados no seu día á
categoría de probas policiais
incriminatorias”, tiñan como
“principal argumento” o
“aparente interese e os afáns
de ETA por exercer a súa in-
fluencia no diario”.

CiU non descarta apoiar a Raxoi. A gran novidade estratéxica dos parti-

dos catalanistas para o 9-M é o xiro de CiU cara a posicións máis dispostas á

negociación con calquera que gañe as eleccións xerais. O candidato á presi-

dencia do goberno central pola federación nacionalista, Josep Antoni Duran

i Lleida, manifestou que non descarta apoiar a Mariano Raxoi se o PP conse-

gue unha maioría relativa. ERC criticou duramente a coalición por “non lem-

brar os abusos sobre Catalunya dos populares”.� R
E

U
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TRIBUNA �Vitorino Pérez Prieto.
Escritor e teólogo.

DESPOLITIZAR A IGREXA VASCA?
O Vaticano pretende dar un
golpe de temón para “despoli-
tizar” a Igrexa vasca. Así se in-
terpreta o feito de que Roma
impulse o nomeamento de
bispos lonxe da liña dos ac-
tuais, nunha clara desautoriza-
ción dos equipos progresistas
de Uriarte e Setién, e abríndo-
lle as parroquias aos move-
mentos máis conservadores.
Parece ser o caso do nomea-
mento de Mario Iceta como
bispo auxiliar de Bilbo; aínda
que nacido en Gernika, a súa
formación e a súa carreira ecle-
siástica discorreron lonxe de
Euzkadi, e fálase da súa pro-
funda adscrición conservado-
ra, contando co claro apoio do
cardeal Rouco. Isto provocou
unha profunda preocupación
nos círculos de goberno da
Igrexa vasca, onde se interpre-
tou como un “golpe de man”
do Vaticano na remodelación
da cúpula episcopal cara a un
cambio do discurso eclesial. 
O feito de “premiar coa mitra”
–ou, con máis corrección
eclesiástica, nomear bispos– a
curas de fóra en detrimento
de líderes do clero local, cuali-
fícase de “auténtico sopapo” á
Igrexa vasca. Pero a reacción
dos curas que nos chegou

nestes días, foi moito peor;
moitos deles, mesmo o Con-
sello Presbiteral diocesano en
pleno, ameazaron con dimitir
polo seu profundo descon-
tento co nomeamento dun
bispo de fóra e por non se ter
contado para nada con eles.
Dos 40 membros reunidos no
Consello, só un par de persoas
alzaron a voz a favor de Iceta.
Esta postura do Vaticano non é
nova. No proxecto pastoral que
capitanearon anos atrás Cirar-
da, Setién e Uriarte, este último,
tras uns anos de bispo auxiliar,
fora “desterrado” a Zamora
–aínda que logo volvera a Euz-
kadi para substituír a Setién–
porque non gustaba a Xoán
Paulo II. Xubilados José Mª Ci-
rarda (arcebispo de Pamplona
entre 1978 e 1993) e José Mª Se-
tién (bispo de Donosti, xubila-
do anticipadamente no 2000) e
a punto de xubilarse o actual
bispo donostiarra, Juan Mª
Uriarte (alcanza a idade da xu-
bilación no mes xuño), parece
que non vai haber freo para a
remodelación conservadora do
episcopado vasco. Os tres foron
repetidamente obxecto de ata-
ques e insultos por parte da
igrexa máis integrista polo seu
compromiso co pobo vasco.

Certamente, “fora do naciona-
lismo eclesial tamén hai Igre-
xa”, como defenden outras ba-
ses cristiás presuntamente

“non nacionalistas”. Pero ¿aca-
so non é tamén nacionalismo
–un nacionalismo español non
menos duro– o de Rouco, Cañi-
zares e outros bispos españois?
Realmente ¿pode “despolitizar-
se” a Igrexa, ou máis ben trátase
só de cambios de política? A
Igrexa non é un ente puro e es-
piritual, está na sociedade, for-
ma parte da polis, e non pode
menos que actuar politicamen-
te, dun xeito ou outro. A cues-
tión é que tipo de política cadra
máis co xeito do Evanxeo e a

súa clara aposta polos máis po-
bres-máis febles? Penso que is-
to debería levar os cristiáns a
uns puntos básicos en común;
pero como non é posíbel o con-
senso nunha Igrexa tan plural,
teremos que aceptar o dereito
ao pluralismo. Pero isto so se
pode garantir realmente cunha
organización non autoritaria
senón fraternal-sororal, demo-
crática, onde os que exercen
responsabilidade escoiten real-
mente ao pobo de Deus e non
decidan sen el.�

’’Acaso non é tamén
nacionalismo
–un nacionalismo español
non menos duro–
o de Rouco, Cañizares e
outros bispos?”

Cúmprense cinco anos
do peche do diario Egunkaria

O bispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, acompañado doutros relixiosos,durante unha manifestación contra a ETA o

2 de febreiro do ano pasado na capital biscaíña.                                                                                                                VINCENT WEST / REUTERS
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ESPAÑA.15.

A prensa estranxeira
subliña o interese
de Zapatero por
mobilizar o seu voto

César Lorenzo Gil
Tanto Mariano Raxoi, candidato
do PP, como o presidente do go-
berno central, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, tomaron o pri-
meiro debate televisivo, o cele-
brado o 25 de febreiro, como un
exercicio de quecemento para a
final do 3 de marzo. Será entón
cando ambos os políticos debe-
rán apostar ben por reiterar os
argumentos do primeiro encon-
tro ou tomar diferentes estrate-
xias que consigan facer moverse
nunha dirección ou noutra eses
dous puntos porcentuais que as
análises consideran sensíbeis a
estas citas televisivas.
Raxoi segue os pasos de José
María Aznar, cando no 1993
encarou os dous debates se-
guindo dous modelos comple-
tamente distintos. Naquela
ocasión, o xefe da oposición
debilitou o presidente Felipe
González con duros ataques
no primeiro encontro e logo
apostou por unha imaxe de es-
tadista, proclamando que faría
de ser presidente.
O actual líder do PP sabe que
aquel camiño for a errado hai
15 anos porque Aznar non pre-
parara ao xeito o seu programa
electoral. É por iso que el quere
tomar a iniciativa anunciando
nese derradeiro debate as súas
promesas electorais máis es-
pectaculares. Para Raxoi, os
dous debates tómaos como un
só: na primeira parte quixo
acurralar a Zapatero; na segun-
da, gañarlle en propostas e
ofertas. Os analistas, amais,
consideraron que no primeiro
debate o candidato popular
abusara da contundencia e
deu unha imaxe agresiva, espe-
cialmente ao final do encontro,
que creou unha “simpatía polo
débil”, un Zapatero con ollos
tristeiros, que pareceu vulnerá-
bel e moi afectado por mo-

mentos polas duras acusa-
cións do seu opoñente.

SACAR O VOTO DAS CASAS. Do primeiro
debate extráense dúas conclu-
sións no curto prazo: Zapatero
foi mellor, por pouco, tanto pa-
ra xornalistas, politicólogos e
enquisados. A base do seu dis-
curso estivo na reivindicación

da orixe, é dicir, en lembrar que
o seu goberno sucedeu unha
etapa na que España se inmis-
ciu na Guerra do Irak, houbo un
atentado islamista que se quixo
pasar por etarra e se produciron
outros movementos sociais con
eco en todo o mundo, caso do
“Nunca Máis”.
Para o segundo debate, o candi-
dato socialista seguirá a fincar
na motivación dos votantes
menos comprometidos que tal-
vez saian da casa o 9-M se ven o
PP con posibilidades de gañar.
Velaí a famosa tensión que ao
presidente lle fai falta. Tamén
espertar un electorado de cen-
tro-esquerda que precisa moito
alento para actuar.
Xustamente nestes días El País
entrevistou o antigo ideólogo do
PSOE José María Maravall, que
repara na dificultade de levar a
votar “unha maioría silenciosa”
que, “en caso de balbordo entre
opcións políticas, prefire abster-
se, malia ser de centro-esquer-
da”. Ese temor paira nos despa-
chos da cúpula socialista, que
ven contentes como a audiencia

seguiu con atención o debate: se
os votantes se senten interesa-
dos polas propostas, é máis doa-
do que actúen o 9-M.

POPULARES PREPARADOS. A mei-
rande parte da prensa estran-
xeira considera que é o PSOE o
que ten que buscar eses votos
que lle fan falta para repetir
maioría. Pensan que o PP xa
ten a salvo o seu celeiro de vo-
tantes, preparados para iren ás
urnas.
Le Monde afirma que o PP se-
guiu unha estratexia de mus-
culación da militancia que
agora lles dá bos resultados. Os
convencidos durante os últi-
mos catro anos confían en Ra-
xoi e o seu equipo.
The Guardian subliña que a
iniciativa política a levou toda a
lexislatura a dereita e que Za-
patero ten que buscar os votos
que lle faltan “incluso facendo
chiscadelas progresistas como
despedirse cun “Boas noites e
boa sorte” ao xeito do xornalis-
ta estadounidense Edward
Murrow que inmortalizou nun

Raxoi podería amosar o perfil
de estadista no segundo debate

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

Luxemburgo decide sobre o concerto vasco. O Tribunal de Luxembur-

go decide sobre a legalidade do concerto económico vasco, é dicir, o siste-

ma tributario específico das tres provincias de Euskadi, que as autoridades

comunitarias deben considerar compatíbeis co resto do modelo da facen-

da do Estado. O goberno autónomo pensa que a presión das cúpulas do PP

e do PSOE foi básica para levar o asunto ás altas instancias xudiciais da UE.�

PERFIL BAIXO’’
Xosé A. Gaciño

E clipsada pola campaña
das eleccións xerais e de-

sincentivada pola hexemonía
socialista nas enquisas, a cam-
paña das eleccións autonómi-
cas andaluzas desenvólvese
nun ton de perfil baixo. A má-
xima aspiración dos grupos da
oposición é que o PSOE perda
a maioría absoluta. A maior
preocupación dos socialistas é
o exceso de confianza dos
seus votantes, pero confían en
que a incerteza dos resultados
das xerais sexa incentivo sufi-
ciente para a participación
electoral.
Na oposición, ademais, os
dous grupos minoritarios (Es-
querda Unida e Partido Anda-
lucista (PA)) xogan á desespe-
rada. As súas perspectivas nas
enquisas son máis ben negati-
vas, sobre todo no caso dos an-
dalucistas, que mesmo poderí-
an quedar fóra do Parlamento.
O nacionalismo andaluz, que
na segunda lexislatura estatal
chegou a ter grupo propio no
Congreso, foi vítima da poten-
te presión bipartidista, pero ta-
mén dos seus propios erros, es-
pecialmente dos personalis-
mos dos seus dirixentes (a fa-
mosa pugna entre o sevillano
Alejandro Rojas-Marcos e o xe-
rezano Pedro Pacheco, entre
outros), que lle impediron, por
exemplo, aproveitar os anos de
goberno de coalición cos so-
cialistas, entre 1996 e 2004, pa-
ra fortalecer a súa alternativa.
Agora, Julián Álvarez, un mo-
desto ex alcalde de Écija, trata
de salvar a continuidade do PA
coa creación da Coalición An-
dalucista, na que conseguiu in-
tegrar grupos locais, forma-
cións radicais testemuñais e,
outra vez, os pachequistas, que
levan anos practicando a esci-
sión intermitente. É quizais o
derradeiro intento de evitar
que populares e socialistas se
repartan os seus despoxos
electorais.�

ELECCIÓNS XERAIS

O nacionalismo andaluz,
que na segunda lexislatura
estatal chegou a ter grupo
propio no Congreso, foi
vítima da potente presión
bipartidista,
pero tamén
dos seus
propios
erros.”

’’

J.L. Rodríguez Zapatero e Mariano Raxoi entran no plató onde se realizou o primeiro debate televisado.     SERGIO PÉREZ / REUTERS

’’Raxoi creou unha ‘simpatía
polo débil’,un Zapatero con
ollos tristeiros, que pareceu
vulnerábel e moi afectado
por momentos polas duras
acusacións do seu opoñente”

’’Le Monde afirma que o PP
seguiu unha estratexia de
musculación da militancia que
agora lles dá bos resultados. Os
convencidos durante os
últimos catro anos confían en
Raxoi e o seu equipo”

Tribunal de Luxemburgo.
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X. L. Franco Grande

C hegan de Francia novas
que nos din que algo fe-

de alí. Porque hai razóns para
pensar que as máis fondas e
nobres  ideas democráticas,
que tanto lles custou gañar ás
sociedades máis avanzadas,
están correndo nos nosos dí-
as riscos manifestos.
Temos sinalado xa algunhas.
Hoxe imos subliñar dúas moi
recentes: Laurent Wauquiez,
voceiro do goberno, acusou
hai poucos días a oposición
de facer “terrorismo intelec-
tual”, vistas as críticas ao pre-
sidente polas súas ideas so-
bre a memoria da Shoah e a
publicidade no sector audio-
visual público.
Esas críticas, a xuízo dese fun-
cionario, son ataques persoais
e unha desviación do rol da
oposición. ¿Pode alguén imaxi-
nar que chegaría un día en que
tal cousa se dixese en Francia?
Pois chegou (Liberation, 20 de
febreiro).
Uns días despois da decisión
do Consello Constitucional de
rebaixar lixeiramente as bru-
tais propostas do goberno so-
bre a lei chamada de “reten-
ción por seguridade” (certos
criminais perigosos poden ser
mantidos en prisión aínda des-
pois de teren cumprido a pena
imposta), a protesta da socie-
dade francesa non puido ser
máis ferreña e unánime: Nico-
las Sarkozy quere cargarse o
Estado de dereito.
Agora a oposición é acusada de
“poñerse ao lado dos crimi-
nais”. Dá un certo arreguizo ler
a prensa francesa destes últi-
mos días. A conclusión é que
novos neoconsse instalaron no
poder en Francia, cando xa nos
EE UU, desprestixiados, van ser
varridos neste mesmo ano. 
Ou sexa,  o poder é do executi-
vo; o do lexislativo e do xudi-
cial, se estorba, é negado. ¿É
outra cousa o fascismo?�

LATEXOS

ALGO FEDE 
EN FRANCIA
’’

MUNDO.16. ANOSATERRA
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Os EE UU manterán 140.000 soldados no Irak. O goberno norteame-

ricano espera manter 140.000 efectivos no país asiático cando remate en

xullo a retirada parcial de tropas. A pesar da redución, a cifra total é supe-

rior en 8.000 soldados á existente a primeiros do 2007. Os propios res-

ponsábeis do exército estadounidense admiten que a seguranza no Irak

“é precaria” e descartan novas retiradas.�

A independencia
do Kósovo non
resolverá procesos
semellantes, caso
do Sáhara Occidental

Xosé Manuel Figueiras
Colaborador do IGADI (www.igadi.org).

Noutros tempos, o estado de
ánimo da poboación autócto-
na, enxalzada con romantis-
mo, mitos e heroísmo, parecía
ser un factor fundamental nos
movementos de secesión, ao
máis puro estilo dos cadros de
Delacroix. Pero esa visión ro-
mántica, se algunha vez real-
mente existiu, non pasaba
dunha miraxe ante o pragma-
tismo internacional da época,
que respondía a diversos inte-
reses. Nestes días, tampouco o
Kósovo acadou a independen-
cia seguindo o seu propio cau-
dillo, á marxe do contexto in-
ternacional.
O director do Institut Français
des Relations Internationales,

Thierry de Montbrial, criticou
que o Kósovo declarase a inde-
pendencia  unilateralmente,
creando un precedente, sen ter
as características dun Estado
viábel, soberano, e por tanto
subsidiario da axuda exterior
en calquera materia. Tendo en
conta estes requisitos, tres
cuartas partes dos estados ac-
tuais deberían deixar de existir
por carecer de viabilidade eco-
nómica, lexitimidade demo-
crática, e mesmo base históri-
ca. Por suposto, ninguén dis-
cute a viabilidade dos intere-
santes e suculentos “paraísos
fiscais”, de Liechtenstein ou
Mónaco, por exemplo.
Non obstante, a independencia
cosovar parecía a alternativa
máis lóxica ante a falla doutros
vieiros, despois de que a etnia al-
banesa empoderada no presen-
te, e avivada polas atrocidades
do pasado, fixera imposíbel a
continuidade baixo soberanía
serbia. O importante agora era
facer que os serbios non apare-
cesen como os grandes perde-
dores. Un compromiso difícil de
imaxinar e que non se acadou.

O Kósovo nace porque a al-
guén fóra das súas fronteiras lle
interesaba o parto dunha vez
por todas. Os cansos veciños
europeos e estadounidenses,
demasiado tímidos na súa re-
acción  fronte ao nacionalismo
serbio durante a década do
1990, favorecendo os masacres
daquel momento, estaban an-
siosos por atopar, dunha vez
por todas, unha solución defi-
nitiva nesta encrucillada balcá-
nica. Gran Bretaña, Francia,
Alemaña e Italia, baixo o pa-
raugas dos EE UU, apadriña-
ron unha vez máis o unilatera-
lismo americano, e non deixa-
ron de apoiar a erosión da órbi-
ta de influencia rusa, e alentar
o nacemento de novos Estados
no vello continente cando as
súas propias fronteiras pare-
cen máis ou menos seguras. Os
EE UU tamén aproveitaron pa-
ra crearen un novo socio proa-
mericano no futuro seo da UE. 
O significativo é que non exista
a mesma decisión e convence-
mento no Sáhara Occidental,
onde o proceso de descoloni-
zación saharauí leva máis de 30

anos na Comisión de Descolo-
nización da ONU, sen visos de
resolverse favorabelmente "a
pesar das resolucións" do Con-
sello de Seguridade, que esta-
belecen o dereito do pobo sa-
harauí á autodeterminación. 
Chipre, Romanía, Eslovaquia,
Bulgaria, España e Grecia din
que non poden apoiar a deci-
sión unilateral do Kósovo co-
mo un acto reflexo froito dos
seus propios temores. Tam-
pouco se esperaba menos do
goberno español en plena
campaña electoral.
O que si parece claro é que ade-
mais da condición necesaria
(pero non suficiente) da vonta-
de de autodeterminación, o
apoio de parte relevante da co-
munidade internacional é re-
quisito esencial para a inde-
pendencia dos novos estados.
Se non, repetiríase a historia da
República de Transdnistria
(Moldavia), onde en 2006 o
97,2 por cento da poboación se
manifestou en favor da inde-
pendencia nun referendo, re-
sultados que nunca foron re-
coñecidos.�

A conclusión é que
novos neocons
se instalaron no
poder en
Francia, cando
xa nos EE UU
van ser
varridos
neste
mesmo
ano”

’’

A UE e os EE UU consideran
pechado o mapa balcánico

Un blindado da OTAN pasa baixo a liña coas bandeiras dos países que apoiaron a independencia do Kósovo, na cidade de Lipljane, o 20 de febreiro.   HAZIR REKA / REUTERS
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Laudelino Pellitero
Das catro hipóteses coñecidas
sobre a sucesión de Fidel Cas-
tro, tan só unha está descarta-
da: O derrocamento violento,
propiciado polo exilio de Mia-
mi, co paraugas dos EE UU. 
Das tres restantes: Sucesión in-
mobilista, proceso constituínte
con reformas democráticas e
transición continuísta con
apertura gradual económica, a
máis probábel é a última.
Por coherencia, por compro-
miso co proxecto político que
Fidel Castro liderou durante 49
anos, tampouco se albisca no
horizonte a apertura cara a un
proceso constituínte que pro-
picie a transición política.
A sucesión inmobilista tamén
está excluída das hipóteses su-
cesorias. “Quen imita... fraca-
sa”, asegura o novo presidente
do Consello de Estado.
Raúl Castro non é Fidel. As
grandes diferenzas non se cir-
cunscriben á limitada capaci-
dade oratoria do oitavo fillo da-
quel galego de Láncara que
emigrara a Cuba, e chegara a
facendado. Carente da chispa
intuitiva do seu irmán, Raúl
procura consensos. É lento nas
decisións pero rigoroso e fir-
me; práctico e pragmático; or-
ganizador, gosta do traballo en
grupo, leal cos seus equipos;
estrito nos principios teóricos,
mesmo nos procesos de rectifi-
cación;  metódico na vida pú-
blica e privada.
Se Cuba conseguiu superar o
crítico Período Especial na
década do 1990, logo do desa-
parición do mecenado eco-
nómico da URRS, cando o
PIB caeu nun 35 por cento,
débese en boa medida á pro-
xectos impulsados por Raúl e
Carlos Lage
Tanto na creación das Unida-
des Básicas de Produción Co-
operativa (UPBC) como na
autorización a percibir reme-
sas e comprar nas tendas es-

peciais, que tiveron resultados
positivos, especialmente na
produción ou acceso a ali-
mentos, pode percibirse a
man de Raúl e de Lage. Propi-
ciar o usufruto e xestión colec-
tiva, autónoma do 50 por cen-
to das terras do Estado, permi-
tiu acadar innegábeis logros,
nun país deficitario en produ-
tos alimenticios.�

O novo presidente cubano debería profundar
nas reformas económicas que melloren
a calidade de vida cidadá e a competitividade

O Brasil prevé unha ampla reforma do sistema tributario.  O presidente

brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva,adiantou que a reforma do sistema tri-

butario será a prioridade deste ano. A fraude fiscal é un dos maiores proble-

mas do país, segundo Lula, quen considera que sen un amplo cambio do

modelo, seguirán pagando os pobres e esquivando os ricos, algo que frea o

desenvolvemento e a viabilidade do Estado. Entre as novidades previstas es-

tá a creación dun IVE federal e simplificado e a exoneración das empresas de

tributar para a educación dos empregados. O ministro de Facenda, Guido

Mantega, iniciou os contactos para buscar apoios políticos e sociais.� JA
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’’Escalar nas estatísticas
da ONU do posto 89 do Índice
de Desenvolvemento Humano
do 1994 até o 50 do 2007,
por riba do Brasil, México ou
Venezuela, testemuña
a saída do abismo.”

Os desafíos de Raúl Castro

’’Carente da chispa intuitiva
do seu irmán, Raúl
procura consensos.
É lento nas decisións
pero rigoroso e firme; práctico e
pragmático; gosta do traballo
en grupo; leal cos seus equipos;
estrito nos principios teóricos.”

Das 1.541 UBPC existentes en

2006, que lles daban traballo a

95.000 persoas, case a metade

eran autosuficientes, un 20 por

cento máis que o ano anterior.

(Nese ano tan só 7 por cento

das cooperativas venezolanas

conseguía equilibrio financei-

ro). Producen o 73,5 por cento

das froitas e hortalizas produci-

das no país. Incrementaron en

17.000 as cabezas de gando e

acadan os 10 millóns de litros

de leite.

Escalar nas estatísticas do Pro-

grama das Nacións Unidas pa-

ra o Desenvolvemento, dende

o posto 89 do Índice de Desen-

volvemento Humano do ano

1994 até estar situado no  lu-

gar 50 do 2007, por riba do

Brasil, México ou Venezuela,

testemuña a saída do abismo.

Se na actual Asemblea Nacional

do Poder Popular se rexistrou

unha renovación do 62 por cen-

to, débese ao proceso de partici-

pación aberto. 

Superada a extrema febleza

padecida no Período Especial

dos 90, a posición do goberno

é agora máis sólida. Dispón de

máis tempo para programar re-

formas sen a guillotina do co-

lapso.

A designación do veterano  con-

trapeso de José Ramón Macha-

do como primeiro ministro dun

Consello de Estado, renovado

no seu 42 por cento, indica que

as transformacións serán gra-

duais. Van necesitar de grandes

doses do pragmático equilibrio

do novo presidente.�

Aposta polo cooperativismo

Raúl Castro, durante a xuntanza da Asemblea Nacional de Cuba que o escolleu como novo presidente da república, o

domingo 24 de febreiro en La Habana.                                                                                                                                                 CLAUDIA DAUT / REUTERS
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Como se pode explicar, entón, o
duplo atentado? En primeiro lu-
gar, hai quen apunta que a posi-
ción de Reinado sería algo máis
independente dos intereses aus-
tralianos e, por tanto, máis com-
plexa e dificilmente previsíbel.
Deste modo, podería estar a de-
fender verdadeiramente os an-
ceios dunha parte do exército ti-
morense. Mais os datos que
pouco a pouco vamos coñecen-

do son cada vez máis coherentes
coa versión inicial, que colocaría
Reinado do lado de Gusmão e
Horta e, conseguintemente, lon-
xe de os querer atacar: os dous
máximos dirixentes do país tí-
ñanlle dado liberdade de move-
mentos desde finais de agosto de
2006, chegando mesmo a impe-
dir a execución de ordes de de-
tención; o pai aseveraba recen-
temente que Reinado non tiña a

máis mínima intención de
atentar contra Horta, con quen
tiña mantido numerosos en-
contros pacíficos nos últimos
meses; o propio Alkatiri referiu
recentemente que Reinado foi
matado unha hora antes de
Ramos Horta ser ferido, o que
choca coas primeiras informa-
cións, que apuntaban que o re-
belde tería sido alcanzado nun
intercambio de disparos des-
pois de ter atentado contra o
xefe de estado.
Mais, se isto é así, se Reinado fa-
cía parte da estratexia australia-
na para o control do Timor Leste
e isto xa estaba conseguido des-
de a mudanza gobernamental,
como se poderían explicar os
atentados? Nas últimas horas fi-
couse a saber que Ramos Horta
pretendía adiantar as próximas
eleccións presidenciais e lexisla-
tivas para o 2009, o que abría a
posibilidade da volta da FRETI-
LIN de Alkatiri, nada partidaria
dos intereses australianos, ao
poder. Isto situaría a Ramos Hor-
ta como un actor incómodo pa-
ra os australianos. Neste sentido
debe acrecentarse que os fami-
liares do xefe de estado teñen rei-
terado insistentemente que as
tropas internacionais en Timor
Leste, dirixidas polos australia-
nos, non auxiliaron o presidente
timorense de modo inmediato
despois de ter sido ferido. Tivo
que esperarse a que chegase a
Guarda Nacional Republicana
portuguesa até o lugar; a única
tropa estranxeira que conta coa
confianza da populación timo-
rense. Doutro lado, varias autori-
dades timorenses teñen mani-
festado nas últimas horas que
non é comprensíbel que Xanana
se salvase da emboscada que lle
foi colocada en plena viaxe por
estrada, e da que saíu completa-
mente ileso. Un Xanana que se
manifestara contrario ao adian-
tamento de eleccións.
A Australia está interesada no
control do Timor Leste, isto é
sabido. E para tal válenlle dúas
opcións: un estado ordenado
so un goberno amigo, ou un
estado desordenado que lexiti-
me a ollos da comunidade in-
ternacional a presenza das sú-
as tropas na illa.
É importante que moitos ou-
tros países teñan presenza no
Timor, para axudar o aínda no-
vo país a superar os seus pro-
blemas internos e para vixiar e
evitar a desestabilización que
se poida derivar dos intereses
externos. O auxilio é necesario
en moitos ámbitos diferentes:
policial, económico, asisten-
cial, educacional, institucio-
nal... A Galiza podería e debería
ter un papel nese sentido.�

MUNDO.18. ANOSATERRA
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2006 tiña sido cumprido: a Aus-
tralia e os Estados Unidos podí-
an ficar descansados, pois que
Timor Leste, fundamental po-
los seus recursos enerxéticos e
situación xeoestratéxica, estaba
so control e non había perigo de
que continuase a súa temida
deriva chinesa. O factor deses-
tabilizador dos militares rebel-
des, convenientemente lidera-
dos por Alfredo Reinado desde

poucas semanas despois do ini-
cio da revolta, deixaba de ser
necesario e só restaba encon-
trarlle aos seus cabezas unha
saída airosa. Neste sentido,
efectivamente, mantíñanse
conversas ao máximo nivel en-
tre Xanana Gusmão, Ramos
Horta e Alfredo Reinado, che-
gándose, segundo algunhas
fontes, a un acordo en xaneiro
deste ano para a rendición.

Ângelo Gonçalves Vicente
Director de actividades

da Fundación Via Galego.

O pasado 11 de febreiro acor-
dabamos sobresaltados ao sa-
ber que no Timor Leste se ti-
ñan producido dous atentados
contra as máximas autorida-
des políticas do país: Ramos
Horta, xefe da república, e Xa-
nana Gusmão, primeiro minis-
tro, sendo gravemente ferido o
primeiro e saíndo sorprenden-
temente incólume o segundo.
Os atentados resultaban inespe-
rados, a priori, pois o país tiña vi-
vido en relativa calma desde o
encerramento da fase de violen-
cia máis aguda derivada da crise
de 2006 en que varios centos de
militares das Falintil –Forzas de
Defensa de Timor Leste– lidera-
ban protestos alegando tratos
discriminatorios no exército en
función da pertenza á etnia loro-
monú ou lorosae. Crise que ter-
minaba por supor o afastamen-
to de Mari Alkatiri e o seu parti-
do, a FRETILIN, do poder que vi-
ña exercendo desde a indepen-
dencia do país en 2002.
Após eleccións presidenciais e
lexislativas Ramos Horta e Xa-
nana Gusmão asumían a lide-
renza dun dos estados máis no-
vos e pobres do mundo. Ficaba,
deste modo, configurado un
tándem de poder pro-australia-
no que a non poucos facía pen-
sar que o obxectivo principal da
crise desenvolvida durante

O primeiro ministro australiano, Kevin Rudd, fala con soldados do seu país durante a visita lóstrego a Timor Leste este 15 de febreiro pasado.                        BEAWIHARTA / REUTERS

Timor Leste, entre a presión
australiana e a deriva chinesa

O primeiro ministro Xanana Gusmão, dá unha conferencia o mesmo luns 11 de fe-
breiro tras sair ileso do atentado.  Por tras, o xefe da Policia Afonso Dejesus e o co-
mandante australiano James Baker.             LIRIO DA FONSECA / REUTERS’’A Australia está interesada

no control do Timor Leste e
para tal válenlle dúas
opcións: un estado ordenado
so un goberno amigo,
ou un estado desordenado
que lexitime a ollos
da comunidade
internacional a presenza
das súas tropas na illa”
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Xurxo González
A desaceleración económica é
un feito admitido. A discusión
que centra a area política das úl-
timas semanas trata de estabe-
lecer cal será o seu alcance e di-
mensión. Os analistas coinci-
den en que o menor ritmo de
crecemento da economía espa-
ñola virá dado por un descenso
do consumo privado e da acti-
vidade no sector da constru-
ción. Aínda que a situación polo
momento non é angustiosa, o
menor gasto das familias pode
afectar ao pequeno comercio,
xa afectado por tradicionais di-
ficultades como a competencia
de grandes distribuidores e os
cambios nos modelos de con-
sumo dos cidadáns.
O presidente da Federación
Galega de Comercio (FGC),
Xosé María Seixas sinala que
“se ben o primeiro semestre
estivo na liña de anos anterio-
res, produciuse un descenso
importante na facturación do
segundo semestre de 2007”.
Segundo o mandatario desta
organización, que representa á
patronal do pequeno comer-
cio, se esta situación de redu-
ción do consumo se mantén
máis de un ano, podería ter
consecuencias negativas para
os seus membros. 
O descenso da actividade na
construción e o incremento da
taxa de inflación nos últimos
meses provoca que os cidadáns
sexan máis precavidos á hora
de realizar as súas compras. “O
aumento de gastos básicos para
as familias, como os pagos da

hipoteca ou o custe da enerxía
provoca que as familias dispo-
ñan de menos renda para o
gasto. En moitos casos non se
reduce o número de artigos que
se compran, pero estes son
máis baratos, co cal diminúe de
todos os xeitos a facturación”.
Ademais da falta de confianza
dos consumidores na econo-
mía, Seixas apunta a outros
factores para explicar a mala

marcha das vendas nos últi-
mos meses, entre as que des-
taca a climatoloxía. As altas
temperaturas que gozaron os
galegos nos meses de inverno
provocaron que as tendas de
téxtil e calzado notasen un des-
censo na roupa de tempada,
como botas ou abrigos. 

PARTICULARIDADES GALEGAS.O sector
da distribución minorista amo-

sou na Comunidade un grande
dinamismo nos últimos anos.
Mentres no conxunto do Es-
tado a súa densidade vai en
descenso (pasou de 15,24 esta-
belecementos por cada mil ha-
bitantes en 2000 a 14,34 en
2007), en Galiza pasou de 14,99
a 15,57 no mesmo período, se-
gundo os datos oficiais publi-
cados polo Ministerio de In-
dustria, Comercio e Turismo.

Situábase así o ano pasado
como o terceiro territorio con
maior número de puntos de
venda, só por detrás de Ceuta e
Melilla e as Illas Baleares.
Seixas apunta que nesta esta-
tística inclúense centros co-
merciais e cadeas de franqui-
cia xunto ao pequeno comer-
cio. Esta peculiar evolución da
densidade comercial pode de-
rivarse do menor aumento da
poboación en Galiza respecto
a outras zonas do Estado e da
particularidade da distribu-
ción da poboación no territo-
rio. O comercio tradicional é,
segundo o presidente da FGC,
o máis ameazado por unha de-
saceleración da economía,
aínda que recoñece que “polo
momento vaise mantendo”.�

Medidas contra a suba do prezo dos alimentos en Francia.   Produtos

básicos como leite,  iogur, cereais, pasta, arroz e xamón encarecéronse entre

o 5 e o 48% entre novembro e xaneiro. O xefe do goberno galo, François Fi-
llon,sinalou que “existen abusos por parte de industrias e distribuidores,

que aproveitan o encarecemento das materias primas agrícolas para au-

mentar as súas marxes” e anunciou unha investigación ao respecto. � C
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O descenso do
crecemento, unido a
factores puntuais,
como o aumento da
inflación ou unha
climatoloxía adversa,
aumenta as dificultades
polas que pasan
pequenos empresarios
da distribución

A desaceleración económica
ameaza o comercio tradicional

Ana, que rexenta a tenda de
calzados Maná en Santiago, si-
nala que “os malos resultados
comezaron na campaña de
verán e están a continuar na de
inverno. Penso que influíu
bastante a climatoloxía. As
chuvias do verán e a falta delas
no inverno non axudaron á
venda de produtos como os
que nós traballamos”.
Un pouco máis abaixo na
mesma rúa, esta campaña está
sendo un pouco mellor que a
anterior para Estabelecemen-
tos Álvarez, que ofrece enxoval
para o fogar. Mari, unha das de-
pendentas, afirma que as ven-

das aumentaron respecto ao
ano pasado, e opina que o bo
tempo tivo unha contribución
decisiva. “Se fai sol a xente aní-
mase a camiñar no canto de ir a
un centro comercial pechado, e
iso axudou moito nas rebaixas
deste ano”. Esta vendedora re-
salta que un feito importante
para o pequeno comercio foi o
cambio no modelo de gasto fa-
miliar. “Dende hai algúns anos
as familias teñen máis gastos,
como teléfonos móbiles, televi-
sións de pago, e iso si que se no-
tou nas vendas, aínda que
agora a situación está estabili-
zada”. O aumento dos prezos

tamén supón un reto para este
tipo de negocios ao conxugarse
cun menor poder de compra
dos cidadáns, aínda que, como
sinalan dende este comercio,

sempre hai fórmulas para sor-
tealo. “Se antes traballabas con
catro fornecedores, agora falo
con corenta, para tentar conse-
guir prezos máis axustados”, si-
nala Mari.
Xa na zona nova de Santiago,
Andrés, propietario da tenda de
cómics e xogos de mesa Zónu-
lacatro  comenta que este ano
está a ser un pouco peor que o
anterior. Aínda así, no seu en-
torno non percibe excesivos
motivos de alarma. “Eu escoito
moito o de 'din que hai crise',
pero non vexo que a xente pres-
cinda de gastos, a xente segue
comprando”.�

Diferencia de opinións entre os comerciantes

Os anuncios de crise fixeron máis precavidos os cidadáns á hora de comprar.                                                                     ANDRÉS PANARO

’’Dende hai algúns anos
as familias teñen máis
gastos, como teléfonos
móbiles, televisións de
pago, e iso si que se notou
nas vendas, aínda que
agora a situación está
estabilizada”

’’Se ben o primeiro semestre
estivo na liña de anos
anteriores, produciuse un
descenso importante na
facturación do segundo
semestre de 2007” 

[Xosé María Seixas]
Presidente da Federación Galega
de Comercio
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ECONOMÍA.20. Vinte anos de información económica en galego. A revista Análise Empresa-

rial, que dirixe Afonso Ribas e editada pola consultora Unipro,  vén de cumprir

vinte anos e celebrouno o martes 26 coa presentación do número 38. O acto

contou coa presenza de Xosé Manuel Beiras, colaborador da publicación. Un dos

obxectivos dos fundadores, entre os que se contaban economistas, avogados e

asesores empresariais, era a normalización do galego no ámbito económico.�

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

TRIBUNA �Melchor Roel López.
Secretario de xuventude e inmigración do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia.

“O matrimonio é a principal
causa do divorcio”, dixo Grou-
cho Marx. Frases como a sina-
lada convértense en xeniais
porque nos rescatan da igno-
minia, porque parten do esen-
cial e llo expoñen á intelixencia.
Algo moi semellante ocorre coa
situación dos bolseiros no noso
país. Todos nós temos escoi-
tado falar deles, pero se nos fa-
cemos preguntas como cantos
e quen son?, onde están?, a que
se dedican? ou que lexislación
os regula e os protexe? Segura-
mente non teñamos clara a res-
posta. O certo é que aprofun-
dando un pouco podémonos
dar de conta de que se trata
dunha realidade preocupante.
E é que o uso de bolsas comeza
a estenderse nas empresas e na
Administración Pública de xeito
exponencial e silencioso. Se ca-
dra por iso, porque é unha prác-
tica que a simple vista é invisíbel,
resulta tan rendíbel. Podería ser
que se estean a ocupar postos
de traballo mediante bolsas?
Aqueles máis cautos dirían que
habería que revisar caso por
caso pero a este respecto cóm-
pre dicir que existen dúas verda-
des innegábeis. Entre os anos
2000 e 2005 duplicouse o nú-
mero de bolsas ofrecidas –sexan
do tipo que foren– e, aínda a le-
xislación á que se acollen é dis-
tinta segundo o tipo de bolsa
ofrecida, todas teñen unha ca-
racterística común: hai enor-
mes baleiros legais e non garan-
ten a formación da que se supo-
ñen deben ser.
Esta última cuestión é a que nos
leva a formular unha terceira
verdade que tampouco per-
mite cuestionamento algún:
son estes baleiros legais os que
permiten que estas fórmulas se
estendan como mecanismos
de inserción laboral dos colecti-
vos de maior cualificación.
As vías de inserción dun mer-
cado laboral veñen marcadas,
en gran parte, polo tipo de mo-
delo produtivo do país en cues-
tión. Así, ao falarmos sobre os
mecanismos de inserción labo-
ral estamos a caracterizar os as-
pectos socioeconómicos fun-
damentais do noso país. Aten-

dendo ás cifras que sitúan a
precariedade da mocidade ga-
lega sobre o 60 por cento, pode-
mos deducir que en Galicia e no
conxunto do Estado español a
principal vía de inserción é a
precariedade. Para loitar contra
isto, Comisións Obreiras aposta
por dúas vías: a negociación co-
lectiva e o diálogo social, co fin
último de conseguir emprego
estábel e con dereitos que com-
porten unha mellora da com-
petividade. Esta ten que pasar
por cambiar totalmente o noso
modelo produtivo, que basea
os beneficios na intensividade
da man de obra, o que se tra-
duce en que o traballador rea-
lice moitas horas e cobre

pouco, ou sexa, que vexa min-
guados os seus dereitos e en pe-
rigo a súa saúde. Teríase que
apostar entón por un modelo
produtivo en base aos benefi-
cios no valor engadido do pro-
duto, e para iso hai que investir
nos sectores que respondan a
este patrón e “coidar” a nosa
man de obra cualificada.
Hoxe por hoxe, como estamos
a tratar a man de obra cualifi-
cada? A pesar de non ter reflexo
nas estatísticas e rexistros ofi-
ciais, hai unha serie de datos
aos que se pode acceder, algúns
non sen certo esforzo –todo
sexa dito–, e que desde CC OO
empregamos para realizar un
estudo que trata a cuestión da
mocidade e as prácticas nos
centros de traballo. 
Uns deses datos indícanos que
o emprego de bolsas esta esten-
dido a todos os sectores produ-
tivos e que todos os organismos
da Administración Pública
contan cos seus corresponden-
tes bolseiros para a prestación
de determinados servizos ou
asignados a un proxecto. Róm-
pese así o tópico de que o bol-
seiro ou bolseira é aquel ou
aquela que se dedica a labores
de investigación nun departa-

mento dunha facultade dunha
universidade ‘X’. Moi ao con-
trario os ‘investigadores’, por te-
ren unhas condicións moito
máis homoxéneas e pola pro-
pia loita dada –que aínda conti-
núa– é hoxe en día o colectivo
de bolseiros coas mellores con-
dicións, recollidas no Estatuto
do Persoal Investigador en For-
mación –para o que, por certo,
na actual poxa electoral estanse
a prometer cambios–, que re-
colle entre outras cuestións o
dereito ás prestacións sociais
–agás o desemprego.
Datos dun estudo do Ministe-
rio de Traballo revelan que o
número dun tipo de bolsas, as
chamadas de cooperación
educativa, no 2004 xa supera-
ron o de contratos en prácticas
no conxunto do Estado
–houbo 100.000 bolsas por
81.084 contratos en prácticas–,
deixando ás claras a vella teima
dunha gran parte do empresa-
riado sobre o incremento do
período de proba dos contratos
destinados a mozos. A situa-
ción é grave porque estamos a
falar de fórmulas que non com-
portan unha relación laboral,
con todo o que isto implica: a
non existencia de dereitos la-

borais, a non cotización, etc.
Preténdese, desde un sector da
patronal, abaratar aínda máis
os custos laborais dos colecti-
vos máis formados –o mesmo
estudo dinos que o ‘prezo’ me-
dio por hora dun titulado con-
tratado é de 7,93 euros e o dun
titulado bolseiro, 3,98. Isto, por
non falarmos da chamadas
bolsas ‘unilaterais’, que ofrece a
empresa fóra de calquera tipo
de convenio coa universidade:
diríxense a titulados e son unha
práctica totalmente ilegal. Todo
isto faise a costa dos dereitos la-
borais, da condición legal de
traballador en si mesma, e dun
Estado de Benestar que non se
pode sustentar neste tipo de
‘emprego somerxido’, de eco-
nomía informal, de mercado
negro de man de obra. 
Desde CC OO cremos que as
prácticas, teñan ou non forma
de bolsas, deben estar inseridas
no currículo formativo e que
deben garantir a formación do
bolseiro, deixando de ser un fu-
rado negro de legalidade e de-
reitos. Igual que o matrimonio,
que non é malo en si, non é
obrigatorio e para el débense
reunir uns requisitos mínimos:
idade, especie...�

’’Un sector da patronal,
pretende abaratar
aínda máis os custos laborais
dos colectivos máis
formados. O ‘prezo’ medio
por hora dun titulado
contratado é de 7,93 euros e
o dun titulado bolseiro, 3,98”

OS BOLSEIROS NON LEVAN BATA BRANCA

PACO VILABARROS
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tos puntos da Comunidade.
Nela explícase a súa traxectoria e
proxectos feitos dende 1998
baixo a máxima “facer moito
con pouco”. A través de varios
paneis informativos a exposi-
ción resume o traballo de coope-
ración e desenvolvemento aca-
dado en distintos países do ter-
ceiro mundo, materializado en
máis dun cento de actuacións en
América Latina e África, grazas as
aportacións feitas dende conce-
llos e deputacións galegas.

VIVENDA, ALIMENTACIÓN E HIXIENE.
Construción e rehabilitación de
vivendas, xestión e captación de
auga potábel, programas de sa-

úde comunitaria, actividades
formativas para mulleres, coida-
dos na alimentación e hixiene, e
traballos en favor do fortalece-
mento de concellos e municipa-
lidades en zonas do terceiro
mundo son algúns dos conve-
nios que, directamente dende o
Fondo ou a través de ONG´s, se
converteron en realidade en zo-
nas deprimidas de países como
Cabo Verde, El Salvador, Guate-
mala ou Perú en todos estes
anos que se ven reflexados no
percorrido.
“Fondo Galego, dez anos con
proxectos” pode visitarse no Ver-
bum de Vigo até o 3 de marzo. A
mostra percorrerá tamén As
Pontes (20 de febreiro-13 de
marzo),  A Coruña (25 de marzo-
11 de abril) e Cangas do Morrazo
(21 de abril-18 de maio).�

E. Estévez
O Fondo Galego de Coopera-
ción vén de cumprir unha dé-
cada. Esta asociación sen ánimo
de lucro, que naceu para optimi-
zar e coordinar as distintas ini-
ciativas e políticas de coopera-
ción e solidariedade das admi-
nistracións locais de Galiza no
terceiro mundo, está formada
na actualidade por 100 socios
entre os que figuran distintos
concellos e as catro deputacións
provinciais. O seu cometido
dende a fundación centrouse en
financiar e executar proxectos de
cooperación en países empo-
brecidos e organizar campañas
de sensibilización en Galiza para
dar a coñecer o seu labor. 
Dez anos despois esta organiza-
ción fai balance cunha mostra
itinerante que percorrerá distin-

Manuel Cao

Contan que en certa ocasión un paisano acudiu á en-
tidade financeira que custodiaba o seu millón de

pesetas e reclamou a súa devolución. Estrañado o direc-
tor da sucursal da pequena vila e bon coñecedor da es-
casa tradición gastadora do señor tratou de sondealo
para qué quería o todo o diñeiro, así, de súpeto. O her-
metismo e fixación do depositante obrigou o encargado
a reunir o millón deixando a oficina practicamente sen
efectivo e viu como o paisano se poñía a contar pacien-
temente os cartos e ao rematar reclamaba de novo o seu
ingreso na cartilla despois de concluír: “Está todo, non
falta nin un can”. 
Por algunha razón, o cliente desconfiara da entidade fi-
nanceira e quería comprobar que o seu diñeiro estaba
alí, escamado polo que dicían emigrantes en países de
América Latina con malas experiencias co sistema ban-
cario. Tamén en España a historia conta cantidade de
casos de crises bancarias. O último, o espectacular des-
falco de Banesto no inicio da década do 1990. Xa no
1977, deseñáronse mecanismos de aseguramento de
fondos coa creación do Fondo de Garantía de Depósitos
seguindo co proceso de modernización da política mo-
netaria iniciado a principios da década do 1970. A en-
trada na CEE, o avance cara á Unión Económica e Mo-
netaria e o euro obrigaron a converxer no deseño insti-
tucional mediante a aprobación da Lei de Autonomía
do Banco de España e a homologación dos sistemas de
garantía no 1996 e 2001 de xeito que, na actualidade, os
depositantes teñen garantidos os seus fondos até 20.000
euros en todas aquelas entidades inscritas no Rexistro
Especial do Banco de España.
A crise do Northern Rock e a campaña electoral están a
poñer dos nervios os políticos que denuncian proble-
mas no sistema bancario español con declaracións que
poden inducir comportamentos que favorezan aínda
máis a creación de expectativas negativas sobre o sector
bancario e a situación económica. É seguro que haberá
entidades financeiras enlamadas no sistema inmobilia-
rio, no que está enleado o sector da construción, que
han de pasalo mal e sería boa a depuración de respon-
sabilidades dos directivos pero será o mercado, nalgúns
casos, e o rescate das institucións públicas como no
Northern Rock, o que se fará cargo dos desaguisados
ocasionados pola ambición desmedida de xestores des-
coidados ou desafortunados na intermediación finan-
ceira por ser cazados ao final dun boom inmobiliario
que non podía durar.
A crise de liquidez resolverase con reaxustes que serán
xestionados polas institucións aplicando as normas re-
guladoras vixentes minimizando a perda de depósitos e
sen lle afectar á saúde do sistema bancario. A confianza
é a clave que sustenta o funcionamento axeitado da in-
termediación financeira e agora contamos con institu-
cións e instrumentos de garantía que reducen o risco de
crise global pero non a existencia de vítimas particula-
res tanto por causa das actuacións propias como por
efectos colaterais.�

A confianza é a clave que
sustenta o funcionamento
axeitado da intermediación
financeira e agora contamos
con instrumentos de garantía
que reducen o risco de crise
global pero non a existencia de
vítimas particulares”

’’

CONFIANZA
’’ECONOMÍA.21.

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

O Fondo Galego de Cooperación
cumpre dez anos

UERE SABER MÁIS?
www.fondogalego.org?

pirante. Pola contra, Solbes,
cunha actitude de patriarca (me-
morábeis primeiras persoas:
“estou satisfeito porque teño
máis participación privada, pero
non pola cifra porque estou
lonxe de Europa e lonxe dos Es-
tados Unidos”, en referencia á
investigación e desenvolve-
mento), conseguiu seducir a
máis votantes no que algúns
consideraban o debate máis im-
portante da campaña.�

Xurxo González
As análises sobre o gañador do
primeiro debate electoral de
cara ás próximas eleccións xerais
foron practicamente unánimes:
Solbes mereceu maior credibili-
dade que Pizarro. Mesmo os
medios cunha liña editorial máis
escorada cara as posicións do PP
pouco dubidaron en admitilo.
Unha imaxe que pode ilustrar o
ambiente xeral tras a emisión do
programa o pasado día 21 apun-
touna no seu blog o subdirector
do diario económico Expansión:
“Era a imaxe do profesor fronte
ao estudante de primeira fila, sa-
bichón e un pouco díscolo, que
quere importunar pero que
nunca o consegue”.
Dende unha perspectiva téc-
nica, é certo que o actual minis-
tro de Economía e Facenda dis-
puña de datos, e de interpreta-
cións destes, moi difíciles de re-
bater. Ambos contendentes, de
seguro pola falta de experiencia
nestas lides televisivas, empre-
garon unha linguaxe moi téc-
nica, pouco accesíbel ao cida-
dán medio (un exemplo, as

constantes referencias ao Pacto
de Toledo, sen aludir en moitas
ocasións que se refire á estabili-
dade do sistema de pensións). 
Pizarro cometeu varios erros que
lle pasarán factura en termos de
confianza entre os electores. A
imaxe de intranquilidade, o
xesto acedo, as saídas de ton (re-
ferencias á familia, ao terro-
rismo, ao ministerio da Vivenda,
entre as máis sinaladas) amosa-
ron a falta de experiencia do as-

Solbes superou a Pizarro
nun debate moi técnico

Pedro Solbes e [á dereita] Manuel Pizarro.
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DEPORTES.22. ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

Festa a prol da oficialidade. Os Siareiros Galegos celebran unha festa a

prol da oficialidade das seleccións deportivas galegas coincidindo co debut

do combinado de fútbol sala en Ferrol, o venres, 29 de febreiro. A partir das 8

da tarde nos Cantóns prepararase unha celebración, con traslado ao pavi-

llón da Malata e posteriormente unha festa coas actuacións de Arenga e o

DJ Sem Fronteiras Sound Anti-Sistema.�

DE TODO.

Rodri Suárez
A violencia no fútbol é un fenó-
meno antigo que no Estado es-
pañol só atopou eco nos me-
dios de comunicación a partir
da década do 1980, cando em-
pezaron a xurdir grupos de ani-
mación xuvenís que xeral-
mente foron catalogados no
mesmo lote a pesar das enor-
mes diferenzas existentes entre
eles. Daquela, e tamén durante
boa parte da década seguinte,
unha característica destes co-
lectivos foi a súa capacidade de
arrastre, que convertía en con-
flitivos determinados encon-

tros pola creación dun am-
biente colectivo hostil –moitas
veces alimentado dende altas
instancias– que superaba o lí-
mite dos fondos até afectar es-
tadios enteiros. Co paso do

tempo, coa concienciación de-
rivada de moitas traxedias e, so-
bre todo, coas medidas represi-
vas, de vixilancia ou prevención
(resultou especialmente útil a,
seguramente esaxerada, prohi-
bición das bancadas de pé) re-
ducíronse a un nivel moi baixo
os problemas violentos creados

A violencia no fútbol esmorece e
limítase a grupos reducidos
que buscan liorta fóra dos campos 

O club
privado
dos radicais

toria nos estadios ou presenza
de alarma nos medios masivos.
Mantén certo perigo, mais é mi-
noritario e case clandestino a
non ser por algúns foros da in-
ternet. Xa é unha cuestión case
allea ás multitudes sensibiliza-
das por unhas cores de club e si
moi próxima ás liortas en-

polos seareiros máis radicais.
Pero aínda existen, con outra
cara. A opción hooligané agora
un couto privado de grupos
moi extremos, no que adoitan
verse involucrados outros sec-
tores de semellante estética e
distinta intención, pero que
apenas ten poder de convoca-
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Afeccionados do Atlético de Madrid pelexaron entre si durante o partido de volta da Copa da UEFA disputado contra o

Bolton no Vicente Calderón.                                                                                                                                                                        ANDREA COMAS / REUTERS

As pelexas están próximas
ás liortas entre tribos
urbanas, no estilo das pelexas
entre modse rockersou entre
skins de dereita e esquerda
da Inglaterra do 1970”

’’

>>>
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tre tribos urbanas, no es-
tilo das pelexas entre mods e
rockers ou entre skins de de-
reita e esquerda da Inglaterra
do 1970, disturbios privados
que só alcanzaron unha ampla
notoriedade fóra dos seus cír-
culos grazas a películas como
Quadrophenia ou a recente
This is England. 
Os enfrontamentos entre searei-
ros do Betis e o Dépor hai menos
dun mes en Sevilla (con varios
feridos por ambas as partes) e os
incidentes entre propios afec-
cionados do Atlético durante un
encontro contra o Bolton, na
Uefa, foron dos poucos que tive-
ron unha repercusión impor-
tante nos medios. Doutros nada
se soubo ou apenas foron co-
mentados. Pero existiron, case
sempre sen superar o nivel
dunha dura rifa de pequenas
bandas de barrio. Con dous ti-
pos de participantes, os case
profesionais da violencia rode-
ada de fútbol (normalmente
grupos de extrema dereita) e ou-
tros colectivos que non buscan
liortas por sistema pero vense
envoltos ou se senten obrigados
a participar nelas, ben por auto-
defensa, ben por unha especie
de orgullo de grupo, ben por
crenzas ideolóxicas. Neste ám-
bito móvense en xeral os colecti-
vos dos equipos galegos. �

DEPORTES.23.ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

Blues con boa prensa

Debuta a selección galega de fútbol-sala.Galiza contará a partir do 29 de

febreiro cunha nova selección, a de fútbol sala, que se unirá ás de fútbol, balon-

cesto e balonmán cun encontro que se disputará no pavillón da Malata de Fe-

rrol fronte a Uruguai, o mesmo rival da histórica estrea do fútbol no 2005.

Bruno García e Xavier Pardeiro serán os seleccionadores nunha disciplina na

que o Lobellede Santiago e o Azkarde Lugo son referencia estatal e europea. �A
.G

.N
.

>>>

Os Riazor Blues pasan por un
doce momento. Resulta moi
complicado atopar alguén
dentro do deportivismo que
mire con malos ollos os segui-
dores do fondo de maratón,
unanimemente sinalados
coma unha das razóns que
manteñen o Dépor con posibi-
lidades de supervivencia na
elite. Un dos seus principais de-
fensores é o propio Augusto
César Lendoiro, que sempre
afirmou que este tipo de grupos
deben recibir apoio dos clubs
porque así melloran os seus
comportamentos. Loxica-
mente, ao presidente do ende-
bedado Dépor tampouco lle
interesa ter en contra o sector
máis activo da afección. Blues e
directivos manteñen unha
fluída relación, pero os primei-
ros son absolutamente inde-
pendentes. A mesma condi-
ción locen os seus rivais dos
Celtarras. O tremendo baixón
de afluencia a Balaídos tras o
descenso non é tan notábel na
súa bancada. Pero nesta tem-

pada chea de cemento, o esta-
dio vigués gozou dunha xor-
nada impresionante, cunhas
28.000 persoas nas tribunas.
Foi no Galiza-Camerún. 
A selección galega empeza a
cumprir cun dos seus obxecti-
vos máis complicados. Ao
igual que moitos Celtarras un
ano antes na Coruña, centos
de Riazor Blues acudiron a
Vigo arrastrados polo combi-
nado de Arsenio Iglesias e Fer-
nando Vázquez. Non houbo
nin un só problema entre afec-
cionados dun e outro grupo.

Incluso algúns comparten es-
pazo na loita pola oficialidade
dentro do colectivo denomi-
nado Siareiros Galegos. Son
pasos. Porque loxicamente, as
dúas claques seguen a ser an-
tagónicas e máis o serán
cando volvan os clásicos, pero
dende logo, xa semella case
imposíbel que se repita o oco-
rrido hai unha década en Ca-
rral, cando un concerto a prol
das seleccións galegas dexene-
rou nunha batalla campal en-
tre Blues e Celtarras.  
Non obstante, dentro do grupo

vigués e do coruñés tamén hai
sectores que ven con malos
ollos calquera tipo de permisi-
vidade co adversario tradicio-
nal, algo que xa provocou pro-
blemas en Riazor hai uns can-
tos anos e que tamén os xerou
nos últimos tempos en Balaí-
dos por parte dalgunha facción
de idade máis nova. Son pe-
quenas discusións que causan
temor pero que nada teñen a
ver cos profesionais da violen-
cia que campan polo Estado,
normalmente baixo paraugas
de extrema dereita.�

A bancada dos Celtarras, das poucas
que aguantaron a crise de Balaídos

Semella case imposíbel
que se repita o ocorrido hai
unha década en Carral, cando
un concerto a prol das
seleccións galegas dexenerou
nunha batalla campal entre
Blues e Celtarras”

’’

PACO VILABARROS
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’’
A miña obra nace
sempre do asombro fronte á
realidade, do tremor fronte á
natureza e a beleza”

’’
A poesía ofrece
un resultado que non admite
cambios”

falar de influencias marcadas,
aínda que co tempo hai al-
gunhas que se van asentando.
Partindo de Rosalía, pego un
salto a Cabanillas, logo a Ma-
nuel Antonio, e logo a Ferrín, a
Arcadio López Casanova, a
Manuel María... Manuel Ma-
ría, sobre todo no aspecto per-
soal, no cultivo da amizade,
na calidade humana. Tamén
para min son esenciais Avilés
de Taramancos e Uxío Novo-
neyra. Penso que os dous se-
rán vistos no futuro con máis
profundidade. Despois, xa na
miña xeración, hai un grupo
de poetas que integramos Xa-
vier Seoane, Xulio Valcárcel,
Rodríguez Baixeiras, ou Xosé
María Álvarez Cáccamo, que
compartimos un xeito de ver a
poesía.
EE  ccaall  éé  oo  ccaammiiññoo  ccoonnttrraarriioo::  ccoo--
mmoo  ddiiaallooggaa  aa  ssúúaa  ppooeessííaa  ccooaa  ddooss
aauuttoorreess  ee  aauuttoorraass  mmááiiss  nnoovvooss??
Iso é algo no que non hai unha
perspectiva independente.
Evidentemente, sempre hai in-
fluencias, en toda creación ar-
tística existe porosidade, e iso
percíboo tanto cos poetas no-
vos como cos non tan novos.
Existen unha serie de marcas
simbólicas na linguaxe poéti-
ca, pero debe ser a crítica rigo-
rosa a que sinale esas con-
fluencias. E nas últimas déca-
das asistimos a unha gran di-
versidade, aínda que haxa ten-
dencia a simplificala por me-
dio de etiquetaxes xeracionais.

Pero hai unha enorme riqueza
de voces poéticas: non ten na-
da que ver o minimalismo
esencialista de Rafa Villar, por
exemplo, con Yolanda Casta-
ño e o seu universo de pulsión
erótica en relación coa identi-
dade, que ten a capacidade,
como ocorre nas propostas te-
atrais de Brecht, do distancia-
mento, de crear unha máscara,
algo que non se debe confun-
dir co narcisismo. Eu penso
que no futuro verase todo o
que é o conxunto da poesía ga-
lega, sen estabelecer parcelas.
VVoollvveennddoo  áá  aannttoollooxxííaa::  ccoommoo  ssee
ppeerrffiilloouu  nnaa  ssúúaa  oobbrraa  aa  ddiivveerrssii--
ddaaddee  ddee  tteemmááttiiccaass,,  ddeennddee  oo
eerróóttiiccoo  aaoo  ssoocciiaall;;  ddee  eesscceennaa--
rriiooss,,  ddoo  tteelluurriissmmoo  aaoo  mmuunnddoo
uurrbbaannoo;;  ddaa  vvoozz  ppooééttiiccaa......??
É algo consubstancial á propia
deriva persoal: teño na miña
memoria a paisaxe da Terra
Cha, da planicie e da luz. Iso
crea unha experiencia visual
no poeta. Pero chega un mo-
mento en que me transplanto
ao espazo urbano da Coruña e
hai dúas vertentes: a arquitec-
tura e o encontro co mar. Todo
iso crea un pouso na experien-
cia, perfectamente presente en
As certezas do clima. Logo hai
tamén unha deriva persoal no
plano da idade: comecei escri-
bindo poemas adolescentes:
Do desexo en corpo e sombra,
que tivo o premio Celso Emilio
Ferreiro do Concello de Vigo
no 83, recollía poemas de can-
do tiña quince anos. Evidente-
mente, hai unha madurez pro-
gresiva que inflúe na linguaxe.
UUnn  ttrraabbaalllloo  iimmppoorrttaannttee  ffooii  TTee--
rrrriittoorriioo  ddaa  ddeessaappaarriicciióónn::  ggaaññaa  oo
PPrreemmiioo  ddaa  CCrrííttiiccaa  EEssppaaññoollaa  aa
tteexxttooss  eenn  ggaalleeggoo,,  oo  ddaa  AAssoocciiaa--
cciióónn  ddee  EEssccrriittoorreess  eenn  LLiinngguuaa
GGaalleeggaa  ee  oo  ""IIrrmmaannddaaddee  ddoo  llii--
bbrroo""  ddaa  FFeeddeerraacciióónn  ddee  LLii--
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O2007 foi un ano in-
tenso para Miguel
Anxo Fernán Vello
(Cospeito, 1958). Á

marxe da súa actividade como
editor ao fronte de Espiral
Maior, foi publicado un novo
poemario cun inusual forma-
to, o Dicionario do estremece-
mento, na colección Alba Lon-
ga, e tamén saíu do prelo unha
escolma da súa poesía realiza-
da por Teresa Seara na colec-
ción Arte de Trobar editada por
Caixanova.
AAssttrroo  iinntteerriioorrrreeccoollllee  aa  ssúúaa  ppooeessííaa
ddeennddee  oo  8844  aattéé  oo  22000077,,  iinncciiddiinnddoo
ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  nnooss  ppooeemmaarriiooss
mmááiiss  rreecceenntteess..  CCoommoo  vvaalloorraa  aa  eess--
ccoollllaa  ppaarraa  eessttaa  aannttoollooxxííaa  ??
Foi unha escolma moi inteli-
xente: ela é moi coñecedora da
miña obra poética, tema da
súa tese, e fixo a selección aten-
dendo a unha progresión: pri-
ma aqueles libros, como As
certezas do clima ou Poemas
da lenta nudez, onde me sen-
tín en pleno cumio expresivo, a
medida que ía creando unha
identidade poética propia. Esta
antoloxía é un retrato que per-
mite ver esa evolución.
EEnn  qquuee  mmeeddiiddaa  ppaarrttiicciippoouu  nnaa
ssúúaa  ccoonnssttrruucciióónn??  FFiixxoo  mmooddiiffii--
ccaacciióónnss??
Minimamente. Respecto moi-
to o traballo persoal de Teresa,
estiven de acordo co seu crite-
rio. Arcadio López Casanova,
na presentación do libro, fixo
unha gran louvanza do estudo
previo que encabeza o libro.
Realmente, ela sabe moito de
poesía nova. Con todo, despois
de 23 anos houbo cambios nor-
mativos, pero non afectan ao
léxico. A poesía ofrece un resul-
tado que non admite cambios,

malia si permitir unha restau-
ración. O poema é un obxecto,
unha pequena escultura, un ar-
tefacto. Como dicía Manuel
María, ten vida propia.
CCoommoo  ccoonncciibbee  aa  ssúúaa  aannddaaiinnaa,,  oo
sseeuu  pprroocceessoo  ppeerrssooaall  ddee  ccrreeaacciióónn
ppooééttiiccaa??  CCaaddaa  ppooeemmaarriioo  éé  uunn
mmuunnddoo  iillllaaddoo  oouu  ddiiaallooggaann  eennttrree
ssii,,  hhaaii  uunnhhaa  ccoonnttiinnuuiiddaaddee??
Por unha banda, hai unha evo-
lución na expresión, a partir de
algo tan absolutamente parti-
cular como é a disposición do
poeta fronte ao texto. Esa lin-
guaxe vai expandíndose, adqui-
rindo novas marcas, dende o
intimista ao social, dende a ce-
lebración até a elexía. Pero por
outra banda, se penso en como
concibo a poesía, a miña obra
nace sempre do asombro fron-
te á realidade, do tremor fronte
á natureza, a beleza, ou a propia
existencia, un percorrido atra-
vesado por unha vea de percep-
ción da realidade onde se mes-
turan o sensorial e o social.
TToommaa  ppoossiicciióónn  llooggoo  nnaa  ppooeessííaa
ssoocciiaall,,  nnaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddeennddee  aa
ccrreeaacciióónn  ppooééttiiccaa??
O poeta, dende a miña pers-
pectiva, debe atender á realida-
de do inmediato, fóra de esca-
pismos, de intimismos, ten
que situarse no corazón da
existencia, no centro da polis,
capaz de intervir na concien-
cia. Non entendo a poesía se
non é capaz de tocar ao lector,
de influílo, mesmo fisicamen-
te, como dicía Borges. A metá-

fora, segundo Proust, é unha
forma de darlle eternidade ao
estilo, é algo connatural: non
pode haber arte sen metáfora,
como di Lacan. 
OO  eerroottiissmmoo  ppooddee  sseerr  ttaamméénn  rree--
vvoolluucciioonnaarriioo??
Lembro que nos talleres de poe-
sía do Fronte de Liberación San-
dinista, en Nicaragua en plena
guerra, facían revolución do
erotismo, do amor. É a base de
todo, inseparábel da conciencia.
Como di Sartre, e recollo en Ca-
pital do Corpo, a conciencia non
deixa de ter un corpo.
PPrreecciissaammeennttee,,  oo  ccoorrppoo,,  oo  sseenn--
ssoorriiaall,,  cceennttrraa  bbooaa  ppaarrttee  ddaa  ssúúaa
oobbrraa,,  mmeessmmoo  ppaarraa  oo  iinntteelleeccttuuaall
oouu  rraacciioonnaall..
Nalgúns poemas, a idea central
é a razón do corpo, a confluen-
cia de paixón e razón. Xa dicía
George Santallana que a razón
é a harmonía das paixóns. Es-
cribindo poesía dentro do rea-
lismo simbólico, interésame a
percepción da realidade: a rea-
lidade sangrante, ou a beleza
dunha paisaxe. A beleza segue
a ser algo revolucionario, o xei-
to de sentir que seguimos vivos:
a capacidade de estrañármo-
nos. Eu son, ademais, un poeta
rosaliano, para min, a lectura é
un alimento espiritual e máxi-
co. Rosalía fala da realidade, pe-
ro tamén do misterio: "teño
medo dunha cousa que vive e
que non se ve".
CCaall  éé,,  ppoorr  cceerrttoo,,  aa  iinnfflluueenncciiaa  ddeess--
ttaa  ffiigguurraa  nnaa  ssúúaa  ppooeessííaa??  CCoonn  qquuee
ppooeettaass  ddaa  ttrraaddiicciióónn  ddiiaallooggaa??
Recorro ao meu coñecemento
da tradición, pero tamén po-
do facelo para desbotala ou
para facer crítica dela. Iso si,
non hai poesía viva sen tradi-
ción, sen lectura, sen cultura,
sen coñecemento dese estado
psíquico. Eu fun e son moi lec-
tor de poesía, pero non podo

Miguel Anxo Fernán Vello

‘A miña poesía está sempre
apegada á realidade, aínda que
traballe con simbolismos’

>>>
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bbrreeiirrooss..  UUnn  ppooeemmaarriioo  qquuee
ssee  ccoonnvveerrtteeuu  eenn  ccrróónniiccaa  ddoo
tteemmppoo  eenn  qquuee  ffooii  ppuubblliiccaaddoo..
CCoommoo  oo  ffoorrmmuulloouu??
Provocoume unha gran ten-
sión na escrita, e segue vivo en
min. Nese caso hai elementos,
marcas poéticas, que están no
presente. Sería un desastre que
moitas das visións que achego
neste libro se cumprisen no fu-
turo. Hai quen fala del como
un libro pesimista, pero non o
concibín así. No fondo é opti-
mista: fronte á sombra, hai po-
sibilidades de saír adiante, de
subsistencia, de afirmación.
Sempre quero estar apegado á
realidade, aínda que traballe
con simbolismos.
OO  DDiicciioonnaarriioo  ddoo  eessttrreemmeeccee--
mmeennttoo,,  ttrreess  aannooss  ddeessppooiiss,,  rreeccuu--
ppeerraa  eessaa  tteennssiióónn??
Non é estritamente unha conti-
nuación. Ten relación, por su-
posto, coa miña propia lingua-
xe, co meu proxecto. O Dicio-
nario é, máis que nada, un la-
boratorio poético. Con ese for-
mato recolle novas entradas, e
todos os temas teñen cabida. 
QQuuee  tteenn  oo  lliibbrroo  ddee  aauuttooppooééttiiccaa??
Neste primeiro exercicio quero
levar ao cabo un exercicio de
cosmovisión. A poesía é un xei-
to de aumentar a realidade, co-
mo dicía Ortega, e nese sentido,
este libro ten esa óptica. O con-
cepto último é o do estremece-
mento, a emoción, a capacida-
de de tenrura, tanto no plano
humano como no social ou no
político, na solidariedade. Xosé
Manuel Beiras, que tamén me
influíu moito, ten ese xeito fon-
damente humano de entender
a política, dende a fraternidade.
OO  pprroocceessoo  nnoonn  eessttáá  ppeecchhaaddoo,,
nnoonn??
Vai seguir adiante, con novos
poemas. Irá medrando, to-
mando corpo, tentando esta-
belecer un diálogo o máis com-
plexo posíbel coa realidade.
CCoommoo  ssee  aarrtteelllloouu??  OOss  ppooeemmaass
nnaacceerroonn  iinnddeeppeennddeenntteess  oouu  eess--
ttaabbaann  ccaallccuullaaddooss  eeffeeccttiivvaammeenn--
ttee  ccoommoo  ppeezzaass  dduunn  ddiicciioonnaarriioo??
Hai unha certa licenza técni-
ca, xa que ás veces defino con-
ceptos en plural ("Os poetas"),
un topónimo ("A Coruña"),
ou mesmo retratos ("Rosa-
lía"). En calquera caso, o que
se procura en cada poema é
crear un momento, coidar o
poema como obxecto que
procura emoción, que cada
poema sexa un golpe á con-
ciencia do lector. A razón de
ser do proxecto é provocar ese
tremor. O estremecemento.�
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Durante moitos anos, os xor-
nais, ou ben non dedicaban
páxinas á literatura ou dedica-
ban, cando moito, unha ou
dúas. Era o que se chamaba o
«folletón», páxinas nunca des-
prendíbeis do xornal, en que
se falaba de libros ou arte. (So-
bre a historia, infelizmente,
non historización, das páxinas
«literarias» en Galiza, pode
verse o libro de César A. Moli-
na sobre o tema). No segundo
lustro dos 60 comezou a po-
pularizarse o «suplemento li-
terario», exactamente non se
sabe se por demanda ou debi-
do a unha operación de presti-
xio das empresas xornalísticas.
E dende aquela, xornal que se
prece, xornal que porta suple-
mento literario. É raro o xornal
de «calidade» ou «prestixio»
que non malle os seus lectores
cun suplemento deste tipo.
Suplemento que adoita repar-
tirse un día determinado da
semana. Unha das honrosas
excepcións (en Europa) sería
La Repubblica, que entrega un
día á semana unha páxina moi
informativa de novidades, e
case cada día dedica as páxi-
nas centrais á literatura.
O suplemento literario, ade-
mais, ao ser custoso leva que
moitas empresas xornalísticas
busquen, e consigan, un pa-
trocinador. Así, no Estado es-
pañol, temos algún exemplo:
«El cultural» (de El Mundo) Te-
lefónica; «Culturas» (de La
Vanguardia) Endesa; «Libros»
(El Periódico de Catalunya)
Gas Natural. Tamén, quizais,
sería necesario non esquecer
as alianzas provocadas pola
concentración editorial: Alfa-
guara/El País, Ediciones B/El
Periódico, Esfera de los li-
bros/El Mundo, Planeta/La
Vanguardia, Avui, La Razón,
Prensa Ibérica (Grupo
Moll)/Alba, etc., polo que, en
primeira instancia (agás as ra-
ras excepcións) o suplemento
literario é un vehículo de pu-
blicidade. Con todo, tampou-
co se pode negar que, as em-
presas deixan os responsábeis
dos suplementos literarios un-
ha marxe de autonomía que
para si quixesen, por exemplo,
os redactores de política espa-
ñola ou internacional ou os da

sección de economía, ou tal-
vez a de deportes.
No suplemento literario, que
se edita un día determinado
da semana, búscase, ante to-
do, a efectividade: canto máis
libros reseñados, mellor (tal-
vez así caia publicidade das
editoriais alleas ao grupo), po-
lo que se pasou da crítica prac-
ticada no folletón –que podía
incluir unha páxina ou mais
do xornal–, á recensión, para
dar máis cabida, para facer
máis dinámicas unhas páxi-
nas que empresa e, talvez, lec-
tores perciben «pesadas». Co
que, quizais, contra a idea ini-
cial de darlle maior dignidade,
se relega o libro a un ghetto
que, en derradeira instancia,
está fóra do xornal.  O lector
non interesado adoita tirar o
suplemento ao lixo, e así nun-
ca, nun xornal con suplemen-
to literario, lerá unha reseña
sobre libros, aínda que lea o
xornal todos os días da porta-
da até a última páxina; talvez si
unha noticia sobre un libro,
nesas páxinas de «sociedade e
cultura» onde se amorean os

amores dos cantantes e acto-
res, o sharedos programas te-
levisivos, os roubos de «obras
de arte» (sección, teoricamen-
te, de sucesos) e algunha noti-
cia sobre o descubrimento de
piollos xigantes na Antártida.
Pola súa parte, o lector intere-
sado nos libros pode comprar
o xornal só unha vez a semana,
polo que habería de compro-
barse se é un bo negocio para a
empresa manter un suple-
mento cultural.
Por que, os suplementos lite-
rarios fan medrar as vendas?
Que porcentaxe de compra-
dores de xornais len os suple-

mentos literarios? O suple-
mento de libros do parisino
xornal Le Mondeiniciouse en
1967. Ao cumprir os vinte-
dous anos de idade, en 1989,
quíxose saber cantos lectores
do xornal o lían. E fíxose unha
enquisa entre suscritores e
lectores. Dunha tiraxe media
de 450.000 exemplares resul-
taban que só lían o suple-
mento pouco máis dun dez
por cento dos compradores:
50.000. Seguro que menos
que os lectores da sección de
climatoloxía ou a axenda do
día. Nunca máis fixeron unha
enquisa dese tipo: o xornal da
modernidade francesa non
conseguía que os seus lecto-
res lesen o seu suplemento li-
terario. Mais conségueno os
outros? Dubidámolo. 
O suplemento literario é un
ghetto endogámico, como to-
do ghetto: sábeo o reseñador,
sábeo o escritor, sábeo o editor
e sábeo a empresa, e mesmo
sábeo o lector, polo que as rese-
ñas acaban sendo, como pasou
no suplemento do The New
York Times(Jason Esptein, A
industria do libro): «ignorantes,
anodidas, ás veces maliciosas e,
por regra xeral, dexaseitadas».
No mesmo libro, explícanse as
causas que, segundo Elizabeth
Hardwick, converteran o su-
plemento literario do New York
Timesnalgo provinciano (no
mal sentido da palabra): «A lo-
anza sen graza e a crítica feble,
artigo pequeno e lixeiro, ausen-
cia de implicación, de paixón,
de carácter, de excentrididade
–en definitiva–, a falta de ton li-
terario». E é que no adndo su-
plemento literario, pola súa
circulación endogámica, está
implítico –e quizais explícito–
todo iso. O suplemento litera-
rio non é máis que unha ope-
ración de prestixio das empre-
sas xornalísticas e un engano
máis da industrial cultural. En-
gano no que, coma sempre,
caemos todos, sobretodo can-
do no suplemento cultural ese
que vemos todas as semanas
mallan, de cando en vez, nun
escritor... de segunda fila e pe-
riférico, a poder ser. Non en
van afirmaba Bertold Brecth
que «o palacio da cultura está
feito con caca de can».�

TRIBUNA �Xesús González Gómez.
Crítico literario.

PARA QUE SERVEN
OS SUPLEMENTOS LITERARIOS?

’’Quizais, contra a idea inicial
de darlle maior dignidade,
o suplemento relega
o libro a un ghetto que,
en derradeira instancia,
está fóra do xornal”

Susana Rei Crespo
‘As bateas poden ser
unha flota inimiga’
M.B.
DDeessppooiiss  ddee  ppeerrccoorrrreerr  ooss  ffeessttii--
vvaaiiss  mmááiiss  ddeessttaaccaaddooss  ddoo  ppaaííss  ee
ddee  vvaarriiooss  pprreemmiiooss,,  aa  ssúúaa  ccuurrttaa--
mmeettrraaxxee  CCoouussaass  ddoo  KKuulleecchhoovv éé
uunnhhaa  ddaass  cciinnccoo  ggaalleeggaass  qquuee  ppaarr--
ttiicciippaann  nnoo  FFaannttaassppoorrttoo..  NNeellaa
ddeemmoossttrraa  qquuee  aa  mmoonnttaaxxee  éé  uunn--
hhaa  aarrmmaa  mmooii  ppooddeerroossaa..
A idea xorde dunha visión a con-
traluz da ría, co sol moi baixo. As
bateas parecían realmente unha
flota invasora. Xa tiña a primeira
imaxe. Tirei unha foto e quedou
gardada dende o 2003. Comecei
entón a darlle voltas. Se as bateas
podían formar unha flota, as
mariscadoras podían parecer
un corpo de asalto e as bombas
das festas o bombardeo dun
conflito pensei que era posíbel
falar da manipulación, de como
a luz e o son están capacitados
para informar e para manipular.
A partir de máis asociacións fun
dándolle forma a un falso docu-
mental que retrataba a invasión
de Galiza. O material funo tiran-
do dos xornais e das festas patro-
nais. Tiven sempre presente a
dificultade e o compromiso éti-
co de traballar dende a ironía un
tema tan doente como a guerra.
CCrree  éé  uunn  bboo  mmoommeennttoo  ppaarraa  oo
xxéénneerroo  ffaannttáássttiiccoo??
Non considero que a película
sexa unha peza fantástica, pero
encaixa dentro dos paráme-
tros do festival, por ser unha
peza experimental máis aber-
ta. Penso que en Galiza a ani-
mación é o eido que desenvol-
ve este xénero máis fantástico.
Pero faise moita ficción realista
cun formato máis clásico.
AAddeemmaaiiss  ddee  ddiirriixxiirr  tteenn  rreeaalliizzaa--
ddoo  ddeeccoorraaddooss  ppaarraa  ddiirreeccttoorreess
ccoommoo  IIssaabbeell  CCooiixxeett,,  QQuueerreejjeettaa
oouu  LLeeóónn  ddee  AArraannooaa..  
Entrei no cine por esa vía. Foi
unha experiencia moi impor-
tante porque traballei con xente
de primeiro nivel, pero moi con-
creta. Veño do campo da arte e
sempre tiven os meus proxectos
e chegou un momento no que
me aventurei polo mundo do ci-
ne cos meus proxectos.�

Suplemento cultural de La Vanguardia correspondente ao mércores 23 de

xaneiro do 2008.
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Os premios cinematográficos máis famosos do
mundo teñen xa unha longa historia, e unha
chea de anécdotas e curiosidades, que pode-
rás ler na seguinte páxina.....
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Cómo naceron?
En1927, 36 persoas crearon a Academia das Ar-
tes e as Ciencias de Hollywood. O seu presi-
dente Samuel B. Mayer e a Metro Goldwing Ma-
yer propuxeron a creación dun premio anual en
forma de figura.
O grande decorador Cedric Gibbons foi o encar-
gado de escoller entre diversos artistas de Los
Ángeles o deseño da figura: un home espido
pousando cunha espada e de pé encima dunha
bobina de película.
O fin de todo isto era prestixiar as películas, e
darlles categoría de arte cara o público.
En 1931 a bibliotecaria da Academia comparou
a figura cun tío seu chamado Oscar. Cando Walt
Disney  chamou así ao premio, ao recibilo, que-
doulle o nome para sempre.
A primeira entrega dos Oscar  foi en 1929, e ape-
nas durou cinco minutos, o tempo de ler un pa-
pel cos premiados. Ao principio había poucos
premios, e sabíanse previamente. Logo foi me-
drando o número, e foise cara o modelo actual,
coa expectación previa e grande desplegue de
medios.

Quen forma a Academia?
Para outorgar estes premios creouse un comité
que ideou un sistema de votación para elixir os
traballos máis distinguidos do ano. O proceso

de nomeamentos tivo va-
riantes ata establecerse tal
e como o coñecemos hoxe
en día: representantes dos
departamentos profesio-
nais integrados na Acade-
mia escollen anualmente
cinco candidatos para
cada especialidade, logo
todos os membros que
pertencen á Academia de-
ciden por voto secreto os
gañadores.
Actualmente a Academia
está formada por máis de
6.000 homes e mulleres, que
son actores, directores, fotó-

grafos, músicos, directores de efectos visuais, guio-
nistas,... Son elixidos por membros da propia Aca-
demia, e así se vai reproducindo a sí mesma.

O valor dos Oscar
Os Oscar son os premios máis famosos do
mundo, ainda que hai outros creados á súa
imaxe noutras cinematografías: os César france-
ses ou os Goya españois. O seu valor como indi-
cador da valía dun filme é relativo. Agás en cer-
tos apartados, só valora as fitas norteamerica-
nas, e sempre está en función do que lle interese

promocionar ás grandes productoras e distri-
buidoras, pois o cine é arte e negocio ao mesmo
tempo.
Aínda así, o seu poder e magnetismo non se po-
den negar, e ao longo dos seus case 80 anos de
vida son máis as boas películas da historia do
cine premiadas que as que non o foron, se ex-
ceptuamos o cine non americano.

O anecdotario destes premios é case
interminable, mais aquí van algunhas
cousas curiosas:
-O material do que se fan os soños
Deso estaba feita certa estatuiña dunha
película de Humphrey Bogart. Pero a dos
Oscar estivo feita ao principio de bronce.
Logo, durante a II Guerra Mundial, fíxose
de xiz, por aquelo de non derrochar
recursos, e logo pasou a ser dunha
aleación metálica moi pulida e brilante, da
que o valor sentimental é maior que o
material. Desde o ano 1949 pasou a ter un
número de serie para cada unha.
-O primeiro gañador
Foi o actor alemán  Emmil Jannings, que
xa collía o barco de volta á casa cando llo
deron.
-A primeira en cores
A primeira película rodada a cor que
levou premios foi nada menos que O que o
vento levou, en 1939, que ademáis tivo o
record de Oscars durante moitos anos.
-Os que case non o levan
O artista que deu ao cine americano máis
prestixio e diñeiro, Charles Chaplin Charlot,
só levara un oscar no ano 52...como
compositor dunha canción! Logo, xa moi
maior, déronlle outro pola mesma película,
en 1972, coma homenaxe atrasado. Así fixo a
Academia con outros/as “grandes” dos que
esquecera.

-Os que o levaron sen decir nada
Varios actores e actrices levaron premios
sen dicir unha soa palabra nos seus
filmes. John Mills na Filla de Ryan ou Holly
Hunter no Piano... interpretaban a xente
muda.
-Os que o rexeitaron
Entre os máis coñecidos, Marlon Brando,
que mandou a unha india americana a
recoller o seu. Aínda que logo tampouco
era unha india, senón unha actriz hispana
facendo de indíxena.
- E os que nunca o levaron...
Entre estes, moitos nomes ilustres, coma
Marilyn Monroe, o director Stanley
Kubrick ou recentemente Harrison Ford.
Pero o caso máis penoso foi o de Alfred
Hitchcock, un dos mellores directores de
todos os tempos e dos que máis diñeiro

levou ás taquillas, e que non gañou
ningunha estatuiña.
-O maior fiasco
Foi se cadra o de A Cor Púrpura, de
Spielberg: tiña once nominacións e foise
con cero premios.
-As que máis oscars levaron
Até agora foron Titanic e O señor dos Aneis.
Sen embargo, hai quen valora máis os que
levaron outras, pois eran categorías de
maior importancia dentro da valoración
dos premios.
-”And the Oscar goes to...”
Esta é a frase que oimos seguido na
entrega das figuriñas, pero até 1989 a
frase era “And the winner is...”
-Oscar a un filme en galego?
Pois sí, parcialmente. O filme Mar Adentro,
ademáis de rodado en Galicia e sobre
unha personaxe galega, estaba falado en
parte no noso idioma.

Os filmes máis premiados

ANO  PELÍCULA  Produtora    OSCARS

2003 O señor dos Aneis    (New Line) 11
1997 Titanic (Fox / Paramount) 11
1959 Ben-Hur                                        (MGM) 11
1961 West Side Story                            (MGM) 10
1996 O paciente inglés             (Miramax) 9
1987 O último emperador (Columbia) 9
1958 Gigi                                     (MGM) 9
1939 Foise co vento (MGM) 9
1984 Amadeus          (Orion) 8
1982 Gandhi             (Columbia) 8
1972 Cabaret         (Allied Artists) 8
1964 My Fair Lady (Warner Bros) 8
1953 De aquí á eternidade     (Columbia) 8
1954 A lei do silencio                    (Columbia)  8
1946 Os mellores anos  (Sam. Goldwyn)            8

da nosa vida

Charles Cha-

plin levou un

Oscar como

director por

esta película,

vinte anos des-

póis de tela

feito.

Curiosidades dos Oscar:
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PasatemposPasatempos A ver se resolves estas adiviñas!

1- Saio da sáa e vou a cociña, movendo o rabo como unha

galiña.

2- ¿Que cousa é, que canto máis grande é menos se ve.

3- Nace na fonte, tráena para a casa e baila como unha

rapaza.

4- ¿Cal é a cousa que anda e non se ve?

5- Estudante de letra miúda, ¿que animal é o que voa sen

pruma?

Nome: O nº 4

Adiviñas:

1-A escoba

2- A escuridade

3- A auga

4- O vento

5-O morcego

SOLUCIÓNS:

OSCARS

e) 11
t) 11

M) 11
M) 10
x) 9
a) 9

M) 9
M) 9
n) 8
a) 8
ts) 8
os) 8
ia) 8
ia)  8
yn)            8

Cómo se chama este simpático animaliño?

1-Platelminto

2-Ornitólogo

3-Pepe

4-Ornitorrinco
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Qué pasa neste mes?

O nome:
Marzo é o terceiro mes do ca-
lendario Gregoriano, e ten 31
días. O seu nome deriva do
deus romano Marte, ou deus
da guerra.

Días destacados:
O 8 de marzo é o Día da Mu-
ller Traballadora. Adoitase di-
cir que é na honra de 146 mu-
lleres que morreron queima-
das pola policía cando
estaban pechadas nunha fá-
brica de Nova York protes-
tando polas condicións de
traballo; outras fontes din
que foi nese día de 1917
cando foi derrocado o za-
rismo en Rusia, e a muller ad-
quiriu o dereito ao voto.
O 10 deste mes é o Día da
Clase Obreira Galega, en lem-
branza de Amador e Daniel,
dous traballadores que foron
mortos en 1972 cando pro-
testaban contra a ditadura.
Tamén se celebra, polo me-
dio do mes, a Semana da
Prensa, unha serie de activi-
dades que se desenrolan nas
escolas para familiarizarnos e
comprender mellor os me-
dios de comunicación escri-
tos (coma este que les agora!)

A primavera
O día 21 marca o comezo
desta estación, ao coincidir
normalmente co equinoccio
de primavera, e no Hemisfe-

rio Sul co de outono.
Esta é a primavera astroló-
xica; a climatolóxica, polo me-
nos até o de agora, comeza
case co inicio do mes.
Sen embargo, todo isto de-
pende das temperaturas e as
precipitacións, e nestes tem-
pos de cambios no clima su-
cede con frecuencia que a
primavera se adianta, moitas
árbores, coma as froiteiras,
botan as froles case en fe-
breiro, e logo volta o mal
tempo, o frío e as chuvias e a
natureza “tolea” un pouco. Se
os fríos ou as precipitacións
son moi fortes, estas flores
prematuras murchan ou
caen, e así non haberá froitos
no verán. Algunhas especies
poden reporse destas perdas,
mais outras non.

Labores agrícolas:
É época de engarrafar o viño,
coa lúa minguante de marzo,
de facer os últimos enxertos e
de botar as patacas e algunhas
prantas de horta coma as ce-
bolas. Os grelos están a toda
produción, e as galiñas tamén
van incrementando a súa
posta de ovos. Marchan as
aves que pasaron aquí o in-
verno, e tornan outras como
as anduriñas, que tornan aos
seus niños pendurados. A na-
tureza  en xeral vai esper-
tando, a puntiño do estourido
de vida e cor da primavera.

Tempo cambiante:
Marzo, marzán, pola mañán cara de rosa,
pola tarde cara de  can.

Marzo, marzolo, trebón e raiolo.

Marzo amola e abril esfola.

Marzo é enganador, un día malo e outro
peor.

Previsións para o resto do ano:
Marzo chuvioso, verán caluroso.

Cando marzo maiea, maio marcea.

Labores e acontecementos do mes:
Marzo marzal, déixame o viño trasegar.

Marzo chegar, tempo de enxertar.

Entre marzo e abril, sae o cuco do cubil.

Marzo ben feito, patacas a eito.

San Raimundo trae a anduriña do outro
mundo.

O que en marzo non poda a súa viña, perde
a vendima.

Se marzo acabou e o cuco non chegou, algo
ao cuco lle pasou.

Refraneiro

An Alfaya

OO xogo debería ser o ver-
dadeiro espazo da in-

fancia. Xogar, sobre todo en
grupo,  conecta e socializa.
Aprender sen saber que se
está aprendendo e aprehen-
dendo, provoca gozo, algo
non cuantificable nas táboas
estatísticas, mais resulta  gra-
tificante cara o medre per-
soal, sendo pouco valorado
polos adultos. Xogar é o pri-
meiro banzo na construción
da escaleira da personali-
dade, porque implica acción-
reacción, activa e esperta as
mentes pasivas, da pulos,
enerxía e risos. Quen xoga na
infancia  constrúese mellor
como ser que reivindica a súa
singularidade, se ben adoita
matarse o impulso xogantín
en aras da instrución (educar
non é instruír). Poténciase o
ton memorialista reflectido
na escrita en detrimento da
oralidade. Un neno que xoga,
exprésase, dialoga, debate,
rebate, cuestiona, descubre o
seu ser, e non só o seu estar.
Unha nena que xoga é unha
nena que pregunta, que pes-
cuda, que reinventa o
mundo, que ansía coñecer
respostas. É un erro  pensar
que xogar supón unha perda
de tempo. Pola contra eu
creo que aí está unha das cla-
ves do fracaso escolar. A
miúdo esquecemos a felici-
dade como impulso motiva-
dor e tiramos das notas tri-
mestrais como ameaza. Eu
diría que, tal como está plani-
ficado o sistema educativo:
“memorizar e reproducir”,
merecemos un suspenso.
Xogar é ser creativo, imaxina-
tivo, mais a imaxinación e a
creatividade teñen pouco
predicamento no ensino e na
familia. Saber inglés ou mate-
máticas “ten futuro”. Gozar
debuxando ou dramati-
zando “non ten nin pre-

sente”. Xogar:  mate-
ria pendente.�

XOGAR, MATERIA
PENDENTE

É un erro
pensar que
xogar supón
unha perda
de tempo”

’’

Minimaladas.

Autor:  Carlos López

Ilustrador:  David Pintor

Editorial: Xerais. Colección Merlín

Minimaladas foi o gañador do pre-
mio Merlín de literatura infantil 2007.
Dende sempre o mundo animal foi
obxecto de fábulas, historias, lendas,
tanto na escrita como na tradición
oral. Pero as sesenta mini historias
que presenta este libro constitúen
un elo perfecto para esa atracción.
De tal xeito que, ás veces, o lector
non se decata de que realmente os
seus protagonistas son animais ao

producirse unha simbiose entre os
dous mundos (o animal e o hu-
mano). Non son só minirrelatos de
animais, senón que amosan unha
identificación de costumes, vicios,
medos… do racional no irracional. O
fío    condutor ao longo das diferen-
tes e orixinais historias é o humor su-
rrealista a través de imaxes singula-
res, raiando no absurdo, pero cheas
de imaxinación e beleza. O emprego
dun léxico vivo, rico, agudo xunto
cunha linguaxe simbólica, chea de
hipéboles, comparacións, xogos de
palabras dotan de grande expresivi-
dade o conxunto. A asociación de

ideas coas imaxes léxicas e plásticas
permiten un entendemento do
texto coa realidade, o que provoca a
súa comprensión por parte do lector
máis novo. As ilustracións captan e
reforzan o ton do texto para o goce
dos que se acheguen a el.�

Alba Piñeiro

Humanidade animal

BULE-BULE 28 FEBREIRO.qxd  26/2/08  20:58  Página 4



bana a feira non pasa inadver-
tida, por algo é o gran feito cul-
tural da República, pero a ci-
dade segue o seu “run-run”
diario. Unha cidade fundada
en nome dos reis de España
no 1519 e que conta hoxe con
preto de tres millóns de habi-
tantes que cada mañá se mo-
ven polas rúas ao ritmo das
súas músicas e ritmos máxi-
cos. Alí desembarcou unha
boa representación da cultura
galega. 
Ao pouco de chegar para de-
senvolver o meu traballo
como xornalista, chégame a
noticia de que na Galiza se fala
de “unha gran romería que
custa un millón de euros”.
Posiblemente desprazar a
tantos miles de km. unha boa
morea de poetas coma Chus
Pato, escritoras coma Rosa
Aneiros ou músicos coma Xa-
vier Díaz, fomentar o troco en-
tre todos eles creando combos
galego-cubanos con reperto-
rios galego-cubanos, desen-
volver proxectos conxuntos
entre persoas do audiovisual

galego-cubano, ou mesmo
desprazar a Real Filarmonía
de Galicia e ocupar espazos

CULTURA.31.

coma o Teatro Mella ou salas
de exposicións de edificios
emblemáticos. Gardar sitio
para as artes escénicas, a
danza contemporánea ou do-
nar 400.0000 libros para as bi-
bliotecas, como por exemplo
“16 poemas galegos para Er-
nesto Che Guevara a súa
morte” poida parecerlles a
moitas persoas unha barbari-
dade e un acto de despilfarro.

Se cadra un millón de euros
semella unha cifra esaxerada e
os convidados poderían ser
(ou non) máis discretos no
gasto, mais fun testemuña de
que cadaquén estaba no seu
sitio, cumprindo co seu oficio.
Algúns botaron en falta activi-
dades máis populares, menos
elitistas en moitos casos. O
público disfrutou no concerto
de Mercedes Peón nun am-
biente de mestura e integra-
ción no entorno da feira, máis
tamén puideron faltar actos
co público das rúas, a “cuba-
nía” que non tivo aceso a moi-
tos eventos celebrados a porta
pechada.
En todo caso, América Latina
ábrese como un lugar de in-
tercambio factíbel para a cul-
tura galega. A Feira de Guada-
lajara podería ser o próximo
obxectivo.�

Xose Bocixa 
[ENVIADO ESPECIAL]

O pasado 14 de febreiro inau-
gurábase a XVII Feira Interna-
cional do Libro da Habana. Ga-
liza acudía como país convi-
dado de honra. O escenario
principal foi a Praza de San
Francisco, na Fortaleza de San
Carlos de La cabaña. Estaban
presentes 145 expositores pro-
cedentes de 31 paises represen-
tando a 297 editoriais.
Graciella Pogolotti e Antón
Arrufat foron os escritores ho-
menaxeados ante a mirada de
unha ampla representación da
política e da cultura galega. Ani-
sia Miranda e Xose Neira Vilas
convertéronse en persoeiros de
excepción neste acto. 
O acto inaugural contou coa
presenza de Raúl Castro, a día
de hoxe novo presidente do
Consello de Estado, que oiu
como Arrufat lembraba a
“...importancia que teñen estas
horas. Nótase no ar que alenta-
mos, óese nas voces de todos e
en calquera parte”. Arrufat foi
perseguido ideolóxica e cultu-
ralmente nos anos 70 e ficou
catorce anos de empaquetador
de libros sen poder publicar.
Mercedes Peón encargouse do
ritual musical e Raúl Castro vi-
sitou o espazo galego acompa-
ñado pola Conselleira de Cul-
tura Ánxela Bugallo que tamén
fixo referencia ao gran vínculo
de galegos e cubanos.
A feira foi masivamente visi-
tada por un público ao que se
lle notaba o ánimo de ler, de
atinxir publicacións novidosas
e singulares, que tanto consu-
men unha antoloxía poética
galega en galego coa axuda
dun diccionario ou o último
éxito da literatura indonesia.
Ademáis as actividades e expo-
sitores chegan a 42 cabeceiras
municipais, comunidades e
poboados.
A Xunta levou a esta feira arre-
dor de medio cento de activida-
des nunha mostra de cultura
que fai visíbel a importancia da
literatura e música galegas, así
como os vínculos históricos,
culturais e sociais coa illa a tra-
vés de diversas exposicións en
diversos puntos do país.

DESEMBARCO NUNHA CIDADE DE TRES

MILLÓNS DE HABITANTES. Na Ha-

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

?UERE SABER MÁIS?
Na sección ANT TV de 

www.anosaterra.com

Anxo Angueira e Guadi Galego nun recital da Habana. Abaixo Pablo Milanés nun dos concertos Descargas ao vivo.                                                                                                                   NACHO VAZQUEZ

Cuba, primeira etapa da proxección
internacional da cultura galega

’’A Feira foi masivamente
visitada  por un público
ao que se lle notaba
o ánimo de ler.
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si que ten todo que ver  atracción,
o desexo libidinoso de Luís. No
tempo en que Isabel permanece
secuestrada no castelo
de Luís da Bouza, a his-
toria tamén recende a
conto de fadas. E seme-
lla ser o punto de parti-
da da liberación, alí on-
de Antonio de Outeiro
demostrará quen é. A li-
beración prodúcese,
con certos ecos de libe-
ración irmandiña, ecos
bastante claros, como a
translación do Ceo Ir-
mandiño a estas páxi-
nas, ou como a da Paz
Irmandiña, que tamén
dura, como na segunda irmandi-
ñada, dous anos. Entón, o discur-
so, semella unha reescrita da Fus-
quenlla, fóra de tempo, como un-
ha segunda oportunidade? Fica o
horror que presentimos no de-
senlace, que presentimos, visto
como rematou a Fusquenlla.
Luís trama a reconquista das súas
terras. Mais a historia da novela
desenterra o fío agachado, os
monxes da abadía revélanse co-
mo os únicos que lle fan fronte a
Luís da Bouza. E velaí que se
transforma totalmente actuali-

crítica

CULTURA.32.

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.

O que xustifica unha novela é o
pouso que deixa. Con As pala-
bras da néboa, Francisco Castro
obtivo o García Barros 2007. A
novela narra unha curiosa histo-
ria, unha desas historias móbiles,
metamórficas.
Acontece pou-
co despois das
Guerras Irman-
diñas, na xera-
ción posterior.
En principio a
figura do Dese-
xado, o sebastianismo (máis cla-
ro que a materia artúrica, aínda
que teñen a mesma natureza) de
Antonio de Outeiro é o centro,
un Antonio de Outeiro chamado
a ser o heroe liberador sen el
mesmo o saber, a personaxe na
que hai que ter fe. Con Antonio
de Outeiro vai confluír Isabel de
Portugal, muller extraordinaria,
afeita a lecturas e de verbo moi
fluído, segundo di o narrador
(sobre todo), unha muller indó-
mita, misteriosa, fráxil e de enor-
me fortaleza. No medio, a nai de
Antonio, que acolle a Isabel co-
mo unha filla máis. No medio,
Luís, o malvado Luís, que non
respecta os pactos a que chegara
o seu pai co de Antonio de Outei-
ro, ao cal os súbditos temen e
non aman. Noutro vértice, a aba-
día, cos seus estraños morado-
res, membros sectarios da Igrexa
de Todos os Ortodoxos, que fan
alquimias e practican saberes
prohibidos.
A que semella, de primeiras, his-
toria dun triángulo (Antonio, Isa-
bel, Luís), só semella porque a re-
lación Antonio-Isabel non se ba-
seará na atracción física por moi-
to que ao lector se lle veña á men-
te. Porén na relación Isabel-Luís

zando e multiplicando aquel
ocultismo que sempre pendía
no ar da abadía, no ar do miste-

rioso Antonio da Bouza,
no da meiga Isabel, no
do malvado Luís.
Non deixa de ser unha
estratexia narrativa do
máis clásico. Contada
por un narrador pos-
moderno, contada des-
de a actualidade, o cal
lle permite facer alu-
sións extemporáneas,
que non todos os lecto-
res aceptarán ben, xa
non só os ansilíticos e
cousas similares senón,
sobre todo, outras co-

mo, por exemplo, que poña a
Luís a comer tan insólito manxar
como a finura das cocochas. O
problema xa non é a omniscien-
cia. Esa omnisciencia tamén é
omnipotencia e esa omnipoten-
cia fagocita, devora todo o que é
a novela. Sendo, como é, un na-
rrador envolvente, un narrador
río que flúe sen cesar, cunha co-
rrente centrípeta que pon todo
ao seu dispor, inclusive o que-
brantamento da verosemellan-
za. O auténtico problema é que
no discurso nada o sobrevive. 

Nin personaxes; Antonio, Isabel,
Mariano, o libreiro portugués, a
nai de Antonio... todos fican en fi-
guras coas que xoga o narrador,
como sombras de si mesmos.
Quen mellor parado sae é Luís, o
malvado Luís, o único que pre-
senta evolución. Antonio non
evoluciona; Isabel transfórmase,
non evoluciona; e outro tanto frei
Mariano. Pódese sospeitar, sen
temor a erro, que outras perso-
naxes de menor rango non te-
ñen mellor sorte. Nin tampouco
os ambientes, que pasan diante
dos ollos como unha sucesión de
situacións ás que non se lles tira
partido; e tanto como se podían
aproveitar  a queima de libros, a
queima de Isabel, a resistencia de
Isabel e a relación con Luís, a
oposición da nai de Antonio á in-
xusta reclamación de Luís...
O peor é a impresión de que o
narrador non sabe moi ben que
facer coa trama, que repentina-
mente vai virar cada vez máis
nunha historia de ocultismo. Por
dúas razóns. Porque está de mo-
da e porque se chegou a unha si-
tuación na que se precisa algún
deus ex machina, algo que a re-
solva. O diálogo do remate entre
Isabel e Antonio corrobora esta
impresión. Ou como aquela his-
toria primeiramente inserida
entre os marcos do social, que
despois vira nunha historia de
prácticas ocultistas á moda, re-
mata volvéndose un pesadelo
que leva a concluír (a Antonio e
Isabel) que a felicidade só é posí-
bel nunha illa... sen o estorbo da
historia, inferirá o lector, nun
completo illamento social.
O tempo é chegado, entón ao
lector ou lectora non lle quedará
outra que  preguntarse cal é o
pouso que lle deixou a historia
que lle contou un narrador om-
nisciente, omnipotente, omni-
presente e subccionador, tamén
cativador. Terá que decidirse po-
la faciana libertaria, pola ocultis-
ta á moda, ou pola superposi-
ción de ambas, con ese pico,
sempre, que é o diálogo final,
transpositor á dimensión máis
individual, ou inclusive pola re-
lación entre realidade e ficción.
Dubidará, obterá máis pregun-
tas que respostas.�

Xosé M. Eyré

Marica Campo

Cúmprense este ano 100
do pasamento de Ma-

nuel Curros Enríquez e 120
da edición do seu poema sa-
tírico O divino sainete. Sor-
prende comprobar a súa vi-
xencia. Quen o lea ou relea
con atención, comprobará
como, inconscientemente,
vai trocando nomes e feitos
de outrora por nomes e feitos
da actualidade. A incon-
gruencia da Igrexa Católica
oficial, aliñada coa dereita re-
accionaria, é a mesma que
no século XIX facía da causa
carlista a súa causa. A inimi-
ga do progreso daquel tempo
segue a lanzar anatemas ho-
xe contra os avances da cien-
cia (prevención da SIDA, in-
vestigación con células em-
brionarias, etc.), no seu sem-
piterno propósito de lle pór
cancelas ao mar da intelixen-
cia e vontade humanas. Da-
quela parece ser que exco-
mungaron a Curros, agora os
teólogos da liberación, ver-
dadeiramente comprometi-
dos cos pobres, son en moi-
tos casos suspendidos a divi-
nis e, polo tanto, apartados
do seu sacerdocio. Hipocrisía
dos que, aínda declarando o
propósito de non mudar un-
ha letra do legado cristián,
esquecen o mandamento
principal. Nada parece ter
mudado. A defensa dun sis-
tema literario galego fronte
aos seus detractores, a se-
gunda das cuestións basila-
res d’O divino sainete, segue
a ser unha tarefa dos que
apostamos por este país. Co-
mo daquela, os que o despre-
zan seguen a usar do mesmo
impudor e autoodio cando
valoraran positivamente o de
fóra e minusvaloran o de
aquí por galego. Un clásico,
xa que logo, ao que cómpre
volver porque nos axuda a ler
o presente.�

O DIVINO
SAINETE
’’

’’Esa
omnisciencia
tamén é
omnipotencia
e esa
omnipotencia
fagocita,
devora todo o
que é a novela”

NARRATIVA.

Un narrador
posmoderno
na Idade Media

As palabras na néboa
AAuuttoorr:: Francisco Castro.

EEddiittaa:: Galaxia.

’’O libro é
un clásico
ao que
cómpre
volver porque
nos axuda
a ler o
presente”

Francisco Castro.
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–mais, paréceme, Hegel fala de
finda arte, non de morte) e a súa
reconstrución. Reconstrución,
evidentemente, efectuada por el
e mais seus amigos e coñecidos,
e así van aparecendo nomes de
pintores e poetas maiormente
descoñecidos, ou que a súa
maior importancia é precisa-
mente, como sinalábamos máis
acima, a confusión entre a súa
obra e a súa vida. A vida destes
artistas «secretos» é a súa obra. A
súa obra, maiormente, é tan «se-
creta» que non a coñece nin-
guén. Con todo, non falta o ré-
clamedos grandes nomes: Tà-
pies, Guinovart, Brosa...: eis a re-
construción...
E a poesía? Ah, la poésie... «A po-
esía desenvólvese a golpe de cri-
se, de maneira convulsiva. A po-
esía non quere dicir nada e non
cala nada, fai unha cousa com-
pletamente diferente. (...) A poe-
sía deixa de selo ao se consolidar;
a poesía consiste en intentar que
nada se solidifique. A poesía é á
paraparemia o que o siso, eleva-
do a desrazón por progresión
aritmética contra si mesmo, é á
poesía». Ah,  la poésie. E o poe-
ma: «... na acción (e a poesía é ac-
ción) de morder unha mazá, a
percepción sensíbel afecta aos
nervios de quen fai a acción e,
así, produce neste un acontece-
mento mental, e isto equival a un
poema». «O poema nunca esixe
unha interpretación por parte
do lector; non obstante, a inter-

CULTURA.33.

Carles Hac Mor (1940) é un dos
seniorsda poesía catalá actual.
Rezagado das vellas vangardas
da segunda década do século
nos 70, dedicado logo a montar
espectáculos máis ou menos
«transvangar-
distas» e «de-
moledores» fi-
nanciados po-
las entidades
culturais máis
progresistas de Cataluña, as cai-
xas de aforro, desde hai uns anos
montouse no carro de todas as
post-vangardas en defensa dun-
ha actitude poética anarquista
ou para-anarquista (non esque-
zamos que os anarquistas clási-
cos, en materia de arte, de poe-
sía, de estética en xeral, eran tan,
ou máis, retrógrados do que os
stalinistas), ou, se se prefere nun-
ha actidude máis ou
menos «herética», en
que, como en toda acti-
dude «herética», entre
aspas, se adoita a con-
fundir arte e vida do ar-
tista, é dicir, a arte, ao fi-
nal resulta ser a vida do
artista, non a súa obra.
Herético debe ser, xa
que logo, o seu último
libro, por agora: Ende-
rroc i reconstrucció
(Derrubamento e reconstru-
ción), que quere ser algo así co-
mo «unha reflexión circular e po-
ética que vai construíndo un edi-
ficio textual alegórico do impul-
so xerador» sobre a poesía e a ar-
te. Discurso textual, talvez: unha
sucesión de palabras (reiterati-
vas) que ocupan 233 páxinas até
chegar ao punto final, sen divi-
sións, capítulos e puntos e apar-
te. Edificio textual, pois. Refle-

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

Estrea de Kiosko das almas perdidas. O teatro Rosalía de Castro da Coru-

ña acolle o 28 de febreiro a estrea de Kiosko das almas perdidas, un espectá-

culo dirixido polo coreógrafo e bailarín Roberto Oliván que combina dife-

rentes disciplinas artísticas como o ilusionismo, a música, o vídeo, o teatro e

a animación, todas elas coordinadas por grandes profesionais como Mer-

cedes Peón, Ruth D. Pereira ou o Mago Antón. A montaxe é unha produ-

ción do Centro Coreográfico Galego.�

CONTADELIBROS.
Libro-xogo

Kalandraka presenta un libro
despregábel, A toupiña que
quería saber quen lle fixera
aquilo na cabeza, de Werner
Holzwarth e Wolf Erlbruch, un
texto pensado para primeiros
lectores que se converte,
grazas ao enxeño dos autores,
nun xogo cheo de humor.

Homero infantil 

A Odisea contada aos nenos,
de Rosa Navarro Durán e
ilustracións de Francesc
Rovira (traducida porXavier

Senín e
Isabel
Soto)
adapta o
clásico
de
Homero
para os
lectores
novos,

con moitas ilustracións.
A volta de Odiseo/Ulises
a Ítaca é unha grande
aventura. Edita Rodeira.

Riciños de ouro

A vella historia da nena fedella
Riciños de ouro nunha nova
versión, por Marisa Núñez e
Minako Chiba. Tres osos con-
ta como tres animalciños que
vivían placidamente na súa
casa de socato colleron medo
ao ver que alguén comera e
durmira nos seus cuartos.
Edita Oqo.�

xión circular? Non se pode negar
o de circular, unha e outra vez
volta ao mesmo tema, repite as
mesmas palabras e xoga con elas
e as súas homóninas cun gusto
desmesurado polas aliteracións,
etc. Reflexión?,  por que non.
Mais reflexión, ou reflexións, que
dan ás veces parágrafos subli-
mes: «Os seus hiposeptiminios
son o xineceo paraparémico
dun poema inexistente de tan
sublime. Epifanías do azar, os hi-
poseptiminios paraparémicos
negan o principio de causalida-
de porque este reprime a poten-

cia nihilista do azar,
sempre presente nos
poemas que supuran o
imposíbel de ser pensa-
do, é dicir, a agá do uso
de razón». «Parapare-
mizar é afirmar que as
negacións só negan
aparentemente, e isto
non quere dicir que
afirmen, pois entón
non sería negacións.
Paraparemizar equiva-

le, xa que logo, a rezar; e ás veces
nin isto. Entón é cando, entu-
siasticamente escribir xa non ten
nada a ver con ningún valor, nin
social nin individual: é a poesía
paraparémica, desglosadora. O
cruce de todas as contradicións,
a epifanía de todos os paradig-
mas (sic) reprimidos», etc.
Todo o libro tenta o derruba-
mento da poesía, da arte (a súa
«morte», parafraseando a Hegel

pretación xa é unha interpreta-
ción [ai, San Bonaventura]. A po-
esía pide a suspensión do xuízo.
O mellor lector dun poema é un
obxecto ou, por riba de todo, un
vexetal», etc. Ou sexa, adeus ao
poema como facedor da poesía
e non ao revés. Adeus ao poema
como lugar onde se unen solida-
riamente ética, político e poéti-
co. Adeus, como diria Robert
Graves, a todo iso: queda a «ne-
bulosa» da poesía. Todo o mun-
do defende a poesía: ninguén le
poemas.
Ás veces Hac Mor di cousas que,
non por sabidas, cómpre repetir:
«Un escritor debería ser mudo
sobre aquilo que escribe (...) por-
que o lector xa ten luces suficien-
tes para se orientar», ou «o estilo
é un obstáculo para o poesía»,
mais unha e outra vez volta a un
«terror» obsoleto: «a finalidade
do cataclismo que aquí encetei e
que me levara por camiños que
deberei inventar sen miramen-
tos, porque me xogo a vida»,
«Non esquezamos que o afán de
perfección é fascista», etc., que
lembra a aqueles xaponeses per-
didos nas selvas asiáticas, que
coarenta anos despois aínda
pensaban que continuaba a II
Guerra Mundial.�

X.G.G.

POESÍA.

Fernán Vello
ou o afectado
torrente verbal

Fronte aos hábitos dos poetas
sociais, a maioría de torpes re-
cursos e limitados alcances, á
procura dun aire íntimo e bri-
llante, singular e innovador,
Miguel Anxo Fernán Vello ofre-
ce unha poesía distante e está-
tica perfilada polo ton unifor-
me, a imaxe resonante e a pro-
fusión de decorativa: As- >>>

’’Todo o libro
tenta o
derrubamento
da poesía,
da arte e a súa
reconstrución”

OUTRASLINGUAS.

Reflexións
poéticas
e heréticas

Enderroc i reconstrucció
AAuuttoorr:: Carles Hac Mor.

EEddiittaa:: Arola Edicions.

Carles Hac Mor.

Astro interior.
Escolma poética 1984-2007
AAuuttoorr:: Miguel Anxo Fernán Vello.

EEddiittaa:: PEN Clube de Galicia.
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O mundo da cultura recorda a Laxeiro.O pasado 23 de febreiro Lalín foi es-

cenario dun dos actos principais da celebración do centenario do pintor. Ra-

món Villares, Isaac Díaz Pardo, Luis Caruncho, Carlos Reigosa, Antón Lamaza-

res entre outros persoeiros da cultura, así como o ministro de Cultura, César

Antonio Molina e a conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, achegáronse á vila

natal de Laxeiro para participar dunha homenaxe que se clausurou coa músi-

ca de Xosé Manuel Budiño e Uxía Senlle. Na foto, a filla de Laxeiro, María Cruz, e

o alcalde de Lalín, Xosé Crespo, fan unha ofrenda floral no cemiterio de A Ro-

muñón festiva de almas e vi-
das nun espazo indetermina-
do e nun territorio atemporal.

Desgrazadamente
ese festexo só o atopo,
xa digo, nos grandes
museos internacio-
nais, clásicos ou con-
temporáneos, de visi-
ta obrigada de viaxei-
ros. Mais logo cando
marcho cara á The
Hayward no South-
bank Centre a ver un-
ha mostra que fala do
sorriso da nova arte
internacional atópo-
me co paradoxo de
que non existe ese

bulir de xentes e visitantes, co
cal esas salas predispostas pa-
ra o divertimento danse

vado pola choiva/ brilla entre
as pedras/ que teñen a cor dun
século/ borrado na memoria–,
a tristeza e a melancolía.
Aparte a paixón, a tensións e a
tenrura latentes no son a filtrar
ás veces o ritmo e a intuición, o
abuso de moldes sonoros en li-
mitados espazos e a insistente
tendencia de Fernán Vello a su-
liñar a emoción, edulcorar as
imaxes e decorar as figuras es-
fuman a sensación íntima e a
conciencia do instante e a miú-
do mergullan as formas na pro-
cura constante dun verniz sin-
gular, atildado e distante.�

Xosé María Costa

ARTE.

OO  ssoorrrriissoo
ccoommoo
uunnhhaa  eessttrraaññaa
lliinngguuaaxxee

Velaí a vida feliz cando a arte
anda ás voltas entre os rapa-
ces alborotados e desapega-
dos do transcendente de visi-
ta escolar no museo; ou neses
estudantes aplicados ou va-
gos copiando pezas da arte
mentres sentan no chan da
sala de exposicións; ou nesa
señora vella e cansa pousada
relaxadamente na cadeira coa
mirada leda e viva diante
dunha obra; ou neses turistas
mozos aínda co recendo da
festa e a esmorga de visita
museística precipitada, des-
pegada e airada. Os grandes
museos internacionais atei-
gados de visitas de todo tipo e
condición resultan unha feliz
experiencia do balbordo hu-
mano. Así que mentres ollo
cara ás miradas e os corpos
cheos de vida deses cadros da
Tate, a New Tate ou o British e

tro interior, escolma da
súa obra poética precedida por
unha satisfeita e interminábel
introdución de Teresa Seara,
amosa o itine-
rario formal
d u n  p o e t a
que, asolaga-
do na énfase
musical e no
enfeite, a miú-
do derrama a
súa forza ex-
p r e s i v a ,  a
emoción, a
dor e a soida-
de do seu ver-
so nun afecta-
do torrente
verbal que di-
fumina os
contornos e
esvaece as
sensacións e
as figuras. 
Así, ao lado de
melosas estampas galantes
–Baixo os vestidos mornos so-
des ondinas ledas/ que soña
este silencio de lagoa despida./
Na vosa pel levades licor de flo-
res nidias,/ azucre manorado
nos vosos labios finos–, garbo-
sas ocorrencias –Labio de luz
que treme na nudez/ dun astro
de brancura./ Movemento del-
gado/ como perfil de auga– ou
desconcertantes dislocacións
–O vento é ese país estraño da
espiral que arborece/ como a
sede das lámpadas, como os vi-
dros sonámbulos/ pendurados
no ollo secreto da distancia–,
perfila a memoria e o silencio
–Un mapa puro, sen nomes,
sen camiños,/ sinala no noso
corazón a soidade–, a dor e a
distancia –Un plástico verde la-

logo viro a mirada sobre os
que pasean a canda min po-
las salas, sorpréndome pe-
rante a frescura e vi-
talidade dos mestres
antigos e, á vez, pola
eternidade antiga
dos meus contempo-
ráneos visitantes.
Non sabería dicir
quen era máis antigo
ou máis novo, máis
pracenteiro ou máis
nobre, máis fugaz ou
máis perenne. Os ho-
mes e mulleres desas
representacións anti-
gas en lenzo, papel,
bronce, madeira? Os
centos de persoas que visitan
nestes intres as salas? A min
todo se me antolla unha co-

crítica

CONTA DE LIBROS.
Fin da triloxía

Xavier Alcalá remata con
Unha falsa luz a súa triloxía
sobre a presenza do

protestan-
tismo en
Galiza
(“Evanxéli-
ca memo-
ria”). Nesta
derradeira
entrega, 
autor
recorda a

época de persecución que su-
friron os evanxélicos nos
últimos anos do franquismo.
Edita Galaxia.

Premio ‘Vicente Risco’ 

Sorteando as regras da narra-
tiva e baixo o influxo de Safo
de Lesbos (cuxas citas
encabezan cada capítulo),
Xosé Vázquez Pintor vai

construín-
do unha
historia
de amor
onde
priman o
desexo e a
nostalxia.
Para dicir
abril

mereceu o Premio Vicente
Risco 2007. Edita Sotelo
Blanco.

Vida de pintor

Xerais publica O señor Lugrís
e a negra sombra,
de Luís Rei Núñez, unha
novela que vai tras os pasos

do pintor
Urbano
Lugrís 
só para
explicar
o seu
mundo
persoal e
artístico
senón

intentar retratar unha
determinada época
da bohemia galega que flore-
cía de noite e nos bares.�

>>>

>>>

’’Vexo que
o sorriso
das obras
non atopa
resposta, e
algo hai algo
peor que
unha risa sen
o seu eco?

’’A insistente
tendencia de
Fernán Vello
a suliñar
a emoción,
edulcorar as
imaxes e
decorar as
figuras
esfuman a
sensación
íntima e a
conciencia
do instante”

Miguel Anxo Fernán Vello.

Laughing in a foreing
language 
LLuuggaarr:: Southbank Centre. The Hay-

ward. Londres.

DDaattaass:: Até o 13 de abril do 2008.

Hello I don't speak your language very well..., de Peter Land. Chicago, 1998.
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máis moca amarga que felici-
dade. Así por exemplo o mexi-
cano Yoshua Okon compón
un mural coas cabezas recor-

tadas dos candidatos electo-
rais da rexión e a titula
Staphylococcus; o camerunés
Barthélémy Toguo na súa se-

rie Transit fai pezas que son
unha burla amarga aos con-
trois de fronteiras que sofre a
cada paso nas súas viaxes de
artista; e na mesma liña se in-
sire o traballo da tailandesa
emigrante en Viena Jun Yang
con tácticas de camuflaxe pa-
ra sobrevivir á sospeita da ile-
galidade; ou a iraniana Gha-
zel, que vive en París, e que fai
cartaces nos que se ofrece co-
mo casadeira para estranxei-
ros que precisen obter a na-
cionalidade. Daquela, a fer-
mosa, doada e universal lin-
guaxe do sorriso desgrazada-
mente ten realidade cincen-
tas que tentan facela moca di-
fícil, estraña e estranxeira.
Volvo mentalmente ao bal-
bordo de xentes, razas e voces
dos outros museos onde os vi-
sitantes seguirán a facer deco-
te da arte unha escusa para a
festa, e agora vexo no comple-
xo do Southbank o seu envés,
un sorriso que non da acaba-
do de facerse pleno.�

Xosé M. Buxán Bran

CINEMA.

Marionetas
de sangue e
música

Tim Burton non é un director
de cine, é unha confraría ou un-
ha especie de loxia masónica.
Ten aditos e afiliados, seguido-
res máis ou menos frikis, e xente
que aprecia o seu cine e, máis
que iso, o seu xeito de facer cine.
Podo dicir que me conto entre
eles, aínda que na rama menos
talibán do asunto. Burton ten
unha habilidade aprendida nos
tempos nos que traballou

de fociños co muro e o
baleiro silente. Vexo que o so-
rriso das obras non atopa res-
posta, e algo hai algo peor que
unha risa sen o seu eco?
Máis de 30 artistas internacio-
nais tentan nesa mostra co-
misariada por Mami Kataoka
contraatacar todo ese envara-
mento, moito vigor e moita
acritude que hai nunha arte
mediatizada polo mercado,
pola crítica, polo sistema de
castes de galerías, museos e
comisarios. E que mellor que
o sorriso para encarar a vida e
a arte? Os irmáns ingleses Jake
and Dinos Chapman pintan
sobre auténticos gravados de
Hoghart figuras que semellan
a “cuadrilla basura”; o israeli-
ta Guy Ben-Ner amaña histo-
rias domésticas co seu fillo de
curta idade; o turco Kutug
Atlaman fai a danza do ventre
vestido ad hoc e cunha tipolo-
xía de físico ben pouco acaída
ao erotismo previsíbel nesa
danza corporal e o xaponés
Taiyo Kimura realiza breves e

simpáticos sketchs audiovi-
suais.
Tamén hai na mostra sorrisos
algo máis crus, que son moito

Cans con remuneración económica.Por vez primeira os premios do xura-

do as mellores curtas de ficción e animación no Festival de Cans terán este

ano unha recompensa económica, Na súa quinta edición, que se celebrará

do 21 ao 24 de maio, Cans recoñecerá con 1.500 euros cada unha desas cur-

tas premiadas. O prazo de admisión de curtametraxes e de videoclips per-

manecerá aberto até o 15 de marzo.�

>>>

>>>

Asistentes á Galería New Tate de Londres hai uns días.

Sweeney Todd 
DDiirreeccttoorr:: Tim Burton.

MMúússiiccaa  ee  LLeettrraa:: Stephen Sondehim.

EElleennccoo:: Johnny Depp, Helena Bon-

ham Carter, Alan Rickman, Sacha Ba-

ron Cohen e Jamie Campbell Bower.
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crítica

cos expertos na materia: Hele-
na Bonham-Carter vai carac-
terizada de sí mesma (hai
anos que xa non se sabe ben
como é de verdade) e Alan
Rickman que xa é un Vicent
Price de maldade clásica. O
resto é unha cachoeira de san-
gue de pescozos rebandados a
navalla de barbear. Os confra-
des temos que anotar esta pe-
lícula no “debe” de Burton. 
Proposta: Resulta máis intere-
sante darse unha volta polo
Internet na procura do mun-
do de Burton. Hai auténticas
virguerías máis entretidas que
esta película. A páxina oficial
de “Sweeney Todd”, por
exemplo.�

J.A. Xesteira

espectáculo tes que
contar coa complici-
dade do espectador,
que participa do xogo
de monecos e dos es-
tacazos. Aquí, os mo-
necos de carne van
cantando en vez de fa-
lar, e iso non sería pro-
blema se non fose por-
que as cancións son
grises. 
Quero dicir, que un
musical ten que con-
tar con algo máis que
unha música que ex-
plique a historia; ten
que ter esa canción
que faga vibrar, ese
dúo que nos leve pola
película adiante, ese

na factoría Disney, e un re-
coñecido talento para a compo-
sición artística, especialmente
do cómic gótico, como un Allan
Poe debuxado. O mundo de
Disney é onde mamou Burton
para fundamentar o seu terror, é
non está tan alleo ao seu estilo.
Se fan memoria, os contos que
cada Nadal aparecían nos cines
para nenos estaban cheos de se-
res terroríficos: bruxas chucho-
nas, asasinos de nais de cervi-
ños, madrastas, dragóns, be-
chos, feras, e demáis represen-
tantes do mal. Tamén había
música, moita música. E Burton
combinou todo iso co talento
propio e unha certa tendencia
ao terror de serie B considerado
como unha das Belas Artes. De
todo iso deu probas en numero-
sas ocasións, a pouco que se co-
ñeza a súa carreira. E agora che-
ga con material alleo, unha re-
creación de Broadway, que aquí
nin se molestaron en traducir:
“O barbeiro diabólico de Fleet
Street”, que é o subtítulo da obra
de Stephen Sondheim que tivo
éxito en Nova York (por certo,
Fleet Street é a rúa de Londres
onde está instalado dende hai
séculos o mundo do xornalis-
mo, penso que non terá nada
que ver co terror do barbeiro). 
O musical está baseado nun
conto de tipo gótico-londinien-
se, no que saen crimes, tabernas
e neboa dickensiana. Disque a
orixe é unha noticia real apare-
cida nos xornais daqueles tem-
pos, pero fose ou non fose, cou-
sas destas pasaban e aparecían
nas novelas costumistas ingle-
sas. O caso é que Sondheim, re-
coñecido autor musical, multi-
premiado e famoso por ser o
que fixo as letras de West Side
Story, conta en música e teatro
unha desaforada historia de te-
rror que Burton tivo que reducir
para adaptar ao tamaño de cine.
Poida que en Broadway a cousa
funcionase, pero no cine, non. 
Burton adopta a estética habi-
tual nel: monocromatismo,
perxonaxes cadavéricos e pati-
bularios (para o barbeiro pide
prestado o estilo Cruela de Vil)
e representa un espectáculo de
marionetas con actores de car-
ne; o problema é que se fas ese

baile e ese coro, todo
o esquema xa practi-
cado en miles de pelí-
culas musicais. Aquí,
a historia da vinganza
camiña paso a paso
en cancións da mes-
ma cor ca película
(hai que darlle un
honrado aprobado
raspado a Depp por
poñer a súa voz no
personaxe) sen con-
seguir enganchar o
espectador que ten
que ir rapidamente
desde o subtítulo á
imaxe e acaba por
aburrirse. A música
bota a perder as inter-
pretacións de auténti-

Ciclos musicais para os concellos.Por segundo ano consecutivo os con-

cellos poderán optar para a súa programación cultural polos ciclos musi-

cais propostos pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural dentro

do Circuíto Cultura 4x4. A iniciativa agrupa, en cada un dos bloques, catro

grupos, entre eles Mercedes Peón, Treixadura, Víctor Aneiros ou Faltriquei-

ra. A Consellaría achega o 50% do custe e o concello financia o resto.�

>>>

’’Trátase
dunha
desaforada
historia
de terror,
en música e
teatro, que
Burton tivo
que reducir
para adaptar
ao tamaño
de cine.
Poida que
en Broadway
a cousa
funcionase,
pero
no cine, non”

Marcos Valcárcel

Na antiga rúa dos Zapateiros
ourensá, hoxe rúa da Paz,

consérvase, como todo o mun-
do sabe, a casa onde viviron Vi-
cente Risco, na primeiro andar,
e Ramón Otero Pedrayo, no se-
gundo.  Case enfronte viviu (alí
o visitamos máis dunha vez) o
benquerido Xoaquín Lourenzo,
“Xocas” para os máis amigos. E
a vinte pasos, na Praza do Ferro,
o bo, case santo, de don Floren-
tino Cuevillas. Na mesma con-
torna, dende a Praza do Ferro,
ábrese a rúa de Lepanto e alí en-
contrámonos coa casa de Blan-
co Amor e, mesmo enfronte, o
lugar onde estivo a redacción de
“O Tío Marcos d´a Portela”, o
primeiro xornal monolingüe da
historia da nosa nación. Poucos
lugares hai no mundo con tal
capital simbólico de galeguida-
de: se me deixan, escribiría con
tal capital espiritual dos forne-
cedores das nosas raíces, tamén
isto é patrimonio inmaterial.
Pero agora falemos do patrimo-
nio material: a casa onde vivi-
ron Otero e Risco está en venda,
informaba o xornal “La Voz de
Galicia” hai uns días. Entra nos
vaivéns do mercado inmobilia-
rio e ninguén sabe cal será o seu
destino final. Nun país normali-
zado, onde as súas xentes esti-
vesen reconciliados co seu tem-
po histórico, as principais auto-
ridades dese país (poñamos
Consellería de Cultura, Deputa-
ción e Concello de Ourense) xa
estarían a mover todos os fíos
necesarios para recuperar tan
simbólico edificio. Para que?
Sen dúbida para gardar a me-
moria merecida dunha xera-
ción irrepetible. O piso de Risco
disque vale 180.000 euros: é iso
unha cantidade imposible de
asumir? Non farei análises com-
parativas con outras cifras
monstruosas de receptáculos
culturais que todos temos na
cabeza, así ninguén me acusará
de demagoxia. De momento,
reacción das autoridades á no-
va do xornal, inexistente. Nun
país normalizado...  �

CORAZÓN 
DE NÓS

’’

’’Falemos do
patrimonio
material:
a casa onde
viviron Otero
e Risco está
á venda”

Fotograma de Sweeney Todd. O barbeiro diabólico da rúa Fleet.

Luis Bazal.
Memoria e fuga
dun mestre
anarquista galego

Edición de Xerardo Dasairas
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O Pentafol reúne
e evita que se perdan
máis de 400
partituras e
25 cancións

Lara Rozados
O Pentafol, que se vén de pre-
sentar en Santiago,reúne máis
de 400 partituras para pezas de
gaita, e acompáñase dun re-
curso dixital para poder escoi-
talas. Este intenso traballo de
recompilación, que correu a
cargo de Alberte Sanmartín
(Inquedanzas Editoriais) é un
dos mellores recursos que exis-
ten na actualidade para uso de
gaiteiros e gaiteiras.
Alberte Sanmartín Montaña é
un virtuoso da gaita moi novo,
nado en Bilbo, pero galego “no
corazón”. Con tan só sete anos
empezou no grupo Doces
Lembranzas, do Centro Galego
de Biscaia, e dez anos despois
xa daba clase de gaita. Integrou
os grupos Ultreia e Xolda. Ta-
mén en contacto coas sonori-
dades irlandesas, montou o
grupo Sugán e, na actualidade,
Ruaille Buaille. Ao longo da súa
vizosa andaina ten colaborado
en varias ocasións con grupos
tan diversos como Oskorri, Ke-
pa Junkera ou Eskorbuto.
Con esta traxectoria, este mes-
tre da música tradicional reco-
lleu nada menos que 418 parti-
turas de gaita, populares ou de
autor, impresas no método de
escritura “Do”, e tamén 25 le-
tras de cancións. A idea, conta,
“levaba dous anos bulíndome
na cabeza: era o xeito de que as
pezas non se perdesen”. Da-
quela fixo unha importante re-

compilación de pezas, en base
a certos criterios: “escollinas, en
parte, por gusto, pero todas te-
ñen un denominador común:
trátase de música enxebre, de
pezas tradicionais que doutro
xeito poderían perderse”.
Sanmartín conta que a súa pri-
meira fonte de información foi a
súa propia memoria. As pezas
están recollidas tal e como se to-
can en Barakaldo, aínda que ta-
mén recorreu a material espe-
cializado, como o célebre Can-
cionero Musical de Galicia de
Casto Sampedro y Folgar. Ato-
pamos obras de gaiteiros ilus-
tres, como Nazario González
“Moxenas”. Tamén hai algunha
peza que non era galega en orixe,
pero si “de adopción”, como al-
gunhas cancións dos Cempés
que xa están integradas de vez na
nosa cultura. Engadiu tamén cu-
riosidades, como as partituras de
tres melodías vascas que coinci-
den moito con tres melodías ga-
legas. “O Camiño de Santiago foi
unha vía de transmisión de moi-
tas pezas”, sinala, e tamén se po-
de dicir que boa parte do noso le-
gado musical “aportou” nos pei-
raos. As tabernas portuarias
sempre foron fervedoiro de can-
tareas e intercambio musical.
Amais do valor documental e ar-

quivístico que ten o traballo, a
súa intención é divulgativa:
aproveitouse para dixitalizar
material, xa que 70 cancións es-
taban rexistradas en casete e po-
dían perderse con facilidade, ou
as partituras estaban a man. O
autor esforzouse por facilitar a
comprensión das partituras, e
acompañar cada unha delas
cunha referencia á pista corres-
pondente do DVD que acompa-
ña o libro. Se ben as partituras es-
tán escritas en Do, e nos arqui-
vos mp3 do DVD podemos es-
coitalas tocadas por este méto-
do, no complemento dixital do
libro atopamos tamén as parti-
turas en Re. A música tradicio-
nal, a que sae do fol, queda así re-
xistrada na permanencia do
pentagrama. De aí o título, que
conxuga a parte máis identificá-
bel da gaita co código escrito.
En total, 478 arquivos de son en
formato mp3. Xa podiamos bai-
xar moitas delas dende a súa
web, que tamén reúne moita in-
formación sobre a gaita,  historia,
morfoloxía e dixitación, ou os di-
ferentes tipos de gaita no mun-
do, dende a nosa propia até a bo-
ha gascona, a duda polaca, a zu-
kra tunesina ou a tulum turca. A
incorporación das novas tecno-
loxías e o acceso ao material son
outra  das teimas deste traballo:
“vai habendo programas infor-
máticos para escribir partituras,
e agora podemos gravar ben a
gaita na propia casa, contando
coas ferramentas axeitadas. Se
tivese que ir a un estudio a gravar
as pezas, este libro-DVD sería ca-
rísimo”. Agora, existen moitas
posibilidades para preservar as
xoias da nosa música tradicional
e obtermos recursos como esta
“Biblia” dos gaiteiros.�

Xosé Lois García

Cando nos grandes eventos da literatura lusófona está
presente o doutor Russell G. Hamilton, profesor

emérito da Universidade de Vanderbilt (Tennessee), to-
dos respiramos con ledicia o alento da súa presenza por-
que el sempre engade novidade e descuberta sobre as li-
teraturas de expresión portuguesa. Hamilton é unha au-
toridade en moitas materias culturais e literarias das cin-
co ex colonias portuguesas en África. El viviu varios perío-
dos de tempo en África, estudando diversas fases evoluti-
vas da literatura en lingua portuguesa. Estudos transcen-
dentes, como Vozes de um Imperio: Historia da literatura
afro-portuguesa e dous volumes de Literatura Africana,
Literatura necesária. Autor de numerosos artigos, ensaios
e partícipe en enciclopedias; especialista en varios auto-
res africanos de lingua portuguesa. O vasto universo lite-
rario africano e, tamén, brasileiro foi analizado e divulga-
do por el. Durante a súa permanencia como profesor de
Vanderbilt foi unha referencia para seus colegas e estu-
dantes nos Estados Unidos. Quen coñeza os traballos de

Hamilton sempre te-
rá unha predisposi-
ción para abordalo e
interrogalo sobre
moi diversos tema-
rios literarios da Áfri-
ca lusófona. 
Este profesor sinxelo
e sempre disposto a
esclarecer temas e
participar en debates
relevantes é o aban-
deirado dunha meto-
doloxía sobre os di-
versos espazos pos-
coloniais e a súa fun-
ción literaria de moi
localizados contextos
que se deron coa in-
dependencia dos Pa-
íses en Língua Oficial

Portuguesa (PALOP). Moitos dos que seguimos os escritos
de Russell Hamilton, non esquecemos un pequeno e con-
ciso estudo, titulado: “A literatura dos PALOP e a Teoria
Pós-colonial”. Neste estudo, o profesor norteamericano
adéntranos en varias cuestións de sólida relevancia no que
toca a diversas expresións culturais e a visión que dela te-
ñen outros investigadores desde o lado norteamericano. 
Resúltanos de enorme interese o que se contempla nos
estudos de Hamilton e no que toca ás complexidades e ás
contradicións, desde varias abordaxes teóricas da pro-
blemática literaria dos PALOP. Polo miúdo, esclarece va-
rios posicionamentos destes cinco espazos literarios –en
moitos dos casos emerxentes– e posibilita os extremos
comparativos coas literaturas africanas de expresión an-
glófona e francófona. 
Russell Hamilton tamén nos fala da diferenza histórica da
literatura africana que ten en común a lingua portuguesa e
da singularidade que se detecta no ámbito africano. E, ta-
mén, de  varios particularismos onde se asentan as diver-
sas literaturas dos PALOP, con achegas sobre a súa idiosin-
crasia e a súa disparidade, que dependen de varios extrac-
tos sociais, intelectuais e das diferenzas marcantes entre o
escritor urbano e o rural. �

A LUSOFONÍA NA OBRA
DE RUSSELL HAMILTON

’’ ECOS LUSÓFONOS

Russell G. Hamilton, profesor emérito da

Universidade de Vanderbilt (Tennessee).

? UERE SABER MÁIS?
www.albertesanmartin.com/

A Biblia da gaita
Alberte Sanmartín de rapaz.

O Camiño de Santiago e
as tabernas portuarias sempre
foron fervedoiro
de cantareas e lugares
de transmisión e intercambio
musical”

’’
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CULTURA.39.

M.B
A actriz e produtora catalá
Montse Triola dirixe o primeiro
espectáculo da compañía gale-
go portuguesa Voadora, que se
estrea en Galiza no Salón Teatro
de Compostela o 1 de marzo.
Para o seu debut, a compañía
escolleu como fío argumental o
fracaso, “un tema non moi
abordado dende a dramaturxia
e de plena actualidade”. 
“Querer ser, o que?” pregúntan-
se os actores dende o escenario,
“querer ser un cheyenne, que-
rer ser tan estúpido como Sid
Vicius, contemplar o bandullo
do teu pai e descubrir as primei-
ras enrugas nas mans da túa
nai, sentir, lembrar, pensar no
futuro que non hai, fuxir, colo-
carse, experimentar”.
A través das reflexións dos ac-
tores Marta Pazos e Hugo To-
rres, Voadora bota unha olla-
da ao fracaso dende unha óp-
tica diversa. Os 75 minutos
que dura a montaxe invitan o
espectador a rir do fracasado
pero tamén o convidan a re-

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

interprétanse na súa lingua ori-
xinal, galego, portugués e ta-
mén castelán. Como explica
Xosé Díaz, tentouse “facer un
pouco de babel idiomática pa-
ra demostrar que estamos moi
perto culturalmente”. Ao seu
ver “realmente hai unha cultu-
ra atlántica ou ibérica, non sei
como chamala, que está por ri-
ba das fronteiras”.�

Vostede é un fracasado

Bardem, oscar en campaña electoral

flexionar sobre a falta de ob-
xectivos, sobre o individualis-
mo ou a competitividade. 
Esta primeira montaxe foxe de
dramaturxias estabelecidas pa-
ra facer maior fincapé na im-
provisación, nos textos propios
e no apartado musical. Con to-
do, a pesar de que o espectáculo
non se inscribe dentro do xéne-
ro, bota man de música tanto
en directo como gravada. En to-
tal durante o espectáculo soan
nove cancións compostas por
Xosé Díaz e Hugo Torres.
A obra creouse grazas á colabo-
ración entre Galiza e Portugal,
tanto a nivel institucional, co
apoio do Centro Dramático Ga-
lego e o de Novo Ciclo-ACERT,
como no cadro artístico e técni-
co. A creación produciuse en dú-
as fases, unha inicial en Com-
postela e outra nunha residencia
dun mes no Teatro Acert.
PeriFeria é a primeira montaxe
da triloxía Lugares comúns,
coa que Voadora quere explo-
rar tamén temáticas como o
esquecemento e o paraíso.

DACABALO ENTRE PORTUGAL E GALIZA.A
compañía naceu no verán de
2007 polo encontro da galega
Marta Pazos e do actor portu-
gués Hugo Torres. Marta Pazos
tiña a experiencia de Belmon-
do Teatro e Hugo Torres o pou-
so da compañía portuguesa
Trigo Limpo que dende Tonde-
la e de xeito autoxestionado es-
tá a producir e a dar apoios a

proxectos de moreas de gru-
pos. Xuntos puxeron en mar-
cha o proxecto coa intención
de explorar novas linguaxes e
coa vontade de potenciar a cre-
ación artística e o intercambio
cultural entre creadores da área
lusófona. Xosé Díaz é o produ-
tor da iniciativa e Alfonso Cas-
tro, o técnico de iluminación. 
Os textos desta primeira obra

A compañía galego portuguesa Voadora
estrea PeriFeria, unha obra con música,
improvisación e performances

M.B
“Mamá, isto é para ti, para os
teus avós, os teus pais Rafael e
Matilde. Isto é polos cómicos de
España que trouxeron, coma ti,
a dignidade e o orgullo para o
noso oficio”. Con estas verbas,
Javier Bardem redondeaba a
súa entrada na historia do cine
ao facerse coa estatuíña ao me-
llor actor de reparto pola súa in-
terpretación de asasino en serie
en Non é país para vellos, filme
que se consagrou como autén-
tico vencedor da 80 edición dos
Oscar de Hollywood.
Bardem convértese así no pri-
meiro actor español que se fai
cunha estatuíña. En 2000 queda-
ra as portas por Antes de que
anoiteza, onde encarnaba ao es-
critor cubano Reinaldo Arenas.
A brillante actuación de Bar-
dem na película dirixida polos
irmáns Coen situábano como
favorito para lograr unha esta-
tuílla. O propio José Luís Rodrí-
guez Zapatero felicitou nun te-
legrama e recordoulle que os
artistas españois deben ser

berbio actor “quédalle moito
por aprender, un longo camiño
para alcanzar algún día unha
interpretación como a de Belén
Rueda en Mar adentro”.�

“coidados e respectados por
ser un exemplo de dignidade e
de compromiso”. 
E é que o oscarde Bardem che-
ga no medio da campaña elec-
toral. As criticas do sector máis
conservador cara a súa actitu-
de comprometida, como a
mostrada en 2003 contra a in-
vasión de Irak coreando berros
de “non á guerra”, non se fixe-
ron agardar. Na retransmisión
da gala que fixo a cadea Onda
Cero, as valoracións dos locu-
tores apuntaban que o actor
perdera papeis en España polo
seu radicalismo político. Aínda
que unanimemente coincidi-
ron en destacar a súa valía co-
mo actor, aseguraban que o
perdía o seu “mal carácter”.
Dende as páxinas do diario El

MundoLuis María Ansón mati-
zaba o pasado 26 de febreiro
que “as posicións políticas non
deben enturbar o mérito artísti-
co”. Pero engadía que non esta-

ba de acordo cos “fervorines
que Bardem dedica a incensar
a Fidel Castro cada vez que fala
do tirano” para rematar dicin-
do que, a pesar de que é un so-

A través das reflexións dos actores Marta Pazos e Hugo Torres bótase unha ollada ao fracaso.

Javier Bardem recollendo o Oscar ao actor de reparto por Non é país para vellos. GARY HERSHORN / REUTERS

’’Hai quen, na dereita,
afirmaba que o actor perdera
papeis en España polo seu
radicalismo político”
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Mar Barros
Javier Albertos [FOTOGRAFÍA]

M
ááiiss  ddee  2200  ddiiss--
ccooss  ppuubblliiccaa--
ddooss  aaoo  aannoo,,  aa
ppoossttaa  eenn
mmaarrcchhaa  ddaa

eessppeecciiaalliiddaaddee  ddee  JJaazzzz  nnoo    CCoonn--
sseerrvvaattoorriioo  SSuuppeerriioorr  ddaa  CCoorruu--
ññaa,,  oo  aauummeennttoo  eexxppoonneenncciiaall  nnaa
pprrooggrraammaacciióónn  ddee  ccoonncceerrttooss  ee
ddee  ffeessttiivvaaiiss  ee  aa  aappaarriicciióónn  dduunn--
hhaa  pprroommeetteeddoorraa  ccaanntteeiirraa  ddee
iinnttéérrpprreetteess  ssaaííddooss  ddee  eessccoollaass
ggaalleeggaass  ssoonn  aallggúúnnss  ddaattooss  qquuee
bboottaann  lluuzz  ssoobbrree  oo  bboo  mmoommeennttoo
qquuee  aattrraavveessaa  oo  jjaazzzz  eenn  GGaalliizzaa..
PPoorr  vveezz  pprriimmeeiirraa  oo  jjaazzzz  ggaalleeggoo
ccoommppiittee  nnooss  PPrreemmiiooss  ddaa  MMúússii--
ccaa,,  ooss  ggaallaarrddóónnss  qquuee  ccoonncceeddee--
rráá  aa  SSoocciieeddaaddee  XXeerraall  ddee  AAuuttoo--
rreess  oo  vviinnddeeiirroo  33  ddee  aabbrriill..  OO  ccoonn--
ttrraabbaaiixxiissttaa  ffeerrrroolláánn  BBaallddoo
MMaarrttíínneezz  vvéénn  ddee  sseerr  sseelleecccciioo--
nnaaddoo  nnaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  MMeelllloorr
áállbbuumm  ddee  jjaazzzz  ppoolloo  sseeuu  ttrraabbaa--
lllloo  PPrroojjeeccttoo  MMiiññoo..  PPrroobbaa  ddoo
ccaallaaddoo  qquuee  eessttáá  aa  tteerr  eessttee  ddiissccoo,,
uunnhhaa  pprrooppoossttaa  ddee  jjaazzzz  ddee  vvaann--
ggaarrddaa  mmaattiizzaaddaa  ccoonn  ffoorrtteess  iinn--
fflluueenncciiaass  ddaa  mmúússiiccaa  ggaalleeggaa  ddee
rraaíízz,,  éé  qquuee  oo  nnúúmmeerroo  ddee  xxaa--
nneeiirroo  ddaa  rreevviissttaa  ffrraanncceessaa
JJaazzzz  MMaaggaazziinnee  oo iinnccllúúee
eennttrree  ooss  ddeezz  mmeelllloorreess  ddoo
mmeess..
OO  jjaazzzz  eenn  GGaalliizzaa  nnoonn
ccoonnttaa  ccuunnhhaa  lloonnggaa
ttrraaddiicciióónn..  OOss  cclluubbss
qquuee  ccoommeezzaarroonn  aa
pprrooggrraammaarr  eessttee  ttiippoo

ddee  mmúússiiccaa,,  ccoommoo  oo  FFiillllooaa  nnaa
CCoorruuññaa,,  oo  LLaattiinnoo  eenn  OOuurreennssee
oouu  oo  DDaaddoo  DDaaddáá  eenn  CCoommppooss--
tteellaa  nnoonn  tteeññeenn  mmááiiss  dduunn  ccuuaarr--
ttoo  ddee  ssééccuulloo..  AAttéé  hhaaii  bbeenn  ppoouu--
ccoo,,  ooss  úúnniiccooss  ggrruuppooss  qquuee  ccoonn--
sseegguuiirraann  ppiissaarr  eesscceennaarriiooss  iinn--
tteerrnnaacciioonnaaiiss  ffoorraann  BBaaiioo  EEnn--
sseemmbbllee  ee  CClluunniiaa  JJaazzzz,,  aa  ffoorr--
mmaacciióónn  ccoommppoossttaa  ppoorr  NNaannii
GGaarrccííaa  aaoo  ppiiaannoo,,  FFeerrnnaannddoo
LLlloorrccaa  nnaa  bbaatteerrííaa  ee  BBaallddoo
MMaarrttíínneezz  nnoo  ccoonnttrraabbaaiixxoo..  OO
ddiissccoo  hhoommóónniimmoo  ddeessttaa  úúllttii--
mmaa  bbaannddaa,,  ppuubblliiccaaddoo  eenn
11998833,,  ffooii  aa  pprriimmeeiirraa  rreeffeerreenn--
cciiaa  ddiissccooggrrááffiiccaa  nnoo  qquuee  aa  jjaazzzz
ggaalleeggoo  ssee  rreeffiirree..
DDeessppooiiss  ddee  2200  aannooss  ddee  ssiilleenncciioo,,
oo  jjaazzzz  eessttáá  aa  eexxppeerriimmeennttaarr  uunn
eessttaaddoo  ddee  eeffeerrvveesscceenncciiaa  ccrreeaattii--
vvaa..  CCaaddaa  vveezz  ssoonn  mmááiiss  ooss  ffeessttii--
vvaaiiss  eessppeecciiaalliizzaaddooss  ee  ppeerrccííbbeessee
uunn  aauummeennttoo  eexxppoonneenncciiaall  ddeenn--

ttrroo  ddaa  ccaanntteeiirraa  ddee  iinnttéérrpprreetteess,,
uunn  ddaattoo  ddeebbeeddoorr  eenn  bbooaa  mmeeddii--
ddaa  ddaa  pprroolliiffeerraacciióónn  ddee  eessccoollaass
ddee  mmúússiiccaa,,  ddaa  iimmppllaannttaacciióónn
ddaa  eessppeecciiaalliiddaaddee  ddee  JJaazzzz  nnoo
CCoonnsseerrvvaattoorriioo  SSuuppeerriioorr  ddaa
CCoorruuññaa  ee  ddaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee
cceennttrrooss  ccoommoo  oo  SSeemmiinnaarriioo
PPeerrmmaanneennttee  ddee  JJaazzzz..  OO  3300%%  ddoo
ccaattáállooggoo  ddee  KKaarroonnttee,,  uunn  ddooss
sseellooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  nnoo  jjaazzzz  eess--
ttaattaall,,  éénncchheennoo  pprrooppoossttaass  ddee
aarrttiissttaass  ggaalleeggooss,,  eennttrree  eelleess,,
AAbbee  RRáábbaaddee,,  BBaallddoo  MMaarrttíínneezz  ee
AAllbbeerrttoo  CCoonnddee..  AAddeemmaaiiss,,  eenn
22000077  ccrreecceerroonn  aass  cciiffrraass  nnaa  eeddii--
cciióónn  ddee  ttrraabbaallllooss,,  cchheeggaannddoo  aa
ssiittuuaarrssee  pprreettoo  ddaa  vviinntteennaa..
OOuuttrroo  ddaattoo  qquuee  bboottaa  lluuzz  ssoobbrree
eessttaa  nnoovvaa  rreeaalliiddaaddee  pprrooppoorr--
cciióónnaaoo  aa  SSGGAAEE..  OO  AAnnuuaarriioo  qquuee
aa  eennttiiddaaddee  rreeaalliizzoouu  ssoobbrree  aass  ccii--
ffrraass  oobbttiiddaass  eenn  22000044,,  ccoonnffiirr--
mmaabbaa  qquuee  aa  pprrooggrraammaacciióónn  ddee
jjaazzzz  ssuuppeerroouu  eessee  aannoo  aa  ddee  ffoollkk..

BOOM? MMaalliiaa  oo  qquuee  ppooiiddaa  ppaarree--
cceerr  ooss  iinnttéérrpprreetteess  rreexxeeiittaann  aa
iiddeeaa  ddee  qquuee  ssee  vviivvaa  uunn  bboooomm..
CCoommoo  ssiinnaallaann  BBaallddoo  MMaarrttíínneezz

ee  AAllbbeerrttoo  CCoonnddee,,  ““ttooddoo  iissttoo
nnoonn  ssaaee  ddaa  nnaaddaa””..  CCoonn  mmááiiss  ddee
2255  aannooss  ssoobbrree  ooss  eesscceennaarriiooss
eesstteess  ppiioonneeiirrooss  ddoo  jjaazzzz  ggaalleeggoo
ccooiinncciiddeenn  eenn  ddeessttaaccaarr  qquuee  aa  ssii--
ttuuaacciióónn  aaccttuuaall  éé  ffrrooiittoo  ddoo  eess--
ffoorrzzoo  ccoonnttiinnuuaaddoo  ddee  mmooiittooss
mmúússiiccooss..  RReeccoorrddaann  aass  ddiiffiiccuull--
ttaaddeess  qquuee  dduurraannttee  aa  ddééccaaddaa
ddooss  8800  ee  ddooss  9900  mmaarrccaarroonn  aass
ccaarrrreeiirraass  ddooss  iinnttéérrpprreetteess,,  sseenn
mmooiittaass  ssaallaass  nnaass  qquuee  aaccttuuaarr  ee
ppoouuccaass  ffaacciilliiddaaddeess  áá  hhoorraa  ddaa
ggrraavvaacciióónn..  BBaallddoo  MMaarrttíínneezz  eexx--

pplliiccaa  qquuee  nnaa  aaccttuuaalliiddaaddee  ddee--
sseennvvóóllvveennssee  ddiiffeerreenntteess  tteenn--
ddeenncciiaass  ddeennttrroo  ddoo  jjaazzzz,,  ddeennddee
aa  ccoorrrreennttee  ddee  iinnfflluueenncciiaa  aammee--
rriiccaannaa  qquuee  pprraaccttiiccaann  mmúússiiccooss
ccoommoo  PPaaccoo  CChhaarrllíínn  oouu  XXaaccoobbee
AAnntteelloo  aa  oouuttrraa  mmááiiss  eeuurrooppeeaa,,
ppaassaannddoo  ppoorr  aappoossttaass  qquuee  ssee
iinnssppiirraann  nnaa  mmúússiiccaa  ttrraaddiicciioo--
nnaall  ggaalleeggaa,,  ccoommoo  oo  ccaassoo  ddee  AAll--
bbeerrttoo  CCoonnddee  ee  aa  ssúúaa  mmuuiiññeeiirraa
jjaazzzz..  MMaalliiaa  ttooddoo,,  rreeccooññeeccee  qquuee
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Efervescencia do jazz galego

’’OO  3300%%  ddoo  ccaattáállooggoo
ddee  KKaarroonnttee,,  uunn  ddooss  sseellooss
ddee  rreeffeerreenncciiaa  nnoo  jjaazzzz  eessttaattaall,,
éénncchheennoo  pprrooppoossttaass
ddee  aarrttiissttaass  ggaalleeggooss..

Alberto Conde ao piano,
Baldo Martínez ao contrabaixo
e Nirankar Khalsa na percusión.
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mmúússiiccooss  ddiissppooññeenn  nnaa  aaccttuuaallii--
ddaaddee  dduunnhhaa  ooffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa
mmááiiss  aammppllaa  sseenn  ssaaíírr  ddoo  ppaaííss..
AAddeemmaaiiss  ddaass  eessccoollaass  ppiioonneeiirraass
ddee  jjaazzzz  ccoommoo  aa  BBaaiioo  EEnnssaammbbllee
eenn  VViiggoo  ee  aa  EEssttuuddiioo  EEssccoollaa  ddee
MMúússiiccaa  eenn  CCoommppoosstteellaa,,  ooss
aalluummnnooss  ppooddeenn  eessccoolllleerr  ppaarraa
aa  ssúúaa  ffoorrmmaacciióónn  eennttrree  mmááiiss
dduunnhhaa  dduucciiaa  ddee  cceennttrrooss  pprriivvaa--
ddooss  ee  ppúúbblliiccooss..  NNeessttee  sseennttiiddoo
ccóómmpprree  ddeessttaaccaarr  aa  ppoossttaa  eenn
mmaarrcchhaa  eenn  22000077  ddaa  eessppeecciiaallii--
ddaaddee  ddee  JJaazzzz  nnoo  CCoonnsseerrvvaattoorriioo
SSuuppeerriioorr  ddaa  CCoorruuññaa,,  úúnniiccaa  eess--
ccoollaa  ooffiicciiaall  ggaalleeggaa  ee  uunnhhaa  ddaass
ccaattrroo  qquuee  eexxiisstteenn  eenn  ttooddoo  oo  EEss--
ttaaddoo,,  xxuunnttoo  aa  EESSMMUUCC  ddee  CCaattaa--
lluuññaa,,  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  SSuuppeerriioorr
ddee  MMúússiiccaa  ddee  NNaavvaarrrraa  ee  aa  MMuu--
ssiikkeennee  ddoo  PPaaííss  VVaassccoo..
OOuuttrraa  iinniicciiaattiivvaa  ddeessttaaccaaddaa  ee
ccoonnssoolliiddaaddaa  éé  aa  ddoo  SSeemmiinnaarriioo
PPeerrmmaanneennttee  ddee  JJaazzzz,,  ccoonn  PPaaccoo
CChhaarrllíínn  ee  AAbbee  RRáábbaaddee  áá  ccaabbee--
zzaa..  EEssttee  pprrooxxeeccttoo,,  nnaacciiddoo  eenn
22000011  eenn  PPoonntteevveeddrraa,,  rreeúúnnee  aaoo
rreeddoorr  ddee  3300  aalluummnnooss  ccaaddaa  aannoo..
DDee  sseetteemmbbrroo  aa  xxuuññoo,,  ooss  ppaarrttii--
cciippaanntteess  aapprreennddeenn  aass  bbaasseess
ddeessttee  eessttiilloo,,  ccoommppoossiicciióónn,,  hhaarr--
mmoonnííaa,,  hhiissttoorriiaa,,  aarrrraannxxooss  ee

ttééccnniiccaa  ddee  iimmpprroovviissaacciióónn  ee  eenn--
ssaammbbllaaxxee..
AA  ppeessaarr  ddee  ttooddoo,,  NNaannii  GGaarrccííaa  ssii--
nnaallaa  qquuee  ooss  mmúússiiccooss  eessttáánn  mmee--
lllloorr  ffoorrmmaaddooss  ppeerroo  ddeessttaaccaa  qquuee
ssee  ccoorrrree  oo  ppeerriiggoo  ddee  eessttaannddaarriizzaarr
oo  ppaannoorraammaa,,  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa
ddaa  hhoommooxxeenneeiizzaacciióónn  ddooss  ppllaannss
ddee  eessttuuddooss  ddaass  eessccoollaass..  PPoorr  iissoo,,
ssee  mmoossttrraa  pprruuddeennttee  áá  hhoorraa  ddee  ffaa--
llaarr  ddee  ““nnoovvaass  ccoorrrreenntteess””  ddeennttrroo
ddoo  jjaazzzz  ffeeiittoo  eenn  GGaalliizzaa..  
PPaarraa  AAllbbeerrttoo  CCoonnddee,,  eessttaassee  aa
ccrreeaarr  ccaanntteeiirraa..  ““EExxiissttee  uunn  ggrraann
nnúúmmeerroo  ddee  aalluummnnooss  ccuunnhhaa  ppoo--
tteenncciiaalliiddaaddee  pprrooffeessiioonnaall  mmooii
ggrraannddee””,,  ccoommeennttaa,,  eennttrree  eelleess
ddeessttaaccaa  aa  JJaaccoobboo  ddee  MMiigguueell,,  IIaaggoo
MMoouurriiññoo  ee  MMiigguueell  QQuueeiixxaass..  �

eessttee  eessttiilloo  ddee  mmúússiiccaa  nnoonn  ccoonn--
ttaa  ccuunn  ppúúbblliiccoo  mmaassiivvoo  ee  ffaaii  ffiinn--
ccaappéé  qquuee  nnaa  qquuee  aaoo  sseeuu  vveerr  éé
aaíínnddaa  aa  mmaatteerriiaa  ppeennddeennttee  ddoo
jjaazzzz  ggaalleeggoo::  aa  pprrooxxeecccciióónn  ffóórraa..  
PPaarraa  oo  iinnttéérrpprreettee  ee  ccoommppoossiittoorr
NNaannii  GGaarrccííaa  eessttaa  nnoovvaa  rreeaalliiddaa--
ddee  vveessee  ffaavvoorreecciiddaa  aaddeemmaaiiss  ppoo--
llaa  mmeelllloorraa  ddoo  nniivveell  ddee  vviiddaa,,  aa
mmaaiioorr  ffaacciilliiddaaddee  nnoo  aacccceessoo  áá
ccuullttuurraa  ee  ppoolloo  aacceerrttoo  ddaallgguunn--
hhaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ppoossttaass  eenn
mmaarrcchhaa  ddeennddee  aass  aaddmmiinniissttrraa--
cciióónnss..  FFuunnddaaddoorr  ddoo  sseelloo  ddiissccoo--
ggrrááffiiccoo  xxiinnggrraa..ccoomm,,  NNaannii  rreeccoorr--
ddaa  ccoommoo  nnaa  ddééccaaddaa  ddooss  8800  GGaallii--
zzaa  eerraa  uunn  ddeesseerrttoo  ccoonn  ccaattrroo
ffrraannccoottiirraaddoorreess..  AA  ppeessaarr  ddee  qquuee
aa  ssiittuuaacciióónn  mmeelllloorroouu,,  oo  mmúússiiccoo
rreeccooññeeccee  qquuee  nnoonn  eexxiisstteenn  mmooii--
ttaass  ddiissccooggrrááffiiccaass  qquuee  eesstteeaann  aa
pprroodduucciirr  jjaazzzz  eenn  GGaalliizzaa..  

APRENDIZAXE E CANTEIRA. FFrroonnttee
aa  pprriimmeeiirraa  xxeerraacciióónn,,  ooss  nnoovvooss

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008
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’’EEnn  22000077  ppúúxxoossee  eenn  mmaarrcchhaa  aa
eessppeecciiaalliiddaaddee  ddee  JJaazzzz  nnoo
CCoonnsseerrvvaattoorriioo  SSuuppeerriioorr  ddaa
CCoorruuññaa,,  úúnniiccaa  eessccoollaa  ooffiicciiaall
ggaalleeggaa  ee  uunnhhaa  ddaass  ccaattrroo  qquuee
eexxiisstteenn  eenn  ttooddoo  oo  EEssttaaddoo

AA  ppeessaarr  ddoo  ccaarráácctteerr  mmiinnoorrii--
ttaarriioo,,  oo  jjaazzzz  eessttáá  aa  aasseennttaarrssee
eenn  GGaalliizzaa..  BBoottaannddoo  uunn  oolllloo
ppoollaa  pprroodduucciióónn  ddiissccooggrrááffiiccaa
ddooss  úúllttiimmooss  ddoouuss  aannooss,,  oo
ppúúbblliiccoo  ttóóppaassee  ccoonn  ttrraabbaallllooss
ccoommoo  OO  lloobboo  mmoorrddee  aa  mmaann,,
ddeebbuutt  ddoo  ccoonnttrraabbaaiixxiissttaa
KKiimm  GGaarrccííaa,,  oo  ddiissccoo
AAnnddaaiinnaa,,  nnoo  qquuee  AAllbbeerrttoo
CCoonnddee  eexxpplloorraa  eenn  ccllaavvee  jjaazz--
zzííssttiiccaa  aass  rraaíícceess  mmuussiiccaaiiss  ggaa--
lleeggaass  ee  PPrroojjeeccttoo  MMiiññoo ddee
BBaallddoo  MMaarrttíínneezz..  EEnn  22000066,,  oo
ssaaxxooffoonniissttaa  RRoobbeerrttoo  SSoommoo--
zzaa  ppuubblliiccoouu  ccoonn  XXiinnggrraa..ccoomm
TTeemmppooss  ddee  ccaammbbiioo,,  uunnhhaa
oobbrraa  nnaa  qquuee  oo  iinnttéérrpprreettee  ddeeuu
uunn  xxiirroo  ddee  118800  ggrraaooss  vvoollvveenn--
ddoo  aa  vviissttaa  ccaarraa  aass  ssúúaass  rraaíícceess..
DDeessppooiiss  ddee  aabbrriirr  eessttaa  ppoorrttaa
ddeennttrroo  ddoo  jjaazzzz  eeuurrooppeeoo  ccoonn--
tteemmppoorráánneeoo,,  SSoommoozzaa  ttóóppaa--
ssee  ttrraabbaallllaannddoo  nnoo  qquuee  sseerráá  oo
sseeuu  sseegguuiinnttee  áállbbuumm,,  qquuee  tteenn
pprreevviissttoo  oo  sseeuu  llaannzzaammeennttoo
ppaarraa  ffiinnaaiiss  ddee  aannoo..
TTaamméénn  vviirroonn  aa  lluuzz  PPllaayyiinn  oonn
lliigghhtt,,  ddoo  nnoovvoo  pprrooxxeeccttoo  ddee
AAbbee  RRáábbaaddee,,  qquuee  aaddeemmaaiiss  ddee

mmúússiiccaa  ddáá  pprroottaaggoonniissmmoo  aa
iimmaaxxee,,  TTeeiimmaaddee  PPeeppee  EEvvaann--
ggeelliissttaa,,  nnoo  qquuee  mmuussiiccaabbaa  aall--
ggúúnnss  ddooss  ppooeemmaass  mmááiiss  ccoo--
ññeecciiddooss  ddee  RRoossaallííaa  ddee  CCaass--
ttrroo,,  LLoosstt ee  PPaassccaallaa ddaa  vvooccaa--
lliissttaa  TTeerreellaa  GGrraannddíínn,,  22,,  ddee
SSuummrrrráá  ee  FFaalloouu ddee  PPaabblloo  SSee--
ooaannee  TTrrííoo..  EEnn  mmaarrzzoo  ssaaiirráá  aa
rrúúaa  RRoossaallííaa  2211,,  uunn  ddiissccoo  qquuee
rreevviissaa  aa  ppooeessííaa  ddee  RRoossaallííaa  ddee
CCaassttrroo  eenn  ccllaavvee  jjaazzzzííssttiiccaa..  OOss
aauuttoorreess  ssoonn  AAbbee  RRáábbaaddee,,
GGuuaaddii  GGaalleeggoo  ee  oo  ppooeettaa  AAnnxxoo
AAnngguueeiirraa..
CCóómmpprree  ddeessttaaccaarr  aaddeemmaaiiss  aa
rreecceennttee  ccrreeaacciióónn  ddaa  OOrr--
qquueessttrraa  OOmmeeggaa,,  pprriimmeeiirraa
oorrqquueessttrraa  ddee  iimmpprroovviissaaddoo--
rreess  ddee  GGaalliizzaa..  NNeellaa  ccoonnffllúúee  aa
ppaarrttee  mmááiiss  vvaannggaarrddiissttaa  ddoo
jjaazzzz,,  ccoonn  mmúússiiccooss  ddaass  ddiissttiinn--
ttaass  qquuee  ssee  eessttáánn  aa  ddeesseennvvooll--
vveerr  nnoo  ppaaííss  ccoommoo  oouuttrrooss
pprroocceeddeenntteess  ddoo  mmuunnddoo  cclláá--
ssiiccoo,,  oo  rroocckk  ee  oo  ffoollkk..  �

DDee  AAllbbeerrttoo  CCoonnddee
aa  TTeerreellaa  GGrraannddíínn
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Lara Rozados Lorenzo

OOSinsal botou a an-
dar en xuño do
2003, co suxestivo
subtítulo "delica-

tessen de músicas sanas". Da-
quela, o Vademecum e o Sale-
sianos, en Vigo, acolleron con-
certos como o dos locais Trem
fantasma ou o dos alemáns Je-
ans Team. Pero a idea xa viña
cocéndose dende tempo atrás,
como nos explica Xulio Gómez,
un dos alma mater do ciclo :
“empezamos a programar con-
certos a finais do 99. A maioría
dos programadores queren in-
troducirse en circuítos estatais.
Nós abrimos a participación de
Galiza con selos independen-
tes, como Acuarela, pero intere-
sábanos máis o circuíto portu-
gués”. Daquela traballaban xa
con selos de Lisboa ou Porto,
pero a idea veu cando se falou,
con Acuarela Discos, de com-
partir grupos e intercambiar
concertos entre Vigo e Porto.
Naquela primeira edición
trouxeron bandas de caché
considerábel, como os esta-
dounidenses Luna ou os ingle-
ses Hood. “Empezamos bus-
cando un espazo definido, un-
ha identidade propia. Iso foi o
máis difícil: podiamos ter unha
oferta semellante a outras, pe-
ro queriamos diferenciarnos”.
Esa personalidade de Sinsal
consolidouse como unha das
máis particulares nos festivais
de música do Estado: “des-
marcámonos da liña máis me-
lodiosa, máis pop. Tivemos al-
gunha experiencia con grupos
deste tipo, pero xa pelexa todo
o mundo por eles”. 
Por outra banda, o festival
abrangue todo o ano. “Era moi
difícil organizar un festival de
dous ou tres días: a un grupo
non o moves do seu país por
dous pesos”. Daquela, decidi-
ron aproveitar as posibilidades
de traballar cos grupos que es-
tivesen en xira, for polo Estado,
por Portugal, ou directamente
por toda Europa. A partir da
terceira edición, o festival arte-
llouse sobre a estrutura esta-
cional que ten na actualidade. 

COMPOSTELA TAMÉN RESOA. Xa o
ano pasado, o festival esten-
deuse a Compostela. A idea
partiu do programador do pro-
pio Salón Teatro, Vítor López
Carvajales, e na estación de ou-
tono do ano pasado tocaron
nas táboas do Salón “propos-
tas de países totalmente dife-
rentes”: os estadounidenses A
Hawk and a Hacksaw xunto
cos húngaros The Hun Hangár
Emsemble, a norueguesa Han-
ne Hukkelberg ou os británicos
Tunng. A boa experiencia fixo
que este ano se repetise, e así,

en xaneiro, puidemos gozar xa
de Mark Valentine e Erika El-
der, con Igloo como abrecon-
certos, e máis recentemente,
de Fabrizio Modonese (r) e Mi-
chael Gira. Baby Dee e o Fillo
Pausado pechan o trimestre
neste espazo. 
Dende a organización do Sin-
sal, continúase na liña de tra-
ballo para que esta oferta com-
postelá continúe: “tentamos
achegar sempre cousas novi-
dosas, aínda que as propostas
entrañen certo risco. Preferi-
mos traer xente que nunca to-
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case en Galiza. Esa é a nosa fi-
losofía, máis ca traer fórmulas
que garantirían o éxito”.
Un caso particular, precisa-
mente, é o da andróxina e cir-
cense Baby Dee, que repite no
festival este 8 de marzo (estive-
ra xa no inverno do ano pasado
en Vigo xunto a Little Annie).
Xulio Gómez lémbrao como
un dos mellores concertos,
xunto co de Coco Rosie, en xu-
llo do 2006, ou Huun Huur Tu,
no outono do ano pasado, “un
grupo que practicamente des-
cubrimos”. O primeiro concer-
to de Baby Dee fora no MAR-
CO. “Creárase unha atmosfera
fantástica”. A da artista de Ohio
é, para Gómez, “unha das vo-
ces máis interesantes que hai
agora mesmo nos escenarios.
Neste seu último traballo,
aposta por achegarse ao caba-
ret, “pero ela mesma cun pia-
no ou un arpa resulta desgarra-
dora. Cámbialle a un o xeito de
entender a música”.

TODO TIPO DE PROPOSTAS. En can-
to á escolla dos artistas, hai dú-
as liñas de traballo: por unha
banda, aténdese o mercado
europeo, o que se move por
Portugal ou o que se programa
no Estado. “Intercambiamos
información, atendendo ta-
mén a festivais de Inglaterra,
Francia, Alemaña, Suecia... Hai
un abano de posibilidades”.
Por outra banda, a propia or-
ganización escolle os grupos e
llelo ofrece a outros programa-
dores, para combinaren gastos
de produción e chegaren así a
cachés menos asequíbeis.
“Tentamos traballar en rede”,
afirma Gómez. No caso dos tres
concertos destas dúas primei-
ras estacións, colaboran cos or-
ganizadores do Primavera
Sound ou o Festival do Porto.
En canto à representación gale-
ga, destacábel este ano en
Compostela, aténdese aos mes-
mos criterios: “teñen que ofre-
cer algo, estar asociados á nosa
forma de entender a música. Se
buscamos un cantautor galego,
ten que ter certa orixinalidade,
ou, se se trata dun grupo de
pop, ten que ter unha for-

Seis anos de música ‘sosa’

Fabrizio Modonese.

Nesta edición, o Festival Sinsal consolídase con propostas
como Kassin+2, que xa puidemos ver en Vigo, os italianos Zu,
o 16 de abril, Young Marble Giants o 29 de maio e os congoleses
Konono No. 1, o 28 de xuño.
Tamén a sección compostelá
do festival achega a extravagancia
e o virtuosismo de Baby Dee
ao Salón Teatro o 8 de marzo,
acompañada polos galegos
O Fillo Pausado.

’’As dietas Baby Dee
actuou xa no MARCO.
Creárase unha atmosfera
fantástica. A da artista
de Ohio é unha das voces
máis interesantes
que hai agora mesmo nos
escenarios”. 

[Xulio Gómez]
Promotor.

>>>
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ma moi persoal de enten-
der o pop. Sempre buscamos
ese punto de personalidade”.
Para o futuro inmediato, Xulio
Gómez fala de consolidar Sinsal
e seguir avanzando: “agarda-

mos levar a nosa forma de en-
tender a música máis alá do fes-
tival: agora imos comezar, co
apoio da Xunta, un ciclo por es-
pazos antigos. Descubrimos un-
ha igrexa en Ribadavia que é un-

ha auténtica marabilla, un espa-
zo arquitectónico moi peculiar,
e só a empregan para facer a cea
da Festa da Istoria. Tamén en
Compostela, a Igrexa da Univer-
sidade é un espazo incríbel”.�

O Festival conta tamén cun

apartado formativo, unha idea

que naceu cando uns cativos

que visitaron a tenda Sinsal nas

galerías Príncipe de Vigo lle di-

xeron a Xulio que non sabían o

que era un vinilo. Trátase de un-

ha iniciativa sen precedentes.

“Só atopamos un proxecto se-

mellante no Brasil”, conta Gó-

mez. O ano pasado colaboraron

no Culturgal, ofrecéndolle os

tres obradoiros a visitas de gru-

pos escolares.

Para o futuro teñen previsto le-

var os seus obradoiros a Gondo-

mar, e tamén unha xira por Cas-

tellón, ademais da publicación

dun libro sobre a historia da gra-

mofonía. “A Escola Sinsal, amais

de dar conta da historia do so-

porte físico da música, amosa o

que pode dar de si, que o obxec-

to pode servir para outras fun-

>>>

Unha das peculiaridades do Sin-

sal é a posibilidade de gozar dos

concertos en locais como o Salón

Teatro compostelán ou o Centro

Caixanova de Vigo. “Hai propos-

tas que non podemos levar a es-

tes espazos por razóns de produ-

ción, porque quedan pequenas

ou  porque o escenario é insufi-

ciente, ou a acústica non é axeita-

da”, sinala Xulio Gómez, un dos

principais promotores. Ás veces

prestaría outra forma de concer-

to: “cansámonos relativamente

dos concertos na butaca. Ao pú-

blico nalgún momento gustaría-

lle estar de pé, comentar co do la-

do, chegar tarde ou pedir unha

cervexa, pero nun espazo tan

restrinxido como un patio de bu-

tacas non o podes facer”.  Para a

estación primavera do Sinsal

pénsase no auditorio da Univer-

sidade, “unha noite fóra da buta-

ca”, para variar. Pero tampouco é

nada negativo estoutra forma de

concerto: “pode ser un recurso

moi positivo, unha reivindicación

estética da música. Cada espec-

táculo ten os seus espazos, a cla-

ve está en compaxinar”. 

Sinsal foi pioneiro dun xeito de

pór a música contemporánea

en escena que despois empre-

garon outros ciclos, como Van-

gardas Sonoras, de Caixa Gali-

cia. “Serviu para levar novos es-

tilos a espazos reservados para

música de cámara”. Mais non

sempre é doado que as necesi-

dades técnicas dos artistas se-

xan adaptábeis aos espazos,

pero pode servir para que este

tipo de locais se vaian habilitan-

do. “En Portugal si que se ven

escenarios axeitados para que

neles haxa concertos, sen per-

deren esa auréola de teatro clá-

sico. Aquí témolos que ir crean-

do aos poucos, a pasos peque-

nos, pero estamos no

camiño”.�

cións á parte das convencionais,

como dicía Marcel Duchamp”.

Nesa liña traballan con xoguetes

fonográficos, todo o que se poi-

da facer co suco dun disco e a

agulla que o faga soar. Pero ta-

mén fan obradoiros en que os ra-

paces “pinchan” dende un mp3

ou dende un portátil. A experi-

mentación, o risco e a innova-

ción caracterizan tamén esta fa-

ceta do Sinsal.�

Que raios é un vinilo?

Música contemporánea
dende a butaca

Konono. VINCENT KERIS

Matt Valentin & Erika Elder vith The Golde Road.

Kassin � 2.
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Eva Estévez

NN on hai data exacta
do punto de parti-
da da historia do
queixo Arzúa-

Ulloa. Sábese que vén de lon-
xe, de tempos ancestrais, e de
que gusta a todo tipo de pa-
dais. “Na catedral de Santiago
hai imaxes de xentes facendo
queixos, algo habitual ao longo
do Camiño Xacobeo”, explica
Xosé Luís Carrera, presidente
do Consello Regulador desta
Denominación de Orixe Prote-
xida  (D.O.P.) que agora cum-
pre dez anos. O que si se sabe
con certeza é que sempre foi
un elemento clave para soster
a economía de moitas familias
da zona xeográfica da que é
orixinario: 25 concellos das co-
marcas de Arzúa e Melide, na
provincia da Coruña; e A Ulloa
e Chantada, en Lugo.
“As vacas traballaban a terra e
daban leite e xatos”, comenta o
presidente do Consello Regula-
dor, que explica que na actuali-
dade o xeito de facer os arzúa-
ulloa non variou apenas: “Hou-
bo cambios substanciais como
o da pasteurización do leite; e a
orixe do leite, que agora, ade-
mais de vacas de raza rubia ga-
lega, procede de frisona, pardo-
alpina e os seus cruces”.
Este produto lácteo cremoso,
de pasta branda e con aromas
a iogur, ten como materia pri-
ma básica o leite procedente
de 600 explotacións gandeiras
adscritas á D.O.P., que no 2007
produciron arredor de 18 mi-
llóns de litros de leite para a
elaboración destes queixos. 

CREMOSO OU CURADO. Na actuali-
dade o consello comercializa

dous tipos de queixos: o Arzúa-
Ulloa, cremoso, cunha madu-
ración de entre 6 e 15 días, ela-
borado con leite cru ou pasteu-

rizado, que representa arredor
do 90% da produción; e o Ar-
zúa-Ulloa Curado ou “queixo
da nabiza”, máis prensado e
salgado que o anterior, cun pe-
ríodo mínimo de maduración
de 60 días, con sabores e aro-
mas máis intensos e picantes,
menos coñecido, que confor-
ma o 10% da produción. 
Son 19 as industrias queixeiras
adscritas ao Consello Regula-
dor Arzúa-Ulloa, que producen
2 millóns de quilos de queixo
ao ano. “Contribuímos a facer
que un produto tradicional ho-
xe sexa o cuarto queixo con

D.O. con maior produción do
Estado, e consolidámonos co-
mo a marca de queixo máis
consumida en Galiza”, destaca
o presidente. Carrera fala da
importancia do queixo como
xerador de riqueza nunha zona
deprimida e de montaña como
a que comprende esta denomi-
nación xeográfica. “A do quei-
xo, aínda que non é unha in-
dustria que facture moito, xera
movemento porque todo o
proceso  de elaboración está li-
gado ao territorio”, razoa o por-
tavoz, que destaca o labor de
desenvolvemento sostíbel,
motor turístico e de mellora
paisaxística que as D.O.P. fan
nos territorios nos que se asen-
tan. “A nosa marca redunda en
beneficio da zona. E nos tem-
pos da globalización a singula-
ridade é un valor en alza”, pun-
tualiza, antes de dicir que a
D.O.P. emprega directamente
arredor de 200 persoas e indi-
rectamente a un milleiro máis.

NOVOS USOS E RETOS. Os retos pa-
ra o Consello Regulador Arzúa-
Ulloa pasan por darse a coñe-
cer en toda España e difundir
novos usos e aplicacións na
gastronomía. “A innovación é
importante pero choca coa tra-
dición”, explica Xosé Luís Ca-
rrera, que adianta que o futuro
da denominación pasa polas
novas aplicacións e receitas
para ampliar o consumo. “Fa-
cemos xornadas con catas nas
escolas de hostalería de Galiza
para dar a coñecer aos futuros
profesionais as características
e tratamentos adecuados para
cada uso dos nosos queixos”,
detalla o presidente, que ta-
mén cita a organización de
xornadas gastronómicas en
restaurantes e o concurso de
tapas e pinchos da Festa do
Queixo de Arzúa como outras
canles de difusión do produto.
A erradicación da venda de quei-
xos sen etiquetar é outra das ta-
refas pendentes do Consello Re-
gulador. “É certo que os nosos
queixos parten dunha produ-
ción artesanal, onde antes das
etiquetas o consumidor identifi-
caba o produto coa faciana do
paisano que o producía. Agora, a
pesares de que os queixos circu-
lan sós no mercado, aínda non
se superou a idea de que o pro-
duto artesán non leva etiqueta.
Artesán non significa sen etique-
tar. A etiqueta é unha garantía
para o consumidor”, insiste Xo-
sé Luís Carrera.�
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De orixe ancestral, o queixo Arzúa-Ulloa logrou rexenerar a economía
dos 25 concellos nos que se produce e situarse como o cuarto queixo
con Denominación de Orixe con máis produción do Estado

Xosé Luís Carrera,presidente do Consello Regulador da DOP Arzúa-Ulloa.

Arzúa-Ulloa,
un queixo en alza

Figura con queixos

nun capitel

do comedor do Museo

catedralicio

de Santiago,

datado

no s. XIII.

’’A do queixo, aínda que non é
unha industria que facture
moito, xera movemento
porque toda a elaboración
está ligada ao territorio”

[Xosé Luís Carrera]
Presidente do Consello Regulador
da DOP Arzúa-Ulloa.

’’Artesán non significa
sen etiquetar. A etiqueta
é unha garantía
para o consumidor”

[Xosé Luís Carrera]
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Apreciado en toda Galiza, o
Arzúa-Ulloa está a facerse
un oco no mercado estatal.
En canto ás exportacións,
que representan o 5% do
producido, o responsábel
do Consello Regulador fala
da presenza destes queixos
en 38 países. “De momento
é presencial”, di Xosé Luís
Carrera.  
A calidade e sabor destes
queixos xa conta con im-

portantes recoñecementos
a pesares da súa curta tra-
xectoria como DO. No 2001
un arzúa-ulloa obtivo o
Premio ao Mellor Queixo
de Pasta Branda outorgado
polo Ministerio de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación,
e o ano pasado, esta mesma
entidade premiou un quei-
xo desta denominación co-
mo o Mellor Queixo Ecoló-
xico do Estado.�

Premios
e recoñecementos

O 1 e 2 de marzo Arzúa acolle a

33 edición da Festa do Queixo.

Calificada de Interese Turístico

galego, ademais das actividades

centradas na gastronomía arre-

dor do queixo, nas que serán

protagonistas os estabelece-

mentos hostaleiros da vila que

participarán nun concurso de

pinchos e tapas organizado po-

la Asociación de Hostaleiros de

Arzúa e o C.R.D.O. Arzúa-Ulloa, o

programa inclúe a xa tradicional

exposición en venda de quei-

xos, no recinto feiral e numero-

sas actuacións musicais de bal-

de. Entre os actos destacamos o

sábado 1 de marzo: de 11-19h

Graffiti no campo de fútbol; a

30ª Exposición e venda de quei-

xos no recinto feiral. Obradoiro

de elaboración de queixos; ás

21h Festival do Queixo coas ac-

tuacións de La Mala Rodrí-
guez (no Campo da Feira), Mu-
chachito Bombo Infierno(23h

Campo da Feira) e Triángulo de
Amor Bizarro (1h30 Praza da

Vila). O domingo 2: a partir das

00h  exposición e venda de

queixos e, a partir das 13h30, de-

gustacións de queixos galegos

con DO (no recinto feiral); ás 17h

actuación de Medley Bandna

Praza da Vila; ás 19h Festival do

Queixo coas actuacións de Mal-
vela e, ás 21h , Pepe Vaamon-
de Grupo,no Campo da Feira.�

Festa do Queixo o 1 e 2 de marzo

La Mala Rodríguez.
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EEnn  qquuee  ssee  ttrraadduucceenn  eessaass  mmeelllloo--
rraass??
Nun cambio de actuación.
Melloran as relacións e apren-
den a entenderse. Aclara as
ideas, ordénaas e aporta unha
tranquilidade activa onde o in-
dividuo empeza a actuar. 
TTrraabbaallllaa  ccooaass  aaccttiittuuddeess  oouu  ccooaass
vviirrttuuddeess??
Coas habilidades e fortalezas
das persoas porque dende as
fortalezas atopamos a oportu-
nidade para que a persoa me-
llore dende o que fai ben. To-
dos facemos ben moitas cou-
sas. Habitualmente traballo co
mellor que fai cada individuo, e
iso sorprende á persoa porque
vivimos nunha sociedade que
potencia o que facemos mal.
AAddeessttrraa  aa  mmeennttee  nnoonn  oo  ccoorrppoo......
Si, pero unha cousa vai unida á
outra. Aínda que pareza men-
tira, cando unha persoa men-
talmente está tranquila, revolta
ou bloqueada o corpo trans-
míteo. Adestro a mente para a
satisfacción do corpo pero non
son ximnasta, aínda que ades-
tro a algúns deportistas. 
CCaalleess  ssoonn  aass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddii--
rreeccttaass  ddaass  sseessiióónnss  ddee  ccooaacchhiinngg??
Cambios de actitude. As perso-
as fan cousas diferentes case
sen darse conta.
OOss  sseeuuss  ppaacciieenntteess  ssoonn  ddeessccoonn--
ffiiaaddooss  ccaannddoo  eemmppeezzaann??
Non traballo con pacientes se-
nón con coachees ou clientes.
Falaría máis de sorpresa que
de desconfianza porque os
clientes sorpréndense de que
algo tan sinxelo lles axude a
mellorar.
HHaaii  ttrruuccoo??
Non. Está en cada un. 
OO  sseeuu  ttrraabbaalllloo  ppooddee  ccoommppaarraarr--
ssee  aaoo  ddaa  ssuuppeerrnnaannyy  oouu  aa  oouuttrrooss
ccooaacchhss  mmeeddiiááttiiccooss??
Non. Estes formatos son máis
lixeiros e o que fan non é coa-
ching senón psicoloxía. A su-
pernanny dilles aos pais o que
teñen que facer. Non lles deixa
pensar qué poden facer. Paré-
cenme programas moi positi-
vos porque axudan a mellorar
determinadas cousas, pero
non os vexo adecuados ao coa-
ching. O coaching é adecuado
para persoas que falen de cou-
sas reais pero non en formato
de televisión.�

E. Estévez

MUNDOVIÑO.

O Forum
dos Tintos
Atlánticos 
Desenvolveuse –do 16 ao 20 de
febreiro– o Forum Gastronó-
mico de Compostela coa sen-
sación de terse realizado o
maior evento gastronómico da
historia de Galiza, satisfacción
por como se ten desenvolvido
e polo que supón de proxecto
de esperanza para o país.
As cifras das que fala Miguel
Vila no seu blog de gastrono-
mía Colineta son 15.000 visi-
tantes, 703 congresistas, 70
stands, 800.000 visitas á páxina
web do Fórum e 382 nenos
participantes nos obradoiros
infantís da fin de semana.
Polo Forum pasaron os coci-
ñeiros galegos máis represen-
tativos, vangardistas, innova-
dores e creativos, xunto a ou-
tros de renome internacional
como Seiji Iamamoto, a catalá
cinco estrelas Michelin Carme
Ruscadella, e un longo etcéte-
ra. Tamén estivo Ferrán Adriá,
que veu para participar na xor-
nada dedicada aos blogs eno-
gastronómicos. A xornada

e discorre por carreiros que xa
existían. “O sistema indica can-
do nos saímos da ruta, pero non
hai que estar mirando constan-
temente o aparello, só nos cru-
ces”, sinala Nogueira. “O que fi-
xemos –indica o xerente desta
casa rural– foi facer nós o perco-
rrido e deixalo gravado, para
que despois os nosos clientes
poidan repetilo. Cando volven,
eu reviso o aparello para ver se
tiveron algunha dificultade e así
mellorar o sistema”.
Ao tempo, a Casa Grande de Vi-
lanova tamén editou unha guía
que reproduce o mapa e os cru-
ces do carreiro, ademais de in-
cluír outras actividades ou visi-
tas complementarias na mes-
ma ruta. Noutros proxectos pi-
lotos de Dimensiona e a Conse-
llaría, como o do concello de
Ames, pódese descargar de in-
ternet a ruta para incluíla no
GPS de cada un. “No noso caso
non porque non ten sentido, é
un carreiro que parte da nosa
casa, só útil para os nosos clien-
tes, non para o público en xe-
ral”, indica Xosé Nogueira.
A Consellaría de Innovación e
Dimensiona consideran que
este proxecto pode ter moitas
posibilidades para o aproveita-
mento turístico. Unha delas si-
nálaa Xosé Nogueira: “fai inne-
cesaria a sinalización, co que se
evitan as confusións; aquí te-
mos rutas de todo tipo e cada
unha está indicada de forma di-
ferente, polo que seguir calque-
ra delas é complicado”.�

H. Vixande
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Yolanda
San Juan, coach

‘Consigo que
as persoas
incrementen o seu
rendemento laboral’

Esta rioxana asentada en Gali-
cia exerce como coach, unha
profesión “descoñecida” que
traballa coas habilidades das
persoas para que melloren la-
boral e interiormente. Yolanda
San Juan dirixe Galicia Coa-
chinge está convencida de que
a vida é moito máis simple do
que parece. Traballa sen publi-
citarse grazas ao boca a boca
dos seus clientes.
OO  ccooaacchh  éé  uunnhhaa  mmooddaa  oouu  uunnhhaa
nneecceessiiddaaddee??
É unha ferramenta que temos
para axudarnos a pensar para
que as cousas nos vaian un
pouco mellor. 
EEnn  qquuee  ccoonnssiissttee??
Fago pensar aos demais máis
aló do que un pensa por si
mesmo. O coaching fai saír ás
persoas do confort do seu sofá
particular. Consigo que incre-
menten o seu rendemento la-
boral. Axudo a que os indivi-
duos se sintan mellor profesio-
nal e persoalmente. 
QQuueenn  ddeemmaannddaa  ooss  sseeuuss  sseerrvvii--
zzooss??
Empecei con persoal de em-
presa, directivos e directivas a
nivel individual e de equipo. E
estas intervencións leváronme
co boca a boca a persoas con
necesidades de coaching a ni-
vel persoal. 

RUTAS.

Turismo rural
con GPS

Un programa da Consellaría de
Innovación e Industria e a em-
presa Dimensiona está a levar
adiante un proxecto piloto para
empregar o Sistema de Posición
Global (Global Position System,
GPS) no campo do turismo ru-
ral. Percorrer un itinerario por
carreiros sen perderse será po-
síbel graza á axuda do satélite.
A Casa Grande de Vilanova, en
Remesal, A Estrada, é unha das
participantes no proxecto pilo-
to. “Prestámoslles aos nosos
clientes un GPS de pulseira para
que sigan un percorrido desde a
nosa casa deica o Pazo de Oca”,
explica Xosé Nogueira, o xeren-
te deste establecemento de tu-
rismo rural.
Existen dous tipos de GPS. O
máis habitual, que empregan
moitos automóbiles, ten incor-
porados os mapas de estradas e
un sinal por satélite orienta os
usuarios sobre a súa posición e
o destino mediante indicacións
de voz. “Rouse á dereita dentro
de cen metros”, indica o apare-
llo cando se aproxima o cruce
que nos leva ao lugar sinalado
previamente. O outro GPS, me-
nos común, ten capacidade pa-
ra memorizar o camiño que se
está a percorrer aínda que non
sexa por carreiros que figuran
no mapa. Posteriormente, pode
repetilo. “Este é o sistema que
utilizamos nós”, explica Xosé
Nogueira.
A ruta entre a Casa Grande de
Vilanova e o Pazo de Oca ten
tres quilómetros de percorrido

UERE SABER MÁIS?
www.casagrandevilanova.com
www.dimensiona.com
http://concellodeames.org/des-
cubrenos/n2ficha.php?estxt=fi-
chas_rutas&lg=gal
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TENDENCIAS.

Spa
para a mente 

Estrés, ansiedade, problemas
mentais... Ante o frenético rit-
mo de vida que moitos practi-
camos, o Slow Down, filosofía
que aposta por aparcar as pre-
sas para recuperar cada minu-
to da nosa existencia, reafír-
mase como un xeito de apro-
veitamento do tempo libre.
Froito desta tendencia que de-
manda espazos e momentos
de sosego e paz dentro da vo-
ráxine, naceron os lugares li-
bres de estrés nos que activi-
dades como o Mind Spa, o Flo-
ating, o Emo Gym, ou servizos
como o Relax Café configuran
unha oferta para relaxarse e
coidar a mente. 
Trátase de prácticas que, se-
gundo os expertos, veñen ser
o equivalente dos tratamen-
tos termais e de spa corpo-
rais, pero aplicados ao ámbi-
to psicolóxico e mental, tal e
como explica, no Espazo So-
fros de Vigo, a psicóloga Tere-
sa Vázquez, alma mater deste
centro. Vázquez sinala que se
trata dunha oferta comple-
mentaria a dos balnearios e
spas, centrada nas necesida-
des psicolóxicas dos indivi-
duos, que aspira a completar

constou de relatorios, diálogos
e debates coordinados polo
profesor universitario Manuel
Gago, toda unha referencia na
blogosfera e autor do blog de
cabeceira Capitulo Cero.
Tiveron tamén o seu espazo
con diferentes relatorios e
obradoiros e –no seu – diálo-
gos-debates as augardentes,
os aceites, a sidra, os bom-
bóns, os queixos, a pastelaría,
os cogomelos, as lampreas,
os xeados, as filloas da pe-
dra…, incluso un concurso
de polbeiras, obradoiros de
cociña para crianzas e unha
sesión de contos e cociña
realizada polos cociñeiros
do Grupo Nove.
O Mundoviño tivo o mar-
tes pola tarde a súa cita.
Desde o meu punto de
vista, marcará o despe-
gue dos viños tintos ga-
legos cara a un lugar
máis representativo
no olimpo do uni-
verso vitícola, lugar
que até agora pare-
cia inalcanzábel.
Deste xeito, o que
algúns chaman
–con toda a co-
rrección xeo-

climats dos que só nos separa-
ría, para chegar a algo pareci-
do ao que eses pedazos de
chan representan, a delimita-
ción e clasificación das vilas,
lugares e paraxes, tendo nas
nosas variedades a súa identi-
dade e alma.
Hai tempo que desde estas
mesmas páxinas viña falando
de identidade-terriña-varieda-
des, pero sempre é mellor que
o faga xente co impacto, a im-
portancia e o fundamento de
Álvaro Palacios, Ricardo P. Pa-
lacios, Raúl Perez ou Rui
Falcão, que protagonizaron o
diálogo sobre os viños atlánti-
cos do Forum.
Recupero, dada a súa vixencia
e o escoitado no Forum, o es-
crito hai uns meses que ben
valería como pequeno resu-
me: O único camiño que no
mundo do viño non ten data
de caducidade, porque ten na
eternidade(!) o seu límite, cal é
o da autenticidade, é dicir, a fi-
delidade á vocación dun terru-
ño, das súas castes, do seu cli-
ma e da experiencia, no noso
caso a miúdo contaminada, de
xeracións de viticultores.
Identidade que significa o refle-
xo da orixe, desa pegada da te-
rra e do seu espazo (solos, vales,
pendentes, formacións natu-
rais, proximidade ao mar, a un
río…), e da personalidade que
lle imprime un facedor cando
ademais de respectar as carac-
terísticas particulares dese ano
concreto e as mellores poten-
cialidades das súas variedades,
lle imprime certas pinceladas
froito da experiencia (...).
¿Pódese trocar o que durante
seculos definiu un territorio e
que se reflecte en todos os ám-
bitos da súa existencia, sen
que se cambie con iso a esen-
cia mesma do produto e as sú-
as características particulares,
cando o mesmo subscons-
ciente garda gravado todas as
experiencias de xeracións tra-
zadas no respecto e na lectura
da súa terra? O minifundismo
foi considerado, na historia
contemporánea, coma unha
penalidade que Galiza sopor-
ta. Certo ou non, o camiño de-
bería ter sido o aproveitamen-
to e explotación do que poten-
cialmente ten de positivo, so-
bre todo neste mundo vitiviní-
cola, con situacións xeoestru-
turais parecidas caracteriza-
das pola diferenciación de te-
rroirse a busca da excelencia.�

Antonio Portela
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os servizos destes centros de
coidados de saúde e beleza
nun futuro próximo. 
Fronte ao estres, este estable-
cemento dispón de cinco áre-
as: O Mind Spa, con cabinas
para relaxarse e controlar as
emocións, así como zonas de
floatingen seco ou en auga sal-
gada, e osixenoterapia; o
Trainning Room, ximnasio
emocional e mental; o Relax-
Café, con augas de todo o
mundo, bar de osíxeno, e mú-
sica chill out; Relax-Shop, con
complementos e obxectos ap-
tos para a relaxación de todo
tipo; e a consulta psicolóxica.
As tarifas destes servizos osci-
lan entre os 40 e 60 euros por
sesión e existen bonos men-
suais para algunhas das activi-
dades por 50.
“Son servizos de relaxación
pracenteiros, practicados den-
de o rigor científico, terapéuti-
co e preventivo nos que a pos-
ta en escena, cunha estética,
decoración e grafismo, moi
definidos, forman parte da
imaxe de Sofros”, explica Tere-
sa Vázquez, promotora deste
proxecto que funciona en Vigo
dende hai tres anos.�

E.E.

gráfica do termo– Noroeste
penínsular, pero que en esen-
cia vén sendo aquela realidade
e gran proxecto denominado
Gallaecia, pecha un círculo
que comezara o 1999 para os
viños tintos desa histórica na-
ción co salto cualitativo que
experimentou o Douro e o
Bierzo, agora realidades vitivi-
nícolas de importancia e sona
mundial, e que lles darían paso
aos tintos galegos.
Faltábanos o autoconvence-
mento, ese factor humano
que, buscando ir máis alá coas
súas terriñas e variedades e
coa autoestima e a promoción
que por exemplo os “Douro
Boys” e os que lle deron o em-
purrón ao novo Bierzo soube-
ron facer, sirva de chispa para
dar ese pulo.  
Este espazo vitivinícola ten os
seus sinais de distinción na in-
fluencia atlántica, coa súa
frescura, que non ten nada a
ver coa acidez, no minifundis-
mo entendido como microes-
pazos ou microuniversos, nos
seus microclimas e no factor
humano coa autoestima da
que falaba. Definidos no sen-
tido das grandes catedrais viti-
vinícolas do mundo; crus ou Teresa Vázquez nun dos recunchos de Sofros. PACO VILABARROS

UERE SABER MÁIS?
na web  HYPERLINK
"http://www.sofros.com/"www.
sofros.com 

?
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Tras da súa singladura a bordo

do buque Hidria, onde reside ha-

bitualmente esta exposición que

vai recalando por diversos portos

galegos, a mostra “Os mártires do

mar” quedará varada até finais de

mes na Casa Casares Quiroga .

Enmarcada nos actos do ano da

Memoria, apoiado pola conselle-

ría  de Cultura, a mostra recada

imaxes  e documentos, expostos

en paneis informativos, sobre a

represión que sufriron durante a

guerra civil e a posguerra os tra-

balladores e traballadoras do

mar en Galicia, un sector espe-

cialmente combativo e organi-

zado naquela altura.  Só a Federa-

ción Rexional de Industria Pes-

queira (CNT) tiña presenza en 46

portos do noso litoral e integraba

máis de 17.000 traballadores e

traballadoras dos oficios vence-

llados á pesca, tanto de mar

como de terra. Por iso a represión

foi especialmente dura e exem-

plarizante, mesmo durante moi-

tos anos despóis da contenda. 

O historiador Dionisio Pereira,

sempre comprometido coa me-

moria histórica, e experto tanto

no sindicalismo de principios de

século como nomundo das em-

barcacións tradicionais, dirixeu a

realización e escolla de materiais

desta exposición.

Exposición “Os mártires do mar”.

Casa Casares Quiroga,

A Coruña.

Aberta até o 23 de marzo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Venres 29 
Raoul Walsh
20.30 h. Morreron coas botas calza-
das (1941),140 .́ Subtítulos en caste-
lán. 2ª sesión o sábado 1 de marzo. 
After Hours / In-Edit

CARBALLO
¬EXPO. O mar nos fondos da
Colección Caixa Galicia. O
mar en obras de Lloréns, Modesto
Brocos, Castelao, Souto, Colmeiro,
Luís Seoane ou Díaz Pardo, nunha
magnífica e variada mostra. Até o 9
de marzo no Pazo da Cultura.
¬TEATRO.Kamikaze. Obra a
cargo do grupo Pistacatro Pro-
ductora de Soños, un espectáculo
cómico dirixido a todos os públicos
no que están presentes teatro,
novo circo, ilusionismo e música en
directo. Este venres 29, ás 21.00 no
Pazo da Cultura.
¬MUSICA.Combo Dinamo . Ac-
túan este venres 29, ás 23:00, entra-
das a 4 euros,na Sala A Reserva
(R/Desiderio Varela, 7) .
¬MUSICA.Víctor Mariñas. Autor
das súas propias cancións, leva ac-
tuando máis de 15 anos entre Ma-
drid e a súa Extremadura natal. O
sábado 1, ás 23:00, entrada a 4 eu-
ros, na sala A Reserva. 
CEDEIRA
¬TEATRO.Bolboreta. Espectá-

culo para os máis novos pola com-
pañía Títeres Trompicallo, o do-
mingo 2, ás 18.00 , no Auditorio Mu-
nicipal.

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

A CORUÑA
¬CINE.Os tres cabaleiros.A pe-
lículade animación de Norman Fer-
gusonpreséntanos as aventuras do
divertido parrulo Donald, acompa-
ñado do papagaio José Carioca e do
galo Panchito. Con eles viaxaremos
por toda América do Sur nun perco-
rrido cargado de sorpresas. O sá-
bado 1, ás 18:00 na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 28
Fóra de serie
20.30 h. Rien sur Robert, de Pascal
Bonitzer, 1999.107´. Subtítulos en
galego.

ARTEIXO
¬MAXIA. Ilusións máxicas
2008. O mago Xacobe Sanz está
este venres 29 con  este espectá-
culo, ás 20.30  no Centro Cívico Cul-
tural.

ARZÚA
¬MÚSICA. Festival do Queixo.
Dentro da Festa do Queixo, ofréce-
senos un completo cartel musical,
con estas datas e intérpretes. 
O Sábado 1 de marzo:  ás 21:00 La
Mala Rodríguez; ás 23:00 Mucha-
chito Bombo Infierno; ás 01:30
Triángulo de Amor Bizarro. 
O domingo 2 de marzo: ás19:00
Malvela, e ás 21:00 Pepe Vaa-
monde Grupo. Todas as actua-
cións gratuitas e no campo da
festa.
Ademais, a propia Festa do
Queixo, coa exposición e venda de
queixos e demáis actividades en
torno á promoción deste pro-
ducto.

BAIONA
¬MUSICA. Cornelius. Concerto
deste grupo o sábado 1, ás 23:00,
no pub Clandestino.

O  BARCO
¬TEATRO.Ubú Rei. Versión  pola
compañía La Imagina Machina, o
venres 29 ás 21.00, no Teatro muni-
cipal Lauro Olmo.

BOIRO
¬TEATRO. Arte. Obra represen-
tada polo grupo Fulano, Men-
gano e Citano, este venres 29,
ás  21.00  na Casa da Cultura Ra-
món 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.
¬MUSICA.Víctor Mariñas. Autor
das súas propias cancións, leva ac-
tuando máis de 15 anos entre Ma-
drid e a súa Extremadura natal, pre-
sentános o seu último traballo, edi-
tado por Factoría de Autor e
titulado “Óyeme”. O venres 29, ás
22:30, entrada a 4 euros, no café bar
Aturuxo.
¬MUSICA.Los muertos de
Cristo. Actuación da banda
anarco-punk de Utrera, acompaña-
dos do grupo Malas Pulgas, o sá-
bado 1 de marzo, ás 22:30, con en-
tradas a 12 euros, na Sala Zona.

CANGAS
¬MÚSICA.Som do Galpom. Ac-
tuación do emerxente grupo de
rock provinte de  Rois, o sábado 1 na
Sala Son.

OS MÁRTIRES
DO MAR

¬ ARTE

Arzúa. A Feira do Queixo chega á

súa XXXIII edición, cunha variada

oferta musical e gastronómica.

Prosegue o ciclo de Raoul Walsh no CGAI.

“Prospera”, intervención
de Carme Nogueira no
MARCO.
Carme Nogueira (Vigo, 1970) é li-

cenciada en Belas Artes pola Uni-

versidad de Salamanca e Doutora

pola Universidade de Vigo. Pre-

mio extraordinario de doutora-

mento no curso 2001-2002, foi

profesora asociada e investiga-

dora na Universidade de Vigo, e

bolseira na Hochschule de Berlín.

Foi cofundadora da revista de arte

e cultura Fe (1995-1999).

Entre os seus últimos  proxectos

expositivos destacan a súa partici-

pación en Idensitat (Barcelona,

2007), Nos Camiños (CGAC, San-

tiago, 2007), La ciudad interpre-

tada (Santiago de Compostela,

2006), proxecto Travesía de Vigo,

xunto con Santiago Cirugeda (Ga-

lería adhoc, Vigo, 2006), a serie Re-

fuxios Urbanitas, MARCO de Vigo,

2006; Metrònom, Barcelona,

2005/2006;.

Como continuación do proxecto

Próspera, presentado no mes de

setembro no Instituto Cervantes

de Pequín, a artista busca de novo

un diálogo coa cultura chinesa

que nesta ocasión toma como re-

ferencia o contexto máis próximo,

a cidade onde vive e desenvolve o

seu traballo.

A proposta para o Espazo Anexo

do MARCO inclúe varias interven-

cións dentro e fóra do ámbito ex-

positivo propiamente dito, xo-

gando coa ambivalencia dos lu-

gares públicos e privados: accións

na rúa, instalacións e videopro-

xeccións dentro da sala de exposi-

ción, e unha intervención coa ar-

tista Azucena Vieites sobre a fa-

chada posterior do MARCO,

fronte ao Espazo Anexo.

Próspera enmárcase no conxunto

de actividades artísticas e cultu-

rais organizadas polo Instituto

Cervantes con motivo da celebra-

ción do Ano de España en China.

En setembro de 2007, o MARCO

de Vigo presentou no Instituto

Cervantes de Beijing unha pro-

posta de Nogueira que establecía

un diálogo entre a cultura chinesa

e a española centrado especial-

mente no crecemento econó-

mico e urbano.

O nome do proxecto xoga con va-

rios sentidos do termo: en espa-

ñol, “Próspera” procede do vocá-

bulo latino prosperus, que signi-

fica 'favorable, propicio ou

venturoso', pero é tamén o nome

dun bazar chinés en Vigo, cidade

na que traballa e vive a artista.

A obra de Nogueira en Beijing

consistía en varias pezas relacio-

nadas, con accións na rúa, unha

intervención site-specific na fa-

chada, e unha instalación no inte-

rior da sala de exposicións. Un

proxecto que agora ten a súa con-

tinuidade no Espazo Anexo do

MARCO, e que se relaciona coa

mirada desta artista sobre o es-

pazo público, sobre o significado

do contexto urbano, o seu uso e

as súas alteracións, presentes xa

en propostas anteriores.

Intervense aquí mediante unha

acción sobre a parede posterior

do MARCO, realizada en colabo-

ración coa artista Azucena Viei-

tese os seus grafittis. 

Unha das camisetas deseñadas por

Carme Nogueira para a ocasión.

Dionisio Pereira
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23.00 h. Metal: A Headbanger´s Jour-
ney, de Sam Dunn e Scott McFad-
yen, 2005. 96´. Subtítulos en caste-
lán.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬CINE. Cine colombiano. Re-
matando xa con este interesante ci-
clo, este sábado 1, ás 20:00, proxéc-
tase Los niños invisibles, (Lisandro
Duque Naranjo,2001. 90 min). Unha
historia duns nenos que haberán
de realizar unha serie de ritos maca-
bros para asegurarse a súa invisibili-
dade. No Museo de Arte Contempo-
ráneo MACUF.
¬CINE. Ciclos do Forum Me-
tropolitano.
Sala Marilyn Monroe: 
"Fraulein", de Andrea Staka. Con
Mirjana Karanovic.Suíza, 2006 –
V.O.S en castelán – NRM 13 anos.
Funcións: día 28 (ás 20.15 h.); día 29
(ás 20.15 h. e ás 22.45 h.); día 1 (17.15
h. e 20.15 h.). Entradas: 3 € (carné
xove e maiores de 65, 2 €) sesión do
día 22 ás 22.45 de balde.
Sala Fernando Rey: 
Días 28 e 29: "A casa de Lola de An-
drés", documental de Olalla Sendón
+ "Unmetro cadrado", documental
de Beatriz Vázquez.
Día 1:"How soon is snow", docu-
mental de Ruth Chao e Javier
Silva.Funcións: Día 28 (ás 20.30
h.); día 29 (ás 20.30 h. e ás 23.00
h.); día 1 (ás 17.30 e ás 20.30 h.).
Entradas: 2 € (carné xove e maio-
res de 65, 1 €) sesión do día 22 ás
23.00 h. de balde
¬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, cicatri-
ces invisibles.  21 obras de
Ana Soler entre esculturas, foto-
grafías e instalacións, realizadas
e inspiradas no Xapón, durante
o disfrute dunha beca do
MACUF destinada a  artistas no
extranxeiro. Até o 1 de abril (en-

trada gratuita) no  Museo de Arte
Contemporáneo Unión Fenosa .
¬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  Photograp-
her of the Year 2008. Fotos
deste extendido concurso inter-
nacional, até o 30 de xuño. No
Aquarium Finisterrae. 

Filomena Marturano
A obra parte do texto homó-
nimo do gran dramaturgo ita-
liano Eduardo de Filippo, e
constitúe xa un clásico da arte
dramática. Interpretado por vez
primeira no Estado español en
1979, coa propia Concha Ve-
lasco como protagonista, o di-
rector de escena Ángel Fernán-
dez Montesinos retoumouna
en 2006 coa mesma actriz á ca-
beza. Dende aquela, iniciou
unha xira que cumpre xa dous
anos de continuo éxito.
A historia de Filomena Martu-
rano é a dunha ex-prostituta,
mantida e subxugada por Do-
menico que, logo de vinte e
cinco anos de relación, decide
casar cunha rapaza nova, mais
non conta con Filomena, que se
convirte no sutil instrumento
dun histórico desquite da muller

contra o home. 
Á protagonista indiscutíbel da
obra, Concha Velasco, acom-
paña un elenco de actores ex-
perimentados encabezados
por Héctor Colomé, Emiliano
Redondo e Mario Fernández
Tardón.
Represéntase esta semana en
Santiago de Compostela.

¬ TEATRO

Four Walls (atopando a Cage)
Musik-Walk

Danza / Contemporánea
Autor: John Cage. Dirección: Nicasio
Gradaille/ Olga Cameselle.Adapta-
ción: Nicasio Gradaille/ Olga Came-
selle. Escenografía: Olga Cameselle.
Son: Nicasio Gradaille. Iluminación:
Ricardo Conde. Vestiario: La Canalla
Elenco artístico / formación:
Nicasio Gradaille, piano; Cristina Ba-
rriga, soprano; Olga Cameselle,
danza; Carmela Bueno, danza; Olivia
Mate, danza.
Cage escribe esta obra para unha co-
reografía de Merce Cunningham en
1944. Utiliza unha linguaxe que se
adianta en case 30 anos ao minima-
lismo de Steve Reich ou Philip Glass,
mais con moita carga emocional.
Nesta colaboración pretendemos
unir  danza e música contemporá-
neas cunha perspectiva actual 

Un agasallo para Xaquín
Monicreques de Kukas

Infantil
Autor: Marcelino de Santiago (ku-
kas). Dirección: Isabel Rey Pousada
Escenografía: Kukas e Isabel Rey. Ves-
tiario: Isabel Rey. 
Elenco artístico / formación:
Marcelino de Santiago (Kukas); Mi-
guel Cabaleiro Saco;  Noé Orosa Díaz
Isabel Rey Pousada.

Espectáculo creado por proposta
do Instituto Galego de Consumo
que conta a historia de Xaquín, un
neno consumista e caprichoso
que só se alimentaba de larpeira-
das e mercaba sen xeito, ata que o
día do seu aniversario vive un pe-
sadelo que o fará reflexionar sobre
a súa actitude cambiando os seus
hábitos de vida. 

Un avó especial
Migallas Teatro

Autor: María Campos e Carlos Yus.
Dirección: María Campos. Esceno-
grafía: María Campos. Iluminación:
Carlos Yus. Vestiario: Celsa Cabaleiro
Elenco artístico / formación:
Tía María e Rosiña: María Campos.
Avó: Carlos Yus
En Un avó especial abórdase o tema
da enfermidade do Alzhéimer co ob-
xectivo de axudar a comprender si-
tuacións que moitas familias poden
vivir no seu contorno.

¬ EN ESCENA

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

Víctor Aneiros. O grande bluesman de Ferrol presenta o seu album

“Héroe secreto”, donde volve cantar blues en galego, nalgún caso ver-

sionando a Rosalía.

Un agasallo para Xaquín.

Tino Baz
No verán do 1990, o cantautor
Suso Vaamonde fixo de ponte
para que Tino Baz entrara a for-
mar parte do grupo A Roda,
como gaiteiro, cantor e percusio-
nista, nacendo dende aquela en-
tre ámbolosdous unha relación
de amizade que se iría enrique-
cendo co paso dos anos, e que vi-
ría a ser decisiva no desenvolve-
mento de Tino, como músico e
cantor. Proba diso, son as refe-
rencias cronolóxicas i estéticas
daquela voz ceibe dos anos se-
tenta, das que Tino se nutre
como principal fonte da poesía
galega cantada. Inflúe nel, osten-
siblemente, a pegada de Fuxan
Os Ventos e máis concreta-
mente A Quenlla, fundamental-
mente a través dos compañeiros
e amigos Mini e Mero. 
Defensor a ultranza do galego
nas súas intervencións e traxec-
toria, posteriormente deixaría o
grupo A Roda e escomenza a súa
andaina en solitario alá polo ano
1997. 
Entre a gama de distintos instru-
mentos que manexa para desen-
volver os concertos, utiliza a zan-
foña, a gaita, a guitarra e distintos
instrumentos de percusión. Logo
de ter compartido múltiples e va-
riadas experiencias  có grupo de
gaiteiros Treixadura, formou
parte do coro de voces Orfeón
Treixadura.
No verán do 2004, compaxinou
as actuacións como solista có
proxecto musical escénico Son
de Aquí (xunto a Leilía, Gaiteiros
Treixaduura, Orfeón Treixadura,
Títeres Tanxarina e o actor Quico
Cadaval, que é quen funde en es-
cena esta iniciativa). 
Ven de realizar recentemente,
varios concertos polo País Basco
nunhas actividades programa-

das pola Cátedra de Estudos Ga-
legos na Universidade de Deusto
en Bilbao e en Álava polo Centro
de Estudos Galegos. 
Nesta semana está no Porriño
para presentar o seu primeiro tra-
ballo discografico, Cinsa Namo-
rada, que é o primeiro traballo
discográfico en solitario do ar-
tista guardés. O disco, gravado
en Casa de Tolos coa produción
de Segundo Grandío, ten como
finalidade crear un soporte so-
noro da obra de Baz como autor,
músico e cantor. As once pezas
que compoñen este proxecto,
son músicas e textos de Tino
xunto a un poema da escritora
luguesa Marica Campo. O vete-
rano músico Moisés Quintas
asume a dirección artística deste
album e coordina a participación
dos distintos instrumentistas que
interveñen no proxecto.

Víctor Aneiros
O bluesman Víctor Aneiros e a
súa banda comezaron este mes
en Portugal a xira de presenta-
ción do seu novo traballo Heroe
secreto. O disco, editado polo
selo vasco Gaztelupeko Hotsak, é
o cuarto na traxectoria do grupo
liderado polo guitarrista e can-
tante ferrolán. Como xa fixera no
seu anterior traballo Aneiros
volve cantar blues en galego. No
disco, as letras do ferrolán convi-
ven con outras de autores clási-
cos, como Rosalía de Castro
(Soia), e contemporáneos, como
o eumés Ramiro Fonte (Na ba-
rra). Para presentar estas e outras
cancións, a Aneiros, sobre o esce-
nario, acompañaranlle os seus
músicos de sempre: Xacobe Mar-
tínez, Manolo Gutiérrez  e Marcos
Sánchez (batería). A presenta-
ción en Galicia é na sala Breogain
de Vigo este 29 de febreiro.

O cantautor Tino Baz.

¬ MÚSICAS
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

¬EXPO. Os rostros da Memo-
ria. Retratosde Xurxo Lobato de
45 persoas que sufriron en sí mes-
mas ou nas súas familias a represión
franquista na guerra ou na posgue-
rra. As fotos en branco e negro, de
grande formato, acompáñanse das
biografías de cada quen. Entre os fo-
tografados hai persoeiros históricos,
coma Díaz Pardo ou Pousa Antelo, e
outros máis anónimos.  Remata este
28 de febreiro naSala de Exposicións
da Deputación de Lugo.
¬EXPO. Xestos da natureza.
Mostra de obras do artista mallor-
quínMiquel Barceló,que estará en
cartel até finais de marzo no Museo
Provincial.
¬EXPO. Nómades. 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

rrol, 1975), con música de Sergio74 .
Unha proposta conxunta de pintura
e música contemporánea, cunha
mirada á natureza, creando paisaxes
plásticas e sonoras. Na Casa das Pal-
meiras.
¬MÚSICA. Matthias Loibner +
Germán Díaz.Actuación destes
dous virtuosos, austriaco e galego,
da zanfoña no panorama interna-
cional. O  domingo 2 de marzo, ás
20:30, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Baldo Martínez En-
semble.O contrabaixista ferrolán
consagrado internacionalmente
presenta o seu último disco, “Pro-
jecto Minho”, con versións en jazz
de temas populares, como o Himno
Galego, entre outros. O venres 29, ás
20:30, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Sempre ao lonxe. O
último espectáculo do dúo sempre
cheo de humor Mofa e Befa. O sá-
bado 1, ás 20.30 no Teatro Jofre.

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

FOZ
¬TEATRO. Viaxe pola danza. Es-
pectáculo musical poloColectivo
Danzón, este venres 29 ás 21.00 na
Sala Bahía.

LUGO
¬CINE. O xigante de ferro. Na
pequena vila de Rockwell vive este
xigante de ferro, un filmede Brad
Bird. O sábado 1, ás 18:00, na Sala de
Conferencias do Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬CINE. Animación á lectura e
contacontos.Sesión de conta-
contos a cargo de Marta Cuencaco
título "Dúas palabras", o xoves 28 ás
19:00 , na Biblioteca Municipal Par-
que da Milagrosa.

Actúan este sábado 1, ás 00:00, no
Playa Club.
¬MUSICA.Sandropop .Actuación
o sábado 1, no Mardi Grass.
¬MUSICA.Acústico femenino.
Actuación dos grupos de mulleres
Leilía, Nordestinas e Batuko Ta-
banka, o mércores 5 ás 21:00,entra-
das de 9 a 17 euros,noTeatro Rosalía.

A ESTRADA
¬TEATRO.Bolboreta.Espectáculo
para os máis novos pola compañía
Títeres Trompicallo, o sábado 1, ás
18.30 , noTeatro Principal. 

FERROL
¬CINE.O castelo ambulante.
Misterio e encantamentos da man
desta película de Hayao Miyazaki
que divertirá a grandes e pequenos
coa historia de Sofía e a bruxa. O sá-
bado 1, ás 18:00 na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Sorolla e os seus
contemporáneos. Nesta
mostra poderemos vera magní-
fica colección de pintura espa-
ñola do Museo de Belas Artes da
Habana.  A exposición reúne un
conxunto de 60 obras de Joa-
quín Sorolla, Zuloaga,  Santiago
Rusiñol, Anglada Camarasa ou
Cubells, entre outros.  Até o 30
de marzo, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. 25 anos de pop con
Rne3. O venres 28 inaugúrase
esta exposición que recolle unha
importante colección de fotogra-
fías, carteis, fanzines, discos, li-
bros e materiais multimedia so-
bre a movida musical dos últi-
mos 25 anos, propiedade do
director de Radio Pop, Jesús Or-
dovás. Aberta até o 23 de marzo
no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Natureza artificial.Ex-
posición de Gustavo Sequeiro (Fe-

¬EXPO.Os Mártires do Mar. Ex-
posición sobre a represión da gue-
rra e postguerra civil sobre a xente
do mar, dirixida polo historiador
Dionisio Pereira, e que estará até o
23 de marzo na Casa Casares Qui-
roga.
¬EXPO.Os rostros do fútbol.
Os fotógrafos suízos Mathias Bras-
chel e Monika Fischer son os crea-
dores deste proxecto expositivo,
que mostra as expresións de 25 dos
futbolistas máis destacados a nivel
mundial. Até o 6 de abril podere-
mos ver esta exposición fotográfica
no Centro Sociocultural Fundación
Caixa Galicia. 

¬EXPO. Algoritmi dixit. Instala-
ción de Darío Álvarez Basso.Até o 8
de marzo, na Fundación Luís Seoane.
¬MÚSICA. Franc3s e Los Iri-
barnes. Franc3s é un trio de
pop-punk sinistro que está a aca-
dar un bo recoñecemento da crí-
tica especializada. Na mesma liña
de punk pero maís rockeiros é o
grupo Los Iribarnes. Este xoves 28,
ás 23:00, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Kiosko das almas
perdidas. Produción do Centro
coreográfico galego, con música en
directo de Mercedes Peóne coreo-
grafía e dirección de Roberto Oli-
ván. Funcións:  ás 21.30 (día 29, ven-
res); 20.30 h. (día 1, sábado); 19.00 h.
(día 2, domingo). Entradas: 6, 7, 9e
13 € (carné xove e maiores de 65
anos, desconto do 20%). No Teatro
Rosalía de Castro.
¬MUSICA.Deluxe . O cantante pop
coruñés  actúa na súa cidade, este
venres 29, ás 20:30, con entrada a 20
euros, noTeatro Colón.
¬MUSICA.Shroud of Tears . O
grupo coruñés de rock gótico actúa
na súa cidade, este venres 29, ás
22:30 horas, na Sala Mardi Grass.
¬MÚSICA. Thunder Express.

¬ EXPOSICIÓNS

Mofa e Befa. Presentan en Ferrol

o seu último espectáculo, cheo

de humor e música, Sempre ao

Lonxe.
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Os rostros do fútbol, exposición na

Coruña

Jesús Ordovás, creador da exposición 25 anos

de Pop.

Do “Gaudeamus igitur” 
ao “Venceremos nós”

O Colexio de Fonseca da USC re-
memorará o ambiente universita-
rio que se desenvolveu na univer-
sidade galega ao longo do curso
67/68 a través desta exposición
subtitulada “As mobilizacións es-
tudantís do 68 en Compostela”. A
mostra está organizada pola Fun-
dación 10 de Marzo en colabora-
ción coas tres universidades gale-
ga, coas consellarías de Educación
e de Cultura e coa Obra Social de
Caixa Galicia. Está comisariada po-
lo profesor, Ricardo Gurriarán.
Partindo da explicación do que
eran en 1968 a cidade de Santiago
e a universidade baixo a ditadura
franquista, a mostra analiza os ele-
mentos que foron alicerce as mo-
bilizacións estudantís posteriores,
con especial énfase na dicotomía
entre a cultura oficial e mais a cul-
tura alternativa promovida polos
estudantes ou por institucións
alleas á universidade; a incipiente
presenza das clandestinas forzas
antifranquistas, ou os acontece-
mentos ocorridos noutros lugares
a prol da democratización das es-
truturas universitarias.
Este punto de partida dá paso a
unha pormenorizada explicación
dos sucesos estudantís do curso
1967/1968 , xurdidos dun intenso
activismo que cuestionaba ás au-
toridades académicas e, por ex-
tensión, á ditadura franquista. No
espazo expositivo amósanse
aqueles obxectos que poñen de

manifesto a solidariedade da so-
ciedade galega, o nacemento de
Voces Ceibes, as asembleas uni-
versitarias, o peche na Facultade
de Filosofía e Letras, a represión
sobre o líderes estudantís ou a ac-
titude do profesorado, entre ou-
tros aspectos.
Para achegar ao visitante a esta
época, a exposición recolle todo ti-
po de documentación recuperada
no proceso de investigación, co-
mo carteis, fotografías, boletíns
universitarios, prensa legal e clan-
destina, publicacións, fichas poli-
ciais, informes gobernativos ou in-
formes das distintas estruturas do
franquismo. Xunto esta material
reconstruiranse o que foron os
propios acontecementos estu-
dantís do curso 67/68 a través da
música da época ou da reconstru-

ción dunha habitación dos estu-
dantes na que o visitante poderá
atoparse con obxectos da época,
prensa (exemplares de Signo,
Triunfo, ou Cuadernos para el Diá-
logo), carteis, discos, roupa ou
aparellos da vida cotiá daqueles
tempos, entre outros.
A mostra susténtase nun intenso
labor de documentación que le-
vou a Ricardo Gurriarán ao mergu-
llarse en numerosos arquivos, co-
mo o da Universidade de Santia-
go, o Arquivo Municipal de
Santiago, o do Reino de Galicia, o
da Fundación 10 de Marzo,  Arqui-
vo Histórico Nacional (Madrid), o
arquivo do Ministerio do Interior, o
do Centro Galego de Arters da
Imaxe, ou os da Fundación Luís Se-
oane e do Instituto Padre Sarmien-
to (csic).
Ademais destas fontes, boa parte
da tarefa de documentación pro-
cede das duascentas horas de gra-
vación que Ricardo Gurriarán obti-
vo das máis de cen entrevistas rea-
lizadas aos protagonistas da
época o que tamén lle permitiu a
recompilación de centos de docu-
mentos escritos e fotografías. 
Todas as entrevistas realizadas
parten dunha ficha para coñecer
os datos persoais da persoa entre-
vistada, a súa militancia política no
caso de que a tivese, o seu papel
nas mobilizacións e a súa valora-
ción das mesmas. Todo o material
recompilado é a base dun libro asi-
nado por Gurriarán que analizará
as mobilizacións estudantís gale-
gas de 1968.

O cartel da mostra, ubicada no Colexio

Fonseca de Santiago.
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xoves 21, ás 11:00, en función esco-
lar e o venres 22 e sábado 23 ás
20:30, , no Auditorio Municipal.

OLEIROS
¬TEATRO. Emigrados. Obra que
representa o grupoTeatro de Nin-
gures. O sábado 1, ás 20.30, no Audi-
torio Gabriel García Máerquez..

OURENSE
¬CINE. A chave máxica. A pel´-
cula de Frank Oz convídanos a pasar
por un mundo emocionante na
compaña de Omri. Os agasallos
sempre teñen algunha sorpresa
que nos dar e o que o noso protago-
nista recibe agocha a mellor de to-
das, o poder da maxia. O sábado 1,
ás 18:00, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬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.
¬MUSICA.Paul Collins Beat. Ac-
tuación o sábado1, ás 21:00, entra-
das 10 e 12 euros, no Rock Club.
¬MUSICA. Harry Allen Quartet.
O saxofonista tenor actúa co seu
cuarteto, este  xoves 27, ás 23:00,
con entradas a 15 euros,no Café La-
tino Jazz.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Los marcianos. Ac-
túan o venres 29 ás 23:30 noPub Le-
blon.
¬MÚSICA. NOC. Actúan o sábado 1,
ás 23:30 noPubLeblon.

PONTEVEDRA
¬CINE. Elmo no país dos ros-
móns .Dirixida por Gary Halvor-
son, presenta aos personaxes de Ba-
rrio Sésamo metidos nunha nova
liorta. O sábado 1, ás 18:00 na Sede
Fundación Caixa Galicia .
¬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 (catro homes e catro
mulleres)de diferentes promocións
da Facultade de Belas Artes de Pon-
tevedra . Na Sala X do Campus de
Pontevedra.
¬MUSICA. Ríos de Galicia, te-
souros de vida. Exposición foto-
gráfica sobre a riqueza paisaxística e
de fauna e flora dos ríos galegos, a
traverso de espectaculares fotos de
José Luis González. Até o 4 de maio
no Centro Social Caixanova.
¬MUSICA. Vida e obra dun xe-
nio. Ciclo para familiarizarnos
cos conceptos fundamentais da
linguaxe musical, das formas e
xéneros das distintas épocas e
autores, por medio de audicións
comentadas.A audición, “Robert
Schumann II e III”, será o venres
28 de febreiro, ás 19:00, na Sede
Fundación Caixa Galicia de Pon-
tevedra.
¬MUSICA. Xosé Manuel Bu-
diño. O gaiteiro galego prosegue a
súa xira de presentación do seu úl-
timo disco nos auditorios de Caixa-
nova. O venres 29, ás 21:00, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬MUSICA. De La Hoja. Actuación o
sábado 1, ás 23:00,na Sala Karma.
¬MUSICA. Sobre flores e por-
cos. Espectáculo humorístico e
musical a cargo de Nancho Novo e
o músico Pablo Castillo, o vindeiro
martes martes 4, ás 21.00 , no Centro
Social Caixanova.

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. Tino Vaz. Presentación
en concerto do primeiro traballo dis-
cográfico en solitario do artista guar-
dés , músico de longa traxectoria en
grupos como A  Roda ou o Orfeón
Treixadura. O venres 29, ás 23:00,
entradas a 4 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.
¬TEATRO.Margar no pazo do
tempo. Obra que pon en escena o
grupo Sarabela Teatro, este sá-

GUIEIRO.51.

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 Provin-
cial.
¬EXPO. Cristino Mallo. Exposi-
ción do artista tudense, até o 30 de
marzo no Museo Provincial.
¬MÚSICA.Talabarte . Actuación
deste grupo dentro da programa-
ción do ciclo Lugo Cultural- Lubi-
cán. O xoves 28 ás 21:00 na Escola
Universitaria de Formación de Profe-
sorado.
¬MUSICA.Transilvanians. Ac-
tuación do grupo galego o sábado
1 no Clavicémbolo. 
¬MUSICA.Víctor Mariñas. Autor
das súas propias cancións, leva ac-
tuando máis de 15 anos entre Ma-
drid e a súa Extremadura natal. O
xoves 28, no Clavicémbolo. 

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

MELIDE
¬MÚSICA. Heissel. Actuación o
venres 29, entrada a 3 euros, 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

bado 1, ás 22:00, no Multiúsos da
Xunqueira.

RIBADAVIA
¬EXPO. Rosalía Ilustrada.
Unha exposición que ofrece unha
perspectiva diferente da literatura
rosaliana, valéndose do traballo de
vintecinco artistas galegos que
prestaron o seu pincel e creativi-
dade para recrear as sensacións
que evocan os poemas de Rosalía.
Até o 29 de marzo, no Centro Social
da Madalena.

SAN CIBRAO
¬EXPO. Andy Warhol. Exposición
dunha serie de serigrafías e obxectos
da Factoría do artista novayorkino. No
Museo do Mar. Os sábados 1 e 15 de
marzo vaise desenvolver neste mu-
seo un obradoiro de Serigrafía titu-

ladoSomérxete na Arte Pop,como
actividade complementar.

SAN SADURNIÑO
¬MÚSICA. The Homens + Boy
Elliott & The Plastic Bags. O
sábado 1, na salaDzine.
¬TEATRO. Zardigot.Espectáculo
do grupo Espello Cóncavo. O do-
mingo 2, ás 19:30, no Centro Socio-
cultural.

SANTIAGO
¬CINE. Kirikú e a bruxa . Outro
dos filmes que integran o ciclo de
cinema infantil ‘Tardes de lecer: via-
xes, retos e aventuras’ que a Funda-
ción Caixa Galicia propón aos pe-
quechos para aproveitar as tardes
cos mellores compañeiros de xo-
gos. O sábado 1, ás 18:00 na Sede
Fundación Caixa Galicia.

XXXIII Festa do Queixo en
Arzúa
Desenvolverase o seguinte pro-
grama, nesta festa veterana que
chega á súa 33ª edición cunha
completa ofera de actividades:

Venres, 29 de febreiro

21.30 h  Noite de Rondalla.Canti-
gas populares polas rúas de Arzúa.
Sábado, 1 de marzo

10.00 h a 19.00 h Intervención ar-
tística con graffitis no Campo de
fútbol, coa colaboración do
MARCO de Vigo.
16.30 h Apertura das portas do re-
cinto feiral.
Exposicióne venda de queixos.
Obradoiro de elaboración de
queixo tradicional -para mozos e
nenos-. 
Exposición "Concurso Cartaz
Anunciador XXXIII Festa do
Queixo"na Capela da Madanela. 
A mesma exposición tamén no 1º
andar do Recinto Feiral. 
Exposición fotográfica "Somos
os..." Na capela da Madanela Autor:
Ángel García.
18.00 h Inauguración oficial da
Feira.

Na Praza da Vila Pregón:Xaquín

Marín, debuxante e ilustrador. En-
trega de distinción á Persoa Home-
naxeada.
19.00 h Un país desde as táboas,
125 anos de teatro galego. No 1º
andar do Recinto Feiral.
Inauguración e percorrido das au-
toridades.
21.00 h XXXIII Festival do Queixo.
La Mala Rodríguez, 21.00 h. 
Muchachito Bomobo Infierno,
23.00 h. No Campo da Feira. 
Triángulo de Amor bizarro, 01.30
h Na Praza da Vila.
Domingo, 2 de marzo

10.00 h Apertura recinto feiral: ex-
posición e venda de queixos.
11.00 h - 19.00 Intervención artís-
tica con graffiti.
12.00 h Teatrode rúa.
13.00 h Arrás Na Praza do Concello.
13.30 h Degustación de queixos
galegos con D.O. No Recinto Feiral
(Stand do Concello).
17.00 h Actuaciónda Medley Band.
Na Praza da Vila
17.00 h O País do Queixo. No re-
cinto feiral. Programa lúdico-edu-
cativo para rapaces de entre 6 e 12
anos.

¬ DE PASEO

Quere saber máis?                                        anosaterra.com ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

Nancho Novo actúa en Pontevedra.

Harry Alllen Quartet no Café Latino

Xosé Manuel Budiño continúa de

xira polas cidades galegas presen-

tando o seu último disco.
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¬EXPO.Do “Gaudeamus igi-
tur” ao “Venceremos nós”.Ex-
posición sobre os eventos estudan-
tís do curso 67/68, con material grá-
fico das loitas daquel ano,
organizada pola Fundación 10 de
marzoe a USC. Até o 27 de marzo no
Colexio Fonseca.
¬EXPO. De ábacos a computa-
dores. Trátase dunha mostra de
carácter didáctico que pretende
aproximarnos a este proceso evolu-
tivo que abarcaría desde os sistemas
de cálculo das culturas primitivas ata
a aparición no século XX da informá-
tica. Até o 23 de marzo, na Igrexa da
Universidade.
¬EXPO. A Junta para Amplia-
ción de Estudios e a ciencia
en Galicia. Trátase dunha mostra
con motivo do centenariodesa insti-
tución, até o 24 de marzo, no Museo
do Pobo Galego.
¬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-

¬EXPO. V Premio Auditorio de
Galicia para Novos Artistas
2007. Até o 24 de febreiro., no Au-
ditorio de Galicia.
¬EXPO. O robot que tiña medo
dos nenos. O neno que tiña
medo dos robots. Exposición
sobre o libro homónimo, de Mi-
guel Vázquez Freire e ilustrado
por Xosé Tomás, até o 29 de fe-
breiro, 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 propia cidade compostelá, onde
o artista estivo traballando nos últi-
mos días para montar o que pode-
remos observar até o 6 de abril, un
particular universo creativo posto á
nosa disposición. Até o 6 de abril na
Sede Fundación Caixa Galicia. O
mércores 27, ás 20:00 proxéctase a
videocreación Atto unico di Jannis
Kounellis, no mesmo lugar da ex-
posición.
¬MÚSICA. Saratoga.O grupo de
rock madrileño actúa este sábado1,

ás 22:00, entrada a 15 e 18 euros, na
Sala Capitol.
¬MÚSICA. Barbarroja + RSK +
Cruz. Actúan o venres 29, ás 21:30,
entrada a 8 e 12 euros, na Sala Capi-
tol.
¬TEATRO.Four Walls (encon-
trando a Cage). Espectáculo
musical pola compañía Music-
Walk . Este xoves 28, ás 21.00 no
Teatro Principal.
¬TEATRO. A mirada de Pier.Re-
presentación pola compañía Nut
Teatro, este xoves 28, e venres 29,
ás 22:00,  na Sala Nasa.
¬TEATRO. Filomena Martu-
rano. Representación da obra de
Eduardo de Filippo, condirec-
ciónde Ángel Fernández Montesi-
nos e interpretación de Concha
Velasco. O domingo 2, ás 21:00, en-
tradas a 12 euros con diversos des-
contos, no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Periferia.Espectáculo
teatral e multimedia da plataforma
Voadora, que se estrea tras facelo
en Portugal, os días 1 e 2, sábado e
domingo, no Salón teatro.

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 colabo-
rado coa sala, como unha proposta
alternativa e irónica, e paralela, 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. Instala-
cións sonoras. Até o 30 de marzo, no
Centro Galego de Arte Contemporá-
nea.
¬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). 
Santi Jiménez_Sen a menor idea.
Até 20  de febreiro. Espazo In Situ.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Concurso de maquetas “Millo Verde”.
1. Poden participar todos os grupos ou solistas
con residencia na Galiza que non teñan disco
editado, a excepción dos traballos autoedita-
dos ou aqueles que non teñan firmado un con-
trato discográfico. Si é posibel a inscripción dos
artistas que publicaran singles ou extended
plays, ou os que participasen en discos recopi-
latorios.
2. O prazo de inscripción ábrese o 1 de Febreiro
de 2008 e finalizará o 28 de Febreiro de 2008.
3. Admítense traballos encadrados en calquera
estilo musical.
4. Os traballos constarán de tres cancións de
composición propia e que, como mínimo, te-
rán que ser enviados en formato CD audio,
acompañado dunha breve reseña biográfica
(compoñentes, estilo, procedencia, concertos
realizados, etc.) que non exceda de 50 liñas. É
imprescindíbel unha nota coa dirección postal,
número de teléfono, e-mail (se se dispón del) e
persona de contacto. Todo o material debe ser
enviado nun mesmo sobre e por correo certifi-
cado ou presentado en persona na seguiente
dirección:
Concurso de maquetas MILLO VERDE 2008
Isidoro Queimaliños, 24
36800, Redondela
Non se devolverá o material recibido.
5. De todos os traballos seleccionaranse un
mínimo de tres finalistas que participarán
nunha festa concerto, que terá lugar a finais
de Abril de 2008. De entre os tres finalistas
decidirase o gañador do concurso mediante
votación entre os asistentes á festa concerto.
O finalistas daranse a coñecer na páxina web
milloverde.blogaliza.org. É imprescindíbel ter

un repertorio para directo de 40 minutos de
duración como mínimo.
6. O gañador do concurso obterá o dereito a
formar parte do festival Millo Verde 2008,
percibindo 200 € como contrapartida pola
súa participación.

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 es-
critos 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 eu-
ros (5.000 euros).
• Un segundo premio dotado con tres mil euros
(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, asocia-
cións, colectivos, persoas individuais ou polo
propio xurado.
-Os traballos ou conxuntos de traballos -gráfi-
cos, escritos ou audiovisuais- que participen no
concurso terán que estar publicados en me-
dios de comunicación galegos ou referidos 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 Aure-
lio Carracedo”.
http://www.centroculturaldeourense.com/

Concurso de 
documentais Play-Avid.Doc
Unha vez máis, e dado o éxito de convocatorias
anteriores, Avid volve organizar conxunta-
mente con Play-Doc o Maratón Play-Avid.doc
cuxo obxectivo non é outro que formar e pro-
mocionar 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 documental que rodarán

integramente en Tui durante a súa estancia na
cidade. Pero amais, e como novidade este ano,
todos os concursantes deste "Maratón" asisti-
rán a clases de orientación específica sobre pre-
producción, fotografía e edición, impartidas
por unha serie de profesionais do medio. Os
participantes poderán fortalecer deste xeito os
seus coñecementos e expectativas da man de
expertos do mundo audiovisual e levar á prác-
tica 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 perco-
rrido 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.

VI edición do Festival 
Internacional de Cine Euro-Árabe
Aberto o prazo de inscrición para a VI edición
do Festival Internacional de Cine Euro-Árabe
AMAL 08.
O prazo límite de presentación de solicitudes
será o 30 de xuño de 2008.
A Fundación Araguaney xa está prepa-
rando unha nova edición do Festival Inter-
nacional de Cine Euro- Árabe AMAL 08, que
terá lugar do 25 ó 31 de Outubro en San-
tiago de Compostela.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

O grupo madrileño Saratoga.

Concurso de maquetas Millo verde.

Miquel Barceló.  Inaugúrase a expo-
sión Xestos da Natureza, con obras do
artista mallorquín, en Lugo.
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colección de trece obras realizadas
en diferentes técnicas artísticas
coma o acrílico sobre lenzo, acrílico
sobre táboa, acrílico sobre papel,
barra composta sobre tea e saco.
Técnicas mixtas da autoría de Re-
beca Figueroa e Daniel López. Na
Casa dos Druidas.

VILAGARCÍA
¬TEATRO.As últimas lúas.
Obra a cargo do grupo Lagarta,
lagarta, o venres 29 ás 21:00, no
Auditorio Municipal.

XERMADE
¬EXPO. Scient&Art. Pinturas
de Margarita Cimadevilla. Até
o 3 de marzo, no Parque Eólico
Experimental.

sábado 1 de marzo, ás 20:30,  entra-
das de 25 a 9 euros segundo locali-
dade, no Centro Cultural
Caixanova.
¬MÚSICA.Víctor Aneiros Band
+ Eddy "el zurdo".  Actuación
deste veteran galego do blues. Pre-
sentación donovo disco de Anei-
ros "Heroe Secreto", o venres 29, ás
23:00 na Sala Breogain.
¬MÚSICA. El Sombrero del
abuelo + El Tolo.  Os madri-
leños El Sombrero del abuelo
traen o seu son aflamencado,
rumba e reggae. Os vigueses El
Tolo tamén achegan a súa fu-
sión de rock e reggae. A entrada
custa 5 euros. O xoves 21, ás
22:30 , en La Fábrica de Choco-
late Club. 

¬MÚSICA. Spina Fecunda +
Artista Invitado.  Actuación o
sábado 1, na sala Fábrica de Choco-
late Club.
¬MUSICA.Igloo. Concerto do
grupo de pop electrónico que pre-
senta temas do seu novo disco
"Una luz de estilo glacial". O sá-
bado 1, na Sala La Iguana Club.
¬TEATRO.Un avó especial. Es-
pectáculo para os nenos, polo
grupoMigallas Teatro.O sábado 1
, ás 18:00 no Auditorio Municipal.

VILABOA
¬TEATRO.Febreiro Bisiesto.
Exposición de pintura “Febreiro
bisiesto, poesías para un lugar”
que pendura das súas paredes até
o17 de marzo. A mostra é unha

SOUTOMAIOR
¬EXPO. Xente no camiño. Expo-
sición de pinturas de Alfredo Erias,
que permanecerá aberta até o 30
de abril. No Parador e castelo de Sou-
tomaior.

TUI
¬TEATRO.Valdemuller. Produ-
ción do CDG, que mestura títeres
con actores reais, o xoves 28, ás
11:00, en función escolar,  e o ven-
res 29 ás 20:00, no Teatro Municipal
Área Panorámica.
¬EXPO. Yoshiro Tachibana. Ex-
posición 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. As aventuras de Bongo,
Mickey e as fabas máxicas .
Este filme de debuxos é o noveno
clásico Disney cheo de maxia, aven-
tura e divertidas cancións. O único
no que participan estes personaxes-
reunidos: Mickey Mouse, Donald,
Goofy e Pepiño Grilo. O sábado 1, ás
18:00, no Centro Sociocultural Caixa
Galicia Vigo.
¬EXPO. Antonio Murado. AM
34 x 24 Vol. 2. Até o 30 de marzo
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬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
Gutierrez. Até finais de mes, no Mer-

cado 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. Taller de danza. Os
nenos, novos e adultos interesa-
dos/as no baile contemporáneo
poderán asistir gratuitamente ás
clases impartidas polo Centro Co-
reográfico Galegodurante os días
4, 5, 6 e 7 de marzo, no Centro Social
Caixanova.

¬MÚSICA. Capitán Furilo. Os
pontevedreses presentan en con-
certo o seu recente disco Pop, o
venres 29, ás 23:59,  con entrada a
tres euros, en La Iguana Club.
¬MÚSICA. Saratoga.O grupo de
rock madrileño actúa este venres
29, ás 23:00, entrada a 15 e 18 eu-
ros, na Sala “A”.
¬MÚSICA. Ballet de Víctor
Ullate.  A prestixiosa formación
de baile clásico, cun elenco de 22
bailaríns, representará a obra
“Coppélia”, despóis de telo feito
en Ferrol e Ourense, o venres 29 e

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. 
Víctor Ullate. O seu Ballet pon en es-

cena a obra Coppélia.
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A nova produción do CDG, Valdemuller.

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

� 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.

� 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) todo
o ano non sendo nos meses
de xullo e agosto. 
Telf. 676 727 518.

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

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

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

� Vendo Enciclopedia Gale-
ga Universal. Telf. 653 928 083.

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

� 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. Cha-
mar ao mediodía ou á noite ao
Tlf. 986 372 263.

Ciclo de cine infantil nas tardes dos sábados.

Guieiro 28  febreiro.qxd  26/2/08  18:20  Página 7



ANOSATERRA
28 DE FEBREIRO - 5 DE MARZO DE 2008

EN CARTEL.
Buda estourou
por vergoña
Dirixe: Hana Makhmalbaf.
Intérpretes: Abbas Alijome,
Abdolali Hoseinali.
Drama. Irán, 2007 

Vale que o cine iraniano non é
para todos os padais pero non
me sexan demasiado escrupu-
losos con esta pequena xoia
premiada no último Donostia.
Makhmalbaf é un dos apelidos
de referencia, o patriarca Moh-
sen é un santón ao nivel de Kia-
rostami. Como xa fixera o pai
con Kandahar e a irmá Samira
con Ás cinco da tarde, Hana, a
pequena do clan, viaxa até a
porosa fronteira afgá para na-
rrar unha sinxela parábola in-
fantil sobre a supervivencia co-
tiá nun país arruinado moral e
materialmente.

O último xusto
Dirixe: Manuel Carballo.
Intérpretes: Diego Martín,
Ana Claudia Talancón .
Thriller. España, 2007

A última proposta do departa-
mentos de series B máis ou
menos apañadas de Filmax
trae formato de thriller para-
normal e conspiranoico de
manual. Debuta tras a cámara
un dos homes da casa, bregado
en labores menores nas roda-
xes de Romasanta, Darkness
ou Dagon, coa axuda do guio-
nista da infumábel A monxa.

As irmás Bolena
Dirixe: Justin Chadwick.
Intérpretes: Natalie Portman,
Scarlett Johansson.
Histórica. Reino Unido, 2007 

O título orixinal –The Other
Boleyn Girl– dá un matiz que
desaparece na tradución espa-
ñola. A Portman encarna a
Ana, á que o seu cónxuxe Hen-
rique VIII fixo “perder a ca-
beza”, e Scarlett a María, nesta
adaptación da novela de Phi-
lippa Gregory. Habitualmente,
as múltiplas adaptacións pre-
vias situaban o foco en Ana,
desta volta abrimos a escena
para que o protagonismo se
equilibre coa súa irmá María,
amante de Henrique VIII.
Como resultado, a intriga con-
vértese en triángulo perverso
de paixóns e receos. Pode ser o
seu momento, agora que Os
Tudor é unha das series de
moda na pequena pantalla. 

CINE,TV,DVD.54.

DVD.ALUGUER.

O orfanato
Dirixe: Juan Antonio Bayona.
Intérpretes: Belén Rueda,
Fernando Cayo.
Terror. España, 2007 

Por se quedaba algún despis-
tado, aquí teñen en formato
doméstico a fita que salvou a
conta de resultados da indus-
tria cinematográfica estatal o
ano pasado. Terror clásico de
atmosfera e pantasmas no que
o debutante Bayona practica
con insultante facilidade o ve-
llo, e eficaz, xogo de anticipa-
cións e sobresaltos coa audien-
cia. Entre o Henry James de
Outra volta de torniqueta e a
precisión cinematográfica do
Amenábar de Os outros pero
conservando todo o aroma da
añorada serie B de casonas en-
cantadas. Un dos seus grandes
acertos foi enfocar a narración
como se fose unha fábula in-
fantil. Hai algo máis terrorífico
ca un conto para nenos?

Adeus, pequena, adeus
Dirixe: Ben Affleck.
Intérpretes: Morgan Freeman,
Cassey Affleck.
Thriller. EE UU, 2007 

O que probabelmente sexa o
peor actor da súa xeración co-
lleunos co pé cambiado con
este interesante thriller de de-
saparicións infantís, ambientes

marxinais e policías de volta de
todo. Ten ritmo, entidade dra-
mática e boas interpretacións
inda que probabelmente esta-
bamos tan predispostos na súa
contra que sobrevaloramos o
que vindo doutro director to-
mariamos como mera correc-
ción. Abstéñanse se buscan un
melodrama de sobremesa a
conta do Caso Madeleine. 

DVD. VENDA.
Os valentes andan sós 
Dirixe: David Miller.
Intérpretes: Kirk Douglas,
Gena Rowlands.
Western crepuscular. EE UU, 1962 

Kirk Douglas e o mítico guio-
nista das listas negras Dalton
Trumbo fixeran boas migas na
rodaxe de Espartaco,o primeiro
filme que Trumbo asinou sen
pseudónimo en plena condena
ao ostracismo. Dous anos des-
pois, a estrela chamou o seu
amigo guionista para adaptar
este seco westernfronteirizo e
crepuscular ambientado na
Norteamérica dos primeiros
anos da década do 1960. Dirixe
con oficio, basicamente como
mero asalariado do propio
Douglas, o responsábel da sero-
dia Amor en conservapara os ir-
máns Marx ou do Billy o Neno
de Rober Taylor. Unha pe-
quena xoia a recuperar, moi ati-
nada agora que están tan de
moda os westernscontempo-
ráneos de Cormac McCarthy. 

TV.
Camarón
Dirixe: Jaime Chávarri.
Intérpretes: Óscar Jaenada,
Verónica Sánchez.
Biográfica. España, 2005

La 2. Versión española.

29 de febreiro, 21h30.

O mito de José Monge posto ao
día por Jaime Chávarri no pele-
llo dun Óscar Novembro Jae-
nada entregado á interpreta-
ción do método, un soño da ra-
zón que tende a crear non pou-
cos monstros. Xa dicía a vella
máxima teatral que un exceso
de sensibilidade adoita dar
como resultado interpretacións
mediocres. Por fortuna Jaenada
e Chávarri navegan con fortuna
de abondo como para que o bu-
que non naufrague nos excesos
da traxedia lorquiana mal en-
tendida inda que por veces non
teño claro se o seu protagonista
pensa máis en Camarón ou en
Jim Morrison á hora de compo-
ñer a personaxe.�

Natalie Portman e Scarlett Johansson nun fotograma d’As irmás Bolena. ALEX BAILEY

Belén Rueda n’O orfanto.

Óscar Jaenada co Goya ao mellor actor polo papel de Camarón.  SUSANA

Xosé Valiñas

Kirk Douglas.                                                     REUTERS
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SOPA DE LETRAS

Gonzalo Vilas

SOLUCIÓNS

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de grandes actores
do cine de Hollywood.

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- Antiga matrícula de Coruña. 2- Fondo de Axuda ao

Desenvolvemento. 3- Unidade de fluxo luminoso equi-

valente á intensidade dunha candea.  4- Río cantado

por Rosalía. Canle de televisión británica. 5- Tirapedras.

6- Polémica Lei de Ensino. A Unión Europea. Inaxeita-

damente. 7- Apelido do xefe da oposición galega, gale-

guizado. O que comete un secuestro. 8- Gañas de

comer, máis ou menos intensas. Donde se vai pedir tra-

ballo, ou arranxar asuntos laborais. 9- Sen a ortografía

orixinal, bisté de tenreira, á inglesa. Berce de Castelao.

10-  Santo, abreviado. Deica, ata.  Xénero poético

medieval, de orixe céltica. 11-Botar auga ao recén naci-

do, para que espabile.12- Negación. Inflexión da voz,

forma persoal de pronunciar, segundo o propósito ou

o estado anímico do que fala. 13- Dise da contía míni-

ma de enerxía para manter as funcións vitais. 14- Mani-

festar alegría.15-Carbono.

Verticais:

1-Fluor. 2- ”......” West, o lonxano oeste. 3- Casa noble

galega, que dá nome a unha importante vila luguesa. 4-

Cidade italiana. 5- Pobo indíxena norteamericano, dos

que máis puxeron en apretos aos brancos. Capital ale-

mana. 6-  Fogar. “.......” Wan Kenobi, personaxe da Saga

das Galaxias. Un santo de moita paciencia. 7- Furado.

Practicar a pesca.  8- Ao revés, ordenador rival dos “PC”.

Bebida de infusión. En inglés, marca rexistrada. Palabra

latina usda para indicar que algo se reproduce tal como

foi, literalmente. 9- Separar as tripas do tecido graxo que

as envolve. Moverse un réptil. 10- Cadea de televisión

norteamericana.  Naquel lugar. Papel, por exemplo

nunha obra de teatro. 11-Siglas de “compañía”. Raza de

cans, cruce de dogo e lebrel. 12- Darlle brillo ao papel ou

a unha tea por medio da presión. 13- Prefixo latino que

indica longo. 14- Prisioneiro, o que está preso. 15- Metro.
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H. Vixande
QQuuee  ddiiffeerreennzzaa  hhaaii  eennttrree  uunnhhaa
ccaarrrroozzaa  ddee  eennttrrooiiddoo  ee  uunn  ccoonn--
ffeessiioonnaarriioo??  NNoonn  éé  uunnhhaa  aaddii--
vviiññaa..
A carroza é efémera. O confe-
sionario queda aí. Nós fabrica-
mos tanto unha carroza como
un confesionario de madeira.
EE  oo  ppaarreecciiddoo  eennttrree  ooss  ddoouuss??
Saen das mans do mesmo ar-
tesán. No caso da carroza a fi-
losofía de traballo é máis lú-
dica e no confesionario máis
profesional. Todos os nosos
traballadores son artistas, ar-
tesáns. Non empregamos ma-
quinaria, só utensilios como
coitelos ou gubias. E todos os
nosos empregados son de
aquí, moitos licenciados en
Belas Artes.
VVoosstteeddeess  ppééggaannllllee  aa  ttooddoo..
Á fundición de bronce non, ao
resto si.
MMeessmmoo  aa  ccaarrrriiññooss  ddee  bbeebbéé!!
Traballamos para firmas gran-
des. Elas dannos os planos e
nos executámolos. Construí-
mos os prototipos para os pro-
cesos industriais posteriores,
que xa non nos corresponden.
QQuuee  ffooii  ddoo  bbrriiccoollaaxxee  ee  ddoo  ffáággaaoo
vvoosstteeddee  mmeessmmoo??

Temos pintores, escultores, ex-
pertos en metalistería... e con-
xugamos o seu traballo. Empre-
gámolos, por exemplo, para de-
corar un establecemento co-
mercial, aínda que logo sub-
contratamos o electricista.
OO  qquuee  ddáá  aa  iimmpprreessiióónn  éé  ddee  qquuee  aa
xxeennttee  eessttáá  aabbuurrrriiddaa  ddoo  cclláássiiccoo..
Quere diferenciarse da súa
competencia. Por certo, que
nós, en Galiza, non temos
competencia, no sentido de
empresas que empreguen to-
dos os gremios dentro da
mesma actividade.
DDííggaammee,,  ccaannttoo  ttaarrddaann  eenn  mmoonn--
ttaarr  oo  ssttaanndd dduunnhhaa  eexxppoossiicciióónn??
Entre dous e tres meses. O de-
seño leva outro mes máis.
PPllaattóóss  ddee  tteelleevviissiióónn  nnoonn  ffaann??
Non, polos prazos tan curtos.
Chamounos a TVG e querían
un plató de 400 metros en
quince días!
HHaaii  ttrraabbaallllooss  sseeuuss  qquuee  cchhaammaann
aa  aatteenncciióónn..  NNaassyyrraa  éé  uunnhhaa  ddiiss--
ccootteeccaa  eessttiilloo  mmeeddiieevvaall  qquuee  vvooss--
tteeddeess  ddeesseeññaarroonn..
Está en Arbo e ten un decorado
de película. Os provedores de
bebidas din que o seu deco-
rado é o terceiro mellor de Es-
paña, por detrás dunha de Ei-
vissa e outra de Madrid.
LLéémmbbrraammee  ooss  ccaassiinnooss  ddee  LLaass
VVeeggaass..  NNoonn  ttrraabbaallllaarrííaann  aallíí??
Non saímos fóra de momento,
aínda que por cartos, estamos
dispostos. Traballamos en Ma-
drid ou Valencia construíndo
standse estamos a facer unhas
decoracións temáticas nun ho-
tel de Valladolid. Son catro ha-
bitacións: azteca, medieval,
exipcia e romana.�
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Xan Carballa

N’os anos 80 o sociólogo
Josep-Vicent Marqués
escribiu o popular libro

Que fai o poder no teu leito.En-
tre outras múltiples provoca-
cións intelectuais, facía unha
crítica da sacralización do nú-

mero dous nas relacións afecti-
vas. Transmutado en política o
número dous vai camiño de
chegar ao paroxismo coa pola-
rización a que as dúas grandes

forzas políticas estatais some-
ten os procesos electorais. Da
man do espectáculo televisivo
os cidadáns semellan verse
atrapados nun dilema fatal á
hora de ir votar. Igual que no de-
porte, a competición é máis
apetecíbel se son máis a dispu-

tala. Porén aquí non se elixen
presidentes senón deputa-
dos/as para unha cámara lexis-
lativa. O presidente 2008/2012
terá que sair dun acordo a varias
bandas. E diso non parece que
vaia falarse na volta do debate
madrileño o luns 3 de marzo. �
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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

NOVIDADES Edicións A NOSA TERRA

Alberte Salas
‘Facemos decorados de película’

Hai traballos que o público xa
non pode facer. As nosas ca-
rrozas de entroido, por exem-
plo, son artísticas, non orna-
mentais. Unha carroza orna-
mental pode facela un veciño,

ten que coller un camión e po-
ñerlle cousas enriba. Se quere
algo máis artístico debe con-
tar con nós.
AAddmmiittaa  qquuee  vvoosstteeddeess  vviivveenn
ggrraazzaass  aa  qquuee  ooss  tteemmppooss

ccaammbbiiaarroonn......  ppaarraa  mmeelllloorr..
A xente demanda máis cali-
dade, é certo.
SSoonn  aa  aarrtteessaannííaa  rreeccoonnvveerrttiiddaa  ee
ttrraabbaallllaannddoo  ddee  ffoorrmmaa  iinntteerrddiiss--
cciipplliinnaarr..

PACO VILABARROS

Alberte Salas dirixe Cromlech,unha empresa dedicada á ornamentación integral de espazos comerciais,
construción de carrozas ou o deseño de interiores que ten elaborado decorados de película.
Trátase dunha compañía a cabalo entre a produción e a artesanía.
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