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A TVG estrea a serie
Terras de Acolá
dedicada
aos países lusófonos

M. Obelleiro
Historia, cultura, etnografía, tra-
dicións, xentes, exotismo... “Te-
rras de Acolá”, a serie docu-
mental co-producida pola TVG
e a Produtora Faro, afonda na
idiosincrasia dos países de fala
portuguesa. O equipo dirixido
por Luís Menéndez percorreu
máis de 184.000 quilómetros
nos continentes europeo, asiá-
tico, americano e africano para
amosar os trazos máis descoñe-
cidos de Portugal, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, São Tomé e Prín-
cipe, Angola, Moçambique, o
Brasil e Timor-Leste. “Terras de
Acolá” vén completar o vieiro
trazado por “Terras de Merlín”,
adicado aos países celtas, e “Te-
rras do Leste”, adicado aos dez
novos países da UE.
Con espírito divulgativo e dirixi-
da a todos os públicos, a serie
mestura a amenidade coa inves-
tigación rigorosa sen que falten

anécdotas, curiosidades e intres
inesperados de cada viaxe. As re-
lacións co océano e a presenza
dun mar que levou os portugue-
ses a descubrir o mundo tecen o
fío condutor dos guións de Mén-
dez, que nos trece capítulos, de
26 minutos de duración, analiza
as relacións galaico-portuguesas
e incide nos vestixios dunha his-
toria vencellada con Galiza.

O GALEGO INTERNACIONAL.Durante a
presentación de “Terras de
Acolá”, Luís Menéndez  afanou-

se en subliñar o carácter “inter-
nacional” da lingua galega, que
lle permitiu ao equipo comuni-
carse nas zonas visitadas. Pola
súa banda, a conselleira de Cul-
tura, Ánxela Bugallo, subliñou
que os países lusófonos e Gali-
za, “están unidos por algo im-
pagábel como é o feito de poder
entenderse”. Bugallo sinalou
que “calquera paso que damos
nós move o seu mundo” e “ca-
da paso que dan eles nos move
a nós”.  Nesta mesma liña, Sa-
muel Rego, director do Instituto
Camões, afirmou que “cada vez
que Galiza sae fóra, tamén tra-
balla para Portugal”. Segundo o
director da TVG, Suso Iglesias, a
serie, que é emitida cada sába-
do a partir das 16 horas, tamén
se difundirá a través da televi-
sión pública portuguesa, RTP,
que decidiu programala en ho-
rario de máxima audiencia.�
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Unha lingua
para 200 millóns de persoas

DEBATES?
Rosa Aneiros

A índa non ben acabei de
mergullar na foxa do Pa-

cífico, envólvenme pregun-
tas como burbullas. E logo
quen gañou os debates? Alba,
a pequena vulcanoctopus
hydrotermalis rebrinca ao
meu redor co seu tutú de ten-
táculos brancos. Dime, dime,
quen gañou os debates? A
presión mediática sacudiu
tamén o fondo do mar. Que
debates?, pregúntolle. Alba
enfádase: aínda vas pensar
que por ser un exemplar de
polbo son parva. Os dos polí-
ticos, claro. É que, querida Al-
ba, eu non vin debate nin-
gún. Vin só microespazos
electorais en que varios can-
didatos expuxeron o que me-
llor lles pareceu do seu pro-
grama electoral pero debater,
o que se di, debater... En rea-
lidade, Alba, debateron máis
polas condicións de celebra-
ción do debate que no debate
en si mesmo, paradoxal, non
si? Tamén resulta paradoxal
que gasten unha cantidade
inxente de cartos públicos
nun escenario e despregue
mediático fóra da sede da te-
levisión pública cando al-
gúns levan semanas critican-
do o investimento da Conse-
llaría de Cultura na proxec-
ción internacional da cultura
galega na Feira do libro da
Habana. Si pero –protesta a
pequena cefalópoda– quen
gañou os debates? O impor-
tante, Alba, é quen gañe as
eleccións, non os debates.
Ademais, é probable que en
moitas cousas nos afecte
máis o resultado dos comi-
cios á Casa Branca de Was-
hington ca os do propio Esta-
do, particularmente en asun-
tos como política exterior ou
medio ambiente. Pero, quen
gañou?, insiste teimuda. Al-
ba, cadaquén fala da feira co-
mo lle vai nela. Non che sei
dicir quen gañou pero si
quen perdeu. Sen dúbida,
con ese formato ríxido perde-
mos todos.�

’’

’’Ademais de ser emitida
os sábados ás 16h na TVG,
Terras de Acoládifundirase
na RTP en horario de
máxima audiencia”

Tres capítulos afondan no Portugal

continental. Os Açores e Madeira

son protagonistas do capítulo cuar-

to. A mestizaxe de Cabo Verde, Gui-

né-Bissau e São Tomé e Príncipe

forman parte dos capítulos quinto,

sexto e sétimo. A oitava emisión

adícase a Angola, a novena a

Moçambique e a décima e undéci-

ma ao Brasil. O doceavo capítulo so-

mérxese en Timor Leste e o capítu-

lo trece ten a vista posta en Galiza.�

O mundo luso en 13 capítulos

Samuel Rego, director do Instituto Camões; Suso Iglesias, director da TVG; Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura

e Luís Menéndez, director de Terras de Acolá, durante a presentación da serie.                                                                                   A.G.N.

’’É probable que
en moitas cousas

nos afecte máis
o resultado
dos comicios
á Casa Branca 

ca os do
Estado”
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Centenario de A Nosa Terra na Casa de Galicia de Madrid.O xornalista

Afonso Palomares,actual presidente da "embaixada" galega en Madrid, foi o

introdutor da charla que o xornalista Afonso Eiré [á dereita na foto], actual

conselleiro-delegado da empresa editora, impartiu o pasado 27 de febreiro. O

acto enmárcase no conxunto de celebracións do centenario da cabeceira, e te-

rá continuidade en diferentes cidades galegas, coa exposición que xa estivo

nas rúas de Vigo e Pontevedra, que axiña reanudará a súa itinerancia.�

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

mais do exceso de publicidade, o
público infantil está exposto a
contidos publicitarios que non
corresponden á súa idade e que
en moitos casos transmiten uns
valores que non deben ser os
fundamentais nunha sociedade
democrática. “Na publicidade
os que triunfan non son os que
máis traballan, senón os que po-
súen máis cousas”, engade o
profesor, que ve neste feito a ori-
xe do consumo compulsivo.

EUROPA. No resto da Unión Eu-
ropea a situación é ben distin-
ta. Para empezar as canles de
televisión pública non emiten
publicidade e as privadas
cumpren coa lei en canto aos
formatos, contidos, linguaxe e
horarios de emisión de anun-
cios para nenos. “En Alemaña
e Suecia está prohibido facer
anuncios de xoguetes”, co-
menta a escritora e filóloga
Heidi Kühn. “Todos os nenos

teñen os mesmos xoguetes e
están histéricos por ter xogos
estúpidos que o illan dos de-
mais, cando o que necesitan é
o movemento, a voz e a aten-
ción”, replica antes de criticar
que os rapaces ven a televisión
sen acompañamento de adul-
tos. “Aquí estáselle a dar aos
nenos o mesmo patrón de vida
que fan os nenos dos barrios
do Bronx de Nova Iorque:
moitas horas na escola, moita
tele e moita comida rápida”,
resume Kühn.�

Eva Estévez
“Os nenos non perciben máis
aló da realidade concreta e cren
todo o que se lles di. Son espon-
xas e imitan todo o que ven”, afir-
ma Xosé Manuel Suárez, presi-
dente da Asociación Profesional
de Pedagogos de Galicia, Apega,
que comenta a fraxilidade na
que se atopan os menores cando
están fronte ao televisor. “Nos
medios de comunicación o inte-
rese económico é supremo e
non teñen en conta a transmi-
sión de valores éticos”, puntuali-
za este pedagogo que critica a hi-
pocrisía da Administración ao
ditar leis de autorregulamento e
control de contidos e non esixir a
súa aplicación. 
A Asociación para a Autorregula-
ción da Comunicación Comer-
cial, Autocontrol, publicou re-
centemente un estudo no que
facía referencia a preto de 2.000
reclamacións referidas a 191
anuncios de xoguetes e alimen-
tos infantís por publicidade en-
ganosa, incumprimento de có-
digos deontolóxicos, infracción
do principio de legalidade, pu-
blicidade desleal ou abuso da
boa fe do consumidor, reflexo da
mala práctica publicitaria que se
fai no Estado a pesares das nor-
mativas vixentes. Nesta mesma
liña a Axencia Española de Segu-
ridade Alimentaria e Nutrición
(Aesan) vai máis aló ao sinalar
que preto dun terzo dos anun-
cios de alimentos para nenos fo-
ron rexeitados por “pouco éticos
ou contidos enganosos”.
“España incumpre todas as nor-
mativas europeas da televisión
transfronteiriza nas que os
anuncios non poden superar o
20% do programa no que se in-
clúen. Aquí supérase ampla-
mente e o Goberno permíteo”,
denuncia Fernando Ramos,
profesor de Dereito da Informa-
ción da Universidade de Vigo.
Este docente comenta que ade-

Quen protexe a infancia dos anuncios?
Os nenos e nenas viven, en moitos casos, sobreprotexidos. De todo? De todo, non. A publicidade e
o seu código de valores aféctalles tanto ou máis que a escola e a educación familiar

’’Na publicidade os que
triunfan non son os que
máis traballan, senón
os que posúen máis cousas”

[Fernando Ramos]
Profesor de Dereito da Información
da Universidade de Vigo.

’’Na Alemaña e Suecia 
está prohibido facer
anuncios de xoguetes”

[Heide Kühn]
Escritora e filóloga.

Nenos e nenas cren na publicidade como nun feito real.                                                                                                                                                      PACO VILABARROS

Aínda que non están moi de-
senvolvidos tecnicamente,
en mercados como o alemán
existen uns dispositivos que
permiten ao televisor desco-
nectarse nos tempos da pu-
blicidade ou en momentos

nos que os contidos non son
recomendábeis para todos os
públicos. A Corte Federal ale-
má permitiu a venda destes
aparatos despois dun proce-
so iniciado hai cinco anos co
canle privado RTL, no que a

canle tentou impedir a súa
comercialización alegando
que poñía en perigo o finan-
ciamento das canles priva-
das. O prezo destes aparatos
que reciben o sinal vía inter-
net, ronda os 100 euros. �

Aparatos bloqueadores da publicidade
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garida Rodríguez Marcuño,
reúne os dous volumes orixi-
nais (‘Os feitos e os mitos’ e ‘A
experiencia vivida’) na colec-
ción Xerais Ensaio.

MOMENTO DE RELECTURA.Por que
cómpre relermos hoxe O se-
gundo sexo? Segundo María
Xosé Agra Romero, directora da
Comisión de Igualdade do Con-
sello da Cultura e Catedrática de
Filosofía Moral e Política, “é un
texto fundamental do feminis-
mo contemporáneo, sobre to-

ca nos círculos intelectuais foi
tremenda. Adianta temas que
foron clave para o feminismo:
no derradeiro capítulo d’O se-
gundo sexo, “Cara á libera-
ción”, fai referencia á necesida-
de de independencia econó-
mica”. Subliña que o texto
adianta ideas, “como o que
posteriormente foi conceptua-
do como xénero”, e asentou
unha axenda para os feminis-
mos posteriores. “A importan-
cia de que o publiquemos hoxe
radica en entendermos como
se construíu ese discurso, en
elaborar unha perspectiva so-
bre todo o conseguido e os re-
tos que aínda existen”.
Ao Estado tardou en chegar: pu-
blicouse polo medio das Obras
completasde Simone de Beau-
voir, da editorial Aguilar, no 72,
pero era un libro prohibido no

Lara Rozados Lorenzo

Os salarios femininos
seguen a ser inferiores
aos masculinos, polo

mesmo traballo, a conciliación
da vida laboral e da familiar
aínda é un reto para as mulle-
res, que adoitan enfrontarse a
unha dupla xornada, e seguen
sen acceder aos postos directi-
vos na mesma proporción cós
homes malia estaren igual de
cualificadas. Neste contexto, as
celebracións deste día 8 non
poden senón ter carácter rei-
vindicativo: a Secretaría Xeral
da Igualdade e Edicións Xerais
publicaran xa, con motivo do
centenario da súa autora, o 9
de decembro, unha obra clave
do movemento feminista tra-
ducida ao galego: O segundo
sexo, de Simone de Beauvoir,
que segue a ter vixencia case 60
anos despois de publicada.
A tradución, a cargo de Mar-

do por que non pecha senten-
zas, senón que abre un proble-
ma que segue aí: as ideas que
xeran a desigualdade entre ho-
mes e mulleres”. Agra, xa nun
artigo publicado en Andaina,
con motivo do cincuentenario
do texto, recorría a un aforismo
de René Char: “a nosa herdanza
non provén de ningún testa-
mento”. O segundo sexo non
naceu con vontade de legado
ideolóxico, de texto fundacio-
nal... “? necesario que o leamos
cos lentes dos problemas que
temos en cada momento. Non
se trata de canonizar a súa figu-
ra, de estar con ela ou contra ela.
A función do pensamento é que
un texto che poida abrir as por-
tas para a reflexión”.
A doutora en Filosofía e Secre-
taria Xeral de Igualdade, Car-
me Adán, salienta a importan-
cia do libro no seu momento:
“nunha semana vendéronse
22.000 exemplares, e a polémi-

franquismo, malia circular
clandestinamente. “Empezou a
editarse en castelán na Arxenti-
na (Editorial Siglo XX, no 65) e
noutros países de Latinoa-

A conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da
Muller Traballadora, vai parella, este ano, con outra
efeméride: o centenario de Simone de Beauvoir e a edición
en galego da súa emblemática obra O segundo sexo

8 de marzo, cando o segundo sexo
Simone de Beauvoir,da que este ano se conmemora o centenario e edítase en galego a súa coñecida obra O segundo sexo[abaixo]; María Xosé Agra[arriba], directora da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura; e Carme Adán[á dereita], secretaria xeral de Igualdade da Xunta.

En novembro do 1908, as perto de

20.000 persoas que traballaban na

Triangle Shirt Waist Company, de

Nova York, na súa maioría mulleres,

puxéronse en folga para demanda-

ren melloras  laborais. O 8 de marzo

de 1909 convocouse unha manifes-

tación esixindo condicións dignas

para as mulleres emigradas e a abo-

lición da explotación infantil, amais

do dereito ao voto das mulleres. Na

II Conferencia Internacional de Mu-

lleres Socialistas, reunida en Copen-

hague ese mesmo ano, Clara Zetkin

propuxo a celebración do Día Inter-

nacional da Muller Traballadora.

Cargouse especialmente de signifi-

cado cando, o 25 de marzo de 1911,

poucos días antes da celebración,

146 obreiras da fábrica neoiorquina

morreron nun incendio provocado,

como conta Isabel ?lvarez Gómez

en Los origenes y la celebración del

Día Internacional de la Mujer, 1910-

1945 (KRK-Edicións, Oviedo, 1999).�

PARA SABER MÁIS

A condición das mulleres non
é natural, nin unha esencia.
Hai toda unha construción
baseada na desigualdade,
elaborada polo varón”

’’

>>>
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mérica, pero aquí a pri-
meira tradución chegou no 88,
ao catalán, e ao castelán aínda
no 98, en Cátedra. Agora teré-
molo en galego tamén”, conta
Carme Adán. 
O texto, que comeza como unha
reflexión sobre o feito de ser mu-
ller, convértese no alicerce dos fe-
minismos: “a repercusión que ti-
vo a súa obra, a súa lectura masi-
va, desemboca nun movemento
de liberación”, conta Agra. “Ela
remata O segundo sexocunha
visión socialista. Pero en calquera
caso, ten unha repercusión na in-
telectualidade do seu momento:
os seus presupostos de liberdade
de situación rachan co que se
pensaba até daquela. A condi-
ción das mulleres non é natural,
nin unha esencia. Hai toda unha
construción baseada na desi-
gualdade, elaborada polo va-
rón”. Nese sentido, o libro racha
con todo o esencialismo ao que
se recorrera até o momento para
xustificar a desigualdade: “ela de-
sestabiliza as categorías, dende
idea do suxeito que se constrúe
polos propios proxectos, antie-
sencialista, antimito (contra os
mitos da cultura, da bioloxía, etc).
Dende esa posición, é posíbel de-
sestabilizalas”.�

o sexo se converte en primeiro
Actos
arredor
do Día
da Muller
Convocatorias da Marcha
Mundial das Mulleres:
Entrega de autoinculpacións
nos xulgados das sete cida-
des ás 13h.
Pontevedra: concentración ás
20h00 na Praza 8 de marzo.
Vigo: manifestación ás 12h
desde a Praza 8 de marzo.
Ourense: concentración ás
13h00 diante do Xulgado.
A Coruña: concentración ás
12h  en Catro Camiños.
Ferrol: concentración ás 12h
diante do Xulgado.

Convocatorias da CIG:
Sábado 8, ás 10h, asemblea
no local do sindicato en Vila-
garcía, e concentración na
Praza de Galiza.
Sábado 8, ás 11h30, no Salón
de Actos do sindicato, en Vi-
go, presentación da campaña
e do informe A muller galega

no mercado laboral 2003, e
repartimento de dípticos polo
mercado do Calvario.
Sábado 8, a partir das 11h, nas
rúas de Lugo: repartirase o

díptico editado pola Secretaría
da Muller sobre Precariedade
e Negociación Colectiva.
Sábado 8, ás 11h en Santiago,
concentración diante do Edifi-

cio da Xunta en San Caetano,
na que se repartirá o díptico.
Martes, 11 ás 19h, na Coruña:
mesa redonda no salón de ac-
tos do sindicato. Debaterase
sobre a Precariedade Laboral e
o Acoso no traballo. Intervirán
Cristina Gómez, avogada do
sindicato, e María Teresa Díaz,
inspectora de traballo.

E ademais:
� Exposición Mulleres no sin-
dicalismo nacionalista da Ga-
liza, organizada pola CIG e
que conta coa colaboración
do Concello da Coruña. No
Forum Metropolitano.
� Exposición Carteis do 8 de
marzono Auditorio Caixa Ga-
licia, en Santiago de Compos-
tela. Organizada pola UGT,
inaugúrase o sábado 8.
� No teatro Rosalía de Castro
da Coruña este mércores 5, ás
21h, concerto con Leilía, Batu-
ko Tabanka e Nordestin@s.
� Martes 11 ás 18h30, no hotel
Palacio del Carmen, en San-
tiago de Compostela: Presen-
tación da edición en galego
d’O segundo sexo, co editor
de Xerais, Manuel Bragado, e
a secretaria xeral de Igualda-
de, Carme Adán.�

ita], secretaria xeral de Igualdade da Xunta.

>>>
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SEN FRONTEIRAS

Manuel Cidrás

A cruenta incursión do
exército de Israel na

franxa de Gaza é un episodio
tantas veces vivido que resul-
taría insoportábel se a con-
ciencia non se parapetase no
sentimentalismo. Falamos de
que entre os mortos hai ne-
nos porque a infancia é o re-
cuncho da inocencia, como
se os adultos tivesen menos
dereito a vivir en paz. A invo-
cación da infancia pode che-
gar a ser un recurso retórico
repugnante, como demos-
trou Mariano Raxoi nos fa-
mosos debates. A nena vir-
tual do líder popular non é a
única que ten dereito a non
morrer nunha razzia de rapi-
na. Están tamén os seus pais.
O peor do caso é que a técni-
ca da incursión converteuse
en moeda corrente no mun-
do no que vivimos. Só outras
dúas mostras destes días: tro-
pas turcas penetran no Kur-
distán iraquí co pretexto de
combater o PKK mentres a
comunidade internacional
apenas apela á moderación e
á transitoriedade na desfeita;
tropas colombianas penetran
no Ecuador para atacar as ba-
ses das FARC e Álvaro Uribe
ampárase, naturalmente, no
exemplo israelí.
Des que os EE UU invadiron
Afganistán e o Irak co preten-
dido amparo da lexítima de-
fensa contra o terrorismo in-
ternacional semella que todo
desaforo ten cabida. Tamén a
invocación do dereito de in-
xerencia vén lexitimar a invo-
lución ao uso da forza. As
fronteiras poden ser odiosas
como pano que garde a
imundicia, pero o seu desco-
ñecemento como forma de
realización arbitraria do pro-
pio dereito remítenos necesa-
riamente á forza do poder.
Permítanme que me repita:
Soldados sen Fronteiras non é
unha ONG, é o brazo armado
da expansión imperial. Teñá-
molo claro: recúa o dereito e
avanza o poder.�

’’

ciados no 2007, no que a came-
lias se refire, foi de 2,5 millóns de
exemplares dos que máis da me-
tade foron parar a mercados in-
ternacionais. “Ofrecemos uns
prezos competitivos, unha cali-
dade, e, sobre todo, xogamos co
tamaño e formato das plantas,
que é grande. Fronte as camelias
de tamaño pequeno que se culti-
van nestes países, nós coloca-
mos a nosa produción con plan-
tas de metro e medio de alto para
arriba”, revela Santiago Ramos. 
Estes exemplares son froito dun
proceso que dura entre catro e
cinco anos, dende que se recolle
o gallo da planta e se enraíza até
que está listo para a saída ao
mercado cando alcanza os 80
centímetros de altura. En canto a
paleta de cores, o coordinador
de Asproga comenta que as ca-
melias encarnadas son as que te-

flor”, comenta o representante
de Asproga, que explica que ou-
tras árbores como o bambú ta-
mén teñen boa acollida no exte-
rior. As vendas fanse a maioristas
e distribuidores de mercados de
Portugal, Francia, Inglaterra, Ale-
maña e Italia, onde a camelia ga-
lega é moi apreciada. 
“O coordinador de Asproga co-
menta que a produción dos aso-

ñen maior demanda, sobre todo
nos mercados alemán e belga. 

NOVOS MERCADOS. Os mercados
dos países incorporados recen-
temente a Unión Europea, for-
man parte dos novos obxectivos
das exportacións de Asproga,
que a curto prazo ve máis factí-
bel o salto a Rusia. “Estamos es-
tudando o mercado ruso, que
ten unha alta demanda de plan-
tas e árbores ornamentais. O
problema é que non temos pro-
dución suficiente para surtir este
mercado. De feito non a hai en
toda España para afrontar eses
pedidos, por iso estase a pensar
en facer unha oferta conxunta
dende distintas comunidades
autónomas para poder ofrecer
un pouco de cantidade e prestar
un bo servizo nese país”, adianta
Santiago Ramos. �
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A técnica da
incursión
converteuse en
moeda corrente
no mundo
no que vivimos”

’’

Na Galiza hai máis de 600 hectáreas dedicadas ao cultivo da camelia. PACO VILABARROS

Dende Asprogra, ademais de
traballar na comercialización

do produto, tamén or-
ganizan congresos e

feiras especializadas
para profesionais.
Un exemplo é “Ga-

licia Ornamental”,
que aglutina a feira

“Arco Verde” e distintas

actividades e talleres para pro-
fesionais. Na edición deste
ano, con datas aínda por con-
cretar, está prevista a asistencia
de paisaxistas, fitopatólogos e
viveiristas de distintos países
para tratar distintos temas rela-
cionados co cultivo, comercia-
lización e tratamento de pran-
tas ornamentais. �

Congreso Internacional

’’Traballamos coa exportación
da camelia nos meses de
inverno: as plantas saen dos
viveiros xusto antes de que
abra a flor”

[Santiago Ramos]
coordinador de Asproga
(Asociación de Produtores de
Plantas Ornamentais de Galicia)

E. Estévez
O sector produtor de plantas or-
namentais en Galiza está a reve-
larse como unha potencia. Na
actualidade Galiza é a terceira
autonomía no que produción
de plantas ornamentais se re-
fire, por detrás do País Valencià
e Catalunya, e ten unha impor-
tante posición no mercado pro-
dutor de camelias en Europa.
Nos últimos anos o estanca-
mento das vendas no mercado
interior obrigou a moitos em-
presarios a buscar novas saídas
en Europa, de xeito que miles
de camelias galegas están a bo-
tar raíces nos xardíns europeos
grazas ao esforzo de moitos vi-
veiristas e comerciais do sector
feito nos últimos anos a través
da participación en feiras espe-
cializadas e contactos persoais. 
Asproga (Asociación de Produ-
tores de Plantas Ornamentais
de Galicia), que reúne a 47 vivei-
ros, é un claro exemplo deste
cambio de estratexia do sector.
O colectivo que representa o 90
% da produción de plantas or-
namentais en Galiza, e que
conta con máis de 550 hectá-
reas de cultivo, descubriu na
produción de camelia un punto
forte ao que amarrarse para cre-
cer e consolidarse. 
“Nestes momentos o maior re-
clamo dos viveiros é a camelia”,
resume o coordinador de As-
proga, Santiago Ramos, que ex-
plica que o noso clima é “ideal”
para o cultivo desta árbore orna-
mental que se demanda en toda
Europa nos meses de inverno.
“Traballamos coa exportación
da camelia nos meses de in-
verno: as plantas saen dos vivei-
ros xusto antes de que abra a

A “flor de Galiza” é o
principal reclamo dos
produtores de plantas
ornamentais nos
mercados
internacionais. 47
viveiros agrupados na
Asociación de
Produtores Galegos de
Plantas Ornamentais
(Asproga) exportan máis
da metade dos 2,5
millóns de exemplares
que producen

As camelias galegas inundan
os xardíns europeos
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GAZA 
CCaarrllooss  AAyymmeerriicchh

Israel vén de retirar as súas tropas de Gaza despois dunha
incursión saldada con 116 mortos, moitos deles nenos.

Mais a ameaza prosegue: Ehud Barak, ministro de Defensa,
recoñece que está a estudar o bombardeamento das áreas ci-
vís de Gaza desde as que se disparen os foguetes artesanais
Kassamao tempo que o seu vice-ministro, Matan Vilnai,
ameaza os palestinos cunha nova Shoah, a palabra hebrea
utilizada para se referir ao holocausto perpetrado polos nazis.
O lanzamento de foguetes contra cidades israelís é conde-
nábel. Porén, semella que como xa acontecera canda os ata-
ques contra o Líbano no 2006, os Kassamson apenas a escu-
sa que Israel precisa para levar adiante un plano preconcibi-
do: división da resistencia nacional palestina, “descone-
xión” de Gaza –eufemismo so o que se agacha a incomuni-
cación coa Cisxordania e a blocaxe criminal que padecen os
gazatís– e, finalmente, a “transferencia”, é dicir, o abandono
de Gaza polos seus actuais ocupantes.
Uri Avnery, o veterano dirixente da asociación pacifista is-
raelí Gush Shalom lembrábao hai poucos días: as loitas
contra as ocupacións coloniais –desde Washington até Ia-
sir Arafat– ofrecen unha lección permanente: desde o mo-
mento en que o pobo abraza a causa dos rebeldes a vitoria
está asegurada. A única cuestión é canto sangue e cantos
mortos cumprirán para que os ocupantes conclúan que a
solución é política, non militar: negociar un acordo e saír.
Infelizmente, á vista da lóxica que domina a política israelí,
todo indica que ainda quedan moitos mortos por contar.
Iso si, palestinos na súa inmensa maioría.�

’’

Este home leva unha longa
carreira ás súas costas: dende
os seus comezos con 11 anos,
cando fixo un pequeno papel
no filme O poderoso influxo
da lúa, protagonizado por Pi-
lar Bardem. A partir de aí, to-
do son premios e celebra-
cións polas súas obras, catro
goyas, a Copa Volpi no Festi-
val de Cine de Valencia e un
senfín de premios máis. Unha
das súas últimas películas
Vicky Cristina Barcelona, de
Woody Allen, que protagoni-
za xunto a Scarlett Johansson
e Penélope Cruz, seguramen-
te lle valerá para recibir algun
galardón máis.
Pero non todo son ovacións no
mundo da sétima arte, pois o
actor ten tantos galardóns co-

O TRIUNFO 
DE JAVIER BARDEM

Javier Bardem está triunfando
onde vai. Fagan a proba: pre-
gunten por el nos Estados
Unidos. Nas carreiras artísti-
cas hai un elemento vital para
triunfar. Chámaselle momen-
tum e se alguén o vive nestes
días ese é Javier Bardem. Coa
súa última película, Non é pa-
ís para vellos, Javier Bardem
recolleu unha ducia de pre-
mios en América, uns dos úl-
timos no Sindicato de Actores
como mellor intérprete; foi
premiado tamén cun Globo
de Ouro por esa mesma pelí-
cula e logrou ser o primeiro
español en levar un oscar de
interpretación.

ma críticas. As revistas do co-
razón falan da súa polémica
relación coa actriz española
máis recoñecida, Penélope
Cruz. Esta relación era suma-
mente secreta até hai poucos
meses. As malas linguas co-
mentan que Bardem comeza a
despuntar en América ao saír a
súa relación á luz en todos os
medios, pero, son todo faladu-
rías. Ou vamos criticar os acto-
res españois que chegaron ao
cine nos EE UU? Só merecen a
nosa admiración, pois poucos
chegan tan alto coma esta pa-
rella e poden seguir sendo tan
humanos e españois á vez que
unha grande icona de
glamour. Olé por eles!�

Sandra Rego
(Ferrol)

CARTAS

X.C.
O pasado 28 de febreiro finaba
na Coruña Xosé Cora, a quen lle
coubo  a honra de inaugurar dú-
as das institucións principais do
sistema autonómico galego.
Exerceu en 1989 como primeiro
presidente do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia e  de 1990 a
2002 como Valedor do Pobo,
cargo para o que suscitou a una-
nimidade do Parlamento.
Xosé Cora (O Barqueiro 1922-A
Coruña, 2008)) foi o encargado
de asumir por primeira vez o car-
go de Valedor do Pobo,institu-
ción creada por lei en 1984 pero
que tardou varios anos en de-
senvolverse. Cora xa tiña unha
longa traxectoria no poder pú-
blico, desde que ingresara na ca-
rreira xudicial en 1950. Despois
dun primeiro destino en Canta-
bria, pasou polos xulgados de
Corcubión, Quiroga e Sarria,
tendo como primeiro destino de
maxistrado a Audiencia Provin-
cial de Badajoz. En 1962 voltou a

Galiza para facerse coa praza de
maxistrado xuíz en Ourense. Foi
nesa praza onde Xosé Cora tivo
que instruír un proceso de estafa
e contra a saúde pública, coñeci-
do como o "caso do metílico".
Tratouse dun envelenamento
masivo por uso de alcoles indus-
triais na produción de bebidas

para consumo humano. O
asunto ocasionou a morte de 53
persoas e cegueira  e outros gra-
ves danos a un número indeter-
minado. En 1983 foi designado
presidente da Audiencia Territo-
rial da Coruña, e desde ese posto,
frisando xa a xubilación, foi de-
signado primeiro presidente do
Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, posto que ocupou entre
marzo de 1989 e maio de 1990. A
súa principal ocupación nesa
curta etapa foi aplicar a Lei de
Demarcación de Galicia que
procuraba o mellor artellamento
do sistema xudicial.
O seu nomeamento como Vale-
dor do Pobo produciuse co voto
unánime do Parlamento Gale-
go, e ocupou o cargo durante ca-
se doce anos, máis dos que lle
corresponderían dado o blo-
queo parlamentario de case vin-
te meses que impedía atopar un
nome de consenso entre as for-
zas políticas. O seu substituto foi
Xosé Ramón Vázquez Sandes. �

XO
SÉ

 L
O

IS

Morre Xosé Cora, 
primeiro Valedor do Pobo

Os Kassam
son apenas a escusa
que Israel precisa para
levar adiante un plano
preconcibido”

’’

Xosé Cora .
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mobilización de Nunca Máis
en Madrid (23 de febreiro de
2003), para reivindicar un país
que reclama os seus dereitos.

ESTATUTO PARA CANDO? Fóra deses
enfrontamentos, onde se foron
marcando os perfís do que po-
de ser o ano e medio que que-
da de lexislatura en Galiza, foi
no debate sobre o Estatuto.
Pairou sobre os televidentes o
cruce de acusacións sobre
quen tivo máis responsabilida-
de en que a negociación para
reformar o texto fracasase. Se-
gundo o secretario dos socialis-
tas, Núñez Feixóo teríase ple-
gado aos designios de Génova,
que despois do encontronazo
catalán non querería aprobar
un Estatuto galego que levase
tamén aparellado a definición
de nación. Feixóo replicaba
que tiña un  acordo sobre o ar-
ticulado pactado con Touriño
e este se tería botado atrás pa-
ra non chocar co BNG. Ne-
gouno o dirixente socialista e

atopou o apoio implícito de
Quintana que insistiu no vello
lema de acadar un "Estatuto
de Nación", desta volta argu-
mentado como un texto de
primeira que "nos iguale con
Cataluña e Euskadi". 

DATOS DA SONDAXE.Os datos dos
inquéritos publicados marcan
a sete días das eleccións un
panorama de case empate en-
tre PP e PSOE galegos. Realiza-
dos no primeiro trama da
campaña electoral, a maioría
sosteñen que  un escano pode
separar as dúas forzas maiori-
tarias, segundo os casos en fa-
vor dun ou outro. Para Faro de
Vigo o PSOE tomaría a dian-
teira con dous escanos (12-10)
sobre o PP. O BNG quedaría
con 1-2. El Mundo e Público
sitúan o resultado nacionalis-
ta en 0-1. La Voz, El País e El
Correo Gallego manteñen a
dianteira do PP sobre o PSOE
e danlle ao BNG escanos en
Pontevedra e A Coruña�

POLÍTICA.9.

X.C. 
Finalmente houbo debate na
TVG e acadou un 24% da au-
diencia televisiva. Unha cota
que pon moi difícil argumen-
tar en contra do interese cida-
dá sobre a política e anuncia
debate a dúas e tres bandas pa-
ra a cita autonómica do 2009.
As sondaxes non reflectiron a
incidencia deste encontro.
A formación que máis gañaba
pola súa simples celebración
era o BNG. Unha campaña po-
larizada como non se vivía des-
de 1993 situou a todas as forzas
políticas que non fosen as dúas
maioritarias prácticamente fóra
dos medios de comunicación.
Pero a necesidade dos popula-
resde esprintar para evitar que
o PSOE os adiante en Galiza dei-
xou a Pérez Touriño sen alter-
nativa  e o debate, pendente das
negociacións cando o plató es-
taba xa construído no Hotel-
Convento San Francisco, final-
mente tivo lugar, e cunha sor-
prendente igualdade nos tem-
pos de cada líder, algo que a
Xunta Electoral non lle deu
tempo a visar.
O enfrontamento a tres bandas
rompeu a imaxe bipartidista.
Hai quen quixo ver desigualda-
de en contra de Núñez Feixóo,
que estaría entalado entre PS-
deG-PSOE e BNG, pero o mais
chamativo foi que Pérez Touri-
ño e Quintana tiñan que dife-
renciarse sen facer especial
sangue entre eles, o que sería
aproveitado sen piedade polo
líder popular, que ten no seu
argumentario dos últimos me-
ses a idea dun "bigoberno" e
dun suposto distanciamento
continuo entre os coaligados
na Xunta. Se iso prevía non su-
cedeu. Touriño e Feixóo logra-
ron enlearse nunha discusión
preñada de gráficos sobre os
prazos das infraestruturas.
Dunha banda estaba a idea so-
cialista de que o investimento

con Zapatero é o maior dos úl-
timos anos, por outra Feixóo
enarboraba un Plan Galicia
que un Raxoi na Moncloa aca-
baría por recuperar. No medio
dese debate a dúas bandas o
portavoz nacionalista, adestra-
do televisivamente en debates
anteriores nos que Touriño e
Feixóo non acudiron, ía cra-
vando os seus tempos de inter-
vención sen apenas ser amo-
nestado polo moderador-cro-
nometrador, Afonso Hermida.
Quintana foi ao seu e mandou
unha mensaxe repetida sobre
facer ouvir a voz de Galicia en
Madrid e usou unha foto da
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’’O enfrontamento a tres
bandas, rompeu
a imaxe bipartidista”
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ELECCIONS XERAIS

O debate na TVG primeiro 
acto das eleccións autonómicas

HUMILLACIÓN 
E MALGASTO
’’

Luís Lamas

Noxo. Vergoña. Indignación.
Estas e outras moitas pala-

bras véñenme á mente cando
vexo o despregamento da Con-
sellaría de Cultura en Cuba.
Nin máis nin menos que 250
persoas de séquito. Todos a
cargo do erario público, claro. 
E despois criticamos que Ga-
dafi traia a súa haima e a súa
escolta de virxes. En total 300
persoas. 
Creo que o BNG actual non
debe permitir comportamen-
tos coma este. 
Ás veces parece que a modera-
ción da mensaxe, a aparencia
dun partido afastado do extre-
mismo fanático, é só unha mi-
raxe. A súa recente negativa a
condenar o nazismo, xunto co-
as ansias imperiais da conse-
lleira Ánxela Bugallo, fan dubi-
dar do éxito de Anxo Quintana
para exorcizar os demos que
lastran o nacionalismo.
Con todo, o peor non é o gasto
superfluo de 1,3 millóns de
euros do erario público. 
O peor é que en todos estes días
non se escoitou unha soa mani-
festación da conselleira de Cul-
tura, ou dos palmeiros que a
acompañaron, relativa á falta de
democracia na illa.  Cuba é unha
ditadura cruel. Fidel é un sátra-
pa, como o é o seu irmán Raúl.
Miles de galegos que deixaron a
súa alma en Cuba terminaron
na ruína grazas a eles. Outros,
con menos fortuna, terminaron
no cárcere. E os máis afortuna-
dos en Miami.  E ningún deles
merece que un representante de
Galicia lexitime os actos dun di-
tador que os humillou. 
Fraga cometeu un grave erro
no seu día. Outorgou lexitimi-
dade a cambio de bagatelas.
O BNG perseverou e agran-
dou o erro. A dignidade dos
galegos non se vende. 
Aínda se le nalgunha parede
aquel vello lema nacionalista:
“Galicia atende,  non votes a
quen te vende!” Tomamos no-
ta, señora Bugallo.�

O peor non é o gasto
superfluo de 1,3 millóns
de euros do erario
público”

’’

Núñez Feixóo, Pérez Touriño e Anxo Quintana, antes de comezar o debate electoral na TVG.                       PEPE FERRÍN / A.G.N.
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X.C.
CCoonn  qquuee  ppeerrssppeeccttiivvaa  aabboorrddaa  eess--
ttaass  eelleecccciióónnss  qquuee  aass  ssoonnddaaxxeess
aammoossaann  ccoonn  rreessuullttaaddoo  iinncceerrttoo??
Teño que recoñecer que, se ben
as enquisas falan dun empate
técnico, é o certo que o Partido
Popular está confiado en que
vamos gañar pero o importante
e o resultado final dos votos. Te-
mos un programa críbel, un
candidado que ofrece con-
fianza e un equipo capaz de sa-
car o país da crise na que está
sumido e que pode ir a máis se
non se lle pon remedio de in-
mediato. É evidente que a situa-
ción non se remedia mediante
o tippex, como semella querer
facer o señor Zapatero, bo-
rrando os parados das estatísti-
cas oficiais. Agochar os proble-
mas só serve para multiplicalos. 
QQuuee  iimmppoorrttaanncciiaa  tteerráá  aa  ppeerr--
cceeppcciióónn  ddaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóó--
mmiiccaa  nnaa  ddeecciissiióónn  ddooss  eelleeccttoorreess??
Será un factor determinante. O
propio Centro de Investiga-
cións Sociolóxicas así o revela
nos seus estudos de opinión. O
barómetro de decembro sinala
que o 80% dos españois consi-
dera regular, mala ou moi mala
a situación económica. E no
plano individual, os problemas
de índole económica sitúanse
como os que máis preocupan.
AAffééccttaallllee  aass  ssúúaass  eexxppeeccttaattiivvaass  oo
ffeeiittoo  ddee  sseerr  aass  pprriimmeeiirraass  eelleecc--
cciióónnss  xxeerraaiiss  sseenn  tteerr  oo  PPPPddeeGG  aa
pprreessiiddeenncciiaa  ddaa  XXuunnttaa??
Estamos, evidentemente, ante
un escenario político diferente.
Pero é o certo que nin PSOE nin
BNG teñen amosado unha es-
pecial capacidade para xestionar
con brillantez; ao contrario, a
Xunta tense convertido nun foco
de disputas permanentes entre
os socios do bipartito, mentres
os problemas, lonxe de resol-
verse, van en aumento. E os ci-
dadáns decátanse desa reali-
dade. Fronte a iso, os galegos se-
guen mantendo a referencia de
que, con todos os fallos que pui-
demos ter cometido, o PPdeG
garante rigor e seriedade na xes-
tión dos recursos públicos. Ade-
mais, temos presente –e cóns-
tame que este é un factor que
preocupa moito aos nosos ad-
versarios– que boa parte do elec-

torado que apoiou a Zapatero
hai catro anos e a socialistas e na-
cionalistas en Galicia hai dous
anos e medio, está desencan-
tado e non vai responder masi-
vamente como o fixera daquela.
Os nacionalistas fiáronse dos so-
cialistas e está probado que para
o Partido Socialista Español, Ga-
licia non está na súa folla de ruta.
CCoommoo  llllee  aaffeeccttaa  aaoo  ggaalleeggoo  aa  pprroo--
ppoossttaa  ddee  RRaaxxooii  ddee  rreelleexxiissllaarr,,  eenn
mmaatteerriiaa  lliinnggüüííssttiiccaa,,  aa  eedduuccaacciióónn??
Non hai que temer tal cousa. Ra-
xoi cínguese escrupulosamente
ao bilingüísmo integrador que o
PPdeG veu defendendo e apli-
cando en Galicia nas anteriores
lexislaturas, pero que o bipartito
de forma pouco meditada ra-
chou neste mandato. Como ex-

plicamos en reiteradas ocasións,
defendemos o ensino en galego
e en castelán, de xeito que os
alumnos teñan garantido o
pleno dominio dos dous idio-
mas. E propoñemos, ademais,
potenciar no ensino unha ter-
ceira lingua xa que, como todos
sabemos, unha das nosas eivas é
o escaso dominio de idiomas es-
tranxeiros. En España, só o 35%
dos alumnos son capaces de
manter unha conversa fluída
nun idioma estranxeiro, men-
tres que en Italia pódeno facer o
66% dos mozos, un 62% en Ale-
maña e un 44% en Francia. 
PPooddeerráá  aabboorrddaarrssee,,  ppaassaaddoo  oo  99
ddee  mmaarrzzoo,,  oo  pprroocceessoo  ddee  rree--
ffoorrmmaa  ddee  EEssttaattuuttoo??
Esa pregunta haberá que formu-
larlla a PSOE e BNG. Desde o PP-
deG sempre estivemos dispos-
tos ao diálogo, coa única condi-
ción de que se respecte o marco
constitucional. Non obstante, e a
pesar de todas as interpretacións
interesadas que se fixeron circu-
lar, foron socialistas e nacionalis-
tas os que se ergueron da mesa
negociadora sen presentar unha

proposta conxunta que, como
Goberno, deberían traer o Parla-
mento desde o primeiro día.
CCaall  éé  hhooxxee  oo  ppaappeell  ddee  GGaalliicciiaa
ddeennttrroo  ddee  EEssppaaññaa  ee  ccaall  ddeebbee  sseerr??
Lamentabelmente, con Zapa-
tero, Galicia deixou de contar
nas grandes decisións do Estado.
Sirva un exemplo: na pasada le-
xislatura, Galicia recibiu tan só 5
competencias menores, men-
tres Andalucía recibiu 27 e Cata-
luña 21. Pasamos de liderar o de-
senvolvemento do autogoberno
a ocupar o vagón de cola. E nin-
guén poderá atribuír esta situa-
ción a ausencia dun novo Esta-
tuto, porque Cataluña e Andalu-
cía asumiron a maior parte das
transferencias antes de ter novo
Estatuto. Lamentabelmente,

Touriño non ten peso en Madrid
e o BNG someteuse aos intereses
do PSOE a cambio de nada. Os
nacionalistas salvaron a ministra
de Fomento no Congreso a
cambio dunha foto de Quintana
na Moncloa. Á hora da verdade,
Magdalena Álvarez “birloulle” a
Galicia 2.000 millóns de euros
que investiu noutras Comuni-
dades e Galicia non recibiu nin
unha soa transferencia máis, a
pesares de que o BNG apoiara
indignamente á ministra do des-
prezo a cambio dunha foto en
Moncloa e de cero traspasos. Hai
outra realidade da que, como ga-
lego, sinto vergonza allea. Antes
falábase de Galicia no exterior
polo avance rexistrado nas súas
infraestruturas, polo Xacobeo ou
por propostas como a da Admi-
nistración Única. Agora somos
centro de atención por razóns
ben diferentes, como os axentes
electorais pagados con cartos
públicos para facer campaña a
favor do PSOE en América ou
pola proposta para adoptar
como propio o horario portu-
gués, entre outras.�
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’’Á hora da verdade,
Magdalena Álvarez birloulle
a Galicia 2.000 millóns de
euros que investiu noutras
Comunidades”

’’Con todos os fallos que
puidemos ter cometido, o
PPdeG garante rigor e
seriedade na xestión dos
recursos públicos” 

Alberte Núñez Feixoo, presidente do Partido Popular de Galicia

‘Está probado que Galicia non aparece
na folla de ruta do Partido Socialista Español’

ELECCIONS XERAIS

A.G.N.
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C.L.
CCoonn  qquuee  ppeerrssppeeccttiivvaa  aabboorrddaa  eess--
ttaass  eelleecccciióónnss??  
Os cidadáns van saber ponde-
rar o traballo realizado polo
Goberno fronte á crispación e
a falta de proxecto exhibido
por Raxoi, quen non dubidou
en facer partidismo cun tema
de Estado como o terrorismo
ou de enfrontar uns territorios
con outros, uns cidadáns con
outros na busca do rédito
electoral. Por iso, estou con-
vencido de que os cidadáns
van referendar unha maioría
ampla para o PSOE, porque
saben que o Goberno de Za-
patero non só xerou progreso
e benestar senón que soubo
distribuilo entre todos, a tra-
vés de novos dereitos de cida-
danía, de novas leis que pro-
moven a igualdade entre mu-
lleres e homes, de novos pia-
res do estado do benestar
como a atención á dependen-
cia ou de melloras na renda
dispoñíbel dos que máis o ne-
cesitan mediante a suba das
pensións e do salario mínimo.
E así o reflicten os inquéritos
nos que, se algo está claro, é
que o PSOE amosa unha ten-
denza de apoio crecente,
fronte a un PP estancado. 
QQuuéé  iimmppoorrttaanncciiaa  tteerráá  aa  ppeerr--
cceeppcciióónn  ddaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóó--
mmiiccaa  nnaa  ddeecciissiióónn  ddooss  eelleeccttoorreess??  
Os electores non se van deixar
levar polos cantos de serea e a
demagoxia que está a exhibir
o Partido Popular, que en ca-
tro anos non lle dedicou nin
un só minuto a preocuparse
da economía dos cidadáns, e
agora se define como o par-
tido dos currantes, cando nin
sequera sabe o que é un
abono de transporte. Mentres
tanto, o Goberno traballaba
para poder crear tres millóns
de empregos e elevar o nú-
mero de ocupados a máximos
históricos. A economía vai ter
importancia e digo a econo-
mía, non as ocorrencias de úl-
tima hora do PP, senón a crea-
ción de emprego, a subida do
salario mínimo, a subida das
pensións mínimas, medidas
todas elas que veñen reforzar
a capacidade das familias para

facer fronte a un momento co-
xuntural de desaceleración.
Iso é o que van analizar os ci-
dadáns. 
AAss  rreellaacciióónnss  nnoo  GGoobbeerrnnoo  ggaa--
lleeggoo  ppooddeenn  vveerrssee  aaffeeccttaaddaass
ppoollooss  rreessuullttaaddooss  ee  ooss  ddeebbaatteess
ddee  ccaammppaaññaa??  
En absoluto. O BNG e o PS-
deG-PSOE somos forzas políti-
cas distintas que fomos quen
de chegar a un acordo de go-
berno negociado e rubricado
con luz e taquígrafos co obxec-
tivo de lograr maiores cotas de
progreso e benestar para toda a
cidadanía. E, tal e como de-
mostramos nas eleccións mu-
nicipais, somos forzas políticas
capaces de afrontar a contenda

dor na comunidade, o que
nos permitirá contar axiña
cunha dotación de infraestru-
turas, de capital físico e tecno-
lóxico, equiparábel á dos paí-
ses máis avanzados. Tamén
aumentaron os niveis de pro-
tección social, de benestar e
de igualdade. Neste tempo,
Galicia deixou de ser un lastre
para convertirse en locomo-
tora, abandonou os furgóns
de cola e colocouse en ca-
beza. Medrou a maior ritmo
que as demais comunidades
autónomas e liderou a crea-
ción de emprego e a diminu-
ción do paro. Ese é o camiño
a seguir. Galicia está cha-
mada a situarse no nivel das
comunidades máis avanza-
das. Iso é o que se xoga o 9 de
marzo e nestes catro anos
puidemos comprobar que
con Zapatero imos poder
contar cun Goberno de Es-
paña que cree na cohesión e
no reequilibrio territorial,
que vai dar o mellor de sí para
que esa carreira cara ao fu-
turo non teña atrancos.�

POLÍTICA.11.

CCaall  éé  hhooxxee  oo  ppaappeell  ddee  GGaalliicciiaa
ddeennttrroo  ddee  EEssppaaññaa  ee  ccaall  ddeebbee
sseerr??  
Galicia ten hoxe máis peso,
máis forza e máis presenza no
conxunto de España. Catro
anos de Goberno socialista
déronlle a Galicia un impulso
que non se debe frear. Non se
debe interrumpir o proceso
de cambio e modernización.
Nese período reduciuse dras-
ticamente o número de para-
dos, medraron as rendas,
acrecentouse o poder adqui-
sitivo dos salarios e mellorou
significativamente a produti-
vidade das nosas empresas. A
Administración do Estado tri-
plicou o seu esforzo investi-

electoral sen que inflúan na ac-
ción de goberno, que vén mar-
cada por esa folla de ruta que é
o acordo que todos os cida-
dáns coñecen. 
PPooddeerráá  aabboorrddaarrssee  ppaassaaddoo  oo  99
ddee  mmaarrzzoo  oo  pprroocceessoo  ddee  rree--
ffoorrmmaa  ddee  EEssttaattuuttoo??  
Xa dixen en reiteradas oca-
sións que non imos abrir un
novo proceso de reforma esta-
tutaria se non temos a seguri-
dade de que imos pechar un
acordo de consenso. A re-
forma do estatuto non foi po-
síbel debido ao veto que Ma-
riano Raxoi lle impuxo a Nú-
ñez Feixóo, quen non tivo a
coraxe política de antepor os
intereses de Galicia aos do seu
partido. Insisto, o PSdeG-
PSOE non vai abrir un novo
proceso se non ten a seguri-
dade de que Galicia vai obter o
mellor Estatuto posíbel, un
Estatuto de primeira que reco-
lla o máximo nivel competen-
cial, o mellor modelo de finan-
ciamento e o máximo recoñe-
cemento da nosa identidade
nacional. 

’’O PP, en catro anos, non lle
dedicou nin un minuto
a preocuparse da economía
e agora defínese como
o partido dos currantes”

’’Non imos abrir un novo
proceso de reforma
estatutaria se non temos a
seguridade de que o imos
pechar cun acordo de
consenso”

Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta e secretario do PSdeG-PSOE

‘Raxoi enfrontou uns territorios
con outros e os cidadáns entre si’

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

A.G.N.
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Anxo Quintana, Vicepresidente da Xunta e portavoz do BNG

‘A propaganda antinacionalista non me preocupa,
forma parte do pasado, o futuro está na tolerancia’
X.C.
CCoonn  qquuee  ppeerrssppeeccttiivvaa  aabboorrddaa  eess--
ttaass  eelleecccciióónnss??
Nas eleccións municipais de
maio obtivemos por vez pri-
meira máis votos que nas gale-
gas precedentes e na sociedade
galega existe unha crecente co-
rrente de simpatía co traballo
que o nacionalismo vén desen-
volvendo desde o Goberno do
país. Por outra parte, das tres na-
cións do Estado –Catalunya,
Euskadi e Galiza– a nosa é a
única que até o de agora non foi
decisiva á hora de conformar
maiorías parlamentarias nas
Cortes Xerais. Os galegos e as ga-
legas saben que iso é así e queren
que mude a partir do 9 de Marzo.
QQuuee  iimmppoorrttaanncciiaa  tteerráá  aa  ppeerrcceepp--
cciióónn  ddaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  nnaa
ddeecciissiióónn  ddooss  eelleeccttoorreess??
Os electores nin comparten o
catastrofismo do PP nin a auto-
compracencia do PSOE. Venlle
perigos á situación actual, mais
non añoran para nada as políti-
cas económicas do señor Rato.
E non o fan porque as políticas
económicas do señor Rato son
idénticas ás do señor Solbes.
Aquí do que se trata é de cam-
biar o enfoque. Pasar dun mo-
delo económico baseado na es-
peculación e no cemento a ou-
tro baseado na economía pro-
dutiva, no emprego de calidade,
na innovación e na tecnoloxía
que cría valor engadido. A clave
para conquistar o benestar pasa
por liberar as trabas que aínda
pesan sobre sectores básicos da
nosa economía, desde os tradi-
cionais (naval, primario) até os
emerxentes (enerxía eólica).
CCoommoo  ddeetteerrmmiinnaa  aa  ppoollaarriizzaacciióónn
bbiippaarrttiiddiissttaa  aa  aaccttiittuuddee  ddooss  eelleecc--
ttoorreess??  
O bipartidismo existe en Ma-
drid ou en Murcia. Non en Ga-
liza. Aquí temos un mapa polí-
tico proprio. Os galegos e as ga-
legas son suficientemente inte-
lixentes para decatarense de
que eles non votan directa-
mente o presidente do Go-
berno. Saben que o que elixen
son os seus deputados e sena-
dores. Por outra parte, en Galiza
só hai dúas opcións. Ou apoiar
as forzas políticas estatais, que
non teñen Galiza como priori-

dade, ou apostar por unha forza
política propria que pon o país
por diante de calquera outra
consideración.
QQuuee  pprriioorriiddaaddeess  pprrooggrraammááttiiccaass
tteenn  oo  BBNNGG  ccaarraa  uunnhhaa  ppoossííbbeell
nneeggoocciiaacciióónn  ppoosstt--eelleeccttoorraall??
O reforzamento do autogo-
berno e o condicionamento das
políticas estatais para que estas
deixen de se converter nun
atranco para o noso desenvolvi-

mento. Será tamén a nosa prio-
ridade conseguir que nos orza-
mentos xerais do Estado se fixe
un ritmo investidor en Galiza
non inferior ao oito por cento
do total, como tamén o será re-
formar a lexislación electoral
para acabar co escándalo anti-
democrático das condicións
que actualmente rexen o voto
dos residentes ausentes. O BNG
vaise empeñar tamén en mello-
rar o financiamento de Galiza,
para garantir a súa plena sufi-
ciencia financeira através da
criación dunha Axencia Tribu-

taria propria. Estaremos ase-
made moi activos para lograr
que se melloren os servizos pú-
blicos e as prestacións sociais,
así como que se sexa máis am-
bicioso na extensión dos derei-
tos cívicos e das liberdades pú-
blicas. Neste sentido, queremos
que se regule a eutanasia e que
se vaia a unha Lei de Prazos do
aborto para rematar coa crimi-
nalización da muller.
TTeeññeenn  aaccoorrddooss  ddee  pprrooggrraammaa  ssoo--
bbrree  ccuueessttiióónnss  iinnssttiittuucciioonnaaiiss  ccoonn
CCiiUU  ee  PPNNVV..  PPeennssaa  qquuee  eessttaa  lleexxiiss--
llaattuurraa  vvaaii  ppooddeerr  aabboorrddaallaass??
CCoommoo  iinnfflluuiirráá  aa  ppeerrssiisstteenncciiaa  ddaa
pprrooppaaggaannddaa  aannttiinnaacciioonnaalliissttaa
nneessttaass  pprrooppoossttaass  ddee  rreeffoorrmmaa

ccoonnssttiittuucciioonnaall??
As forzas de Galeuscat, por xun-
tas ou separadas, serán decisi-
vas á hora de artellar maiorías
parlamentarias nunhas Cortes
Xerais do Estado en que non vai
haber maiorías absolutas. Máis
cedo que tarde a sociedade do
Estado español acabará por in-
teriorizar a idea de que este é un
Estado plurinacional e que iso
ten que ter consecuencias polí-
ticas prácticas. A propaganda
antinacionalista non me preo-
cupa en absoluto. Ás veces
mesmo me fai certa graza.
Quen a utiliza faino con grandes
doses de demagoxia e con
moita irresponsabilidade. Mais
esas son receitas do pasado. O
futuro vai pasar inevitabel-
mente polo diálogo e pola tole-
rancia, xusto os valores que os
nacionalistas encarnamos.
AAss  rreellaacciióónnss  nnoo  GGoobbeerrnnoo  ggaalleeggoo
ppooddeenn  vveerrssee  aaffeeccttaaddaass  ppoollooss  rree--
ssuullttaaddooss  ee  ooss  ddeebbaatteess  ddee  ccaamm--
ppaaññaa??
En absoluto. O Goberno está
formado por dúas forzas políti-
cas, mesmo se se quere por
dúas tradicións políticas distin-
tas, mais está formado tamén
por dúas forzas responsábeis e
que, sobre todo, saben o que a
xente  agarda de nós. Teño dito
que no país falta cultura de coa-
lición logo dos 16 anos de Fraga.
En Europa, democracia e cul-
tura de coalición son cuase si-
nónimos. Ninguén ten que ter-
lle medo ao debate e ao con-
traste. Todo o contrario: a diver-
sidade é sempre enriquecedora.
CCaall  éé  hhooxxee  oo  ppaappeell  ddee  GGaalliizzaa
ddeennttrroo  ddee  EEssppaaññaa  ee  ccaall  ddeebbee  sseerr??
O papel de Galiza é hoxe mellor
que durante os gobernos do PP
en Madrid e Santiago. Viuse no
tramo final da oitava lexislatura
nas Cortes. Galiza, através do
BNG, negociou de ti a ti co Go-
berno do Estado e conseguiu
mudar a orientación dos orza-
mentos, así como a desblocaxe
de transferencias. O goberno ga-
lego, desde áreas de responsabi-
lidade dos nacionalistas, leva
dous anos e medio ensaiando a
cooperación intelixente con Ma-
drid, con froitos non desdeñá-
beis. Xa non hai un Goberno
submiso en Santiago.�

’’Os electores nin comparten
o catastrofismo do PP
nin a autocompracencia
do PSOE”

’’A diversidade é sempre
enriquecedora”

’’O goberno galego,
desde áreas
de responsabilidade
dos nacionalistas,
leva dous anos e medio
ensaiando a cooperación
intelixente con Madrid

A.G.N.
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O BACALAO DE
RAXOI
’’

Damián Villalaín

Q ue Mariano Raxoi volvese
sacar a pasear a súa céle-

bre nena no segundo debate
electoral, despois das mil rexou-
bas padecidas tras a primeira
camiñata, é o mellor símbolo
do que foi o principal trazo da
oposición do PP nesta lexisla-
tura. A confusión da constancia
coa teimosía, coa contumaz e
machacona insistencia no
mesmo soniquete, acabou fa-
cendo do discurso de Raxoi un
ralle, un chunda-chunda que
en vez de converterse nunha
bailable cancionciña primave-
ral terminou facendo que o per-
soal se botase ao dilleipara ur-
xirlle, entre acenos de fastío, o
cambio de tonada.
No último debate Raxoi díxo-
lle 27 veces a José Luis Rodrí-
guez Zapatero que lles mentía
aos españois. Por ducias con-
táronse tamén as veces que lle
espetou esa frase sempre tan
pouco crible: “usted no ha he-
cho nada”. Despois dos deba-
tes, mesmo os estudantes ava-
liados polo Informe Pisa po-
den reproducir verosimil-
mente partes enteiras do dis-
curso raxoiano. A min a que
máis fascinado me ten é a que
versa sobre a Alianza de Civili-
zacións, unha iniciativa zapa-
terista de mediano éxito pero
de indubidable interese que
Raxoi considera motivada en
exclusiva polo desexo de “en-
tretenerse” dun presidente do
goberno dedicado a “no hacer
nada y a negociar con los te-
rroristas”. Debeu dicilo media
ducia de veces en cada debate.
A Raxoi alguén lle dedicou un
vallenato, pero o que mellor
lle acaía era que lle compuxe-
sen un bacalao. O fracaso do
PP e de Raxoi é en gran me-
dida un fracaso da súa car-
gante estratexia retórica. O
fracaso dunha música que só
lles gusta aos que nunca se
atreveron a desfrutar con ou-
tra cousa.�

nizaba Fidel Castro contra os
Estados Unidos. O máis novo
dos Castro animou un debate
público arredor dos progra-
mas gobernamentais, cousa

que o seu irmán raramente le-
vou adiante. Por último, auto-
rizou nos concellos mitins ao
longo da illa para que a xente
expresase as súas preocupa-
cións sobre o sistema, aínda
que aclarou que as decisións
sobre os cambios correspón-
denlle ao partido”.

EUROPA E OS OSCARS

WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt
((lluunnss  2255  ddee  ffeebbrreeiirroo))

“Non é país para vellos, unha
descarnada reflexión sobre a
criminalidade e a natureza do
mal, o domingo gañou o Pre-
mio da Academia á Mellor Pe-
lícula, coroando unha edición
dos Oscars caracterizada por
filmes sombríos pero boas crí-
ticas. Foi a noite dos europeos,
quen coparon todos os pre-

mios de actores. É a segunda
vez na historia da Academia e
a primeira vez desde 1965 que
non americanos fanse coas ca-
tro categorías de premios de
actores”, reflexiona HHaannkk
SSttuueevveerr  nun artigo do Was-
hington Post titulado “Escura
vitoria dos Oscars”. Sobre a
presenza europea sinala que
“a realizadora británica [Tilda]
Swinton gañou o premio á
mellor actriz secundaria pola
súa actuación como unha exe-
cutiva nun escándalo medio
ambiental no filme Michael
Clayton. Interpelada no came-
rino sobre a nominación de
europeos nos premios de ac-
tores, Swinton respondeu:
“Dubídoo, Hollywood está
construído polos europeos.
Non llo diga a ninguén, pero
están por todas partes?”.�

BILINGÜISMO E PP

EEll  PPaaííss
((lluunnss  2255  ddee  ffeebbrreeiirroo))

A cuestión do bilingüismo har-
mónico e a posición do Partido
Popular respecto á polémica
do galego no ensino abórdaa a
edición de Galiza de El País
nunha entrevista ao presidente
da Deputación de Ourense,
XXoosséé  LLuuííss  BBaallttaarr. O político ou-
rensán asegura que “hai que
defender o bilingüismo e un
desenvolvemento harmónico
das dúas linguas, que era o que
había. O problema xorde da
preocupación dos pais porque
se está a obrigar os seus fillos a
falar só galego. Paréceme ben o
movemento Galicia Bilingüe.
Aquí non se entendeu o de-
creto que amparaba o ensino
en galego no 50% das materias
como mínimo. Poñer iso na lei
significaría amparar o 90% do
ensino en galego. O decreto
non estaba ben expresado e
podía malinterpretarse”. Baltar
tamén indicou que “os que de-
fenden tanto o galego, proba-
belmente non o falaron nunca.
Eu si o fixen, aínda que me cha-
masen pailán, e penso que hai
que facer polo noso idioma
todo o que se poida con opor-
tunidades e subvencións, mais
sen obrigar a ninguén”.

RAÚL CASTRO

TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess
((mméérrccoorreess  2277  ddee  ffeebbrreeiirroo))

“As accións do Castro máis
novo amosan que ten a von-
tade de dar a Cuba unha di-
rección diferente da que lle
deu o seu dogmático irmán.
Ao longo do último ano e me-
dio, Raúl Castro criticou aber-
tamente os salarios estatais
como o baixo nivel de vida
que proporcionan, e falando
no Congreso, abordou a posi-
bilidade de revalorizar o peso
para darlles aos salarios máis
poder de compra”, indica nun
artigo JJaammeess  CC..  MMccKKiinnlleeyy  JJrr..
publicado en The New York
Times. Tamén sinala que
“Castro deu pasos para des-
centralizar a produción e a
distribución de leite. Impor-
tou centos de autobuses
desde a China para aliviar os
problemas de transporte e li-
brar as rúas dos camións em-
pregados para o transporte
público, coñecidos como ca-
melos. Fixo todo iso pero eli-
minando as obrigatorias ma-
nifestacións que de cote orga-

ENPOLEIROALLEO

Xosé Luís Baltar. A.G.N.

’’A Raxoi alguén lle 
dedicou un vallenato,
pero o que mellor 
lle acaía era
que lle
compuxesen
un bacalao”
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tas mesmas páxinas que Raxoi
buscaría no segundo debate un
perfil máis caracterizado polas
propostas de futuro e a visión de
estadista que a óptica de xefe da
oposición. Era unha previsión
compartida incluso por mem-
bros destacados do PP, que
consideraban necesario darlles
aos electores a confianza de que
un goberno de Raxoi sería sinó-
nimo de orde e boa xestión.
Pero Raxoi non quería conven-
cer votantes; quería seguir afon-
dando no desgaste de Zapatero.
Pero o camiño foi minado polo
seu adversario e, pouco e pou-
co, o líder popularfoi esborra-
llando o seu enxeño, a súa elo-
cuencia, tropezando coas fra-
ses, abrindo os ollos con cansa-
zo. Neses momentos xa admiti-
ra a derrota e só quería descan-
sar, marchar e esquecer un de-
bate que nesta ocasión non o
deixou nada satisfeito.
Todas as enquisas e as análises
xornalísticas (agás as dos me-
dios de dereita) coinciden en
salientar a derrota de Raxoi. Za-
patero gañou os dous debates
seguindo estratexias diferentes.
Raxoi perdeu os dous teimando
no mesmo camiño.�

Raxoi perde os dous
debates televisados
por teimar en atacar
o presidente

César Lorenzo Gil
Logo dos dous debates televi-
sados entre José Luis Rodrí-
guez Zapatero e Mariano Ra-
xoi, a sensación maioritaria é
que ambos os candidatos che-
garon ao duelo diante das cá-
maras con ánimo de axustaren
contas entre o PP e o PSOE. Foi
máis un partido de fútbol entre
dous grandes con afeccións
moi antigas ca un ofrecemento
electoral cara aos indecisos.
No segundo debate, o que me-
llor soubo ver que se xogaba a
estimulación aos simpatizantes
podía lograr unha diminución
do absentismo electoral foi Za-
patero. O seu discurso foi con-
tundente, por veces arriscado.
Se no primeiro encontro con
Raxoi, o presidente do goberno
buscou a vía da simpatía co per-
dedor, neste segundo quixo to-
mar a iniciativa e acosou o seu
opoñente obrigándoo a xustifi-
car cada unha das afirmacións.
O corpo a corpo prexudicou a
Raxoi. Se ben o PP mantivo du-
rante toda a lexislatura un dis-
curso feroz contra o xeito de
gobernar de Zapatero, os ata-
ques sempre foron primarios,
pouco ilustrados, con dificulta-
des para saír dun argumenta-
rio que non dá para 15 segun-
dos de razoamento.
Esa falta de calibre pagouna Ra-
xoi especialmente cando caeu
na trampa do líder socialista de
volver debater sobre a guerra do
Irak. O presidente do PP chegou
a dicir que Zapatero estivera a
favor da intervención armada,
unha frase que acendeu nos
ollos do secretario xeral do
PSOE unha luciña de triunfo.
Nese intre viuse claramente
que airear o tema estrela da le-
xislatura 2000-2004 fora unha
estratexia moi calculada que
Raxoi papou sen darse conta.

ATACAR EN VEZ DE CONVENCER.A sema-
na pasada comentabamos nes-

Centos de inmigrantes maniféstanse contra o ‘contrato de integra-
ción’. Baixo o lema “Si ao voto; non ao contrato de inmigración”, ao redor de

500 inmigrantes saíron á rúa en Almería o 2 de marzo para protestaren con-

tra a promesa electoral do PP de esixir para os estranxeiros coñecementos

sobre lingua castelá, costumes españois e outros aspectos. Os colectivos de

inmigrantes en todo o Estado criticaron a oferta popularpor considerala xe-

nófoba e discriminar os inmigrantes que non proceden de países hispanos.�

DISOCIACIÓN’’

Zapatero, confiado na vitoria

Xesús Veiga

Non é doado atopar deno-
minadores comúns que

sexan quen de explicar os com-
portamentos electorais rexis-
trados nas tres últimas décadas
no ámbito do Estado español.
Porén, existen dúas circuns-
tancias que resultan pouco dis-
cutíbeis. Por unha banda, a
constatación de que o biparti-
dismo soñado por tantos diri-
xentes políticos e predicadores
mediáticos non tivo o suceso
esperado polos seus promoto-
res a pesar das catro maiorías
absolutas rexistradas dende
1977. Por outra banda, a histo-
ria electoral demostra que hai
unha disociación entre os re-
sultados derivados dos inqué-
ritos sobre os valores declara-
dos no tecido social e os apoios
contabilizados polas distintas
forzas políticas nas urnas.O su-
cedido no caso da intervención
militar no Iraq foi paradigmáti-
co: se ben foi certo que o 90 por
cento da poboación do Estado
rexeitou –nas enquisas– a deci-
sión de George Bush, Tony
Blair e José María Aznar, tamén
é verdade que poucos meses
despois o PP obtiña unha cifra
de votos –case dez millóns–
que consagraba a existencia do
comportamento dual de moi-
tos milleiros de persoas.
Precedentes coma ese explican
o aparente paradoxo das boas
expectativas electorais que se-
gue desfrutando un PP que ten
na violencia da ETA, na unida-
de de España e no medo á in-
migración os principais refe-
rentes para tentar chegar á
Moncloa. Semella que non se-
rán suficientes para conseguir
tal obxectivo mais a posición
defensiva adoptada por José
Luis Rodríguez Zapatero (onde
está a “España plural”?) reflec-
te a preocupante persistencia
do fenómeno.
O dia 9 teremos unha nova
proba sobre a cotización ac-
tual do pluralismo nacional e
social no mercado electoral.�

ELECCIÓNS XERAIS

’’Hai unha disociación
entre os resultados dos
inquéritos sobre valores

sociais e
os apoios
dos
partidos”

A recta final da campaña foi moi
positiva para José Luis Rodrí-
guez Zapatero e o PSOE. As en-
quisas ampliaron día a día a
vantaxe socialista e para algúns
vívese hoxe o que xa se vivira na
campaña electoral do 2000.
Ningún inquérito lle daba a José
María Aznar a maioría absoluta
e finalmente obtívoa.
En Ferraz calculan que para
conseguir esa maioría necesi-
tan a mínima abstención, que
se mobilice todo o voto de sim-
patía socialista. Tal cousa non
pasa en España desde o 1989,
últimas eleccións nas que o
PSOE obtivo maioría absoluta.
O secretario de Organización
dos socialistas, Xosé Blanco,
considera necesario que os po-
síbeis votantes manteñan unha
tensión equilibrada entre o te-
mor á volta ao poder dunha de-

reita radicalizada en certos
asuntos e o apoio a unha op-
ción política que debe atender
intereses moi variados dentro
dunha sociedade plural con di-
ferentes inquedanzas.
Nas prospeccións socialistas
parece que son os menores de
30 anos os menos dispostos a
votar, malia consideraren a Za-
patero un bo gobernante. Foi
por iso que nos últimos días de
campaña o PSOE repartiu nas

caixas de correo de todo o Esta-
do propaganda electoral que
non pide directamente o voto
para as súas siglas senón que
cuestiona a quen lle beneficia a
abstención.

TODO OU NADA. A lectura das en-
quisas na sede central do PP su-
bliña o feito de que parece im-
probábel que o partido logre su-
perar en votos ou escanos ao
PSOE. Con este panorama, aín-
da que as diferenzas sexan pe-
quenas entre as dúas grandes
forzas, será difícil superar o illa-
mento parlamentario que vivi-
ron os conservadores nos últi-
mos catro anos.
Os problemas de chegar a
acordos e o fatalismo por se-
guir na oposición talvez acur-
ten a vida política de Mariano
Raxoi no liderado do PP. �

Entre a abstención e a maioría absoluta

José Luis Rodríguez Zapatero [esquerda] e Mariano Raxoi nos prelimina-

res do segundo debate electoral televisado. JUAN MEDINA / REUTERS
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’’Para algúns vívese hoxe
o que xa se vivira na
campaña electoral do 2000.
Ningún inquérito lle daba a
Aznar a maioría absoluta e
finalmente obtívoa”
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H. Vixande
Nas informacións, Antena 3 e
Tele 5ofrecen máis minutos ao
PP, Cuatroe a Sextaao PSOE, as
públicas ao Goberno do mo-
mento. O tempo que as televi-
sións dedican aos dous partidos
maioritarios supera a súa repre-
sentatividade nas distintas
asembleas lexislativas e para al-
gúns analistas implica un déficit
democrático que se incremen-
tou tras a creación das privadas.
Desde a súa constitución, Ante-
na 3 Televisióné unha cadea na
que os representantes do PP
aparecen máis que os do PSOE
nas súas informacións. Tele 5
abalou entre PSOE e PP como
forza con maior presenza e neste
momento outórgalle máis mi-
nutos aos populares, aínda que
esa circunstancia supón com-
petir con Antena 3pola mesma
audiencia. Durante anos, os so-
cialistas apareceron máis en Te-
le 5e non había outra canle que
os apoiase. Cómpre ter en conta
que o Canal+ dedicaba máis
tempo aos socialistas, mais era
unha cadea que emitía o sinal
codificado e contaba cunha cota
de mercado reducida.
A conversión de Canal+en Cua-
troe a desaparición da emisión
codificada trouxo un novo equi-
librio televisivo e a partir dese
momento a canle do Grupo Pri-
sa adquiriu maior cota de panta-
lla, que lle serviu para transmitir
máis noticias sobre o PSOE. Os
cambios coincidiron coa deriva
de Tele 5cara a informacións so-
bre os conservadores.
Para o politicólogo Xosé Luís
Barreiro, “foron os cidadáns
quen, co seu voto, impulsaron
este modelo; as televisións
ofrecen informacións que
pensan que van ter audiencia,
hai unha tendencia a simplifi-
car por parte do electorado”. 
Mais os resultados das eleccións
implican que existen outras for-
zas, que nalgunhas comunida-
des autónomas son maioritarias
e noutras, como Galiza, teñen
unha presenza que desmente o

bipartidismo. É o caso do BNG,
que ten máis do 15% dos votos,
mais esta situación non se reflic-
te no sistema audiovisual.
O profesor de Xornalismo Xosé
Ramón Pousa considera que a
situación “empobrece o plura-
lismo, algo que se asentou nas
radios hai dez anos e que hoxe
tamén ten lugar na prensa e que
consiste en optar ideoloxica-
mente. Non todas as forzas te-
ñen as mesmas vantaxes e be-
nefícianse os dous grandes par-
tidos”. Pousa explica que “isto é
debido a que hoxe os medios xa
non se financian con vendas e
publicidade, senón con axudas
institucionais, o que os leva a to-
mar partido ideolóxico, con vis-
tas ao presente ou ao futuro”.

No mundo da televisión, tras o
nacemento de Cuatro,o novo
mapa era asimétrico: Tele 5e An-
tena 3 por unha banda e Cuatro
pola outra. O nacemento sero-
dio de La Sextaimplicou reforzar
a presenza do PSOE, aínda que
trouxo como consecuencia al-
gunhas diferenzas entre o Grupo
Prisa e o Goberno central porque
Cuatro estimaba que o PSOE
apoiaba a creación dun compe-
tidor seu. Outra consecuencia foi
que La Sextaincrementou o aba-
no de representación democrá-
tica, pois comezou a outorgar es-
pazos informativos a Izquierda
Unida, forza deica o momento
relegada dos telexornais.

RADIO E PRENSA. Na radio, o PP con-
ta con máis presenza nas cade-
as Onda Cero e a Cope, men-

tres que o PSOE aparece máis
na Ser. Neste caso, a pesar das
aparencias, dáse un bipartidis-
mo perfecto. O PP ten o favor
de máis emisoras, pero a prin-
cipal cadea española, a Ser, in-
forma máis sobre os socialis-
tas. Neste caso, forzas como IU
ou o BNG están completa-

mente ausentes dos partes ra-
diofónicos.
A prensa reproduce o mesmo
esquema, aínda que existe
máis variedade de xornais. A
nivel estatal, El País recolle
máis noticias sobre os socialis-
tas e El Mundo sobre os popu-
lares. Entre os diarios conser-

vadores, a loita polo mercado
propicia a existencia de mati-
ces que distinguen publica-
cións como La Razón ou ABC.
O nacemento de Público –cos
mesmos propietarios que La
Sexta– significou unha tímida
apertura na prensa progresista
e hoxe IU ten maior cabida.�

O bipartidismo en televisión

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

Rouco recupera a presidencia da Conferencia Episcopal.Por un só voto

de diferenza Anxo María Rouco Varela (Vilalba, 1936) recuperou o cargo de

presidente da Conferencia Episcopal , que ostentara entre 1999 e 2005, cando

perdeu por un só voto en favor do bispo de Bilbao, Ricardo Blázquez. Blázquez

substitúe agora a Cañizares na vicepresidencia  pondo de manifesto os difíceis

equilíbrios que se están producindo no organismo nun momento de fondo

debate co poder civil. Ambos dirixentes representan en  apariencia as posturas

de choque e diálogo co goberno socialista que se observaron estes anos.�

Os medios de comunicación
son menos plurais que os parlamentos

ELECCIÓNS XERAIS

Imaxe cenital do segundo debate entre Mariano Raxoi e José Luis Rodríguez Zapatero.                                                         REUTERS

’’Hoxe os medios xa non
se financian con vendas e
publicidade, senón con
axudas institucionais, o que
os leva a tomar partido
ideolóxico”

[Xosé Ramón Pousa]
Profesor da Facultade de Xornalismo.
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Na Galiza, os dous principais
diarios son La Voz de Galicia
e Faro de Vigo. O primeiro
compite en cidades nas que
existe outro medio de filia-
ción progresista ou conserva-
dora, de modo que emprega
as edicións locais para incli-
narse por unha ou por outra
posición. En Vigo, polo xeral,

Faro publica máis sobre os
socialistas e a Voz sobre os
conservadores. En Galiza
non hai ningún xornal que
reflicta o abano tripartito: PP,
PSOE e BNG.
Con todo, o profesor de xor-
nalismo Xosé Ramón Pousa
observa un cambio de acti-
tude dos medios co nacio-

nalismo en Galiza debido á
súa dependencia das axu-
das institucionais. Neste ca-
so, aínda que admite que
ningún toma partido polo
BNG, “hai que comparar
como era tratado hai vinte
anos e agora, daquela era
demonizado e hoxe esa si-
tuación xa non se dá”.�

O  nacionalismo xa non se demoniza
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Clinton mantén as súas opcións. Hillary Clinton venceu nas eleccións pri-

marias do Partido Demócrata estadounidense nos Estados de Rhode Island,

Texas e Ohio e acorta distancias con Barack Obama, que se impuxo en Ver-

mont. A senadora por Nova York logrou até agora convencer os Estados

máis grandes e populosos. Os analistas afirman que o candidato que se ha

enfrontar ao republicano John McCain non se coñecerá até o verán.� S
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César Lorenzo Gil
Cando o barril de petróleo
costa nos mercados interna-
cionais 100 dólares, o meiran-
de exportador de cru de Amé-
rica, Venezuela, racha rela-
cións diplomáticas co seu ve-
ciño do oeste, Colombia. A cri-
se atinxe tamén outra poten-
cia enerxética, Ecuador, que
tamén limitou calquera con-
tacto diplomático con Bogotá.
A orixe do conflito é, suposta-
mente, a negociación secreta
que tanto as chancelarías de
Caracas como de Quito man-
teñen coas FARC para logra-
ren a liberación de varios re-
féns da guerrilla. Estes move-
mentos irritan o presidente
colombiano, Álvaro Uribe,
que sente que perde protago-
nismo social e internacional
neste asunto, ao tempo que
dubida das reais intencións
dos dous gobernos veciños.
Para entender o contexto da
crise hai que reparar no papel
de Colombia nos últimos
anos. Os EE UU teñen en Uri-
be o seu máis fervoroso aliado
na rexión, unha vez que os po-
derosos Estados do Brasil,
Chile ou Arxentina réxense
con gobernos máis indepen-
dentes e Venezuela se conver-
teu nun inimigo in pectore
desde a chegada ao poder de
Hugo Chávez.
O goberno de George Bush in-
vestiu anualmente varios mi-
les de millóns de dólares baixo
as directrices do Plano Co-
lombia (creado para comba-
ter o narcotráfico) e agora se-
mella tempo de que Uribe lle
devolva o favor. Os primeiros
movementos de Rafael Correa
como presidente do Ecuador
foron renunciar ao Tratado de
Libre Comercio con Washing-
ton e a rachar todos os contra-

tos de colaboración militar
entre ambos os países.
Tal conduta desagradou
moito o Pentágono. A escala-
da militar dos últimos días
desestabiliza un país que vi-
viu recentemente un golpe
de Estado.

TENSIÓN PERO NON GUERRA. Que os
tanques venezolanos estean
dispostos na fronteira con Co-
lombia ou que cada día Uribe
saque papeis de Raúl Reyes
nos que relaciona as FARC
ben con Correa ben con Chá-
vez non suporá o estourido
dunha guerra. Nin a Organiza-
ción de Estados Americanos
nin a UE poden permitir un
chispazo bélico nunha rexión
na que están sen resolver va-
rios conflitos territoriais, exis-
te unha gran desigualdade e
están por explorar grandes
bolsas de gas e cru.
No alto prezo das materias
primas pódese buscar unha
das explicacións do conflito.
Os EE UU queren devolver a
Venezuela ao rego das súas
alianzas. Se a estratexia de
Uribe triunfase, o réxime cha-
vista sería considerado parti-
dario da guerrilla colombiana
e tería moi difícil o amparo das
institucións internacionais. �

Tres potencias enerxéticas rachan relacións
cando o petróleo chega aos 100 dólares

CRISE DIPLOMÁTICA NOS ANDES

Os EE UU utilizan Bogotá
para desestabilizar Venezuela e Ecuador

O líder guerrilleiro Raúl Re-
yes, morto a pasada semana
polo exercito colombiano, fo-
ra entrevistado en 2001, para
A Nosa Terra, polo cineasta
Alberte Pagán. Reproduci-
mos agora un extracto da-
quela conversa, mantida du-
rante a visita dunha delega-
ción dos Comités de Solida-
riedade con América Latina
(COSAL) de Galiza a Los Po-
zos, Caquetá, en Colombia.
Que é o Plano Colombia? ¿Cal
é a postura das FARC ante el?
Colómbia é un país inmensa-
mente rico, con moitísimos re-
cursos. Mais vive nunha desi-
gualdade social demasiado
grande, produto do mal repar-
to que se fixo da riqueza; é dicir,
non houbo reparto, senón un-
ha apropiación da riqueza do
país. Os EE UU tiveron presen-
za en Colombia desde moitos
anos atrás, e cada vez buscan
afianzar moito máis esa pre-
senza. O Plano Colombia non é
mais que un plano de expan-
sión dos intereses estadouni-
denses non xa só en Colombia,
senón en toda a zona andina, e
mesmo noutras partes de Su-
ramérica, como en toda a re-
xión amazónica, con toda a súa
riqueza. O pretexto para o de-
seño desta guerra é a loita con-
tra o narcotráfico.
¿Cal é entón a proposta da
FARC para combater o narco-
tráfico?
Nós fixemos a proposta para
que a substitución de cultivos
sexa manual, arrincando as
plantas, mais ofrecéndolle á
xente do campo outras manei-
ras de subsistir. Colombia é un
país subdesenvolvido, con for-
mas de economía aínda feu-
dais, que non se pode compa-

rar con ningún país do primei-
ro mundo. A imposición dun
modelo coma este trae como
consecuencia máis desigual-
dades, máis pobreza. Dos 40
millóns de habitantes que ten
Colombia só o 5% é o dono das
grandes riquezas do país. Os
campesiños non son narcotra-
ficantes senón simplemente
traballadores da terra, que so-
fren nas súas costas o sol e a
agua ao longo de 12 ou 15 horas
ao día, e o gaño que obteñen da
produción de folla de coca ou
adurmideira é mínimo. 
Acusan ás FARC de vivir do nar-
cotráfico. ¿Até que punto se po-
de falar dunha ‘narcoguerrilla’?
O termo de ‘narcoguerrilla’ in-
troduciuno en Colombia un
embaixador estadounidense
que, con posterioridade, foi en-
viado a Costa Rica. Alí atopáro-
no cunha avioneta chea de co-
caína. Mais o termo e o con-
cepto foi manexado moi habil-
mente pola clase política co-
lombiana e polo Pentágono, a
CIA e a DEA, co que buscan,

ante todo, desprestixiar a gue-
rrilla, dicir que perdeu a sensi-
bilidade e os ideais de cambio,
de loita social, e que se conver-
teu nunha guerrilla que só que-
re gañar diñeiro e vivir da gue-
rra. O conflito non é só con-
frontación, cruces de tiros,
mortos, bombardeamentos,
senón que tamén está a outra
parte, que quizá sexa máis peri-
gosa, que é a guerra das comu-
nicacións, a parte ideolóxica, a
propaganda, a difamación. É
unha campaña que levan fa-
cendo contra nós desde hai
moitos anos, e que seguirán fa-
cendo. Nós temos dito publica-
mente que cobramos impos-
tos. Non só aos que trafican, se-
nón a toda persoa que teña
máis de un millón de dólares. O
que non facemos é andar a pre-
guntar, porque sería pratica-
mente imposíbel, “A ver, señor,
vostede ten mais de un millón
de dólares; se ten que ver co di-
ñeiro do narcotráfico, entón
non o recibimos”. Morreria-
mos de fame. �

’’Nin a Organización
de Estados Americanos
nin a UE poden permitir
un chispazo bélico
nunha rexión na que están
sen resolver
varios conflitos territoriais”

Raúl Reyes
‘Os EE UU buscan afianzar a súa presenza en Colombia’
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Lino Pellitero
Recentes sobresaltos anuncian
cambios drásticos nas relacións
xeopolíticas dos Andes: A medi-
tada aniquilación de Raúl Re-
yes, interlocutor das FARC con
Francia, Venezuela  e demais
procesos de paz; a convocatoria
dun referendo constitucional
en Bolivia, contra o que se recla-
ma desobediencia civil activa; o
proceso constituínte ou a viola-
ción das fronteiras do Ecuador;
a retirada de embaixadores en
Bogotá; os movementos de tro-
pa nas fronteiras...
Cada movemento, cada acción
que vulnera a lexislación local
ou  internacional, están calcula-
dos para remover o taboleiro.
Comezar unha nova partida,
que transforme o actual mapa
político. Non son torpes mano-

bras improvisadas de actores
desautorizados.
O primeiro gran desafío, para
remover o taboleiro sitúase no 4
de maio. Bolivia ten que refe-
rendar, ou non, a súa Carta
Magna, rexeitada por unha
oposición que insta ao desacato

e a resistencia civil mobilizada
contra un texto que afirma no
seu artigo 1: “Bolivia constitúe-
se nun Estado Unitario Social
de Dereito Plurinacional Co-
munitario, libre, independente,
soberano, democrático, inter-
cultural, descentralizado e con
autonomías. Bolivia fúndase na
pluralidade e o pluralismo polí-
tico, económico, xurídico, cul-
tural e lingüístico, dentro do
proceso integrador do país”.

É verdade, que unha constitu-
ción debe procurar o máximo
consenso social se non quere
ser efémera... Mesmo é un

erro estratéxico, encasquillar-
se en sacar a adiante un texto
cunha importante porcentaxe
de oposición, no que a achega
máis revolucionaria é a limita-
ción dos latifundios a 10.000
hectáreas. Pero estes son erros
que se poden redimir nas ur-
nas: tanto nas do 4 de maio
que van cualificar a Carta
Magna, como en posteriores
procesos electorais, aos que se
someta  Evo Morales.�

Os movementos diplomáticos
no taboleiro sudamericano agoiran
profundos cambios

Medvedev, novo presidente ruso entre sospeitas internacionais..
Dimitri Medvedev é o novo presidente da Federación Rusa tras as elec-

cións celebradas o 2 de marzo. Tanto a oposición como algúns observa-

dores de organismos internacionais destinados ao país queixáronse de

moitas irregularidades no proceso de votacións. Medvedev, de 42 anos,

substitúe a Vladimir Putin no posto pero ambos seguirán xuntos no go-

berno xa que o ex presidente será primeiro ministro.�
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’’A defensa da independencia
do pais explica mellor que o
socialismo a resistencia a
facer cambios profundos”

Bolivia, entre a plurinacionalidade e
a ameaza da secesión

O presidente de Bolivia, Evo Morales, nun acto de presentación do borrador da nova constitución, o 29 de febreiro en La Paz.                                                                                                                                 DAVID MERCADO / REUTERS

En fronte, os departamentos
máis privilexiados, con maior
nivel de renda, con menor
porcentaxe de poboación in-
díxena, menos carenciados,
promoven para a mesma data,
4 de maio un referendo de au-
tonomía para Santa Cruz. 
Sen base legal na que enca-
drar o proceso, sen aval do
constitucional, sen aproba-

ción do parlamento bolivia-
no; o alcalde de Santa Cruz,
Rubén Costas, lidera a insub-
misión ao poder do Estado,
arrogándose unilateralmen-
te, no artigo 6 do estatuto de
autonomía, competencias
exclusivas en 43 materias en-
tre as que figuran temas tan
sensíbeis como: impostos e
sistema tributario departa-

mental, telecomunicacións,
todas as infraestruturas de
transportes (incluídos aero-
portos), aproveitamento hi-
dráulico, control e asignación
do espazo electromagnético,
política enerxética...
Ao país con máis golpes de es-
tado do continente, vaille ser
difícil cumprir co preceptuado
no Artigo 8 da flamante consti-

tución, que  inspirándose na
tradición indíxena propugna a
vida en  harmonía. “ama qhi-
lla, ama llulla, ama suwa (non
sexas frouxo, non sexas menti-
reiro nin, sexas ladrón); suma
qamaña (vivir ben); ñandere-
ko(vida harmoniosa), teko ka-
vi (boa vida); ivi maraei(terra
sen mal) e qhapajñan(cami-
ño ou vida nobre)”.�

O desafío de Santa Cruz

CRISE DIPLOMÁTICA NOS ANDES
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ñeiro que non tiñan para aten-
der os seus clientes, sobreveu a
falencia masiva. Un castelo de
soños quedou en ruínas. E aí tivo
que vir o Estado a garantir as dé-
bedas de Northern Rock, nun
abismo sen fondo para os contri-
buíntes. Se tiña que vir o diñeiro
público a financiar iso, a única
lóxica era a da nacionalización. E
así, neste caso como nos que o
precederon, voltou á actualida-
de o que parecía morto para
sempre. A nacionalización era
posíbel. Privatizar fora un erro e
levara, unha e outra vez, a ter que
acudir aos fondos públicos, ao
diñeiro dos contribuíntes, mal
servidos por riba, para salvar os

investidores. E hai que lembrar
canto se gabara os investidores
polo risco que corrían. Resulta
que o risco corríano os demais,
sen ter voz nin voto nos conse-
llos de administración.
As privatizacións iniciadas por
Margaret Thatcher e seguidas
con entusiasmo polos gobernos
socialdemócratas que a sucede-
ron foron realmente a venda da
prata da familia que denunciou
o vello conservador McMillan. 
¿Será que o tempo lles veu dar a
razón a socialistas e conserva-
dores que pensaban que o patri-
monio público existe e que a so-
ciedade non é unha morea de
cobizosos sen freo? �

MUNDO.18. ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

A crise do Northern Rock pon en
dúbida as vantaxes das privatizacións

semellaban cousa de tempos
grisallos e pobres, superados
polo glamourda prosperidade
europea.
Ao derrubarse o mercado inmo-
biliario e quedaren en descuber-
to as sociedades fronte aos acre-
edores que lles facilitaran o di-

X. L. Franco Grande

C omo ben dixo Raúl Cas-
tro, Fidel é Fidel. A cousa

é clara: Fidel vai seguir ata on-
de sexa posible. Ou sexa, moi
pouco. Ao menos por agora,
paréceme que non ten sentido
pensar en ningunha posibili-
dade de cambios. Os que pen-
san outra cousa terán que nos
explicar:
1. Se pensan que se pode facer
algún cambio coa xerontocra-
cia que segue dominando o
cumio do poder –con Macha-
do á cabeza, para que non ha-
xa dúbidas. Nin sequera se in-
tentou un mínimo relevo xera-
cional. 
2. Se é posible pensar que se
produza algún cambio se to-
dos os presos  políticos non
son postos na rúa.
3. Se é posible algún cambio
estando a economía controla-
da polo Exército: non hai hoxe
en Cuba verdadeiros ministe-
rios económicos e si un forte
control da economía polas for-
zas armadas.
4. Se hai algún motivo, aínda
que sexa remoto, para pensar
na posibilidade dunhas elec-
cións libres.
Fálase de que Raúl pensa que
cómpre mellorar os medios de
vida. Pero non se sabe como
poderá facelo nun país que
importa o 84 por cento dos ali-
mentos e no que, ademais, a
propiedade da terra é estatal. É
certo que Raúl afirmou que “a
terra e os recursos” van estar
ao dispor dos produtores máis
eficientes. Non dixo cómo.
É claro que calquera evolución
da economía –impensable pa-
ra nós mentres o seu control
estea nas mans do Exército–,
fóra dos ríxidos controis ac-
tuais, será vista como desvia-
cionismo –cousa certa, polo
demais.
Mentres esa evolución non se
produza,  o que vai ser moi di-
fícil, non haberá ningunha
transición e si tan só unha su-
cesión chamada a non durar.�

LATEXOS

DE CASTRO 
A CASTRO

’’

Fernando Pérez-Barreiro 
Membro do Consello Asesor do IGADI

(www.igadi.org).

Será que en política nunca é tar-
de? Semella que non, que o feito,
feito está, e que o reino da políti-
ca é o do feito consumado. Con-
forta moito iso o político que
presume de realismo, e irrita e
desespera o que confía nas re-
versións e, coitado dele, pode
chegar ao remate da súa vida sen
ver desfeito o que malfeito fora.
E, porén, non son tan sinxelas as
relacións do tempo coa acción
política. Hai desastres tan ob-
xectivos, tan contrarios ás leis do
espírito, que son tamén as da
materia, que acontece por veces
que co tempo vénselle “dar a ra-
zón” –expresión ben acaída—
aos perdedores de outrora.
Claro que no tempo hai sempre
tarde e cedo, e pódese chegar
demasiado tarde. Con todo, a
dinámica social fai que o orga-
nismo reaccione á entrada de
volta do que erradamente fora
desbotado.
Lévanos por eses vieiros de refle-
xión o que acaba de pasar no
Reino Unido coa nacionaliza-
ción da grande empresa asegu-
radora e inmobiliaria Northern
Rock. Xa houbera algunhas ou-
tras nacionalizacións ou semi-
nacionalizacións, como a da in-
fraestrutura dos camiños de fe-
rro, pero con esta de agora pare-
ce confirmarse unha tendencia
que pode significar o remate
dun ciclo.
Northern Rock era unha mutua,
das varias que tanto contribuí-
ron á cohesión social e á ética
dos negocios na Gran Bretaña.
Na furia privatizadora e na cobi-
za desatada de gaños inmedia-
tos, transformouse en socieda-
de por accións, comprada aos
mutualistas ilusionados polo
beneficio inmediato. Así foron
caíndo, unha detrás doutra, case
todas as células daquel tecido
social. Os trens non andaban
mellor e as sociedades comeza-
ron a dar hipotecas no mesmo
clima de optimismo e despreo-
cupación que levara a liquidar
as mutuas e cooperativas, que

O banco tiña por
orixe unha mutua
básica na cohesión
social en Gran
Bretaña

’’Northern Rock era unha
mutua das varias que tanto
contribuíron á cohesión social
e á ética dos negocios
na Gran Bretaña”

Veciños de Kingston na rúa onde estaba unha das sedes do Northern Rock. ALESSIA PIERDOMINICO/REUTERS

Por agora,
paréceme que
non ten sentido
pensar en ningunha
posibilidade
de cambios”

’’
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Xurxo González
Semella que as principais institu-
cións empresariais e financeiras
españolas se inclinan pola conti-
nuidade do goberno socialista
outros catro anos. O diario El País
reseñaba o pasado martes día 4
as significativas palabras do pre-
sidente da CEOE nun acto orga-
nizado polas Cámaras de Co-
mercio, Gerardo Díaz Ferrán,
quen deu por feita a vitoria do
PSOE nas eleccións xerais. “A
partir do día 10 de marzo estare-
mos chamando á porta do teu
ministerio para pedirche que
busquemos solucións”, dixo o lí-
der da patronal mentres se diri-
xía a Solbes. Díaz Ferrán insistiu
en que “non só iremos a falarche
destes temas, senón que iremos
a dicirche, como fixemos estes
catro anos, que imos colaborar
para que as cousas saian o mellor
posíbel”, se ben logo do acto ma-
tizou á prensa que a CEOE “cola-
borará lealmente co Goberno
que saia elixido das urnas”.

APOIO DA BANCA.Este voto de con-
fianza dos empresarios vén afon-
dar nunha tendencia que xa ex-
presaran dirixentes do sector
bancario. Emilio Botín, presi-
dente do primeiro banco espa-

ñol, o Santander, manifestaba
hai algunhas semanas que “Es-

paña conta con fortalezas dende
o punto de vista financeiro e de
superávit fiscal que van permitir
pasar a desaceleración da econo-
mía dunha forma aceptábel”.
Tamén Francisco González, pre-
sidente do BBVA, sinalou na pre-
sentación dos resultados do seu
banco que a situación de España
é boa a pesar da desaceleración.
“Ninguén sabe o que vai pasar,
pero o importante é facer un bo
diagnóstico da situación xa que
non todo depende de nós”, sina-
lou o banqueiro.�

O presidente da CEOE
insinúa que Solbes
seguirá sendo ministro
de Economía e Botín
confía no sistema
actual para superar a
desaceleración

Empresarios e banca
póñense do lado do Goberno

Manuel Cao

A evolución do número de universitarios matricula-
dos en ciencia e tecnoloxía revela un descenso nos

países desenvolvidos que se manifesta nun déficit de
profesionais que vén ser cuberto polos estudantes máis
brillantes das economías emerxentes de Asia. No Reino
Unido estanse a pechar centros universitarios pola es-
casez de vocacións e o cambio de preferencias cara a es-
tudos de ciclo curto e ciencias sociais.
Seguramente, hai varias razóns que explican esta situa-
ción. Por unha banda, tende a existir unha relación en-
tre estrutura económica e tipo de estudos que se ofre-
cen nun país, o que explica que sexa nos países emer-
xentes nos que prima a cultura do esforzo e as ansias de
progreso social e individual onde contan cos mellores
estudantes que se van colocando en universidades e
multinacionais de todo o mundo. A mobilidade social e
unha economía centrada na produción e exportación
de mercadorías incentiva familias e estudantes a adqui-
riren coñecementos rapidamente aplicábeis en empre-
sas nun contexto de elevada competencia polos postos
de traballo e con inmediatas melloras no benestar indi-
vidual. En troques, nos países industrializados con es-
truturas institucionais e sociais de benestar, o sistema
educativo é un sector que cumpre funcións de forma-
ción do capital humano pero tamén crea moito em-
prego e xera actividades económicas non relacionadas
directamente coa aplicación á produción senón cos
grupos que xiran arredor do sector (profesorado, servi-
zos administrativos, comerciantes, políticos, etc) e que
levan anos marcando a axenda das continuas reformas
cunha marxe de autonomía relativa importante sobre
as necesidades do sistema económico. O feito de ser un
pear histórico do Estado de benestar determina que as
inercias e dinámicas internas se superpoñan ás sociais e
globais dando lugar a un modelo conformista, pouco
flexíbel e con alta aversión ao risco.
En España, a escolarización obrigatoria até os 16 anos é
moi recente e tamén a creación e dotación de centros
universitarios. A oferta educativa vese afectada pola glo-
balización tanto no tipo de estudos como nas liñas de
investigación mediatizadas polas empresas tanto no fi-
nanciamento como na aplicación a novos produtos e
servizos. A ciencia e a tecnoloxía están sometidas a un
frenético ritmo de cambios que require un alto nivel de
traballo, competencia e adicación, o que desincentiva
moitos estudantes e profesionais, que non atoparán en
España empresas nas que rendibilizar os seus coñece-
mentos e apenas alcanzan remuneracións que com-
pensen tan alto nivel de esixencia.
A fichaxe de científicos de países de menos desenvolve-
mento máis baratos e con boa formación é un proceso
imparábel toda vez que a desfavorábel relación
custo/beneficio individual deixa para as vocacións máis
profundas este tipo de esforzos. Por iso, a serie televisiva
Fisica ou Química aborda estes problemas con perspec-
tivas diferentes.�

A fichaxe de científicos de
países de menos
desenvolvemento máis
baratos e con boa formación
é un proceso imparábel
vista a desfavorábel relación
custo/beneficio individual”

’’

FISICA E/OU QUIMICA
’’

As mostras de confianza por
parte de destacados axentes
económicos contrastan coas
dúbidas amosadas polo prin-
cipal partido da oposición. No
sector financeiro non senta-
ron nada ben as palabras de
Eduardo Zaplana, número
catro nas listas ao Congreso
do PP por Madrid, que insi-
nuou o pasado 20 de febreiro
que algunhas entidades espa-

ñolas, sen identificar, atrave-
san dificultades económicas.
Esta tese coincide coas infor-
macións publicadas por xor-
nais estranxeiros como The
Daily Telegraph ou Financial
Times. 
Juan Ramón Quintás, presi-
dente da Confederación Es-
pañola de Caixas de Aforros,
negou estas afirmacións e afir-
mou que non entende “a que

vén o nivel de intoxicación de-
liberado, de onde vén nin que
persegue, pero se pasase algo
nalgunha caixa eu debería sa-
belo e de momento non é así”.
Quintás recoñeceu que as en-
tidades contan con menos re-
cursos ao pecharse os merca-
dos internacionais tras a crise
financeira estadounidense, co
cal “se moderará a expansión
do crédito”. �

Dificultades no sector bancario?

Emilio Botínsaúda a José Luis Rodríguez Zapaterodurante un encontro en Sevilla

no 2005. MARCELO DEL POZO/REUTERS

’’España conta con fortalezas
dende o punto de vista
financeiro e de superávit
fiscal que van permitir pasar
a desaceleración da
economía dunha forma
aceptábel”

[Emilio Botín]
Presidente do Banco Santander
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ECONOMÍA.20. A CIG rexeita o convenio colectivo de Citroën. As razóns son a flexibilidade

horaria e reducións salariais para os futuros traballadores eventuais, que se-

gundo o sindicato nacionalista, constitúen un colectivo que xa fixo moitos sacrifi-

cios. SITC, UGT e CCOO, ratificaron hoxe un acordo que creará 1.200 postos de tra-

ballo fixos en catro anos e un aumento salarial de 120 euros, máis o 3% para este

ano e o IPC previsto (que adoita ser o 2%) máis medio punto para os seguintes.�

que o obxectivo inicial é acadar
un capital social de 100 millóns
de euros, ampliábeis en fun-
ción dos proxectos que im-
pulse a sociedade. 

MARCA DE CALIDADE. Os sectores
prioritarios serán aqueles que
xeren un alto valor engadido
para a economía galega. Na
presentación de Crecentia, Ma-
nuel Xove fixo mención á bio-
tecnoloxía, ás tecnoloxías da in-
formación e a comunicación, á
nanotecnoloxía ou aquelas in-
fraestruturas “que sexan motor
de desenvolvemento” para a
comunidade. O presidente da
nova entidade de apoio a em-
presas deixou aberta as posibi-
lidades de inversión ao sinalar
que “Crecentia tamén partici-
pará na expansión de empresas
galegas “que queiran crecer ou
na súa internacionalización”.
O investimento nos proxectos
non será superior ao 25 por
cento do total das sociedades

Xurxo González
Cando a finais de setembro de
2006 Manuel Xove vendeu a
súa parte de Fadesa, a constru-
tora que representaba o seu
éxito como empresario, desa-
touse a preocupación por
como lle podía afectar a mar-
cha do emprendedor galego e a
entrada de capital foráneo ao
noso tecido industrial e empre-
sarial. Desde aquela data, o go-
berno galego mantivo o inte-
rese porque as grandes plusva-
lías obtidas naquela operación
permanecesen no país.
O empresario galego non se dei-
xou seducir rapidamente polos
proxectos que lle presentaron
Presidencia e a Consellería de
Innovación e Industria da
Xunta. Para xestionar o capital
obtido coa venda da súa cons-
trutora e da participación que
mantiña en Unión Fenosa
(preto de 2.800 millóns de euros
en total) creou Inveravante, o
holding que agrupa as súas ope-

racións financeiras e industriais.
A mediados do pasado fe-
breiro, Xove convertíase na ca-
beza visíbel de Crecentia Gali-
cia, unha sociedade de investi-
mento que conta coa participa-
ción da Administración auto-
nómica, Caixa Galicia, Caixa-
nova e Banco Pastor. Esta enti-
dade naceu cun compromiso
mínimo de investimento de 40
millóns de euros, que serán de-
sembolsados a partes iguais
por Xove (que exercerá a presi-
dencia) e as entidades financei-
ras. O presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño, sinalou

en que participe, do mesmo
modo que tampouco destinará
a un só proxecto máis do 25 por
cento do capital da entidade.
Xove destacou que Crecentia
“non nace como unha socie-
dade de capital risco, senón
como algo máis”. Touriño afir-
mou que a sociedade “actuará
como unha marca de calidade,
un selo de excelencia para os
proxectos que reciban o seu
apoio”. Ademais explicou que a
grande diferencia entre o Insti-
tuto Galego de Promoción Eco-
nómica (Igape), Xesgalicia e

Crecentia e que esta última
“está totalmente protagoni-
zada pola iniciativa privada”.

CONSTRUCIÓN E AGROALIMENTARIO.En
paralelo a Crecentia, Xove está
a realizar investimentos en Ga-
liza coas plusvalías obtidas pola
venda de Fadesa. Os máis des-
tacados son o centro comercial
Marineda Plaza, no concello de
Arteixo, e a compra da bodega
ourensá Pazo de Monterrei.
Marineda Plaza abrirá en 2010
e será unha das superficies co-
merciais máis importantes de
Europa, que custará arredor de
400 millóns de euros.
Pazo de Monterrei custou algo
máis de catro millóns de euros
e pasa a integrarse en Avantese-
lecta, a división de Inveravante
que aglutina investimentos nos
sectores agroalimentarios e ho-
teleiros e que conta con bode-
gas en Galicia, Castela e León,
Castela A Mancha, A Rioxa e
Andalucía. �

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

’’Os sectores prioritarios serán
aqueles que xeren un alto
valor engadido como
biotecnoloxía, ás tecnoloxías
da información e a
comunicación, á
nanotecnoloxía”

Xosé L. Méndez presidente de Caixa Galicia , Xosé Mª Arias presidente do Banco Pastor , X.M.  FernándezAntonio conselleiro de Economía, Emilio P. Touriñopresidente da Xunta , Manuel Xovepresidente de Ivera-

vante ,  Xulio Fernández Gaioso presidente de Caixanova e  Xavier Rieravipresidente da Fundación Galega para a Sociedade do Coñecemento, na presentación da sociedade de investimento 'Crecentia Galicia'.  OTTO/AGN

Constelación Crecentia

’’Touriño afirmou
que a sociedade 'actuará
como unha marca de
calidade, un selo de
excelencia para os proxectos
que reciban o seu apoio'”

Manuel Xove lidera a sociedade, co apoio de Touriño e Caixa Galicia 

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL
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Manuel Xove non parece ter
problemas para conseguir so-
cios para os seus proxectos. Moi
ao contrario, numerosos preten-
dentes tratan de beneficiarse da
aura de triunfador que irradia o
empresario coruñés. En Galiza,
ademais de diversificar os secto-
res nos que realizou investimen-
tos, tamén elixiu variados com-
pañeiros de viaxe. En Gaelsa, de-
dicada á promoción da enerxía
renovábel, conta con socios
como Xosé Manuel Cortizo, pre-
sidente de Aluminios Cortizo,
Epifanio Campo, de Nueva Ce-
rámica Campo, Manuel Añón,
de Hierros Añón e Xacobe Cou-
ceiro, conselleiro delegado da
construtora Alcuba. 
Para a construción do centro co-
mercial Marineda Plaza está
asociado con Xosé Collazo, o co-
ñecido construtor e empresario
do xogo propietario do holding
Comar, e con Xosé Souto, presi-
dente do Grupo Tecam, dedi-
cado á aprovisionamento de
mobiliario. Ademais, a finais do
ano pasado, Xove entrou no ne-
gocio da televisión dixital terres-
tre, ao subscribir un 15% de Me-
dios Audiovisuales Gallegos S.L.,
compañía que desenvolverá o
canal autonómico do grupo La
Voz de Galicia. Nesta compañía
entrou tamén a Corporación
Caixa Galicia cunha participa-
ción do 18%. 

Manuel Xove mantén así nas
súas operacións en Galiza un
claro posicionamento estraté-
xico na cidade de A Coruña (to-
dos os socios anteriormente lis-
tados manteñen a sé das súas
empresas, moitas delas con
gran proxección fóra da Comu-
nidade, nesta capital ou na súa
área de influencia  -Culleredo,
Arteixo, Padrón, Laracha-) e o
contacto con vellos colaborado-
res en operacións de éxito,
como por exemplo con Xosé
Collazo. Fadesa e Comar partici-
paron ao 50 por cento a conce-
sionaria do Casino de Aranjuez,
xa que as condicións para insta-
lar a sala de xogo esixían levantar
un complexo con hotel e 3.000
vivendas. Ao remate da obra, e
xa vendidas estas propiedades,
Collazo mercou a parte de Xove
na concesionaria.�

O holding coruñés

A capacidade financeira de
Manuel Xove quedou con-
trastada coa súa entrada no
accionariado do BBVA. En
xullo de 2007 compraba
preto do 5% do segundo
banco español, co cal se con-
vertía no seu máximo accio-
nista. Segundo o empresario,
este investimento está for-
mulado como permanente,
sen vocación de intervir na
xestión (de feito, non está
presente no Consello) e ten
como obxectivo aproveitar as
posibilidades de creación de
valor do banco a longo prazo.

O custo da operación foi de
en torno aos 3.200 millóns de
euros. 
A finais do mes pasado en-
traba tamén en Iberia cun in-
vestimento de case catro mi-
llóns de euros. A carteira de
valores de Xove está diversifi-
cada. Empresas destacadas
nas que o galego mantén
participación son Gamesa
(dedicada á produción de
compoñentes para a obten-
ción de enerxías renovábeis),
Telefónica, Banco Pastor,
Banco Santander, Iberdrola e
Repsol YPF.�

No BBVA
sen entrar no Consello

Manuel Xovepresidente de Iveravante , X.M.  FernándezAntonio conselleiro de Economía,  Emilio P. Touriñopresidente da

Xunta  e Xavier Rieravipresidente da Fundación para a Sociedade do Coñecemento na presentación de 'Crecentia Galicia'. OTTO/AGN

’’Xove entrou no negocio
da televisión dixital
terrestre, ao subscribir un
15% de Medios
Audiovisuales Gallegos S.L.,
compañía que desenvolverá
o canal autonómico do
grupo La Voz de Galicia”

Os sindicatos agrarios denuncian especulación no prezo do leite. Unións

Agrarias, Sindicato Labrego Galego e Xóvenes Agricultores denunciaron unha

baixada de seis céntimos de euro en orixe por parte de tres empresas e que

afecta ao 30 por cento dos gandeiros. Afirman que este descenso non repercu-

tirá no consumidor final, senón que se trata dunha manobra de especulación

cas marxes de beneficio das empresas.�
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sexo colectivo de que esta se-
lección puidese ter un voo
constante porque así, moitos
dos que vibraban na tribuna
poderían facelo en breve
dende o terreo de xogo. As se-
leccións galegas son sinónimo
de identidade, pero cada vez
máis tamén o son de futuro
deportivo. 
A secuencia foi moi seme-
llante á do fútbol-11 hai dous
meses en Vigo. Un escenario
afeito ao cemento cúbrese de
afeccionados grazas a unha
selección galega. Cunha dife-
renza dentro dun ámbito se-
mellante. O choque ante Ca-
merún (1-1) en Balaídos foi o
eixe dunha xornada que ta-
mén incluíu partidos das se-
leccións sub-16, sub-18 tanto
masculinas como femininas.
Os problemas organizativos
impediron algo así en Ferrol,
pero a vontade de involucrar
os deportistas de base foi a
mesma. Cun resultado igual
de positivo. 
A Malata acolleu moitos afec-
cionados clásicos, reivindicati-
vos membros de Siareiros Ga-
legos e tamén unha animada
colonia uruguaia. Pero o peso
do “ambientazo” veu da man
do mozos chegados en bus
dende todas as esquinas do
país e que en moitos casos
acompañaban as cores bran-
quiazuis co chándal do seu
club. Todas as entidades do
fútbol sala galego fixeron acto
de presenza en Ferrol, creando
unha atmosfera máxica de
longo percorrido. A participa-
ción destes deportistas de base
nunha festa masiva de carácter
internacional serve para obter
un resultado inmediato: a de
converter a selección galega
nun obxectivo para todos
aqueles que empezan a practi-
car determinado deporte. A ca-
miseta da chuvia instálase así
como soño para centos de ra-
paces xa dende que disputan
os seus primeiros partidos me-
dianamente serios. Posibel-
mente, o desexo destes xoga-
dores de poder competir ofi-
cialmente coa súa selección de
sempre será co tempo unha
consecuencia até lóxica.�

liza goleou a Uruguai por 6-1.
E se algo quedou claro á con-
clusión do encontro foi o de-
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DE TODO.

Rodri Suárez
Poucos metros separan o pavi-
llón ferrolán da Malata do es-
tadio do mesmo nome. Neste
último, e malia o bo momento
histórico que atravesa un Rá-
cing que loita no mesmo eido
profesional que clásicos da
elite como o Celta ou a Real
Sociedade, case nunca supe-
ran o número de 3.000 as per-
soas que acoden aos partidos.
Pero até un milleiro máis pre-
sentáronse no pavillón o ven-
res, 29 de febreiro, para ver un
encontro do irmán pequeno
do fútbol. A razón é ben sim-

ple: xogaba a selección galega.
A de fútbol sala, que debutaba.
Fíxoo ante unha multitude

nova, pola idade da meirande
parte dos seareiros e tamén
polo inédito da cita, onde Ga-
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DEBÚ DA SELECCIÓN DE FÚTBOL SALA

A canteira encheu
as bancadas
da Malata no 6-1
contra Uruguai

Plantel inicial da Selección Galega de Fútbol-sala no partido contra Uruguai en Ferrol A.G.N.

Catro mil gorxas
animan a Galiza

Sorprendentemente, a idea

dunha selección oficial no fút-

bol sala atopou xa certo apoio

dentro do actual combinado

galego. Bruno García e Xavier

Pardeiro foron os seus adestra-

dores. “Isto hai que repetilo”,

dixo o primeiro na mesma pista

ferrolá tras un encontro que le-

vantou paixóns nas bancadas e

nos protagonistas. 

A selección uruguaia de fútbol

sala chegou a Galiza para re-

petir como rival nun debú, ao

estilo do histórico partido en

San Lázaro de 2005. Xogou na

Malata, o mesmo pavillón no

que os seus compatriotas da

selección de básquet disputa-

ron cinco encontros no Mun-

dial do 1986. Entregouse a

fondo, incluso con excesos de

dureza, pero caeu con clari-

dade ante os locais. O ouren-

sán Óscar Vivian inaugurou a

conta histórica do combinado

branquiazul pero foi Pana –do

Parrulo– a estrela do partido,

con tres tantos. Manu e Pola,

do Lobelle, completaron a go-

leada, moi similar á que conse-

guira unha semana antes a se-

lección estatal en Burela ante

o mesmo adversario (6-0). Só

un gol en contra desmereceu a

actuación dos galegos res-

pecto á dos campións do

mundo. Porén, a comparación

non é completa sen ter en

conta o poder de convocatoria

na bancada, onde Galiza mul-

tiplicou por catro a España. �

Xogadores e adestradores
apostan pola oficialidade

Vigo saberá se ten Universiada o
11 de marzo. O Concello de Vigo

presentou oficialmente a súa candi-

datura a acoller a Universiada no

2013. O 11 de marzo coñecerase se a

escollida para organizar este evento

deportivo é a cidade galega ou Mur-

cia. Na presentación en Madrid do

pasado 4 de marzo estiveron repre-

sentantes políticos municipais e o rei-

tor da Universidade de Vigo. Na

imaxe, o concelleiro de Deportes, Xa-

bier Alonso, porta as camisetas pro-

mocionais da candidatura.�
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O fútbol sala é un deporte con
boa saúde no país. Tamén con
tradición. Introduciuse a finais
da década do 1970 na práctica
escolar (onde en moitos lugares
segue a recibir o nome de fut-
bito)e entrou na elite na década
seguinte na Coruña. Na cidade
herculina xogábase unha im-
portante liga local centralizada
no pavillón do Salesianos e, so-
bre todo, triunfaba o Chaston,
varias veces campión de Liga e
Copa. Patrocinado por unha co-
ñecida discoteca, naquel
equipo xogaba un ex deporti-
vista como Vituco ou un dos pri-

DEPORTES.23.ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

meiros brasileiros que cruzaron
o Atlántico para practicaren este
deporte: Denis. Eran os tempos
en que o fútbol sala era anun-
ciado na radio como “el deporte
de moda” baixo o mecenado do
xornalista deportivo José María
García. Tamén eran anos de di-

visión organizativa, aínda non
totalmente superados. Había
unha competición –a máis im-
portante– baixo unha federa-
ción independente do fútbol e
outra baixo a xestión da RFEF.
Agora a situación é a inversa e a
federación propia do fútbol sala
encárgase unicamente das cate-
gorías baixas. Pero do enfronta-
mento aberto pasouse a certa
colaboración, como ocorreu co
partido de Galiza.
Despois do Chaston, os grandes
éxitos chegaron con motor. O
Azkar de Lugo e o Autos Lobelle
de Santiago saben o que é gañar

Copa e Recopa e seguen a ser re-
ferentes no panorama estatal.
Por detrás, sobrevive no máis
alto un digno Leis e loitan por
volver arriba Burela, Ferrol, Ou-
rense ou Fene. 
Tamén as mulleres teñen o seu
oco tradicional no fútbol sala
galego. Non puideron debutar
ao mesmo tempo que os homes
pero dende a Xunta aseguran
que non tardará a súa aparición.
As razóns deste déficit atópanse
na imposibilidade para encon-
trar un rival e tamén nos proble-
mas de licenzas por culpa da
duplicidade de federacións.

Pero cedo chegará o seu día.
Mentres, o bastión chámase
Ponte Ourense, único represen-
tante galego na máxima catego-
ría, onde é o equipo revelación e
asinou unha espléndida Copa
do Rei. O seu horizonte lembra
os anos de gloria do Sal Lence
coruñés e semella emparellado
a nivel xeral cos destinos de fu-
turo que ten abertos o fútbol-11
feminino, que mantén unha si-
lenciosa loita co que se xoga
baixo teito para quedar coa ex-
clusividade das rapazas, que en
moitos casos aínda combinan
as dúas actividades.�

Boa saúde para o balón pequeno

Echávarri e Paz, sétimos no mundial de vela, clase Tornado.A embarca-

ción formada polos galegos Fernando Echavarri e Antón Paz (na imaxe) termi-

nou na sétima posición no Mundial da clase Tornado que se disputou en Taka-

puna, no Golfo Inner Hauraki (Nova Celandia), onde o exceso de vento impe-

diu a competición na última xornada. Echávarri e Paz non puideron acadar o

seu cuarto título mundial. Máis información en www.anosaterra.com.�

O fútbol sala introducíuse
a finais dos setenta nas
escolas e entrou na elite
na década seguinte”

’’
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suxeito pasivo, convértese en
tema recorrente, tanto da
pintura como da escultura:
dende tótem da fecundidade
na prehistoria até as deusas
mitolóxicas, de todas as mi-
toloxías, dende a exipcia, pa-
sando pola grecorromana,
até a imaxinaría católica: vir-
xes, santas... Tamén damas,
raíñas, mulleres reais e mu-
lleres fatais. Sempre vivindo
cambios estilísticos, dende
logo: non é o mesmo unha re-
presentación feminina da
Antiga Grecia cá Madonna de
Por Lligat, de Dalí.
CCaall  ppuuiiddoo  sseerr  oo  mmoommeennttoo  ddee
iinnfflleexxiióónn  eenn  qquuee  aass  mmuulllleerreess
iirrrroommppeenn  nnaa  aarrttee  ccoonn  vvoozz
pprrooppiiaa??
Se cadra nas vangardas, pese
a ese contido de absoluta
modernidade, podemos ato-
par nomes de muller, pero
dende unha formulación moi
exclusivista: eran poucas, pe-
ro cun carácter moi forte. So-
bre todo no surrealismo, pero
tamén no fauvismo, e mesmo
na Bauhaus Atopamos aquí a
Maruxa Mallo, Dora Maar,
Frida Khalo, Tamara de Lem-
picka...
QQuuee  aaccoonntteeccee  ccaannddoo  aass  mmuu--
lllleerreess  ssoonn  áá  vveezz  ssuuxxeeiittoo  ee  oobb--

xxeeccttoo  ddaa  ccrreeaacciióónn??  PPoorr  eexxeemm--
pplloo,,  ooss  aauuttoorrrreettrraattooss  ssoonn  uunn--
hhaa  ccoonnssttaannttee  ((FFrriiddaa  KKhhaalloo,,
MMaarruuxxaa  MMaalllloo......))
Pasa como cando unha mu-
ller escribe a súa autobiogra-
fía: cando se pinta a si mesma,
está condicionada tamén pola
experiencia previa. No caso de
Frida Kahlo, ela amosa toda a
súa dor, física e psíquica, é un-
ha auténtica exhibicionista.
Non só percibimos o seu sufri-
mento corpóreo, polo acci-
dente que a marcou, senón ta-
mén a súa relación tormento-
sa con Diego Rivera. Esa ima-
xe de si mesma é absoluta-
mente subxectiva.
CCaalleess  ssoonn  ooss  mmoommeennttooss  ddee
mmááxxiimmaa  ttrraannssggrreessiióónn??
Dos 70 en diante, as mulleres
que saen das Escolas de Belas
Artes comezan a experimen-
tar por camiños menos transi-
tados: o body art, a fotogra-
fía... Cabe sinalar que, cando
irrompe a arte feminista, fa-
louse de “arte de mulleres”,
marcada por un determinis-
mo biolóxico: hormonas,
menstruación, maternidade...
Está claro que pintamos den-
de a vivencia, dende a expe-
riencia, pero non se trata de
falar só dunha arte “de mulle-
res”. Na historia da arte hai
achegas masculinas e femini-
nas, e o único criterio debería
ser o da calidade. É importan-
te tamén que as mulleres non
só irrompen no campo da cre-
ación artística, senón tamén
no da xestión: hai comisarias,
galeristas, directoras de muse-
os... Mais, podería parecer
que isto, co tempo, se traduci-
ría en maior presenza das cre-
adoras, pero se atendemos ás
cifras de eventos como a Bie-
nal de Venecia ou a Docu-
menta de Kassel, non chega a
un 20 % a representatividade
das mulleres na arte. Mesmo
sendo mulleres quen están
nos organismos de xes-
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Lara Rozados
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

C elebramos un 8 de
marzo máis, día da
Muller Traballado-
ra, pero “os libros

de historia da arte seguen a es-
quecer ás mulleres”, afirma
Ana Pereira Morales, doutora
en Historia da Arte  que está a
impartir un ciclo de conferen-
cias na sede da Fundación
Caixa Galicia en Compostela,
sobre a relación entre mulle-
res, arte e sociedade. As mulle-
res pasaron de obxecto da mi-
rada dos artistas varóns, musa
e modelo, a suxeitos activos da
arte. Ana Pereira falou con-
nosco sobre como a historia
da arte lle negou o acceso ás
mulleres e de como hoxe van
gañando ese espazo.
CCaall  ffooii  aa  ssiittuuaacciióónn  ddaass  mmuullllee--
rreess  nnaa  aarrttee  aattéé  oo  ssééccuulloo  XXXX??
En ningún libro de historia, de
arte, de música ou de literatu-
ra foron tidas en conta. Pero
unha serie de estudos críticos,
particularmente a partir dos
60 e dos 70, e sobre todo an-
glosaxóns, comezaron a es-
merarse por renovar todo isto.
As poucas mulleres que con-
seguiron ser artistas profesio-
nais, xa non falo dunha moza
que pintase por afección na
súa casa, foron obviadas. Con
todo, xa en Grecia, Plinio facía
referencia a seis mulleres ar-
tistas. Na Idade Media, a mon-
xa catalá Eude fixo unha serie
de miniaturas para o Beato da
Catedral de Xirona, e arredor
do século XII houbo unha pre-
senza importante de mulleres
artistas, sobre todo cando
contaban cunha familia privi-
lexiada: é o caso, xa no Rena-
cemento, de Lavinia Fontana
(filla de Próspero Fontana), as
fillas de Tiziano e Tintoretto
(Marietta Robusti)... Logo
houbo certa presenza de pin-
toras no Neoclasicismo, e de

moitas pintoras de paisaxes
no Romanticismo. Hai casos,
como o de Camille Claudel,
que, desgrazadamente, foi
máis coñecida pola súa propia
traxedia persoal ou pola súa
relación tempestuosa con Au-
guste  Rodin, ca pola súa obra
escultórica.
DDáássee  oo  ccaassoo,,  ccoommoo  nnaa  lliitteerraattuu--
rraa,,  ddee  qquuee  aass  mmuulllleerreess  rreeccoo--
rrrreenn  áá  aaxxuuddaa  dduunn  hhoommee,,  oouu
mmeessmmoo  dduunnhhaa  iiddeennttiiddaaddee
mmaassccuulliinnaa  oouu  uunn  ppsseeuuddóónnii--
mmoo,,  ppaarraa  ppooddeerreenn  ffaacceerr  aa  ssúúaa
oobbrraa  vviissííbbeell??
Hai moitas parellas de creado-
res e creadoras onde elas fo-
ron eclipsadas: a propia Cami-
lle Claudel, Lee Krasner, a mu-
ller de Jackson Pollock... e
mesmo Frida Kahlo, detrás da
figura de Diego Rivera. Pero
por outra banda, deuse o caso
de moitas mulleres, sobre to-
do no Renacemento, que en-
traron no mundo da arte da
man dun home, polo xeral o
pai, irmán ou marido. É o caso
de Sonia Delaunay (xa no sé-
culo XX), a muller de Robert
Delaunay. Por outra banda,
non aconteceu tanto na pin-
tura como na literatura que as
mulleres tivesen que ocultar a
súa identidade. Eran situa-

cións moi diferentes: para es-
cribir só precisas roubarlle un
pouco de tempo ao sono e un
papel, pero para pintar preci-
sas cartos para mercar lenzos,
pinceis e materiais, un estu-
dio, modelos que queiran po-
sar... O acceso a este mundo
era moito máis hermético. Os
obstáculos eran grandes:
prohibíase o acceso ás Escolas
de Belas Artes, traballábase no
entorno familiar... Para cando
as mulleres puideron difundir
a súa obra xa a asinaban elas.
AA  pprriimmeeiirraa  ccrreeaacciióónn  ddaass  mmuu--
lllleerreess  aarrttiissttaass  rreessttrríínnxxeessee  aaoo
áámmbbiittoo  ddoo  pprriivvaaddoo,,  ddoo  ddoo--
mmééssttiiccoo??
Nun principio si, porque é ao
que teñen acceso: no seu ám-
bito íntimo atopan modelos
que non cobran. Pero houbo
mulleres que tiveron gran pro-
xección como retratistas nas
cortes europeas: é o caso de
Sofonisba Anguissola, orixinal
de Lombardía e maior de seis
irmás. Foi unha afamada pin-
tora na corte de Felipe II. Che-
gou a ser pintora remunerada
da corte grazas á mediación
do Duque de Alba. Moitas re-
corren tamén a temas relixio-
sos femininos, a personaxes
bíblicos como Judit, Salomé...
(a Judit que decapita a Holo-
fernes, de Artemisia Gentiles-
chi), case todas mártires. Hai
unha búsqueda de identida-
des, de referentes.
DDuurraannttee  mmooiittoo  tteemmppoo,,  aass
mmuulllleerreess  nnoonn  ffoorroonn  ttaannttoo
pprroodduuttoorraass  ddee  aarrttee  ccoommoo  oobb--
xxeeccttoo  ddaa  mmiirraaddaa  ddooss  aarrttiissttaass..
FFáálleennooss  ddiissttoo..
Precisamente, comecei o cur-
so cunha conferencia titulada
Longo período de ausencias
creativas... A muller, durante
moito tempo, estivo presente
na arte como modelo, non
como creadora. É moi para-
doxal: mentres ten unha pre-
senza nula como suxeito acti-
vo, tena intensísima como

Ana Pereira

‘A muller sempre foi tema
da pintura pero poucas veces pintora’

>>>

’’As poucas mulleres
que conseguiron
ser artistas profesionais
foron logo ignoradas
polos libros de historia”

’’Non chega a un 20 %
a representatividade
das mulleres na arte.
Mesmo sendo mulleres
quen están nos organismos
de xestión, seguen
a reproducirse os roles”
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tión, seguen a reprodu-
cirse os roles.
AAíínnddaa  éé  ddiiffíícciill  ppaarraa  aass  mmuullllee--
rreess  ddeeddiiccaarrssee  pprrooffeessiioonnaall--
mmeennttee  áá  aarrttee??
Se vivir da arte é difícil, se es
muller é practicamente im-
posíbel. A arte como afección
sempre existiu, mesmo se va-
loraba como adorno da “se-
ñorita burguesa” (tiñan que
saber un algo de piano, outro
pouco de francés e saber de-
buxar). Pero cando esta afec-
ción se convertía en profe-
sión, tiña un efecto búme-
rang, mesmo se ten falado de
que a muller artista “facía fu-
xir aos homes”.
CCoommoo  éé  aa  pprroodduucciióónn  ddaass  mmuu--
lllleerreess  aarrttiissttaass  aa  ddííaa  ddee  hhooxxee??
QQuuee  tteenn  qquuee  vveerr  nniissoo  aa  hhiibbrrii--
ddaacciióónn  ddee  xxéénneerrooss  ee  ddiisscciippllii--
nnaass,,  aa  rruuppttuurraa  ddee  ffrroonntteeiirraass
((ppeerrffoorrmmaannccee,,  ffoottooggrraaffííaa,,  nnoo--
vvaass  tteeccnnoollooxxííaass......))??
Agora xa non existe diferen-
ciación entre soportes, hai un-
ha enorme interrelación entre
eles. E se cadra, aínda que non
teño cifras, posibelmente sexa
máis intensa a presenza das
mulleres nestes ámbitos non
convencionais.
RReessuullttaa  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  iinnttee--
rreessaannttee  aa  pprreeffeerreenncciiaa  ppoollaa  aarrttee
ddee  aacccciióónn  oouu  iinntteerrvveenncciióónn,,  oo
ttrraabbaalllloo  ccoo  pprrooppiioo  ccoorrppoo......  UUnn
xxeeiittoo  ddee  ddeeccoonnssttrruuíírr  aa  iimmaaxxee
ccrreeaaddaa  dduurraannttee  ssééccuullooss,,  ddaa
mmuulllleerr  ccoommoo  oobbxxeeccttoo  ddaa  aarrttee??
Lembro a Ana Mendieta, que
corta a barba dun compañei-
ro para pegala na cara propia
[obras desta artista cubana fo-
ron expostas na mostra do
CGAC, A batalla dos xéneros
ou a artistas que chegan a so-
meterse a operacións cirúrxi-
cas para denunciaren o canon
de beleza imperante, e docu-
mentan o proceso con foto-
grafía. Quérese romper co rol
estabelecido, non pecharse
non só no politicamente co-
rrecto, senón no esteticamen-
te correcto. De aí as interven-
cións sobre o propio corpo.
PPoorr  úúllttiimmoo,,  qquuee  rreeppeerrccuussiióónn
tteenn  aa  hhiissttoorriiaa  ddaa  aarrttee  ddaass  mmuu--
lllleerreess  nnooss  lliibbrrooss  ddee  hhiissttoorriiaa,,  nnoo
mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo......??
O papel que socialmente se
lles atribuía ás mulleres impe-
díalles acceder á visibilidade,
pero houbo mulleres que, así
e todo, conseguiron destacar
como artistas. Con todo, a his-
toria está escrita por homes.
Mesmo en libros editados no
2007 non se nomea a Camille
Claudel.�
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Unha ollada ás necrolóxicas
publicadas co gallo da recente
morte do escritor Alain Robbe-
Grillet abonda para constatar a
desalentadora confusión esté-
tica e artística que domina a
nosa mediatizada sociedade
de consumo. Non se trata só
dos tópicos xornalísticos que
distorsionan grotescamente a
visión que se lle transmite ao
público sobre a creación litera-
ria. Resulta absurdo, por
exemplo, dicir que un escritor
pasou á historia da literatura
por “romper cos códigos im-
perantes na súa época”, xa que
o certo é que a crónica de todas
as artes está tecida precisa-
mente con esas rupturas
–máis ou menos contunden-
tes– coas regras do pasado, co-
as achegas que nos permiten
ler a realidade dun xeito distin-
to –máis inclusivo– do que em-
pregaron aqueles que nos pre-
cederon. Mais non me refiro
nesta ocasión a eses equívocos
que simplifican até o ridículo o
complexo concepto de expe-
riencia estética, senón a algo
máis sutil que delata unha do-
enza de maior calado. 
Aludo ao feito de que sobre a
meirande parte das recensións
da obra de Robbe-Grillet ás que
tiven acceso –coa previsíbel ex-
cepción das publicadas na
prensa francesa– pairaba un
ton paternalista que insinuaba
un certo grao de desprezo cara
á súa obra, cara ao seu proxecto
artístico. Un proxecto artístico
–indicábasenos lenemente–
pretensioso, ampuloso e vou-
go. Un falido divertimento inte-
lectual consistente en contradi-
cir gratuitamente os recursos
da narrativa do século XIX, en
desdeñar a trama e a acción.
Un produto dunha época de-
sorientada en que unha certa
rebeldía xuvenil adquiría a for-
ma de pedante reescritura da
tradición. Xa que logo, abocado
ao fracaso. Robbe-Grillet, coma
o resto dos integrantes do nou-
veu roman, conseguiu certo
prestixio só grazas ao apoio de
personaxes como Barthes ou
Bataille. Ao dicir –ou mellor, ao
suxerir– destes comentaristas, o
nouveau romanpodería resu-
mirse nun breve e disparatado
episodio de inconformismo
trasnoitado que non deixou
obras relevantes sobre as que

pague a pena retornar e cuxo
interese actual e puramente so-
ciolóxico.
Refutar toda esta manchea de
simplezas resulta doado para
calquera mediano coñecedor
da literatura do século XX. Po-
deríase comezar por desen-
mascarar o nesgado concepto
de tradición que manexan es-
tes argumentos para falar da fi-
liación que os autores do nou-
veau roman mantiñan con
Beckett, que á súa vez os em-
parentaba con Joyce, Virginia
Woolf ou Kafka e, a través des-
tes, con Flaubert, Henry James
ou Baudelaire, é dicir, coas rai-
ceiras do movemento moder-
no. Ou chamar a atención so-
bre a superficialidade que ma-
nifesta aseverar que as súas
novelas “ignoran a trama e a
acción”. Ou, xa postos a ser es-
puriamente democráticos, po-
deriamos lembrar as avultadas
cifras de vendas das novelas de
Robbe-Grillet no seu tempo,
sumas coidadosamente ocul-
tadas nestes comentarios.
Mais non se trata nestas liñas de
realizar a apoloxía da obra de
Robbe-Grillet –que xa se defen-
de moi ben ela soa– senón de si-

nalar o extraordinario parecido
que estes apuntamentos teñen,
en forma e en carácter, co dis-
curso populista do antiintelec-
tualismo estadounidense.
Mesmo o tufo francófobo imí-
tase moi ben co dun diario con-
servador de Washington. O sor-
prendente –aínda que cada vez
menos– é que os principais me-
dios de comunicación europe-
os adopten unha perspectiva
que deserta da posibilidade
dunha creación artística de al-
tura nunha era de devastadora
trivialización das linguaxes. Na
súa última novela Diario de un
mal año(trad. castelá, Monda-
dori), J. M. Coetzee trata o pro-
blema do lugar da palabra ins-
truída na sociedade do século
XXIe a resposta é desconsolado-
ra: hai que armarse dun valor
case suicida para manter un
pensamento intelectualmente
complexo e elaborado, para
soster un discurso reflexivo e ra-
cionalmente crítico no seo
dunha sociedade abafada polo
ruído da banalidade. Mesmo
resulta imprudente facelo. 
Os principais construtores da
democracia moderna –de
Tocqueville a Weber, pasando
polos teóricos marxistas– eran
moi conscientes da ameaza do
populismo e por esa razón
propuñan a existencia dunha
elite meritocrática que forne-
cese de líderes a comunidade.
No complicado proceso de
construción das sociedades
modernas, a alianza histórica
entre aristocracia e Igrexa sería

reemprazada pola coalición
entre esa meritocracia e unha
Universidade liberada da reli-
xión. Esta asociación constitui-
ría o espazo simbólico que ve-
laría polo mantemento dunha
cultura substitutiva do cristia-
nismo como esteo da civiliza-
ción occidental, secular mais
respectuoso coa tradición,
alerta ante os excesos da de-
magoxia e da corrupción en
que puidese incorrer a clase
gobernante, vixiante ante a
formación de oligarquías. 
Este patrón foi impoñéndose a
partir da Revolución Francesa
e, con múltiples matices, fun-
cionou de maneira máis ou
menos satisfactoria. Mais, na
actualidade, todo ese sofistica-
do deseño que articulaba de-
mocracia e alta cultura ameaza
con esboroarse debido á falaz
identificación entre democra-
cia e mercado. O escritor David
Foster Wallace sinalaba nun ar-
tigo publicado hai un par de
anos no Atlantic Monthly de
Boston que o renovado ataque
neoconservador basea a súa es-
tratexia en suplantar o concep-
to de “interese público” polo
máis ambiguo de “o que lle in-

teresa ao público”. Neste cínico
exercicio de antielitismo mal
entendido, todo queda supedi-
tado ás leis da oferta e a deman-
da, o que inevitabelmente nos
leva –no mundo da cultura e
das ideas– á tiranía do enter-
tainment. 
Porque o entretemento –e,
non nos enganemos, aí está a
clave do conflito– é un celmo-
sísimo negocio. E a linguaxe do
entretemento –a linguaxe pu-
blicitaria, non por casualidade
elevada ao rango de summum
estético por certas instancias–
opera apelando ás emocións,
ao visceral e mesmo aos baixos
instintos máis aberrantes e
non instalándose na dúbida
metódica, na observación
ponderada, na reflexión críti-
ca. A perentoria necesidade de
crear un estímulo constante
que manteña distraído o con-
sumidor só pode manobrar
eficazmente baixo o modelo
funcional da explotación téc-
nica. Deixarei á imaxinación
do lector a tarefa de prefigurar
os monstruosos perigos de
mesturar entretemento e polí-
tica, mais é preciso advertir
que os riscos de confundir en-
tretemento e cultura ameazan
con debilitar non só o refina-
mento da creación artística e
do pensamento, senón a pro-
pia existencia, transformada
nun vulgar pasatempo. 
Goethe declaráballe ao seu pre-
zado Eckermann que a xente
non se decata do extraordina-
riamente difícil que resulta o ac-
to de ler. Mais esa ardua dificul-
tade pode converterse nun pri-
vilexio cando o diálogo entre
obra e lector orixina esa fonda
experiencia que permite deitar
luz sobre o invisíbel. Se renun-
ciamos a transitar novos cami-
ños ou se reducimos ese ricaz
coloquio a un mero tráfico co-
mercial a conversa ficará aboli-
da. E será entón cando gozare-
mos desa aterradora e esper-
péntica liberdade de escolla
que nos describe Gonçalo M.
Tavares no seu libro O Senhor
Brecht(Caminho): “Era uma
livraria que vendia um único
livro. Havia 100 mil exemplares
numerados do mesmo livro.
Como en qualquer outra livra-
ria os compradores demora-
vam-se, hesitando no número
a escolher”.�

TRIBUNA �Manuel Xestoso.
Crítico literario.

ROBBE-GRILLET,
A ALTA CULTURA E O ENTERTAINMENT

’’Poderiamos lembrar
as avultadas cifras de vendas
das novelas de Robbe-Grillet
no seu tempo,
sumas coidadosamente
ocultadas agora”

Alain Robbe-Grillet durante a rodaxe dunha das súas películas.

’’Todo queda supeditado
ás leis da oferta e a demanda,
o que inevitabelmente
nos leva –no mundo da
cultura e das ideas–
á tiranía do entertainment”
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A Semana da Prensa na Escola, que se vai celebrar

a vindeira semana,  axuda aos alumnos a compren-

der o universo da prensa. 

Favorece o exercicio da lectura comparada das in-

formacións e desenvolve o espírito crítico e tamén

contribúe ao reforzo da lectura e da escritura. 

Ao tempo, ao longo da semana, trátase de mostrar

a gran variedade dos medios de información:

prensa escrita, cotiá ou revistas, estacións de radio

públicas ou privadas, canles de televisión nacionais

ou rexionais, novas redes de información e a prensa

realizada polos mozos.

No Bulebule, como temos un suplemento de

prensa chamado A Nosa Terra, adicamos especial

atención a este evento.
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-Facer un quiosco dentro do centro
Construir un quiosco, con prensa (levada
polos nenos, proporcionada polo centro),
donde se podan observar as distintas
publixcacións diarias ou semanais, e facer
uso delas. Simboliza a recepción pola
escola da diversidade e pluralidade de
publicacións.

-Obradoiros de análise de prensa.
Hai multitude de posibilidades de analisar
e comparar prensa. 
Pódese comparar un mesmo
acontecemento (por exemplo, as eleccións

deste dom
qué difer
informati
diferencia
Pódense 
en galego
están en 
prensa en
prensa?. 
Pódese t
xornalism
debate.
É útil tam
foráneas 
compara
tratamen

Esta personaxe que ilustra os cadros de arriba é o Reporter

Tribulete, un xornalista de historieta debuxado polo cata-

lán Cifré,que durante moitos anos representou en España

ao periodista explotado polo seu director, traballando para

un xornal ben cutre chamado “El Chafardero Indomable”.

Sempre esclavizado á súa máquina de escribir e ao seu tirá-

nico chefe, Tribulete converteuse nun símbolo para varias

xeracións que riron con él.

Desde os tempos dos romanos os gobernan-

tes distribuian follas diarias con novas dos seus

actos. Estaban copiadas a man e só chegaban

a uns poucos.

Até que Gutemberg inventou a imprenta en

1453 non houbo prensa (que de aí toma o

nome, ao ser papel prensado), e durante varios

séculos reduciuse normalmente a so unha fo-

lla. Até mediados do século XIX a prensa diaria

non acadou a importancia que hoxe se-

gue tendo.

En 1884 inventouse a linotipia, un comp

páxinas manexando os tipos ou moldes p

rapidez, permitindo unha 

impresión. Esta técnica du

poucos cambios.

En 1962 o xornal Los Angel

usar cintas perforadas de c

introduciuse a electrónica,

irrumpeu a informática, q

o sistema de impresión.

Desde hai una 20 anos a prensa informat

completo. Tamén se popularizou o uso da

Hoxe xa desapareceu a figura do tipógra

sempre manchados de tinta negra, encar

compoñer os tipos e as páxinas.

A prensa, como outros medios de comunicación, serve para informar, para conve

cer (ás veces dun xeito obxectivo e honesto, outras non tanto), para formar opini

máis plural ou menos, e segundo os intereses dos propietarios ou grupos que pod

estar detrás do medio, de educar con reportaxes e información de interés forma-

tivo ou cultural, e tamén de entreter.

A obxectividade total é moi difícil que se dé en ningún campo, pero unha prensa

que dea acollida á diversidade de opinión e recolla distintos puntos de vista sobre

os acontecementos sempre se achegará a ese obxectivo. Mesmo os xornais máis

sesgados, aínda que non o queiran, sempre estarán dando ferramentas aos lecto-

res para formarse unha opinión sobre as novas que se contan, opinión que

pode non coincidir coa que se quería transmitir. O só feito de ler e reflexio-

nar sobre o que lemos vainos facer pensar máis e mellor sobre calquera

tema, é a larga faranos máis libres para ter opinións propias.

Antonio García Teixeiro

OO libreiro está sentado
tras dunha mesa e

ten diante un libro aberto.
Un libro para rapaces que
o libreiro le con verdadeiro
gozo. O libreiro hai tempo
que abriu unha libraría de-
dicada á literatura infantil.
O libreiro leva sobrevi-
vindo ben anos entre tan-
tos libros marabillosos que
se van amontoando sutil-
mente nun local nacido
para soñar. El sabe das últi-
mas novidades, ten libros
didácticos, de pedagoxía,
revistas especializadas e
procura ler aqueles títulos
que lle chaman a atención
pola calidade do texto, a es-
trutura formal ou as ilustra-
cións. O libreiro lembra ou-
tra época na que, entre li-
bro e libro, facía gozosas
descubertas. Non o afoga-
ban as novidades sen crite-
rio, non había tantas ur-
xencias e podía ler con
maior lentitude, sabore-
ando a lectura dunha his-
toria ou duns poemas con
profundidade. Agora todo
resulta máis complicado e
predecible, pero el non
claudica. Hai un número
excesivo de publicacións,
ben o sabe. Malia isto, o li-
breiro continúa a falar de li-
teratura cos clientes. O
feito de compartir os libros
con eles resúltalle un pra-
cer. O libreiro sabe de ida-
des, temas, coleccións ou
estilos. O libreiro é cons-
ciente de que, nun mundo
de información excesiva, a
súa voz segue a ser impres-
cindible para poñer na
man de calquera o libro
máis axeitado. Ao libreiro
podo chamarlle Nacho ou
de calquera outro xeito. Iso
é o de menos. O funda-
mental nel atópase no seu
amor polo libro infantil e
na súa paixón lectora. Case
nada nos tempos que co-
rren.�

O libreiro
continúa 
falar de
literatura
cos clientes”

’’

Actividades suxeridas:

Imprenta antiga.

Xornal electrónico.

TODO 
UN LIBREIRO
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entro
sa (levada
lo centro),
tintas
ais, e facer
n pola
ade de

nsa.
de analisar

as eleccións

deste domingo, ou outro calquera), e ver
qué diferenzas hai no seu tratamento
informativo en distintos xornais, e qué
diferencias hai destes coa televisión.
Pódense comparar xornais  e semanarios
en galego (é doado escollelos) cos que
están en castelán. Por qué hai tan pouca
prensa en galego, e tan pouco galego na
prensa?. Un bon tema para o debate.
Pódese tentar contar cun profesional do
xornalismo para participar nunha charla ou
debate.
É útil tamén poder ver xornais en línguas
foráneas (inglés, portugués, etc...), e
comparar as diferenzas formais e de
tratamento das seccións.

-Humor gráfico
Observar o papel do humor nos xornais.
Qué importancia ten nuns e noutros. Facer
unha recopilación de chistes ao longo
desta semana, e comparar temas e
enfoques.
O mesmo se pode facer coa fotografía. Qué
papel cumpre, e cómo se usa nos distintos
xornais.

-Historia da prensa
Mediante xornais auténticos de hai anos,
ou de certa antigüedade, observar as
diferenzas e semellanzas cos de hoxe.
Usando internet, pódese acceder a moitos
facsímiles de xornais de todas as épocas.

-Elaboración dun xornal
Podemos formar grupos para elaborar un
pequeno xornal, coa distribución de
cometidos, unha pequena maquetación,
elaboración de artigos e das fotografías
apropiadas.
Ademais da versión impresa, o mesmo
podemos facer usando a rede.

-Os xornais en internet
Repaso a xornais electrónicos galegos,
estatais e internacionais mediante esta
fácil ferramenta. Comparación de contidos
coas súas versións en papel.

O propio redactor, sobre o modelo creado polo maquetista ou de-

señador, é o responsable do aspecto final dos textos. 

Por outra parte, a comunicación por redes permite enviar a impre-

sión dun xornal enteiro a unha rotativa doutra cidade en segun-

dos, chegando aos quiosques igual que os xornais locais.Ou man-

dar fotos ou crónicas

desde calquera punto

do mundo no mesmo

pouco tempo

Nos últimos dez anos, aproxima-

damente, o "boom" dos xornais

na rede de internet fixo que en

pouco tempo case todos os me-

dios escritos se editen tamen

nas pantallas dos nosos ordena-

dores. Este medio permite unha

grande rapidez (as novas poden

"subirse" en minutos despois de

ter sucedido), e o reforzo infor-

mativo con videos e grabacións

sonoras, ademais das fotos.

Sen embargo, a impresión en

papel segue tendo unha impor-

tancia e prestixio informativo,

ademais dunha maior facilidade

visual de lectura, que difícil-

mente fará que chegue a desa-

parecer.

se a linotipia, un complexo sistema para compoñer

do os tipos ou moldes para as letras con moita máis

pidez, permitindo unha axilización moito maior na

presión. Esta técnica durou case un século con

ucos cambios.

1962 o xornal Los Angeles Times empezou a

ar cintas perforadas de computadora. Despois

roduciuse a electrónica, e posteriormente

umpeu a informática, que revolucionaría todo

istema de impresión.

anos a prensa informatizouse até facelo ao

se popularizou o uso da cor.

eceu a figura do tipógrafo oudo  linotipista,

os de tinta negra, encarregados de manexar e

os e as páxinas.

A grandes rasgos, un xornal adoita ter un editor, que sería

o dono ou o encargado de levar as rendas da empresa por

outros e outras socios e socias que poñen o capital na so-

ciedade. O director/a é o cabeza visible da labor xor-

nalística, quen coordina á redacción ou conxunto de

xornalistas, que se pode dividir, segundo a enverga-

dura do medio, en directores de áreas (internacional,

deportes, local...), redactores-xefe, etc... Tamén haberá

fotógrafos, colaboradores habituais ou esporádicos,

ilustradores ou humoristas, xente que traballe na ad-

ministración ou no departamento de publicidade, e

así até chegar aos repartidores dos xornais, que nou-

tros tempos solían ser da propia empresa.

ra informar, para conven-

nto), para formar opinión,

arios ou grupos que podan

ación de interés forma-

mpo, pero unha prensa

os puntos de vista sobre

Mesmo os xornais máis

o ferramentas aos lecto-

e se contan, opinión que

só feito de ler e reflexio-

mellor sobre calquera

s propias.

Linotipia.

Xornais do século XIX.
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A marabillosa 
ponte do meu irmán.

Autor:  Ana Maria Machado

Ilustrador:  Emilio Urberuaga

Editorial: Tambre. Ala Delta 

(a partir dos cinco anos)

Nova achega literaria que nos
vén da man dunha autora so-
branceira dentro das letras bra-
sileiras, Ana Maria Machado, ga-
ñadora do premio Andersen no
ano 2000.
Trátase dun relato dirixido aos
máis pequenos da casa, aos
primeiros lectores, xa que se

atoparán cunha historia para
eles coñecida. Bruno é o seu
protagonista e sente admira-
ción polo seu irmán, un chisco
maior ca el, que se chama
Henrique. Este sentimento
non só é porque o axuda
diante dos demais ou lle
aprende moitas cousas, senón
por un xoguete que ten, unha
ponte máxica, marabillosa
que se pode converter no que
ti desexes ou imaxines e que é
a envexa da veciñanza. A au-
tora, como gran coñecedora
da psicoloxía infantil, fai unha

descrición da vida cotiá nunha
familia de catro membros
onde conviven dúas perspec-
tivas da mesma realidade: a in-
fantil e a adulta. Linguaxe sin-
xela pero coidada que plasma
o poder máxico das palabras:
dotar de identidade aquilo
que nomean, de aí que Bruno
teña un rimán e non un irmán,
como cansa de dicirlle a súa
nai. As ilustracións, de Emilio
Urberuaga, están na mesma
liña realista, cálida e tenra ca o
ton do texto.�

Alba Piñeiro

A maxia das palabras
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bro: O divino sainete. No 1894,
xa en Cuba, fundou o xornal
“La Tierra Gallega” e estivo á
fronte, como editor, durante
dous anos. Precisamente, a fa-
ceta xornalística de Curros é a
que máis queren salientar
dende a Fundación Curros En-
ríquez. Como conta Antonio

Piñeiro, secretario da mesma:
“realmente, Curros foi un gran
xornalista que publicou algúns
libros de poemas. Ao longo  de
41 anos, dedicouse ao xorna-
lismo, e fíxoo en corpo e alma”. 
Lembrado como figura senlleira
do Rexurdimento literario,
como membro da tríada poética
que resucitou a lingua, Curros foi
tamén unha figura fundamental
na dinamización cultural e so-
cial: “foi un referente, tanto
como cronista político como no
seu traballo de correspondente
de guerra, mesmo como edito-
rialista, ou desempeñando labo-
res que hoxe situaríamos nas pá-
xinas de cultura: deu a coñecer
poetas, liñas poéticas e mesmo

CULTURA.31.

sistemas literarios, como o por-
tugués”. Na liña de homenaxear
esta face xornalística do autor, a
Secretaría Xeral de Comunica-
ción desenvolve tamén unha se-
rie de actos en Celanova o 8 de
marzo, coas intervencións de
Xosé López, Rosa Aneiros, Xosé

Luís Axeitos e Xesús Alonso
Montero.

CELEBRACIÓN E LEMBRANZA. O eixo
central dos actos de homenaxe
formuláronse de cara á difu-
sión social da figura do escritor:
“no 2001, con motivo do 150
aniversario do seu nacemento,
xa tivera lugar un congreso
onde se fixera unha revisión
completa da figura de Curros, e
non tiña moito sentido volver
afondar neste senso”. Por iso,
pensando no carácter multitu-
dinario dos actos aos que asis-
tía Curros, optouse por unha
celebración nesta liña: “en
cada acto que había na súa
honra convocaba un gran nú-
mero de xente”. 
A divulgación e a participación
da cidadanía é a clave nesta
conmemoración. Terá lugar un
acto referencial en cada un dos
catro lugares clave na vida de
Curros: Celanova, A Coruña,
Ourense e Madrid. “O día 7, o
que procedía, xa que os seus
restos están na Coruña, era se-
guir co costume do padroado,
da homenaxe no cemiterio de
Santo Amaro e a comunicación
pública do premio Celanova
Casa dos Poetas” (que se en-
trega en agosto con motivo da
conmemoración do cabodano
de Celso Emilio Ferreiro). 
Os actos aínda non están pe-
chados, pero prevese unha ce-
lebración na Casa de Galicia en
Madrid, unha exposición orga-
nizada pola Real Academia en
Celanova, e un acto no Colexio
Curros Enríquez de Ourense,
en colaboración co Liceo. To-
dos eles enmarcados entre este
7 de marzo e o 15 de setembro,
coincidindo coa data do nace-
mento de Curros. Piñeiro sa-
lienta o apoio por parte das ins-
titucións: a Consellaría de Cul-
tura, o Parlamento, e a Conse-
llaría de Educación, tamén
membro do Padroado. 
Precisamente, a Fundación tra-
balla intensamente co alum-
nado dos colexios: “temos pro-
gramada unha lectura poética
conxunta a cargo de alumnado
de varios centros, nalgún mo-
mento concreto, dende as 54
rúas que hai en Galiza co nome
de Manuel Curros Enríquez.
Posibelmente sexa “Unha noite
na eira do trigo”, un poema ben
coñecido”.�

Lara Rozados 
Hai un século falecía na clínica
Covadonga, no Centro Astu-
riano da Habana. O seu cada-
leito viaxou, cuberto pola ban-
deira galega, até A Coruña, e alí
segue, no cemiterio de Santo
Amaro. Manuel Curros Enrí-
quez é lembrado no seu cente-
nario como alicerce da concien-
cia cívica en Galiza, for como
xornalista, for como poeta.
Dous anos antes da súa morte,
escollérano presidente da Aso-
ciación Iniciadora e Protectora
da Academia Galega, que puxo
as bases para o nacemento da
Real Academia. Curros Enrí-
quez, nado o 15 de setembro de
1851, fora unha figura referencial
para as nosas letras. Os seus ver-
sos situáronse no celme da poe-
sía civil, do lado dos oprimidos, e
dende o xornalismo comezou a
sementar unha conciencia que
frutificaría no século vindeiro.
O adolescente que fuxiu do fo-
gar, en Celanova, para Madrid,
púxose alí a estudar Dereito e,
xa, a escribir para a “Gaceta de
Madrid”. Tamén comeza a es-
cribir poemas e chega a gañar
premios con eles: “A Virxe do
Cristal”, “Unha boda en Einibó”
e “O Gaiteiro de Penalta” serví-
ronlle para vencer nun certame
en Ourense, cidade á que vol-
veu en 1878. Rompe a ferver en-
tón a súa produción literaria,
mentres continúa coa súa fa-
ceta xornalística: traballa como
funcionario de Facenda, dirixe
o xornal “El trabajo” e colabora
con “El Heraldo Gallego”. 
Dous anos despois, a morte da
súa nai márcao, e inspíralle un
sentido poema, “N’a morte de
miña nay”. É nese ano, 1880,
cando sae publicado Aires da
miña terra, un poemario “peri-
goso”: foi prohibido pola Igrexa
e supúxolle unha condena de
dous anos, catro meses e un día,
e unha multa de duascentas
cincuenta pesetas. Con todo,
resultou finalmente absolvido
pola Audiencia Territorial da
Coruña. Para o bispo de Ou-
rense, o libro contiña “proposi-
ciones heréticas, blasfemas, es-
candalosas y algunas que mere-
cen otra censura”.

O CRONISTA DUNHA ÉPOCA. Seguiu
traballando en “El Porvenir”,
“El Progreso” ou “El País”,  e no
1888 chega o seu segundo li-
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A pegada xornalística de Curros
100 anos despois da súa morte

Ademais da celebración no día
sinalado, a fundación acaba de
editar tamén a Guía literaria de
Celanova,coordinada por An-
tonio Piñeiro e Paula Conde
Lengua e con limiar de Xosé
Luís Méndez Ferrín, unha
achega á vila que veu nacer a
Curros e, décadas despois, a
outro gran poeta social, Celso
Emilio Ferreiro Miguez.
“Levabamos tempo traba-
llando nela”, afirma Piñeiro,
“e foi unha feliz coincidencia
que a presentaramos unhas

semanas antes da conme-
moración do centenario de
Curros. O resultado foi moi
interesante, ao xuntármonos
persoas que nacemos ou es-
tamos moi vencelladas con
Celanova, que somos mem-
bros da Fundación”. 
Cadaquén achegou diferentes
perspectivas: Benito Reza, di-
rector xeral de Conservación
da Natureza, fai un percorrido
pola paisaxe a través da obra
de Curros. José María Paz
Gago repara na escola poética

que fundou. O propio Anto-
nio Piñeiro propón un guieiro
por Celanova a través dos po-
emas máis evocativos do au-
tor, e Xosé Manuel del Caño
aborda o traballo de varios crí-
ticos literarios, co cal se confi-
gura unha visión poliédrica da
Celanova literaria. “Neste
senso, penso que abrimos
unha liña que non se abor-
dara até agora”. A publicación
é outro dos fitos deste ano en
que o poeta (e cronista) de Ce-
lanova ten o protagonismo.�

Un guieiro pola Celanova que o viu nacer

Homenaxe a Curros na Coruña en 2001, organizado pola Academia, con motivo do 150 aniversario do seu nacemento.           KOPA

’’Aires da miña terra, un
poemario “perigoso”,
foi prohibido pola Igrexa e
supúxolle unha condena
de dous anos,
catro meses e un día”

’’Figura senlleira do
Rexurdimento literario,
membro da tríada poética que
resucitou a lingua, Curros foi
tamén unha figura
fundamental na dinamización
cultural e social”
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Tamén poderiamos falar de
Cunqueiro ou de A casa da luz
(Xabier Docampo). Pero, a pro-
pósito do libro que co-
mentamos hoxe, Os fí-
os do titiriteiro, intere-
sa aínda máis lembrar
asMemorias de Tains,
no que respecta á con-
cepción da personaxe
como un boneco su-
xeito á acción de axen-
tes externos. A Nova
Narrativa está detrás,
semella que iluminan-
do unha nova xeira da
narrativa galega. É po-
síbel. Agora, o que in-
teresa é establecer di-
ferenzas. Hoxe as
fronteiras entre o real
e o imaxinario son
máis difusas, antes ha-
bía metáforas, termo
real e termo imaxinario, hoxe
tende a non habelas porque
o/a poeta non pode discernir
cando está nun termo ou nou-
tro, hoxe non é tan lícito falar
de xogo literario como de expe-
riencia (e volvemos á NN, a al-
gúns contos de Ferrín).
O carácter metaficcional en Os
fíos do titiriteiro, esa vontade
de reflectir a vida como fic-
ción, está presente desde o
mesmo título. Iniciada a nove-
la, as personaxes preséntanse
como títeres, os títeres de Mar-
cial. A novela é como a súa re-

crítica

CULTURA.32.

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

� OO  ccaasstteelloo  bbrraannccoo.. Orhan Pamuk. Galaxia.

� CCaarrdduummee.. Rexina Vega. Xerais.

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

� OO  nneennoo  ddoo  ppiixxaammaa  ddee  rraaiiaass.. John Boyne. Faktoría K.

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

� CCaarrttaa  aaoo  sseeññoorr  FFuuttuurroo..  Eduardo Galeano. Laiovento.

� AAoo  ppéé  ddoo  aabbiissmmoo..  Rosa Aneiros. Xerais.

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

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

As casualidades só son casuali-
dades cando non son excesi-
vas. Porén, cando conforman
un río de sinerxias hai que ir
pensando en algo máis. Porque
o digo? En semanas anteriores
comentamos
títulos, estéti-
camente tan
dispares, co-
mo O señor
Lugrís e a ne-
gra sombra
(Luís Rei Nú-
ñez), Os ollos de K (Antón Ri-
veiro Coello), Ortigas (Xiana
Arias, poesía), As palabras da
néboa (Francisco Castro). En
todos, a viaxe entre realidade e
ficción conforma un contí-
nuum difícil de ignorar. E coin-
ciden ademais coa versión en
galego de Viaxes no scripto-
rium de  Paul Auster, que se ca-
racteriza polo mesmo.

presentación, cobran vida a
fin de representaren as súas
vidas para nós. As súas vidas?

Non é fácil aseguralo,
a insatisfacción posú-
eas, insatisfacción
que se expresa baixo a
forma de soidade, de
baleiro. As persona-
xes compoñen unha
galería inmensa. Velaí
Balzac, a comedia hu-
mana. E velaí Curros.
O Marcial, desde o
outeiro, sente o lector
coma se fose aquel
deus de Curros que
ollaba estrañado a súa
obra entanto o sapo
cantaba cro-cro.
Unha das fontes de in-
satisfacción das perso-
naxes é o sexo. O sexo
como principal axente

da soidade das personaxes, entre
as que, como na anterior novela
de Gayoso, Nin Berlín (2003),
non deixa de haber figuras
monstruosas, como aquel Fito.
Ah, pero polo menos Berlín fun-
cionaba como utopía, agora xa
non hai utopía. Tamén lembra a
Pirandello e as súas personaxes
na procura de autor. O mesmo
Marcial se constitúe en persona-
xe, o narrador corre a mesma
sorte que as súas criaturas. A úni-
ca razón para presentarnos esta
galería de infelices é servir de so-
porte ás reflexións.

Tecnicamente resulta unha
novela moi complexa. O ina-
cabamento está sempre pre-
sente, as vidas das personaxes
entrelázanse sen rematar
nunca a súa historia. Neste xo-
go de interrelacións tampou-
co o narrador pon orde, senón
que contribúe á confusión,
asimilando ora a voz e punto
de vista dunha personaxe, ora
os doutra que resulta comple-
mentaria, ou simplemente os
doutra calquera. 
Posteriormente, en canto a
novela se encamiñe cara á
conclusión, vanse vendo as
reflexións metaficcionais na
voz recuperada do narrador,
que tamén se postula como
personaxe. Proponse, deste
xeito, un tipo de lectura com-
plexo. Trátase dunha novela
anti-Balzac, polo tipo de his-
torias que conta e pola manei-
ra de facelo. Non é, desde lo-
go, un tipo de lectura frecuen-
te, porén si moi satisfactorio
porque o lector séntese partí-
cipe na creación. Inma López
Silva, en Concubinas, tamén
botaba man da técnica do es-
quezo inmediato.
Pasando por riba das caren-
cias dunha edición modesta,
se esta novela levase baixo o
título o nome dalgún escritor
mediático as loanzas non te-
rían cabo.�

Xosé M. Eyré

Pódese facer a historia da litera-
tura, dunha literatura (digamos,
para entendérmonos) «nacio-
nal»? Paul Valer  ̆desexaba unha
historia da literatura na que

Ramiro Fonte

P rometo que teño arredor
dun cento de escritores

de cabeceira. Non é presun-
ción. Máis ben se trata dun de-
mérito, só perdoable polo fei-
to de reincidir nun dos meus
pecados: a curiosidade inte-
lectual. Xulgo que son mello-
res lectoras as mulleres ca os
homes. Se acerto a distinguir
un sistema literario ese é o
configurado pola comunida-
de de lectoras. Lectoras puras,
non críticas oficiais nin moito
menos parvas líricas, sen lírica
e con performance. A esta reli-
xión convértome adoito ó re-
correr a esta máxima vital: Te-
cín soa a miña tea. Literatura,
xénero feminino. Un rosalia-
no convicto, confeso e por iso
seguramente mártir da galega,
atrévese a contestar a pregun-
ta sobre quen son as escritoras
que un dispón nos alegóricos
estantes da alma. Enumero ó
chou: Highsmith, Akhmátova,
Mandelstam, Arendt, Szym-
borska, Florbela Espanca… Á
tráxica flor do Alentejo descúl-
poa de que non se demore nas
paisaxes da súa terra. Unha
das miñas peregrinacións po-
éticas máis emocionantes
consistiu na visita do seu sar-
tego, no camposanto da pace-
ga e reservada Vilaviçosa. Es-
tes días un período de conva-
lecencia levoume unha vez
máis a Anna Akhmatova. Re-
leo tímida e proveitosamente
a versión en inglés deste ver-
sos firmes, vulnerados por un
drama individual e multitudi-
nario. Akhmatova denomina
a Blok o tráxico tenor dunha
época. Ela, sen dúbida, sería a
tráxica soprano. Outras voces
da miña voz: Ella Fitzgerald,
María Callas. Aceite balsámi-
co sobre os danos morais que
me causan os ocos, os traido-
res, os falsos literatos de
aquén e alén. �

MULLERES’’

’’Tecnicamente
resulta unha
novela moi
complexa.
O inacaba-
mento está
sempre
presente,
as vidas
das personaxes
entrelázanse
sen rematar
nunca a súa
historia”

NARRATIVA.

Entre o real e
o imaxinario,
unha novela
anti-Balzac

Os fíos do titiriteiro
AAuuttoorr:: Xosé M. Gayoso.

EEddiittaa:: Veniais Edicións.

’’Se acerto a distinguir
un sistema literario
ese é o configurado
pola
comunidade
de lectoras”

OUTRASLINGUAS.

Un modelo 
para facer
unha historia
da literatura

La littérature française:
dynamique & histoire II
AAuuttoorreess:: M. Delon, F. Melonio,

B. Marchal, J. Noiray, A. Compagnon.

EEddiittaa:: Gallimard.

>>>

AAnnxxoo  FFaarriiññaa  pprreesseennttaa
‘‘AAss  lliinngguuaass  ddooss  aanniimmaaiiss’’  ee  ‘‘OO  llaaddrróónn  ddee  ppaallaabbrraass’’

A NOSA TERRA
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importante lugar a Sade) traza
con vigor o panorama da litera-
tura (e da idea de literatura) no

XVIII francés, facendo
intervir as polémicas
científicas e sociais que
determinaron o que foi
a literatura nese perío-
do. Delon demostra
que a ciencia influiu,
como non acontecerá
xa nunca máis, forte-
mente na literatura da
Ilustración... e da con-
tra-Ilustración. O lec-
tor verá aparecer os
nomes que atravesan o
século, de Voltaire a
Marivaux, pasando
por Diderot, Rousseau,
Crebillon  e unha serie
de nomes menores e
non tan menores que

fixeron posíbeis as eclosións
posteriores. E de fondo, a litera-

CULTURA.33.

ningún nome de autor fose
mencionado: falaríase só de
obras e da evolución das formas.
Borges, pola súa parte, pensaba
que en arte só o individuo é inte-
resante e rexei-
taba a clasifica-
ción por xera-
cións, escolas e
ismos. («Interé-
same Victor
Hugo mais non
o romanticis-
mo», etc.). Non
obstante, cómpre «historiar» a li-
teratura, e por iso hai historias de
literatura para todos os gustos e
(moito máis aínda) disgustos.
Mais todo libro (manual ou non)
de historia da literatura («nacio-
nal» ou non) enfróntase a unha
serie de problemas que, feliz ou
infelizmente, non se deron (até o
de hoxe) resolvidos: que é a lite-
ratura, que pode ser considera-
do un texto literario, a famosa
«periodización», a «simultanei-
dade do non simultáneo» (redu-
cindo: xogos florais e «vangar-
das» conviven máis ou menos
pacíficamente, ou nunha espe-
cie de «guerra fría»), como arte-
llar tal historia, como historia da
literatura, como historia da idea
de literatura ou como sucesión
lineal de autores, obras, grupos,
movementos, etc, etc?
Estas son, entre outras, as pre-
guntas que se fai Antoine Com-
pagnon antes de iniciar a súa
«historia» da literatura francesa
no século XX, no segundo volu-
me do libro colectivo La littératu-
re française: dynamique & his-
toire, dirixida por J. Y. Tadié e es-
crita por diversos autores. Unha

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

Comeza a IX Bienal da Caricatura de Ourense.Preto de dez exposicións, a

realización na rúa de caricaturas aos asistentes e a presentacións dos libros O

Farelo. Catálogo de autorese O humor non engorda,de Kiko da Silva, conforman

a programación da nova edición da cita que cada dous anos pon en marcha a

Casa da Xuventude de Ourense. Entre as mostras destaca a homenaxe ao Ca-

rrabouxo a través da ollada de diversos debuxantes, a monográfica do colom-

biano Omar Figueroa Turcio e a exposición dedicada a João Abel Manta. �

CONTADELIBROS.
Desde Palestina

Moncho Iglesias presenta o
seu primeiro poemario, Oda

ás nais pe-
rennes con
fillos cadu-
cos entre
os brazos,
que publi-
ca
Positivas. O
autor, resi-
dente en
Palestina,
acompaña

os seus textos con fotografías e
ilustracións relativas á
situación dos árabes baixo do-
minio israelí.

Teixeiro íntimo 

Presenzas marcadas, de
Antonio García Teixeiro, que

agora
publica
Follas No-
vas na súa
colección
‘Libros da
frouma’ é
un poema-
rio íntimo
que cruza

o tempo, os recordos, os sen-
timentos e a loita entre as
arelas e a realidade  cotiá.

Poesía en Xerais

Edicións Xerais publica dous
novos textos para a súa colec-
ción ‘Poesía’. Hordas de escri-

tura, de
Chus Pato,

é a tercei-
ra entrega
da súa
pentalo-
xía Méto-
do.
Bernardi-
no Graña
presenta
Acendede

as almenaras, que reúne
traballos do cangués desde
a década do 1980 até
os nosos días seguindo a
tradición medieval.�

«historia» da literatura francesa
publicada nunha colección de
peto: dous grosos volumes de
case mil páxinas cada
un ao módico prezo de
16 euros en total.
O segundo volume,
que é o que nos trae
aquí, trata dos tres últi-
mos séculos do derra-
deiro milenio. Se o de-
zaoito francés está
atravesado pola Ilus-
tración, M. Delon –o
encargado deste sécu-
lo– descubre (!) que foi
tamén o século do ini-
cio do novela, das me-
morias e dos epistola-
rios, así como da entra-
da da muller na litera-
tura por medio de
dous xéneros: o episto-
lar e a novela. E a aparición do
ensaio. Delon (que concede un

tura de colportagepara as clases
populares e os salóns da aristo-
cracia e da nacente burguesía.
Mais, sobre todo, a gran revolu-
ción que estalará en 1789.
Tres autores (F. Mélonio, B.
Marchar e J. Noiray) desenvol-
ven o capítulo dedicado ao XIX.
Talvez, na súa estrutura, o máis
clásico, xa que dividen o seu tra-
ballo en capítulos moi claros:
«Unha era nova», «A literatura, o
estado e o mercado», «A poesía»
(capítulo en que inclúen o tea-
tro) e « A Novela». Mais como
acontece no traballo de Delon, e
acontecerá no de Compagnon,
os autores fan viva a literatura,
en interacción coa literatura do
pasado e coa que se está a facer
nese momento, coa sociedade
francesa, coa aparición do mer-
cado literario iniciado no XVIII,
e coa aparición (estoirante) da
literatura folletinesca, que
irrompe por medio da popula-
rización dos xornais de gran ti-
raxe e a incorporación de case
todos os escritores a estes. Se o
século anterior está atravesado
pola Ilustración, no XIX, malia a
aparición de grandes autores:
Baudelaire, Rimbaud, Flaubert,
Balzac, Zola, e de toda unha se-
rie de nomes que están na men-
te de todos, o gran trazo do XIX,
en literatura, está marcado a lu-
me polas relacións entre mer-
cado e literatura. Relacións que,
evidentemente, acadarán o seu
cumio no século XX. 
O século XX está redactado por
Compagnon. Compagnon in-
tenta, e ás veces consígueo, fa-
cer unha síntese entre literatu-
ra e historia da idea da li- >>>

>>>

Antoine Compagnon [na imaxe], un dos autores de  La littérature française: dyna-

mique & histoire II

’’Os autores
non dividen
os períodos
por xeracións,
senón que
salientan as
contradicións
contemporá-
neas e as
non
contemporá-
neas que se
dan en cada
momento”
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Trapiello gaña o ‘Julio Camba’ e Santiago Lamas o ‘Fernández del
Riego’. Dous foron os premios de xornalismo patrocinados por Caixanova

e dotados con 12.00o euros. O ‘Julio Camba’ foi para o artigo que Andrés

Trapiello titulou “Unha violeta de España negra” e publicou La Vanguardia.

O ‘Fernández de Riego’ para textos en galego, recaeu en Santiago Lamas

Crego polo artigo “Ventos” que publicou La Región. Ambos os dous pre-

mios están recoñecidos con 12.000 euros.�

momento –ou en bo, según se
mire– porque fala dun merca-
do que temos diante dos no-
sos fuciños: a man de obra.
Agora mesmo os bens de pro-
dución máis importantes son,
precisamente os que noutros
tempos eran a forza traballa-
dora, a que xeneraba plusvalí-
as; isto é, o produto que se
pon á venda é o propio produ-
tor, o que se vende é a man de
obra. E Ken Loach, unha vez
máis, móstranos a cara que
todo mundo coñece, a da
man de obra inmigrante, para
lanzar un panfleto (outro
máis) necesario e, ao mesmo
tempo, cubrir con el un xéne-

ro que xa é realidade
en si mesmo, o “xéne-
ro social de Ken Lo-
ach”. 
Non é esta unha das
mellores pezas do re-
alizador británico,
que outra vez pon o
dedo na ferida para
recordarnos o que se
nos esquece con de-
masiada facilidade:
todos somos inmi-
grantes nalgún mo-
mento, e isto non é
frase para quedar

ben, senón evidencia do que
fomos noutro tempo (avós ou
pais) e que poderemos volver
a ser. E digo que non chega o
filme en bo momento cando
nos cumios políticos se está a
usar o inmigrante como arma
arroxadiza. 
O guión de Laverty, compa-
ñeiro de viaxe de Loach, ex-
pón unha realidade: as axen-
cias de colocación, as empre-
sas de traballo temporal son
rendíbeis, porque o seu pro-
ducto nunca é perecedoiro,
non teñen que almacenalo e,
ademáis, nunca escasea, nú-
trese da miseria e da necesida-
de. A historia ponnos dentro
dos problemas dunha muller,
explotada polas empresas de
emprego para as que traballa
(compáralle ao seu pai: “ti tra-
ballaches trinta anos na mes-
ma empresa, eu xa levo trinta
empresas e puteáronme en
todas”); trata de levantar ca-
beza montando unha

odos por xeracións, senón sa-
lientando as contradicións con-
temporáneas e as non-contem-
poráneas que se dan en cada
momento. Cada século féchase
cunha sucinta e máis que útil bi-
bliografía así como cun cadro
cronolóxico. La littératura
française: dynamique & histoire,
dentro dos seus límites, é un bon
exemplo de comofacer unha li-
teratura na que se relate, sobre-
todo, as acepcións diferentes
que da literatura, da idea que de
literatura se fixo durante os diver-
sos séculos unha sociedade.
Neste caso, a francesa.�

X.G.G.

teratura, e se ben desen-
volve o seu texto «cronoloxica-
mente», o que non facía M. De-
lon, intenta plasmar a simulta-
neidade do non-simultaneo,
ao tempo que vai discutindo,
cos diversos autores, o seu tra-
ballo teorético e metodolóxico.
Para Compagnon, o século XX
francés está determinado polo
herdo de Rimbaud por unha
parte e de Mallarmé por outra
e, ademais, atravesado polo su-
rrealismo, que obrigará a uns e
outros a posicionarse a favor
ou en contra.
Anótese que en ningún dos tra-
ballos, os autores dividen os perí-

O título debera ser mellor un
irónico “Este é un mundo li-
bre”, que sería a tra-
ducción literal. Preci-
samente esa sería a
resposta daqueles
que manteñen que
non hai fronteiras e
que o mundo é tan li-
bre como o mercado,
e que todo se resolve
polas leis de oferta e
demanda e pola flexi-
bilidade no emprego
e a capacidade da
empresa privada para
ordear o mercado.
Son vellos temas, ve-
llas e falsas premisas que leva-
mos escoitando ano tras ano.
Esta película chega en mal

crítica

O CORDEL.
Encrucillada
Nº 156. Xaneiro-febreiro do 2008.

Dirixe:Pedro Fernández. Prezo:5 euros. 

O finado bispo Miguel Anxo Ara-
úxo centra a atención dunha es-
colma dos seus escritos, que

recompila
Bieito Mén-
dez e un
texto sobre
o seu labor
asinado por
Xaquín
Campo
Freire.

Tamén falan de Araúxo X. Ferro
Ruibal, Engracia Vidal e Xosé A.
Miguélez. Asemade, as seccións
de política, cultura e relixión.

RGT
Nº 53. Inverno do 2007. Dirixe: Antón

Lamapereira. Edita: AC ‘Entre Bambo-

linas’, de Cangas. Prezo: 5,50 euros.

Guillermo Heras e Afonso Bece-
rra reflexionan sobre a figura de
Jean Luc Lagarce. Manuel

Vieites
entrevista a
Carme Por-
taceli e
Vanesa
Sotelo a
Roberto Sal-
gueiro. A fo-
toentrevista

está adicada ao actor Gonzalo
Martín Uriarte. Inclúense tamén
críticas e a obra Peep show,de
Xacobe Paz.

Paraíso
Nº 3. Xaneiro do 2008. Edita: IGAEM.

No que son protagonistas as
compañías Teatro do Atlántico e
Talía Teatro. O entrevista-do é

Quico
Cadaval.
Son
convidados
tamén os
monicre-
ques de Ga-
litoon.

Ademais, os protagonistas do
Festival de Teatro de Carballo e
as novidades na escena dramáti-
ca, na danza e incluso na maxia.� >>>

’’Loaché moral
e saca unha
moralexa da
manga en
cada película;
sempre
consegue
desacougar o
espectador”

Honore Balzac e [á dereita] Gustav Flaubert.

>>>

CINEMA.

O panfleto
como
sétima arte

Nun mundo libre...
DDiirreeccttoorr:: Ken Loach.

GGuuiióónn:: Paul Laverty.

EElleennccoo:: Kierston Wareing e

Juliet Ellis.

>>>

Urbano
Lugrís
Unha biografía
divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

C E N T E N A R I O

CC OO LL EE CC CC II ÓÓ NN   EE SS EE NN CC II AA SS
A NOSA TERRA

Julio Camba.
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convirte o cine de hoxendía
nunha carreira ben diferen-
ciada: uns corren por autoes-
tradas, e outros por corredoi-
ras. Loach é dos últimos.�

J.A. Xesteira

PROPOSTA:Facerlle pro-
paganda ao cine minoritario
animando ás amizades a mo-
verse e sacar entradas nos ci-
nes pequenos. Son especies
en vías de extinción.�

empresa de colocacións
en Inglaterra, os seus enfron-
tamentos contra o sistema so-
cial, laboral e económico, aca-
ban por convertela nunha
empresaria como os que a ex-
plotaban a ela. 
Loach é moral e saca unha mo-
ralexa da manga en cada pelí-
cula; sempre consegue desa-
cougar o espectador, poñerlle
diante o espello no que se poi-
da mirar el e a paisaxe da socie-
dade na que vive. Sen papeis,
polacos, ucranios, árabes, su-
damericanos…, todos son os
que están a levantar paises co-
mo Gran Bretaña. Paradoxal-
mente, os países de mellor evo-
lución económica son os que
máis inmigrantes reciben, polo
cal deberíamos estar contentos
de que España vaia tan ben co-
mo correspondería á cantida-
de de inmigrantes que forman
o estrato máis baixo sobre o
que cimentamos o país. 
Na carreira de Loach esta pelí-
cula vai quedar como obra
menor (cinematograficamen-

te falando), pero non menos
importante pola denuncia da
que quere deixar constancia.
Merecería ter máis publico do
que, por desgraza, lle toca nes-
te reparto de películas que

En marcha Zona Alternativa 2008.Desde o 5 de marzo celébrase na Sala

Nasa –aínda que algúns espectáculos sairán á rúa– de Compostela o Festival

Zona Alternativa, que trascende as fronteiras das artes escénicas para com-

poñer un espectáculo diverso e cheo de sorpresas. Algúns dos convidados

nesta edición son a compañía El canto de la cabra, os londinenses Rough

Company (con Xelís de Toro no seu elenco), o espectáculo Brigada Bravo &

Díaz (cancións da II República a ritmo de jazz) e Diego Anido [na imaxe].

Máis información en www.anosaterra.com.�

Marga Romero

Saber quen somos, o que
desexamos ser e ao que

nos obrigan. Non agardar
pola tutela de ninguén. O pa-
sado certifica que nalgúns
aspectos estamos na mesma.
En 1833 concibiuse desde
Madrid a división provincial,
dividir Galiza en catro aten-
taba contra a súa identidade.
Iso era así: trazaban liñas
imaxinarias polo país que
non se correspondían coas
necesidades reais de quen o
habitaba. Hoxe, desde Ma-
drid, non teñen en conta os
nosos núcleos de poboación,
que non saben da fala dos ca-
miños que leva o correo até
ás nosas casas, aínda que es-
tean afastadas. É preocupan-
te que nunca escoitaran esas
falas, que recollen a mensaxe
daquel vello que quería ver o
tren como desvelaron os ar-
quivos do trasno, xa que so-
ñaba co progreso, ese tren de
“cercanías” desmantelado,
mentres foxe o tempo polas
liñas imaxinarias do AVE.
Triste é volver a aquel debate
que dividía as primeiras fe-
ministas do Estado na cues-
tión do voto da muller, só a
independencia económica  e
formación intelectual, da-
quela e hoxe, aseguran a súa
liberdade, tamén a do seu vo-
to. Ese era o problema, a for-
mación católica que conver-
tía a muller nunha escrava de
si mesma. Por iso a muller
debe decidir sobre a súa vida
e o seu corpo e por iso é nece-
sario volver berrar: aborto li-
bre na seguridade social! A
ausencia do debate está na
obrigada monarquía herda-
da, na separación real da
igrexa e do Estado, temas que
semellan obsoletos. Está na
memoria pactada, na cam-
paña electoral bipartidista
máis antidemocrática de to-
das. Votemos como o que de-
sexamos ser: galegas, euro-
peas e mulleres.�

O DEBATE
’’

’’Votemos
como o que
desexamos
ser: galegas,
europeas e
mulleres”

>>>

Loach entre Juliet Ellis [esquerda] e Kierston Wareing.                                                                                                                                        STEFANO RELLANDINI / REUTERS
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me pola tradución de novida-
des. “Penso que foi básica a
aparición de Rinoceronte. No
seu catálogo hai autores e obras
que non están en castelán. Ga-
laxia arriscou publicando si-
multaneamente ca en castelán.
Vai ser unha vía exitosa que
obrigará as demais editoras a
tomar un camiño semellante”.
Nese sentido, Nogueira recorda
o éxito de Brooklyn Follies, de
Paul Auster (Galaxia). “Vendeu-
se moitísimo. Tamén agora es-
tase a vender moi ben O neno
do pixama de raias”, de John
Boyne (Faktoría K).�

César Lorenzo Gil

O lector en galego é cada vez
máis diverso. Ao aumento de
ofertas temáticas sumouse nos
últimos anos unha forte pre-
senza de literatura estranxeira
que cambiou os hábitos de
moitos clientes das librarías.
Xaime Nogueira dirixe a libraría
Andel, de Vigo (tamén na inter-
net, www.andelvirtual.com).
Especializado en libros en gale-
go e portugués, nota a afluencia
de novos lectores. “En tempos a
competitividade entre novida-
des en galego e en castelán esta-
ba moi desequilibrada”, expli-
ca. “Hoxe algo mudou. O lector
xa sabe que ten a opción de ler
algúns libros en galego ou en
castelán ”.
Para Antón Pedreira, propieta-
rio da Libraría Pedreira de San-
tiago –tamén especializada en
títulos en galego–, a explicación
deste cambio de hábitos hai
que procurala na calidade. “Foi
fundamental a aposta pola boa
tradución. O lector estase deca-
tando de que os libros traduci-
dos ao galego son textos dunha
gran calidade, moi coidados.”
Nogueira considera que estas
mudanzas poderían ser con-
xunturais e prefire non facer
prognósticos sobre os compor-
tamentos lectores no futuro.
“O lector en galego até agora ti-
vo un grao de consciencia e mi-
litancia alto. Compran libros en
galego por razóns que superan
a vontade de entretemento ou
o consumo sen máis”.
En troques, Pedreira si acha

que se produciu unha creba no
prexuízo sobre as letras gale-
gas. “Cada vez vemos máis
xente que le en galego e non
cumpre o perfil habitual de
usuario. Temos como expe-
riencia o que ocorreu c’O Có-
digo Da Vinci, de Dan Brown
(El Aleph),que tivo grande éxi-
to malia saír en galego despois
que en castelán”, apunta. “Ví-
molo agora con Harry Potter e
as reliquias da morte, de JK
Rowling(Galaxia).”
Seguindo a Antón Pedreira, foi
fundamental para lograr estes
cambios de hábito a aposta fir-

Xosé Miranda

A literatura de tradición oral (ou, se o preferimos, de
transmisión oral) maniféstase, en canto á narrativa e

en prosa, en tres xéneros principais: o conto, a lenda e o mi-
to. No caso do conto, o narrador asume que está contando
algo inverosímil, non pretende que o tomemos por certo, o
oínte comprende que se trata dunha fábula fóra do tempo,
situada nun país inexistente ou moi afastado, con persona-
xes arquetípicos ou míticos (conto marabilloso e relixioso),
con múltiplas peripecias rocambolescas e amores inextin-
guibles, felices ou desgraciados (conto novelesco e román-
tico) ou con sucesos ridículos e hilarantes, pero francamen-
te imposibles (chistes e anécdotas, contos do ogro parvo,
contos de costumes). Para remarcar o seu carácter de fic-
ción, o conto leva unhas fórmulas de entrada e de saída que
teñen a función de suspender a credibilidade do especta-
dor, de avisalo de que se entra e se sae do inexistente.
Os especialistas consideran que os contos marabillosos fo-
ron os primeiros e son os verdadeiros contos. De feito, os
personaxes dos contos novelescos e románticos e dos do
ogro parvo son practicamente os mesmos, coa única dife-
renza de que non hai seres míticos, nin probas que se su-
peren coa axuda de obxectos máxicos nin inimigos sobre-
naturais. Aínda así, hai probas que superar, golpes de sorte
e picardía ou habelencia dos protagonistas. Por poñer un
caso ben coñecido, no conto marabilloso pode aparecer
un burro que cague ouro, moedas de ouro, como no conto
chamado “O burro, a mesa e o pao” (vid. Cabalo Buligán,
Contos de maxia I). No novelesco ou no de costumes
(“chiste” na terminoloxía de Aarne) o burro aparece, pero
xa non caga ouro. Precisamente o protagonista engana a
outro facéndolle crer que o burro caga ouro (como no con-
to galego “Crispín e Bastián”, vid.Cabalo Buligán, Contos
de parvos e pillos, II). Todo ocorre como se os heroes, deu-
ses encubertos, antepasados epónimos, devanceiros míti-
cos ou totémicos e semideuses dos primeiros contos se
convertesen co paso do tempo en persoas normais ás que
lles suceden cousas só aparentemente normais. Xa non
son os nosos antepasados os protagonistas: somos nós ou
outros coma nós. E isto non podemos máis ca consideralo
como un signo do progresivo abandono da mitoloxización
do mundo e da natureza na conciencia dos seres huma-
nos, é dicir, como un síntoma do abandono de Deus (dos
deuses) e a súa substitución polos propios homes. O sobre-
natural, o máxico, xa non se tragan con facilidade. Na
prehistoria, na Idade Antiga e na primeira Idade Media
predominaron sen dúbida os contos marabillosos, mais
avanzada a Idade Media, no Renacemento, na Idade Mo-
derna e na Contemporánea tales marabillas decaeron e os
contos novelescos e románticos e os de burlas e sarcasmos
tiveron a súa idade de ouro (vid. O Decamerón, o Heptame-
rón, os Contos de Canterbury, a maior parte dos contos das
Mil e unha noites, O Conde Lucanor, O Sendebar,etc).�

APOTEOSE DA LENDA
URBANA: O CONTO

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Os especialistas consideran
que os contos marabillosos
foron os primeiros e son os

verdadeiros contos”

O aumento das traducións
atrae  novos lectores

Faulkner,
London e Sembène
Ademais dos libros xa menciona-

dos, nas mesas de novidades pó-

dense atopar outras obras. Galaxia

presenta dous novos títulos da súa

colección de ‘Clásicos’, O ruído e a fu-

ria, de William Faulkner, con tradu-

ción de Xurxo Borrazás, e O viaxeiro

astral, de Jack London (traducido

por Xoán Abeleira).

Rinoceronte edita O xiro postal, de

Ousmane Sembène. Esta novela é a

primeira africana publicada en galego.

Traducida por Daniel Saavedra, conta

a revolución que supón nun barrio se-

negalés a chegada dun xiro. O propio

autor levou o libro ao cinema.�

ANDELDENOVIDADES

Primeiro foi El Aleph a que
buscou o público en galego coa
tradución de dúas novelas de
Dan Brown, best-sellersxa pu-
blicados en castelán con gran-
de aceptación que tamén tive-
ron recompensa lectora na súa
versión galega. O camiño da-
quela empezado está aberto
para novas experiencias.
A editorial A Plataforma,filial da
catalá El Andén,presenta como
novidades dous títulos chama-
dos tamén a ser éxitos en galego
tras a boa acollida que tiveron en
catalán e castelán. O cazador de
papaventos,de Khaled Hosseini,
tivo grande éxito (estes días es-
tréase o filme baseado neste li-

bro, Cometas en el cielo) cunha
historia sobre o amor e a infancia
en Afganistán durante as déca-
das das continuas guerras.
O labirinto da felicidade,de Álex
Rovira e Francesc Miralles, é un
libro de autoaxuda que conta
con páxina electrónica propia e
que busca respostas para a bus-
ca da satisfacción persoal. 
A Plataforma xa publicara en
galego o ano pasado Mareas
negras, marea branca, dos ca-
taláns Xavier Poza e Josep Fi-
gueras, libro que saíu a un tem-
po en catalán, castelán e gale-
go, unha práctica que o selo
considera necesario xenerali-
zar no futuro.�

Os cataláns
entran no mercado galego

A derradeira entrega de Harry Potter distribúese simultaneamente en gale-

go e castelán.                                                                      PACO VILABARROS
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Mar Barros
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O seu obxectivo rachou a finais
da década dos 70 cos moldes
impostos da época, cunha nova
estética e un branco e negro co-
mo recurso expresivo. Era o
momento da Atlántica. Dende
entón Xulio Gil ten realizado di-
versas exposicións individuais e
colectivas en Galiza, Portugal,

tablos esenciais ten un carác-
ter máis contundente. Toma
como referente as composi-
cións estritamente católicas,
os retablos do Barroco. Toda a
miña obra pivota sobre tres
piares fundamentais: eu co-
mo masculino, eu como cul-
turalmente católico e eu como
galego. É habitual que un non
teña auto odio co seu sexo. Pe-
ro nos outros dous terre-

Cataluña ou Madrid. Ademais
traballou en libros de arte, entre
os que destacanVigo, fronteira
do alén, con Xosé Luís Méndez
Ferrín, Tigres como cabalos,
con poemas de Xela Arias e Olo-
res e sabores do saber, con Car-
los Casares. Até o 30 de marzo, o
Centro Social Caixanova de Vi-
go acolle as súas últimas crea-
cións na mostra que leva por tí-
tulo Retablos esenciais.

VVéénn  ddee  eexxppooññeerr  nnaa  SSaallaa  ddaa  EEss--
ccoollaa  ddee  RReessttaauurraacciióónn  ddee  PPoonnttee--
vveeddrraa  aa  mmoossttrraa  TTrroommppooss..  PPooddee
ccoonnssiiddeerraarrssee  ccoommoo  oo  pprróóllooggoo
ddaa  qquuee  ssee  aaccaabbaa  ddee  iinnaauugguurraarr
nnaa  sseeddee  vviigguueessaa  ddee  CCaaiixxaannoovvaa,,
RReettaabbllooss  eesseenncciiaaiiss??
Non exactamente. Trompos
está concibida sobre un pe-
queno divertimento e ten un-
ha intención antropolóxica.
Vinculando a cultura material

dos nenos, en concreto as bu-
xainas, co tema dos bailes, a
mostra leva o espectador á
conclusión de que a sucesión
das idades e o galanteo non
deixan de ser tamén un xogo.
Tirando da linguaxe do rock
and roll, podería dicirse que
esta mostra está concibida co-
mo unha sorte de unplugged,
unha proposta acústica, sen
ruído e para pouca xente. Re-

Xulio Gil
‘Tento ver con ollos laicos a estética do retablo relixioso’

>>>
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os xéranse conflitos. Can-
do un ten  odio á súa cultura
pasa a ver a realidade dun xei-
to pouco claro. Debemos con-
firmarnos como culturalmen-
te católicos aínda que sexa-
mos absolutamente ateos,
porque nos conforma como
persoas. Debemos afondar no
que somos para aceptarnos.
Entendo que non se pode fa-
cer arte se non se parte do que
realmente un é. Nesta mostra
xuntei a cultura católica e o ser
galego. Collín os seis elemen-
tos alimentarios tradicionais
en Galiza e reivindiquei ade-
mais a oliveira, que foi arrin-
cada por decreto. Todos os re-
tratos están feitos aquí, inclu-
so as olivas, fotografadas en
Quiroga e en Vigo. Trompos

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

tres partes: concepto, narra-
ción e estética. Penso que
equivocadamente na década
dos noventa confúndese con-
cepto con adxectivo. O con-
cepto debe ter un punto de
conflito porque é o que pode
rematar en comunicación.
Sempre xoguei aí. Se para de-
senvolver un concepto necesi-
to tres imaxes non vou inflalo
con máis. Xa paguei o tributo
de facer  exposicións fose cal
fose o concepto e o espazo. Na
miña obra persigo o concepto
conflito, unha narración pró-
xima e nas esencias e unha es-
tética creativa.
HHaaii  qquueenn  nnoonn  ssee  sseennttee  ccóómmoo--
ddoo  ssee  llllee  cchhaammaann  ffoottóóggrraaffoo..
Eu son fotógrafo. Incluso en
Tromposme sentiría mellor se
me chamasen retratista. Como
non me vou sentir a gusto se al-
guén fala de min referíndose á
materia coa que eu constrúo. O
que adoita acontecer nestes
momentos é precisamente o
caso contrario. Hai moita xente
que co auxe da fotografía, sen
coñecer o medio, emprégaa
dende outras disciplinas artís-
ticas sen as reflexións oportu-
nas. Quererán comunicar
grandes ideas pero con foto-
grafías moi débiles.
DDúúaass  eexxppoossiicciióónnss  nnuunn  aannoo,,
cceerrttiiffiiccaann  uunnhhaa  aaccttiivviiddaaddee  qquuee
aabbrree  ccaammiiññooss  ppoorr  eexxpplloorraarr??
Aínda que corra o risco de que
o barco vaia a pique, transitar
por novas vías de comunica-
ción motívame. A fotografía
profesional é unha disciplina
moi digna pero interésame a
outra vertente. Ambas as dúas
exposicións nacen coa inten-
ción de dar apertura. Trom-
pos posiblemente teña conti-
nuidade con outros traballos
sobre xogos de nenos e de
adultos e peche así un ciclo.
Retablos esenciais está acaba-
da, pero, con toda seguridade
volverei a empregar esta es-
trutura de comunicar con
máis dunha fotografía. No
medio, teño moito material
aos que lle quero dar forma e
saída. Son os retratos de todos
os pintores e escultores dunha
xeración e quero reconstruí-
los. Como teño ademais de
cada un dous retratos permí-
teme que dialoguen eles con
eles mesmos. A medio prazo
gustaríame tamén dedicarme
a antropoloxía contemporá-
nea, entendida como a procu-
ra dunha forma que dignifi-
que a tradición e a moderni-
dade. Pero non busco a crítica.
É moi fácil poñer a un tipo
cunha gorra do Barça nunha
rapa de bestas, pero non me
interesa nada.�

afonda no eu masculino e ga-
lego e coido que con iso segui-
rei xogando, porque é o que
podo universalizar. Cómpre
partir da orixes para ofrecer
unha obra que se sinta áxil,
bonita e que comunique, se-
nón córrese o risco de que saia
resesa. 
AA  ssúúaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa  sseemmpprree
aappoossttoouu  ppoolloo  rriissccoo  ee  ppoorr  ddiiss--
ttiinnttaass  lliinngguuaaxxeess  ccrreeaattiivvaass..
Se non non ten sentido. Na
mostra de Pontevedra utilizo a
mesma linguaxe dos espidos
pero con xente vestida. Nos
tempos que corren, ao mellor
facer espidos pode entenderse
coma un disparate con toda a
pornocultura que circula pola
rede. Cando un artista quere
expresar algo ás veces faise ex-

cesivo ruído e pérdese comu-
nicación.
AA  pprreegguunnttaa  éé  iinneevviittáábbeell,,  xxaa  eessttáá
iinnssttaallaaddoo  nnaa  ffoottooggrraaffííaa  ddiixxiittaall??
Nunca perseguín a mellor foto
da natureza, nin o mellor acon-
tecemento na reportaxe, nin o
mellor documento denuncia.
Eses mundos, aínda que os res-
pecte, nunca me motivaron.
Sempre tentei comunicar, pri-
meiro cos espidos, despois cos
retratos. Busquei que fosen
obras polisémicas, con moitas
lecturas, algunhas provocadas
e outras adquiridas no proceso
de creación. Para min a comu-
nicación é a mesma tanto cun-
ha tecnoloxía como coa outra.
Cando o mundo dixital  permi-
te traballar máis rápido e ofre-
cer unha maior durabilidade é
difícil non aceptar o reto. 
EEnnttóónn  ppooddee  ddiicciirrssee  qquuee  xxaa  nnoonn
eessttrraaññaa  aaqquueell  bbrraannccoo  ee  nneeggrroo
qquuee  ttaannttoo  ssoorrpprreennddeerraa  nnaa
oobbrraa  TTiiggrreess  ccoommaa  ccaabbaallooss??
Eu defendo Tigres coma caba-
los. Foi feita coa técnica que lle
correspondía naquel momen-
to. Pero non boto de menos esa
tecnoloxía. Neste país hai moita
xente que ten por oficio ter nos-
talxia de cando cravaba cravos
coa fronte. De cada cravo que
eu cravei coa fronte só me que-
da o recordo do estúpido que
me sentín cando descubrín que
existían martelos.
TTiiggrreess  ee  ccaabbaallooss,,  oolloorreess  ee  ssaabboo--
rreess..  EE  aaggoorraa  rreettaabbllooss..
Quixen laiquizar a estética do
retablo relixioso. Fotografei es-
te tipo de obras barrocas e re-
nacentistas nos últimos anos
para libros de arte das editoriais
Nova Galiza e Hércules. Des-
pois de ver tantos, a un quéda-
lle na retina a cultura da súa for-
ma e da súa estética. Non é ca-
sual esta exposición. Tomei
prestada esa aprendizaxe para
poñer en valor ético e estético
todos os elementos esenciais
da nosa alimentación, como
son o millo, o centeo, as uvas, as
castañas ou as olivas.
PPoorr  qquuee  eessccoollllee  eesseess  eelleemmeenn--
ttooss  ttóótteemmss  ddaa  nnaattuurreezzaa??
Porque son os que vin traballar
cando era pequeno e porque
son os que resolveron o proble-
ma da fame. Cando a cultura ti-
ña un carácter de subsistencia
apoiábase neses seis elemen-
tos. Detrás de cada imaxe que
presento en Vigo está Baños de
Molgas, a terra da miña nai e o
lugar ao que ía de pequeno. Do
mesmo xeito que vin 45.000 re-
tablos, a pataca mancoume o
lombo ao collela miles de veces.
O pan, como se lle chama ao
centeo, era unha festa, coa ma-
lla e a seitura. Recoller a vide era
coller o último bafo de vida que

dá a natureza antes do outono.
Da vendima teño recordos in-
cluso sumamente eróticos, con
pouca roupa pisando as uvas.
Claro que veñen todas esas cou-
sas á cabeza cando se constrúe.
A oliveira é un engado intelec-
tual que fago despois de traba-
llar na elaboración duns libros
de antropoloxía e cultura galai-
co portuguesa. Cheguei a con-
clusión de que do Douro para
arriba temos unha cultura moi
similar, co mesmo xeito de rela-
cionarse coa morte, cos afectos,
cos produtos. No Barroso, por
exemplo, é igual, porque eles
tampouco teñen oliveiras. Aquí
si houbo tradición, pero man-
dáronse cortar por decreto dos
Reis Católicos. Así os terrate-
nentes e os guerreiros andalu-
ces na nova conquista podían
ter monopolizado o mercado.

QQuuee  hhaaii  ddee  rreeaalliiddaaddee  éé  qquuee  ddee
ffiicccciióónn  nnooss  sseeuuss  rreettaabbllooss??
Nada é real e nada é ficción. Se
falamos dende o punto de vis-
ta da técnica para min non ten
importancia que unha imaxe
estea máis ou menos manipu-
lada. Na mostra de Vigo nin-
gún retablo foi concibido do
mesmo xeito, algúns non es-
tán manipulados, outros es-
tán traballados para que non
se note e outros para todo o
contrario. O tamaño, a técnica
e a calidade están impostos
pola mensaxe.
TTeeññeenn  uunnhhaa  lliiññaa  ddee  ccoonnttiinnuuii--
ddaaddee  ccooaa  ttrraaddiicciióónn  ddoo  rreettaabblloo
rreelliixxiioossoo??
Parte da estética relixiosa, pe-
ro son laicos. Tomo prestada
unha estrutura de comunica-
ción, que eles tamén colleron
dos creadores populares, e a
emprego para o que coido
conveniente. Tíroa incluso co
elemento de dignificación que
posúe, e converto o próximo
en transcendente. 
AA  ssúúaa  eevvoolluucciióónn  ppeerrssooaall  ccoommoo
ffoottóóggrraaffoo  rreesséénntteessee  ddaa  eennttrraaddaa
ddaa  iimmaaxxee  ffoottooggrrááffiiccaa  nnooss  cceenn--
ttrrooss  ddee  aarrttee  ccoonntteemmppoorráánneeaa??
O que coñeza a miña obra de-
catarase de que nunca estiven
colocado no concepto. Cal-
quera obra, dende as divisións
estéticas de San Agustín, tiña

’’Do mesmo xeito que vin
45.000 retablos, a pataca
mancoume o lombo
ao collela miles de veces”

>>>
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A
cidade do ouro. Así
chamaron os ro-
manos a Ourense,
cando asentaron os
seus campamentos

nun dos vales máis fértiles da
Gallaecia, de seguro atraidos po-
la riquezas dos mananciais. Aín-
da que hai moitos anos que as ri-
beiras do Miño deixaron de dar
mostras deste metal prezado,
Ourense topou outro tesouro de
gran valor: a súa auga calda. 
Na actualidade, Ourense conta
cunha ampla oferta termal tan-
to no centro urbano como nas
ribeiras do Miño, que aproveita
as potencialidade medicinais e
tamén de ocio dunhas augas
con diversas composicións fisi-
coquímicas que flúen a unha
temperatura media de 50 graos
centígrados. Por unha banda,
as Burgas no centro da cidade, e
por outra as ducias de piscinas
gratuítas ao aire libre na marxe
dereita do río, fan que Ourense
se estea a converter nun dos re-
ferentes galegos dentro do tu-
rismo termal en Galiza.
Despois de Budapest, Ourense
é a cidade europea con maior
caudal de auga medicinais.
Nestes momentos, aínda que a
cifra podería aumentar unha
vez rematadas todas as pros-
peccións, o caudal sitúase ao
redor do 4 millóns de litros por
día de auga con características
fisicoquímicas diversas.
Neste sentido, a corporación
municipal vén de aprobar por
unanimidade un plan estratéxi-
co para o aproveitamento das
augas termais, que contempla
entre as intervencións máis in-
mediatas a inauguración dun
balneario nas inmediacións das
termas de Outariz. Coa súa pos-
ta en marcha comeza a cubrirse
o oco que existía no que a espa-
zos residenciais vinculados ás
termas se refire.

CENTRO DE SAÚDE DE TRADICION MILENA-

RIA. Nos últimos anos o 20% do

turismo mundial aparece vincu-
lado á saúde. A composición da
auga quente que emana dos di-
ferentes mananciais localizados
no concello e as súas propieda-
des curativas  convérteno nun
verdadeiro centro de saúde de
tradición milenaria. As Burgas,
por exemplo, coa súa auga silica-
tada, fluorada, linítica e hiperter-

mal está indicada para proble-
mas de pel, reuma e artrite. Pola
súa banda, un baño nas pozas
quentes da Chavasqueira e do
manancial do Tinteiro poden
axudar a curar catarros, afec-
cións bronquiais e afeccións do
aparato dixestivo.
Malia todo, e contra a crenza
popular de que este tipo de ins-

talacións están pensadas para
un sector de poboación de ida-
de avanzada, a oferta termal de
Ourense vai dirixida a todos os
públicos e non esquece o as-
pecto de lecer.
Para dar servizo aos milleiros de
persoas que usan as pozas ter-
mais, estase a ampliar o servizo
de transporte público, con máis

autobuses para as termas e coa
construción de zonas de apar-
camento para turismos e trans-
porte de viaxeiros. Con todas
estas medidas, e como explica o
tenente alcalde de Ourense,
Alexandre Sánchez, “quere co-
locarse a Ourense dentro da
oferta turística a nivel nacional e
Norte de Portugal”.  
Un dato revelador sobre as po-
tencialidades termais do conce-
llo despréndese do consumo
diario dun hotel balneario.
Mentres que un estabelece-
mento medio con estas caracte-
rísticas funciona con tres litros
por segundo de auga minero-
medicinal (complétase con au-
ga corrente), só as Burgas, como
explica Alexandre Sánchez, pro-
porcionan un caudal de 300 li-
tros por segundo. Neste

MA A INE.40.ZG

As termas, 
o Guggenheim de Ourense

’’A oferta termal
ten carácter público agás un
pequeno espazo nas termas
das Chavasqueira”

’’Con todas estas medidas,
quere colocarse a Ourense
dentro da oferta turística a
nivel nacional e Norte de
Portugal.”

[Alexandre Sánchez]
tenente alcalde da cidade

’’Despois de Budapest 
Ourense é a cidade europea
con maior caudal de augas
medicinais'”

>>>
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sentido, dende o concello
estase a traballar na posibilida-
de dun aproveitamento máis
complexo, a través de diferentes
tipos de actuacións, ao marxe
do turismo de ocio e de saúde,
como son o aproveitamento xe-
otérmico para producir enerxía,
e a elaboración de cosméticos.

ROTEIRO TERMAL. A oferta termal de
Ourense ten carácter público
agás un pequeno espazo nas ter-
mas das Chavasqueira. Calque-
ra persoa que se achegue á cida-
de pode facer uso de xeito gratuí-
to das pozas e piscinas acondi-
cionadas nas beiras do río. Existe
a posibilidade de percorrer a ru-
ta termal que se inicia nas Bur-
gas, un dos símbolos da cidade e
valor per se grazas as súas augas
que emanan a 67º. Seguindo o
curso do río Barbaña, o roteiro
pasa pola Ponte do Milenio e
baixa as Termas das Chavas-
queira. Esta área termal está
composta por diversas piscinas
ao aire libre situadas á beira do
río. Os 40º aos que está a auga
permiten o baño en calquera es-
tación do ano. As instalacións da
Chavasqueira inclúen ademais
o aluguer de bicicletas e perco-
rrer así o resto do paseo fluvial,
uns 12 quilómetros acondicio-
nados pola beira do Miño que
vai parando nos diversos espa-
zos termais habilitados.
A pé ou en bicicleta, a ruta con-
tinúa cara o manancial do Tin-
teiro, unhas fontes de auga  bi-
carbonatada sódica fluorada
apta tamén para o baño. Está si-
tuada a un 800 metros do nú-
cleo urbano, na marxe dereita
do río. A seguinte parada é a
Burga do Muíño, unha gran pis-
cina exterior emprazada xunto
ao Muíño da Veiga, na zona de
Quintela de Canedo. A ruta re-
mata en Outariz, que conta con
varias piscinas exteriores. 
Outro dos proxectos previsto
na ribeira do Miño é a conti-
nuación do paseo fluvial até a
parroquia de Untes, que conta
cun camping de terceira cate-
goría. O proxecto que se bara-
lla inclúe a remodelación deste
espazo de acampada coa cons-
trución de bungalows e pozas
propias de explotación. Deste
xeito, como explica o tenente
alcalde Alexandre Sánchez,
complétase un circuíto termal
de aproximadamente de 20
quilómetros a beira do Miño
que inclúe hotel, pozas públi-
cas e camping.�

>>>

As fontes das Burgas convertéronse

co paso do tempo nun dos símbolos

da cidade. A elas acudían os prerro-

manos para dar culto a unha divin-

dade oculta nas augas e os romanos

transformáronas en estacións balne-

arias, remodelándose nos anos do

neoclasicismo e actualmente locen

unha coidada reconstrución. Das

Burgas parte a ruta termal que per-

mite ao visitante gozar da auga. 

Pero nela teñen orixe tamén moitas

das lendas da cidade, como a que as

considera como un volcán en repou-

so situado no lugar de Montealegre,

que en calquera momento pode es-

pertar e arrasar a cidade. Outras, pro-

curan a conexión relixiosa e vinculan

o nacemento das augas cos pes do

Santo Cristo da Catedral, situada per-

to do manancial, e mesmo das bocas

fervendo do inferno.

Unha das actuacións previstas pola

corporación municipal é a constru-

ción na contorna das Burgas dun bal-

neario de cinco estrelas con 120 ca-

mas. O proxecto inclúe a recupera-

ción do entorno de Barbaña e inte-

gración de empresas de hostalaría

en edificios rehabilitados na zona ve-

lla, seguindo o modelo de Compos-

tela, e pequenos hoteis.�

O balneario e a lenda do volcán
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Xesús Torres Regueiro

NN a nosa xuventude
acudimos ás fei-
ras de Moeche en
moitas ocasións,

o 11 e o 23, a vender repolos de
Betanzos e froita cuns paren-
tes e nunca tivemos ocasión
de ollar o seu famoso castelo.
Tiñamos unha vaga e impreci-
sa idea da existencia do castelo
relacionado coas xestas heroi-
cas dos Irmandiños. Claro que
as feiras de Moeche eran para
nós xornadas de traballo e en-
dexamais transcendían do
campo da feira. Só andando os
anos, cando a nosa ansia de
coñecemento da nación gale-
ga nos levou polos camiños da
Terra (Terra a nosa!, berraban

os outros irmandiños, os da
Fala), tamén fomos á procura
do castelo de Moeche que non
se albiscaba dende o seu cam-
po da feira.

Hai pouco visitamos outra vez
Moeche e paramos, nostálxi-
cos, no campo da feira, arredo-
res da capela do San Ramón,
que agora é a capital municipal

coa súa casa do Concello levan-
tada ex novo nas inmediacións
dos pendellos que aínda persis-
ten. Non teñen estes a calidade
e antigüidade dos de Agolada,

MAGAZINE.42. ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

mais aínda se manteñen con
certa dignidade. Unha veciña
que se pasea por alí dinos que
son propiedade privada. As fei-
ras de Moeche (hai noticia delas
xa a finais do século XVIII) su-
poño que irían decaendo, co-
mo todas en xeral. Lembro que
o noso posto montábase hai
tres décadas á beira dunha casa
de comidas hoxe pechada e que
sempre aparecía un señor a co-
brar polo asentamento. Os
meus parentes non sabían se o
señor era efectivamente o dono
do espazo aquel mais pagában-
lle dende había anos a cota que
estabelecera.
O castelo de Moeche atópase
na parroquia de San Xurxo,
nun pequeno val, en empraza-
mento pouco destacado e

O castelo de Moeche  e os Irmandiños

>>>

POLOS CAMIÑOS DA TERRA

Pendellos no Campo da Feira en Moeche.
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escasamente estratéxico,
aínda que suficiente para as ar-
mas da época. Enfronte ten a
igrexa parroquial e as ruínas da
que debeu ser casa reitoral co-
mesta polas silvas. A igrexa ten
unha interesante torre barroca
e tamén hai un bo cruceiro, do
que teño unha vaga idea de es-
tar labrado en toelo ou serpen-
tina, unha pedra da que hai xa-
cementos na zona. Desta últi-
ma visita atopamos ampliado
o cemiterio, o único que me-

dra na meirande parte das pa-
rroquias rurais.
Foi o enxeñeiro militar Andrés
A. Comerma o primeiro en es-
tudar o castelo de Moeche (ta-
mén os de Naraío e Andrade),
erguendo un plano detallado
del que publicou no “Anuario
Ferrolano para 1903”. A fábrica
do castelo (para uns construído
a finais do século XIV por An-
drade o Bo, para outros máis
tarde e para algún anterior-
mente) é de cachotes de pizarra

e perpiaños nos esquinais, ar-
cos e ameas. Estas, antes da re-
construción, estaban desfeitas.
Ten planta octogonal adaptada
ao terreo, cunha torre de home-
naxe duns 18 metros con tres
andares, que serve ademais de
entrada á fortaleza. Na torre ob-
sérvanse tres pedras armeiras
coas armas dos Osorio, Valcár-
cel (para algúns García Rodri-
gues de Valcárcel sería o primei-
ro dono da fortaleza) e outra
dupla cos dos Henriques e Cas-

>>> tro enriba dunha graciosa xane-
la. O conxunto atópase rodeado
en parte dun foxo de pouca
profundidade. Apenas media
ducia de casas ao redor do cas-
telo conforman este pequeno
lugar que leva, como non!, o no-
me de Castelo.
Segundo algúns historiadores,
foi a fortaleza protagonista (fei-
to que non todos admiten) do
primeiro levantamento Ir-
mandiño, capitaneado en
1431 por Roi Xordo das Mari-

ñas, contra os abusos de Nuno
Freire de Andrade o Mao, se-
ñor de Pontedeume, Ferrol e
Vilalba. Os vasalos de Andrade,
levantados en armas contra o
seu señor, chegarían ante as
portas do castelo de Moeche
na súa busca máis aquel xa fu-
xira. O Mao morreu aquí mes-
mo, xa sufocada a sublevación,
e foi soterrado en Monfero
cunha lenda que di que “foi ca-
valeiro de verdade”. Outra era
a opinión dos seus vasalos.�

E foi protagonista tamén (esta
vez de xeito máis documenta-
do) da segunda revolta Irman-
diña que estourou en 1467. Pa-
ra daquela, e non sabemos co-
mo foi o paso, a fortaleza de
Moeche era de Pedro Álvarez
Osorio, o primeiro Conde de
Lemos. De feito, as armas desta
familia son as que campan na
torre da homenaxe. A de Moe-
che sería unha das moitas for-
talezas derrocadas, como afir-
man no preito Tábera-Fonseca
varias testemuñas, entre elas o
escudeiro monfortino Gomes
Rodríguez, de “çien años poco
mas o poco menos e que se
acuerda de mas de ochenta
años”. Xa eran anos para aque-
les tempos, e sen Alzheimer,
ademais! Este escudeiro, que
non as viu derrubar porque es-
taba co conde de Lemos en

Castela fuxindo do exército de
30.000 irmandiños, di que fo-
ran derrocadas as fortalezas de
Monforte, Sarria, Moeche e
Caldelas “todas fortalezas del
dicho conde de Lemos don Pe-
dro Álvarez Osorio”.
Explica o escudeiro que, unha
vez que voltou con axuda mi-
litar e desbaratou os irmandi-
ños, don Pedro fixo reedificar
a fortaleza de Monforte, os
seus muros e cercas, traendo
mestres de obra e oficiais “viz-
caínos” e obrigando os vasa-
los dos seus estados a acudi-
ren ás obras tres días por se-
mana, con carros e bois, servir
e facer os servizos que conviña
na reedificación, ademais de
pagar  un repartimento de
dous reais por cada lume. Sa-
bíao moi ben o escudeiro
monfortino porque “al tienpo

de la dicha obra se hazia hera
pertiguero y tenia cargo por
mandado del dicho conde de
hazer benir la dicha gente al
serbiçio de la dicha obra e an-
simismo tenían cargo de exse-
cutar en ellos los dichos dos
reales quando ellos no los
querian pagar”. Xa dicía o
conde que “pues se la derro-
caran la abian de hazer a sus
costas”. “E que de la misma
manera dize el dicho testigo
que hiziera el dicho conde tor-
nar a llebantar las dichas for-
taleza de Sarrea e Caldelas e
Moeche que heran del dicho
Conde e fueran derribadas...” 
E –como di Castelao no seu
Sempre en Galiza– “así finou
por falla de ideias construtivas
i esceso de odio, unha revolu-
ción social que pudo causar o
asombro do mundo.”�

Derrubada e erguida de novo
Co tempo, o castelo –como todos

os do condado de Lemos– pasou á

Casa de Alba. En 1976 a Fundación

da Casa de Alba cedeu en usufruto

o castelo que xa estivera a piques

de ser vendido como “pedra do

montón” a finais do século XIX. Des-

pois de anos de abandono, atópase

agora en proceso de restauración,

logo de traballos de consolidación

a cargo dunha escola-taller. Na no-

sa última visita, o valado das obras

impedía o acceso e só podía ser

ollado dende fóra co guindastre

presidindo.

Dende 1980 vénse celebrando un

festival que lembra o fito histórico

da revolta irmandiña e reivindica a

conservación do castelo. A Asocia-

ción Cultural “Castelo de Moeche” é

a entidade organizadora dese festi-

val Irmandiño que celebra a media-

dos de agosto, ás veces mesmo co-

as costas viradas das autoridades

dun concello que apenas pasa dos

1.600 habitantes (a metade de hai

un século, seguindo a dinámica

doutras zonas rurais) e que non ten

outro aliciente mellor para explotar.

Un concurso de carteis anunciado-

res, concertos, unha obra teatral,

lectura do pregón e un simbólico

asalto ao castelo á medianoite (no

que vencen os asaltantes: o pobo

unido, os irmáns da Galiza), rema-

tando con fogos de artificio e ilumi-

nación do castelo, conforman o

conxunto de actos. Mesmo existe

todo un tratado sobre este festival

de Abuín Duro, un especialista en

xestión do patrimonio cultural. To-

do isto falámolo de ouvidas, pois

nunca ao festival fomos, mais pro-

metémonos enmendar esta falla

en futuras convocatorias ou quizá

este mesmo ano.�

A Festa da Revolta
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M. Barros

OOs amantes da banda
deseñada teñen un-
ha cita no Auditorio
de Galicia, de Com-

postela. A Sala Isaac Díaz Pardo
albergará até o 8 de xuño unha
mostra retrospectiva que, baixo
o título Historieta galega 1973-
2008,quere achegar o público
afeccionado ao xénero aquelas
obras e autores destacados na
historia recente do cómic. 
Como en poucas ocasións, as
viñetas que durante anos fixe-
ron gozar lectores de todas as
idades saltan do papel aos mu-
ros reservados para grandes
eventos artísticos. “É un orgu-
llo que unha sala como o Audi-
torio de Galicia nos dedique
todo o espazo expositivo para
falar da historieta”, explica
Fausto Isorna, comisario xun-
to con Gemma Sesar da mos-
tra. Ao seu ver este é un dos
momentos felices da historie-
ta, cando menos no que a re-
percusión mediática se refire. 
O xermolo desta iniciativa veu a
luz na sala de exposicións Feima
de Madrid baixo un formato
máis pequeno, que contempla-
ba o traballo de 25 autores esco-
llidos de xeito cronolóxico, den-
de Reimundo Patiño e Xaquín
Marín até a actualidade. Co gallo
do Salón do Cómic de Barcelona
a Consellaría de Cultura trasla-
dou a cidade condal este peque-
no proxecto coa intención de
dar a coñecer os antecedentes e
a realidade do cómic galego.
A exposición que se presenta
agora no Auditorio de Galicia e
que está producida pola Conce-
llaría de  Cultura e a Consellaría
de Cultura da Xunta e patrocina-
da pola dirección Xeral de Xu-

ventude e a  Fundación Feima
amplía a oferta desta primeira
iniciativa e reúne a obra de preto
de 70 autores e 300 orixinais.
Máis alá de tentar demostrar se

existe unha historieta galega,
os comisarios perseguen dei-
xar constancia do traballo feito
nestes 35 anos, dende aquela
exposición posta en marcha en

1973 polo Grupo do Castro até
os nosos días.  Como explica
Fausto Isorna “antes desta da-
ta non existía practicamente
nada” sinala, “fíxose humor
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gráfico pero non historieta
propiamente dita”.
“Queremos mostrar máis que
demostrar”, comenta. “O mo-
mento feliz que atravesa o có-
mic é debedor do traballo de
moitos autores, que coido as
novas xeracións non coñecen”. 
Así, a mostra propón un perco-
rrido que se inicia coa mostra do
grupo Castro, que se detén espe-
cialmente nas décadas dos 70,
80 e dos 90. Pódense ver algun-
has das obras pioneiras de Rei-
mundo Patiño e Pepe Barro, que
van dando paso nas paredes aos
exemplos de cómic under-
ground asinados por Pedro Sar-
diña, Álvaro de la Vega, Xavier
Correa Corredoira ou Fernando
García Varela. “É interesante ver
como en Galiza até os 90 houbo
moitas persoas doutras discipli-
nas que usaban a historieta co-
mo medio de expresión”, sinala
o comisario. “Reimundo Patiño
era un pintor que topou na his-
torieta unha canle para comuni-
car e para axitar”, comenta. 
A mostra continúa pola expe-
riencia de Frente Comixario, Va-
liumdiez, Xofre, a mostra expos-
ta en Compostela O paraíso per-
dido e fai unha pequena parada
no humor gráfico da man de Pe-
pe Carreiro e a revista Can sen
dono, entre outras. Na proposta
expositiva tamén aparecen Fran
Bueno, Norberto Fernández e
todos aqueles autores que for-
maron parte de Golfiño. Os co-
misario quixeron ademais dedi-
car un apartado aos creadores
que desenvolveron as súas tra-
xectorias fóra das nosas frontei-
ras xeográficas, entre eles Mi-
guelanxo Prado, Das Pastoras,
Ramón Marcos, Víctor Aparicio
Coyote, Tirso Cons ou Suso Pe-
ña. Tamén teñen cabida autores
“conxunturais”, que dedicaron
algúns anos da súa vida ao có-
mic pero que as súas circunstan-
cias persoais os levaron co tem-
po cara outros terreos profesio-
nais. “Son creadores cunha esté-
tica moi definida e vinculada á
moda de determinados anos
que non desmerece para nada o
seu traballo. Carreiras longas
hai, en realidade, ben poucas”,
explica Isorna.

XAQUÍN MARÍN, UNHA VIDA DEDICADA AO

CÓMIC. Entre os autores en activo,
Fausto Isorna destaca en Galiza
a figura de Xaquín Marín, “un
home que comezou no 1973 e
que publicou en revistas como
La Codorniz”. “É o decano dos

Fausto Isorna e Gemma Sesar propoñen na exposición Historieta galega 1973-2008 un percorrido
polo mellor da banda deseñada dos últimos 35 anos, con presenza de 70 autores e 300 orixinais

Plana dun dos primeiros

traballos de Miguelanxo Prado.
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debuxantes en Galiza” destaca
“e forma parte do noso ideario
cultural. Sempre tivo unha lin-
guaxe propia e un grafismo es-
pléndido”. A el dedicaráselle un-
ha homenaxe no acto de clausu-
ra o vindeiro 6 de xuño.

MÁIS VISIBILIZACIÓN. Nestes últi-
mos 35 anos o cómic cambiou
moito no que se refire á “actitu-
de dos debuxantes” segundo o
comisario, pero non tanto no
plano “industrial”. “As publica-
cións de hoxe en día tal vez se-

xan tan precarias como as dos
80. Hai máis facilidade para pu-
blicar, os medios non son tan
precarios. Pero a historieta non
deixa de ser un produto que de-
be ser distribuído e chegar a un-
ha librería. Desgraciadamente
aquí non existe unha industria e
a xente debe saír fóra ou poñer
en marcha as súa propias ini-
ciativas. O que si temos é unha
gran calidade de autores”.
O punto de inflexión na maior
visibilización do traballo dos
debuxantes e deseñadores ga-
legos que se produciu duns
anos para acá veu marcado po-
la figura de Miguelanxo Prado e
da revista Golfiño ao ver de Isor-
na. “A súa figura serve para dig-
nificar o traballo dos creadores
e para reivindicalos como pro-
fesionais”, comenta. “Tamén a
influencia da revista Golfiño, a
pesar da súa curta duración, ca-
da vez se percibe máis”, enga-
de. Neste proceso de achega-
mento masivo do cómic galego
ao público, o debuxante desta-
ca ademais a actividade que de-
senvolven as novas xeracións
de creadores.� 

O Auditorio acollerá todo un pro-

grama de actividades paralelas que

se irán desenvolvendo durante tres

meses e que completan a proposta

expositiva. Os sábados 8, 15 e 29 de

marzo e 5 de abril haberá obradoi-

ros e visitas guiadas na propia sala

de exposicións. Estas actividades le-

varanas a cabo Jacobo Fernández,

Fran Bueno, Pepe Carreiro e Norber-

to Fernández. Todas son de entrada

libre até completar aforo.

A isto únenselle as clases maxis-

trais que se impartirán o venres 28

de marzo e o 4, 11 e 18 de abril a

cargo dos creadores Miguelanxo

Prado, Carlos Giménez, Carlos Por-

tela e Antonio Vázquez. os desti-

natarios destas clases son debu-

xantes e guionistas, sen límite de

idade, que desexen coñecer polo

miúdo o mundo da creación e a

produción dunha historieta. Para

poder inscribirse os interesados

deben presentar un proxecto cur-

to para unha historieta de 4 a 8 pá-

xinas e un bosquexo dunha páxi-

na. O prazo de presentación pé-

chase o 7 de marzo. 

Finalmente, o 6 de xuño haberá

unha xornada na que se presen-

tará o resultado destas clases ma-

xistrais e se fará unha visita guia-

da polos autores sobre a mostra

pechándose cunha homenaxe a

Xaquín Marín.�

Clases maxistrais e visitas guiadas

Pormenor dun traballo

de García Varela.

Cadro de Xaquín Marín.

Capas de distintas publicacións 

-algunhas históricas– de banda deseñada.
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momentos de espera das princi-
pais sucursais, edificios e centros
socioculturais de Caixanova, nos
paneis situados nalgúns puntos
neurálxicos de cidades como Vi-
go e nos domicilios particulares
a través de Youtube.
Novas financeiras, de entrete-
mento, previsións meteorolóxi-
cas, publicidade propia e allea,
e a axenda cultural centran os
contidos da programación des-
te medio que emite unicamen-
te contidos visuais apoiados
por textos escritos en galego no
caso das oficinas de Galicia. 
Nestes momentos hai 143 ofici-
nas de Galicia e Madrid dotadas
con este novo servizo que se in-
corporará en breve ás sucursais
de Catalunya. Caixanova prevé
instalar 300 pantallas máis ao
longo deste ano na rede de ofici-
nas de dentro e fóra de Galicia.
O proxecto culminará coa emi-

VIAXAR.

Vós directos
á neve
dos Pirineos
O aeroporto coruñés de Alve-
dro conta dende hai uns me-
ses cun enlace de fin de sema-
na con Huesca. A compañía
aragonesa Pyrenair oferta vós
con saída os venres á tardiña
dende A Coruña (19h25) e
volta o domingo dende Hues-
ca polo serán (17h45) a un
prezo de 80 euros por traxec-
to. A duración dos vós é de 70
minutos. Os afeccionados aos
deportes de neve e aventura
teñen un novo destino no que
pensar á hora de planificar as
súas escapadas.
Os vós directos unen
Alvedro co aeroporto
de Huesca-Pirineos,
situado a 10 quilóme-
tros da capital da pro-
vincia e e 40 minutos
do Pirineo, xusto en-
tre os concellos de
Monflorite e Alcalá
del Obispo. Trátase
dunha zona cun gran-
de interese paisaxísti-
co, deportivo e cultu-
ral no que, tamén se
pode practicar o golf e nume-
rosas actividades de aventura
e contacto coa natureza. Ade-
mais dos billetes, Pyrenair
oferta servizos turísticos como
paquetes de esquí con distin-
tas promocións nas que se in-
clúen os vós, traslados e for-
faits, de fin de semana, cinco
ou sete días con prezos que
varían dependendo das datas
e días de estancia. 
Os servizos aéreos desta com-
pañía complétanse cun servizo

ANOSATERRA
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TECNOLOXÍA.

Caixanova TV,
canle pioneira
nas finanzas
Caixanova está a piques de re-
matar a primeira fase do im-
plantación da súa canle de tele-
visión corporativa, CNX TV
(Caixanova Televisión) na súa
rede de oficinas e principais edi-
ficios. Este proxecto, que arran-
cou en maio do ano pasado, foi
presentado no seu momento
como unha experiencia pionei-
ra como medio de comunica-
ción interactivo entre clientes e
usuarios dos servizos da caixa.
A canle de televisión emítese a
través de www.youtube.es/cai-
xanovatv e pode seguirse nos

sión dunha canle de televisión
por cable de R na que, ademais
de novas relacionadas coa ma-
croeconomía, se ofertarán pro-
gramas de fitness mental nos
que cada usuario elixirá de xei-
to interactivo os programas
que lle interesa. Este espazo ta-
mén permitirá practicar a ban-
ca electrónica a través da tele-
visión aos clientes desta enti-
dade de aforros.

FILMANOVA E ZOZO. A aposta de
Caixanova por este medio de
comunicación para chegar aos
seus clientes complétase cun-
ha vangardista posta en escena
da que son artífices os grupo
empresarial Filmanova e a pro-
dutora Zozo. As dúas compa-
ñías galegas, coñecidas pola
súa traxectoria na produción
multimedia e de novas tecno-
loxías no mundo do cine e a te-
levisión, traballaron nesta ini-
ciativa de I+D+i. O deseño do
software para a distribución e
emisión de contidos, e o siste-
ma de xestión de pantallas así
como o deseño e distribución
de contidos son obra destas
dúas firmas audiovisuais. 
Segundo a dirección de Caixa-
nova esta primeira fase de im-
plantación da canle corporati-
va de televisión está a contar
cunha alta aceptación entre
clientes e empregados que va-
loran tanto a orixinalidade dos
soportes de televisión como a
calidade dos contidos emiti-
dos, moitos deles feitos en 3D.�

E.E.

>>>

52 semanas dunha aventura artística
Un proxecto de

XXoosséé  MM..  BBuuxxáánn  BBrraann

Unha experiencia
de intervención

creativa na prensa coa participa-
ción de moitos dos principais

artistas
da península

Prensa & Criación
A NOSA TERRA

Pantalla de Caixanova Televisión nunha sucursal.

de aviación executiva cun reac-
tor de 7 prazas para atender as
necesidades dos vixeiros de to-
do o Norte de España e Sur de
Francia.  Máis información en
www.pyrenair. es.�

E.E.

MERCAR.

PescadeRías,
da costa ao
prato en menos
de 24 horas

Dende o día 7 de marzo os
mercados galegos contan cun-
ha nova marca de calidade que
distingue os produtos de pesca
de baixura. Bautizada como

PescadeRías, esta etiqueta está
promovida dende a Conselle-
ría de Pesca e 23 lonxas galegas
ás que nun futuro se sumarán
novas confrarías, centros de
depuración/expedición, cetá-
reas e distribuidores que teñan
as súas instalacións en territo-
rio galego. Todos os produtos
“PescadeRías” son especies
capturadas nas costas galegas
no día (nunca poderán pasar
máis de 24 horas dende a cap-
tura até a súa venda na lonxa),

Carreira de zorras tiradas por cans nos Pireneos. JOSEBA ETXABURU/ REUTERS

ant_art
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cia. En deportes como a ximna-
sia, tanto artística como rítmica,
é fundamental, pero noutros co-
mo o fútbol ou o baloncesto non
é tan decisiva. Isto debe matizar-
se. Non é decisiva para a execu-
ción dos movementos básicos
pero é moi importante para evi-
tar lesións e para a recuperación,
tanto en momentos óptimos,
como cando temos que recupe-
rarnos dunha lesión. Moitos
problemas físicos de xogadores
de fútbol ou de baloncesto, por
exemplo, son derivados dunha
deficiente flexibilidade. Lumba-
gos, osteopatía de pube, roturas
nos isquiotibiais (muslo poste-
rior), son consecuencia dun defi-
ciente traballo na capacidade
que estamos a ver.
Os efectos no rendemento non
son inmediatos ou directos pero
favorecen a execución óptima
de moitas accións técnicas e
axudan para non desperdiciar
enerxía. Por tanto, non debe su-
bestimarse a importancia aínda
que aparentemente non a teña.
A dor foi até hai pouco unha
constante no adestramento da
flexibilidade. Isto é un grande
erro que pouco a pouco se foi co-
rrixindo. Non é necesario sufrir
para mellorar a flexibilidade e a
dor é un mecanismo de protec-
ción que non debemos ignorar.
Outra cousa ben diferente é a

a través da pesca artesanal, po-
lo que baixo o distintivo vende-
ranse peixes, crustáceos, equi-
nodermos, moluscos (bival-
vos, cefalópodos ou gasterópo-
dos) e algas frescos que previa-
mente pasaron por uns con-
trois de calidade expedidos nas
lonxas adscritas a esta marca
que previamente superaron
unhas auditorías para garantir
o control, hixiene e calidade de
todo o proceso. Os consumi-
dores coñecerán os produtos
distinguidos baixo este distinti-
vo a través dun etiquetado es-
pecífico onde se inclúe a pro-
cedencia, expedidor, denomi-
nación comercial do produto,
peso, así como o número de lo-
te ao que pertence. �

E.E.

rencia desta capacidade.
Os problemas que xeralmente
van asociados á flexibilidade
son os seguintes:
–Desinformación e descoñe-
cemento das vantaxes que nos
dá posuíla.
–Non se perciben efectos in-
mediatos para o rendemento
deportivo.
–O seu desenvolvemento iden-
tifícase con dor e aburrimento.
–Pouca evolución da metodo-
loxía para o seu adestramento.
A desinformación é latente
porque a divulgación ao res-
pecto é minoritaria. Non se
considera, incluso nos círculos
especializados, como impor-
tante, máis ben é unha capaci-
dade que se traballa de forma
complementaria se hai tempo,
se non prescíndese dela.
No rendemento, a flexibilidade
non ten a mesma importancia
en todos os deportes, como non
a ten a velocidade ou a resisten-
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molestia que podemos sentir
cando facemos un alongamento
nunha postura determinada. Es-
ta molestia procede fundamen-
talmente do músculo que ante
unha extensión envía un sinal de
alerta para non sobrepasar o lí-
mite que pode producir unha
rotura. Esta molestia irá pouco a
pouco desaparecendo se man-
temos a postura, xa que o mús-
culo irá relaxándose e cedendo.
En canto ao aburrimento é pre-
ciso lembrar que se estamos
concentrados no alongamento,
na respiración e nas sensacións
que nos acontecen, chegaremos
a desfrutar porque a sensación
de relaxación será moi estimu-
lante. Facede a proba pero res-
pectade sempre o principio de
que non pode haber présa can-
do se adestra a flexibilidade.
Finalmente explicarvos que
existen moitos métodos pero
que para comezar o máis sin-
xelo é manter unha postura na
que non haxa que facer forza,
na que se aproveite a forza da
gravidade e na que permane-
zamos polo menos 45 segun-
dos ou máis, repetindo o pro-
ceso de catro a dez veces. Todo
sen dor e concentrados nas
sensacións que pasiño a pasi-
ño serán cada vez mellores.�

Xurxo G. Ledo
coquegl@terra.es

EXERCICIOESAÚDE.

A flexibilidade

Unha da capacidades físicas
máis descoñecidas e que incluso
gozan de menor predicamento
entre a xente é a flexibilidade.
Cómpre dicir que baixo este no-
me agóchanse algunhas confu-
sións terminolóxicas que non é
momento de clarexar pero que
explicaremos brevemente.
A flexibilidade componse de
elasticidade e mobilidade. Para
non complicar as cousas, pore-
mos como exemplo de elastici-
dade unha goma que pode ser
estirada pola aplicación dunha
forza e unha vez que deixamos
de facer forza recupera a súa
lonxitude e forma orixinal. Con
respecto á mobilidade temos
aquelas estruturas que teñen a
capacidade de dobrarse como
pode ser un pau, canto máis
groso é, menos se pode dobrar.
A combinación dos dous com-
poñentes daranos a flexibilida-
de, que é unha capacidade invo-
lutiva, e dicir, diminúe a medida
que se cumpren anos. Temos os
exemplos claros nos bebés e nos
anciáns que á súa vez nos permi-
ten intuír a súa importancia. A
flexibilidade está máis perto da
saúde e a lonxevidade que a ca-
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A publicación en 1973 da pri-

meira revista de banda deseñada

en galego, A cova das choias, po-

los autores do chamado Grupo

do Castro, dá pé aos organizado-

res desta mostra para porlle data

de inicio ao comic galego con-

temporáneo.

Para facer un percorrido por esta

historia feita de voluntarismos

sen conto, de dificultades ou im-

posibilidades económicas, de

traballos mal pagados ou nunca

remunerados, dunha notable

dispersión froito do anterior, e de

moi destacados francotiradores

que foron quen de sair adiante a

pesares da pouca valoración

desta arte, a exposición amosa

obras orixinais dunha serie de au-

tores e publicacións. Comisa-

riada polo deseñador e debu-

xante Fausto Isorna, grande bre-

gador e protagonista el mesmo

no mundo do comic galego, un

espazo como o Auditorio de Gali-

cia contribúe simbólicamente,

pola súa magnitude, a amplificar

o traballo exposto.

A mostra contará con conferen-

cias impartidas por Miguelanxo

Prado e Carlos Giménez, e cuns

obradoiros de comic a cargo de

autores coma Fran Bueno ou

Pepe Carreiro, entre outros.

Exposición: “Historieta Galega 

1973-2008”.

Auditorio de Galicia,

Santiago de Compostela.

Aberta até o 8 de xuño.

Cursiños: previa inscripción.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Subtítulos en galego.
Venres 7 . Poéticas do Cine
20.30 h. Operation Filmmaker. Nina
Davenport, 2006. 95´. Subtítulos en
galego.
After Hours / In-Edit
23.00 h. Global metal. Sam Dunn e
Scott McFadyen, 2007. 93´. Subtítu-
los en galego.
Sábado 8 . Extraterritorial
18.00 h. Pó de estrelas. (Alberte Pa-
gán, 2007). Muybridge 2.0. (Gonzalo
de Pedro, 2007). Tabla aeróbica, Nº 4
(entrenamento para pintores).
(Gonzalo de Pedro, 2007). 35 .́ Vídeo.
Presentación a cargo dos seus auto-
res. Entrada gratuíta.
Raoul Walsh
20.30 h. Gentleman Jim (1942). 104 .́
Subtítulos en castelán.
Luns 10 . Poéticas do Cine
20.30 h. Autohystoria. Raya Martin,
2007. 95 .́ Vídeo.
Martes 11.  Raoul Walsh
20.30 h. Captain Horatio Hornblo-
wer (1951). 117´. Subtítulos en ga-
lego.
Mércores 12.  Naomi Kawase

de de Diego Arsuaga, baseado
nun feito real, na que o espazo uru-
guaio achega verosimilitude; e os
cambios de paisaxe van acompa-
ñando aos estados de ánimo: da
emoción á euforia ou do medo á
reflexión. O luns 10, ás 18:00  e
22:30 na Sede Fundación Caixa Gali-
cia.
¬CINE.Cine no Forum Metro-
politano.
Sala Marilyn Monroe: ciclo "Reta-
llos de Muller" + "Asuntos de fami-
lia"."Vier minuten (4 minutos)", de
Chris Kraus. Con Monica Bleib-
treu.Alemaña, 2007 – V.O.S. en cas-
telán .Funcións: día 6 (ás 20.15 h.);
día 7 (ás 20.15 h. e ás 22.45 h.); día 8
(17.15 h. e 20.15 h.)Entradas: 3 €
(carné xove e maiores de 65, 2 €) se-
sión do día 22 ás 22.45 de balde.
Sala Fernando Rey: ciclo "O Ci-
nema Asiático"."Memories of Mur-
der", de Boong joon-Ho.República
de Corea, 2003 – V.O.S. en caste-
lán.Funcións: Día 6 (ás 20.30 h.); día
7 (ás 20.30 h. e ás 23.00 h.); día 8 (ás
17.30 e ás 20.30 h.)Entradas: 3 €

(carné xove e maiores de 65, 2 €) se-
sión do día 22 ás 23.00 h. de balde.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 6. Poéticas do Cine
20.30 h. The island at he end of the
world. Raya Martin, 2004. 109 .́ Vídeo.

O  BARCO
¬TEATRO. A bombilla máxica.
Función  pola compañía Teatro do
Atléntico, o venres 7 ás 21.00, no Te-
atro municipal Lauro Olmo.

BOIRO
¬TEATRO.Menú vexetal (dáme
verde). Obra representada polo
grupoDisque Danza, este venres 7,
ás  20.00  na Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬EXPO. O mar nos carteis. Co-
lección de carteis no Museo Massó.
Conta con obras de Abelenda, Díaz
Pardo ouPeteiro, entre outros au-
tores. Aberta até o 2 de abril do
2008.
¬MUSICA. Alegales. Actuación
deste grupo de rock pontevedrés”.
O domingo 9, ás 21:30, entrada a 4
euros, no café bar Aturuxo.

CANGAS
¬TEATRO. Humo. Obra de Juan
Carlos Rubio, dirixindoe a un
elenco  encabezado por Juan Luis
Galiardo, Kiti Mánver, Bernabé Rico
e Gemma Giménez. Un home per-
corre o mundo vendendo un mé-
todo para deixar de fumar. O sá-
bado 8 ás 20:30, no Auditorio Muni-
cipal.

CARBALLO
¬EXPO. O mar nos fondos da
Colección Caixa Galicia. O
mar en obras de Francisco Lloréns,
Modesto Brocos, Castelao, Arturo
Souto, Colmeiro, Luís Seoane ou
Díaz Pardo, nunha magnífica e va-
riada mostra. Até o 9 de marzo no
Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Arte. Obra do grupo Fu-
lano, Mengano e Citano, este xo-
ves 6, ás 20:15, no Edificio Multiu-
sos.Este venres7, ás 21.00 noPazo da
Cultura.
¬MUSICA.Moon Cresta. Actúan
este venres 7, ás 23:00, entradas a 4
euros,na Sala A Reserva (R/Desiderio
Varela, 7) .

CEDEIRA
¬MÚSICA.Concerto de vento
metal. Polo Quinteto de Vento
Metal Santa Cecilia. O quinteto in-
terpreta pezas de diversos autores
de música dende a época barroca
ata temas do século XX.  O domingo
9, ás 18.00 , no Auditorio Municipal.

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

A CORUÑA
¬CINE.O derradeiro tren.Filme

HISTORIETA 
GALEGA 
1973-2008

¬ ARTE

Trens de Cine.Un ciclo que circu-

lará polas sedes da fundación Caixa

Galicia das principais cidades, e que

trae grandes clásicos do cine este

mes e o vindeiro, co tren coma nexo

temático.

Sorolla e os seus contem-
poráneos

Desde mediados de xaneiro e até
o 13 de abril pódense admirar en
Ferrol, na Fundación Caixa Galicia,
unha ampla e destacada obra
arredor do mestre valenciano e
varios dos máis sobranceiros pin-
tores coetáneos seus. Todas as
obras da exposición “Sorolla e os
seus contemporáneos” proceden
dunha das máis completas colec-
cións de pintura española, a do
Museo Nacional de Belas Artes
cubano, unha pinacoteca for-
mada polas cesións de diferentes
coleccionistas privados e institu-
cionais que se foron producindo
ao longo do século XX.
Do total de obras expostas, exhí-
bense en Ferrol 17 óleos de dife-
rente formato de Joaquín Sorolla
y Bastida (Valencia, 27 de febreiro
de 1863 - Cercedilla, 10 de agosto
de 1923), obras pintadas todas
nos anos de maior produción
deste prolífico pintor e que mos-
tran a súa evolución estilística e
técnica.
“Joaquín Sorolla foi quen conse-
guiu conducir o luminismo ao seu
punto de máxima eficacia plás-
tica. É un dos máis destacados epí-
gonos da pintura tradicional, pero
tamén un fito no proceso de xes-
tación da arte posterior”, segundo

un dos comisarios desta mostra,
Manuel Crespo.
Xunto a Sorolla, o pintor español
desta época que maior repercu-
sión tivo e ten até hoxe fóra de
España é Ignacio Zuloaga
(1870 - 1945), de quen se mos-
tran nesta exposición nove
magníficos lenzos.
Á sombra do soado traballo des-
tes dous autores, a organización

da mostra reuníu asemade unha
escolma de obra dalgún dos seus
contemporáneos, autores dunha
impresionante calidade que a crí-
tica intenta recuperar hoxe para o
gran público. Santiago Rusiñol,
Hermenegildo Anglada Cama-
rasa, Julio Vila Prades, Manuel Be-
nedito Vives, Cecilio Pla Gallardo
ou Enrique Martínez Cubells son
algúns deles.

La muchacha del tiovivo de Santiago Rusiñol

Ratas de X. Marín

Prosegue  a exposición de Yves Saint

Laurent.
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20.30 h. El bosque del luto (2007).
97 .́ Subtítulos en castelán.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Yves Saint Laurent:
diálogos coa arte. Un total de
36 obras de artistas como Mon-
drian, Picasso, Goya, Matisse, Bra-
que, Andy Warhol, Serge Poliakoff
ou Roy Lichtenstein, entre outros,
compartirán espazo con 47 dese-
ños de Saint Laurent, formando
unha perfecta combinación na que
poderemos intuír a inspiración do
modisto.Até o 29 de abril, na Sede
Fundación Caixa Galicia . 
¬EXPO. Ana Soler, cicatrices
invisibles.  21 obras de Ana Soler
entre esculturas, fotografías e insta-
lacións, en torno ao choque de cul-
turas entre Europa e Xapón. Arredor
da exposición hai unha serie de acti-
vidades para escolares, con infor-
mación  e inscrición no 981 178786
(lunsa venres de 10:00 a 14:00). Até
o 1 de abril (entrada gratuita) no
Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa (MACUF).
¬EXPO.Wildlife  Photograp-
her of the Year 2008. Foto-
gráfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso interna-
cional, até o 30 de xuño. No  Aqua-
rium Finisterrae. 
¬EXPO. Os Mártires do Mar.
Exposición sobre a represión da
guerra e postguerra civil sobre a
xente do mar, dirixida polo histo-
riador Dionisio Pereira, e que es-
tará até o 23 de marzo na Casa Ca-
sares Quiroga.
¬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. Davis Thomas e At
Swim Two Birds. O talento de
David Thomas Broughton únese ao
proxecto en solitario de Roger Qui-
gley, At Swim two birds, dando
como resultado unha magnífica fu-

sión entre as guitarras procesadas e
a persoalísima voz do primeiro e a
tranquilidade musical que evoca
Quigley nas súas cancións. No ciclo
Vangardas Sonorasda Fundación
Caixa Galicia. Este xoves 6, ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Ana Moura e Jorge
Fernando. O ciclo Noites de
Fado presenta a dous dos artistas
máis notables da canción lusa ac-
tual, a cantante de Santarem e o
máis veterano guitarrista de Lisboa.
O venres 7 ás 20:30. Entradas de 12 a
15 euros. No Teatro Colón.

Xulio Gil
“Retablos Esenciais”

"Retablos esenciais" é un xeito
sinxelo de construír un retablo
para cada un dos seis elementos
esenciais da alimentación en Ga-
licia: trigo-centeo, castaña, vide,
pataca, millo e, aínda que non
tan abundante, a oliveira. En pa-
labras de Xulio Gil, "non se trata
dunha suplantación do retablo
relixioso, pero si dun xogo para
conseguilo a través da súa fun-
cionalidade (distribución e ta-
maño das imaxes).  Un respecto,
un recollemento e, porque non,
un darlle grazas aos seis elemen-
tos tamén mestizos implantados,
arraigados e por fin feitos nosos".

Nas fotografías que compoñen a

mostra xógase coas formas, coa

cor, cos acertos e desatinos do

desenfoque como recurso ex-

presivo. Unha obra viva, onde

toda a intensidade da cor regala

ao espectador novas visións. 

Nas fotografías que compoñen a

mostra xógase coas formas, coa

cor, cos acertos e desatinos do

desenfoque como recurso ex-

presivo. Unha obra viva, onde

toda a intensidade da cor regala

ao espectador novas visións.

¬ FOTO

Kiosko das almas perdidas
Centro Coreográfico Galego

Dirección e coreografía: Roberto Oli-
ván.
Equipo artístico Ana Beatriz Pérez En-
ríquez, Álvaro Esteban López, Anna
Calsina Forrellad, Jordi Vilaseca Lo-
rite, etc...
Espazo sonoro: Mercedes Peón
Espazo escénico: Rodrigo Roel
Iluminación: Baltasar Patiño
Deseño de vestiario: Ruth D. Pereira
Realización audiovisual: Fiumfoto
Deseño audiovisual: Muriel Félix
Asesoría máxica: Mago Antón
Música en directo: Mercedes Peón

O espectáculo combina no seu
haber diferentes disciplinas artís-
ticas que abarcan desde a danza
ata a arquitectura pasando por
outras tan diferentes como o ilu-
sionismo ou o vídeo e a anima-

ción, todas elas dirixidas por gran-
des profesionais nas súas facetas..

O clube da calceta
Teatro do Morcego

Autor: María Reimóndez
Dirección: Celso Parada
Adaptación: Celso Parada
Escenografía: Pastor
Son: Pablo Costas
Iluminación: Celso Parada
Vestiario: Carlos Alonso      
Elenco artístico:
Susana Dans, Laura Ponte, Maxo Bar-

jas, Elina Luaces, Luisa Merelas, Inma
Antonio, Mabel Rivera.
Seis mulleres moi diferentes entre si
acoden a clases de calceta, un lugar
onde converxen as súas frustracións
pero, tamén, un lugar onde toman
conciencia da súa situación e da ne-
cesidade de superala.

Comida chinesa
Teatro do Adro

Autor: Pedro Ángel Ramos García
Dirección: Lino Braxe
Adaptación: Lino Braxe
Escenografía: Suso Díaz
Son: A Caricia da Serpe
Iluminación: Afonso Castro
Vestiario: Paloma Ucieda
Elenco artístico:
Josito Porto, Mónica García.
Un violador e asasino en serie e a
nai dunha das súas vítimas xuntos
nun apartamento. Ela foi a súa psi-
quiatra na prisión. El é o seu pa-
ciente favorito.

¬ EN ESCENA

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

Quinteto Santa Cecilia. O

quinteto de vento metal Santa Ceci-

lia é unha veterana formación ga-

lega, fundada en 1982, e coman-

dada por Mijail Moriatov. Actúa esta

semana en Cedeira

“Uva”, foto de Xulio Gil..

Canto da Terra

Festival Sinsal
Na súa “Extensión Salón Teatro”,
este festival de artistas que transi-
tan entre a xenialidade e a extra-
vagancia, preséntase  Baby Dee,
unha cantante inetiquetable,  an-
dróxina artistacircense, cunha
das voces máis fascinantes. Pero
non é só a voz o que a fai  pecu-
liar. Ela ten un “aquel” que logra
que os corazóns ardan ao escoi-
tar a súa voz, pero, á vez, é puro
circo e diversión.Acompañada
dun arpa, un acordeón ou un
piano, a ex membro dos primei-
ros Antony & The Johnsons crea
música para sobrevivir, sinceira e
delicada.
Nacida en Cleveland (Ohio) en
1953, comezou tocando o
piano. Directora musical e or-
ganista nunha igrexa católica
do Bronx, liberábase tocando a
arpa en Central Park. Nos anos
90 triunfou cun papel no Co-
ney Island Sideshow, imitando
á súa adorada Shirley Temple e,
sobre todo, subida nun curiosí-
simo triciclo con arpa inte-
grada creado especialmente
para ela polo artista George
Bliss. Con este extravagante tri-
ciclo Baby Dee percorreu du-
rante anos o baixo Manhattan,
converténdose na raíña das
súas rúas.
O  Fillo Pousado é a arriscada e
innovadora proposta do vigués
Magú Castromil quen a finais dos
anos 90 edita “Ele”, un vinilo cheo
de emocións, de letras abertas ás
ideas do escoitador, abertas ás
circunstancias do suxeito oínte.
Nick Drake, LLuis Llach, Nick
Cave, Pink Floyd... asómanse a
este traballo que edita a través do
selo independente vigués Man
Records. Desde aquela, a edición
dos seus discos está en mans de
Javier Abreu a través de Edicio-

nes Antropopmórficas. “Unida-
des”, o seu último traballo no
mercado, incorpora tamén a
unha violinista: Eva.

Canto da Terra

Canto da Terra é un espectáculo
alegre e cheo de enerxía no esce-
nario, interpretando antigas me-
lodías que atravesaran varias xe-
racións da Cultura Portuguesa.
Presenta melodías que foron re-
collidas e inmortalizadas por vo-
ces como Zeca Afonso ou Amália
Rodrigues. Tocados con arranxos
orixinais, estes temas contaxian a
todos os que asisten a este es-
pectáculo de fusión de ritmos
populares portugueses, por ve-
ces cruzados con ritmos Afro-
Brasileiros. Culturas que forman
parte dun pasado recente da Cul-
tura Portuguesa. A voz do Paulo
Seixas, o cavaquinho do João
Frazão, o baixo do Fernando Pie-
dade, a guitarra do Israel Pereira e
a bateria de Ivo Santos, formam o
colectivo "Canto da Terra". O
Grupo xa editou o CD "Rascun-
hos" en 2005 e prepárase para
editar un segundo CD no final de
2008. Canto da Terra preséntase
por primeira vez na Galiza, no Bar
Liceum do Porriño.  

O/a cantante Baby Dee.

¬ MÚSICAS
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nic Orchestra, con Giorgio Notev
e Alfredo Troisi. O luns 10, ás
20:30, noAuditorio Municipal Gus-
tavo Freire.

¬TEATRO.Pan. Catro propos-
tas arredor da malla. Obra que
representa o grupo Volta e Dálle
Teatro. O mércores 12, ás 20:30, no
Auditorio Municipal Gustavo Freire. 

MONFORTE
¬TEATRO. Arte. Obra do grupo Fu-
lano, Mengano e Citano, este xo-
ves 6, ás 20:15, no Edificio Multiusos.

MUROS
¬TEATRO. Ubú Rei. Versión da clá-
sica obra de Alfred Jarry, pola com-
pañía La Imagina Machina, o ven-
res 7, ás 22:00, noCentro Cultural e
Xuvenil. 

NARÓN
¬TEATRO. O clube da calceta.

Lean do ano 1942. O martes11, ás
20:00, no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬CINE. Animación á lectura e
contacontos.Sesión de conta-
contos a cargo de Sherezade, co tí-
tulo "Un universo de contos", o xoves
13 ás 19:00 , naBiblioteca Municipal
Parque da Milagrosa.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas, to-
das as idades. Un proxecto aberto a
todos os artistas e que abre as portas
do Museo Provincial de Lugo á arte
lucense, aos seus protagonistas, se-
xan consagrados ou recén chega-
dos. NoMuseo provincial.
¬EXPO. Xestos da natureza.
Mostra de obras do artista mallor-

quínMiquel Barceló,que estará en
cartel até finais de marzo no Museo
Provincial.
¬EXPO. Nómadas. Retratos foto-
gráficos  de Manuel Valcárcel. Até o
23 de marzo na Sede da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Concurso Acertos e de-
sastres arquitectónicos en
Lugo. Exposición noColexio de Ar-
quitectos.
¬EXPO. O Himno. Os tempos
son chegados. Exposición que
conmemora o centenario do Himno
Galego estreado na Habana. Até o
15 de marzo, no Museo Provincial.
¬EXPO. Cristino Mallo. Exposi-
ción do artista tudense,con escul-
turas e debuxos deste artista por
redescubris, tras do seu pasa-
mento. Até o 30 de marzo no Mu-
seo Provincial.
¬MUSICA.La Bohème. A ópera
de Puccini pola Pleven Sympho-

ción reúne un conxunto de 60
obras de Joaquín Sorolla, Zuloaga,
Santiago Rusiñol, Anglada Cama-
rasa ou Cubells, entre outros.  Até o
30 de marzo, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. 25 anos de pop con
Rne3. O venres 28 inaugúrase
esta exposición que recolle unha
importante colección de fotogra-
fías, carteis, fanzines, discos, libros e
materiais multimedia sobre a mo-
vida musical dos últimos 25 anos,
propiedade do director de Radio
Pop, Jesús Ordovás. Aberta até o
23 de marzo no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Natureza artificial.
Exposición de Gustavo Sequeiro
(Ferrol, 1975), con música de Ser-
gio74 . Unha proposta conxunta
de pintura e música contemporá-
nea, cunha mirada á natureza,
creando paisaxes plásticas e so-
noras. Na Casa das Palmeiras.
¬TEATRO. O xuízo da adúltera
Filipa. Espectáculo que trae a
compañía Decamerón e Cía. O sá-
bado8, ás 20.30 no Centro Cultural
Torrente Ballester.

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

FOZ
¬TEATRO. En la cuenca de tus
ojos..Espectáculo presentado pola
compañía Entre Mans (antes Inque-
danza), este venres 7, ás 21.00 na
Sala Bahía.

LARACHA
¬MUSICA.Cornelius. O grupo
galego actúa o venres 7, na sala
D’antón.
LUGO
¬CINE. Breve encontro. Dentro
do novo ciclo da fundación Caixa
Galicia, Trens de Cine, este filme do
grande director británico David

¬MÚSICA. Argentina Santos e
Filipa Cardoso.Prosegue o ciclo
"Noites de Fado" con estas dúas fa-
distas lisboetas que teñen unha im-
portante carreira detrás. O sábado 8
ás 20:30. Entradas de 12 a 15 euros.
No Teatro Colón.
¬MUSICA.Los Justicieros + Los
Abrasivos. Actuación destes dous
grupos este sábado 8, ás 22:30, na
Sala Mardi Gras.
¬MUSICA. O Leo i Arremecag-
hona + O Sonoro Maxín +
Banda Potemkin.  O xoves 13
noparking da Facultade de Informá-
tica, Campus de Elviña, ás 21:00h,
con entrada gratuita.
¬TEATRO.O merlo Branco. Es-
pectáculo para os máis novos pola
compañía Talía Teatro, o venres 7,
ás 12.00 , e o sábado 8 ás 19:00, no
Forum Metropolitano. 
¬TEATRO.Adiós cordera.A obra
de J.Mª de Pereda en versión da
Compañía La Sonrisa del Lagarto.
O domingo 9, ás 19:00 no Teatro del
Andamio.

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

FERROL
¬CINE. Trens rigorosamente
vixiados. Ostre sledované vlaky,
(Trens rigorosamente vixiados), é
unha das mellores obras do cinema
checo dos sesenta. O maior éxito de
Jirí Menzel baseado na novela ho-
mónima de Bohumil Hrabal,e que
acadou o Óscar á mellor película es-
tranxeira en 1967. O luns 10, ás 18:00
(dobrada) e 20:30 (V.O.S.) na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Sorolla e os seus con-
temporáneos.Nesta mostra po-
deremos vera magnífica colección
de pintura española do Museo de
Belas Artes da Habana.  A exposi-

¬ EXPOSICIÓNS
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IX BIENAL DA CARICATURA
DE OURENSE

Do 5 ao 30 de marzo de 2008 celé-
brase en diversos espacios cultu-
rais de Ourense esta nova edición
da Bienal da Caricatura, con unha
variedade de actividades:
Entre as exposicións, a de Carica-
turistas galegos, unha selección
da obra feita entre 2006 e 2008 por
varios dos autores que publican
nos distintos medios galegos:
Abraldes, Aguilera, Pepe Carreiro,
Davila, Estévez, Gogue, Nacho
Hortas, Xosé Tomás, Leandro, Ló-
pez, Xaquín Marín, Omar, Orballo,
Miguelanxo Prado, Fernando Que-
sada, Calros Silvar, Siro, Suso San-
martín, ou Xosé Lois, entre outros.
Unha revisión da caricatura e o hu-
mor gráfico galegos actuais, con
case todos os seus estilos e enfo-
ques. Será No Museo Municipal.
A exposición de Caricaturistas
Noveis está formada polos pre-
mios e obras seleccionadas do IX
Concurso Galego de Caricaturistas
Noveis, convocado pola organiza-
ción da Bienal. En total, corenta e
nove caricaturas a cargo de Sandra
Álvarez , Eulogio Canal , Carlos Ca-
sado , Miguel Casado , Alba Cid ,
Cristina García , Daniel Iglesias , Al-
berto Lema, Roi Paz, J. Luis Pérez ,
Roi Cagiao, Miguel Ruiz  e Luis Sen-
dón. Estará na Casa da Xuventude
Exposición histórica de Joao
Abel Manta.
Unha homenaxe ao autor portu-
gués co gallo do seu 80 aniversa-

rio. Con obra do propio Abel Man-
ta e de  Álvaro Santos, António
Amado, António Santos (Santia-
gu), Carlos Amorim, Daniel Morei-
ra, David Pintor, e moitos autores
máis. Mostra coordinada por Os-
valdo Macedo de Sousa, de Hu-
morgrafe. Ubicada no Centro Cul-
tural Deputación de Ourense, Sala
Cero.
Autor convidado: Turcios.
Monográfica do caricaturista co-
lombiano Omar Figueroa Turcios,
un dos máis notábeis debuxantes
de prensa na actualidade. Turcios
é un auténtico vangardista en
constante exploración da orixinali-
dade estética, e esta exposición
permite unha ollada á súa obra a
través dunha selección feita por el
mesmo.
Na Casa da Xuventude de Ouren-
se.
Mostra e presentación de A Re-
tranca.
Mostra dos traballos dos primei-
ros números da revista de Humor
dirixida por Kiko Da Silva, quen
presentará o nº 5 da mesma.
Homenaxe  ao Carrabouxo.
Unha serie de humoristas galegos
celebran o 25.º aniversario do po-
pular personaxe creado por Xosé
Lois. Pepe Carreiro, Gogue, Nacho
Hortas, Xosé Tomás, Leandro, Xa-
quín Marín, Pinto e Chinto, Fernan-
do Quesada, Santy, Kiko da Silva,
Siro e Suso Sanmartín participan
na mostra, a celebrarse no Cam-
pus Universitario das Lagoas.
Festa da Caricatura

Coa participación de caricaturistas
galegos e portugueses, facendo
caricaturas dos asistentes.Coa pre-
senza dos portugueses Zé Oliveira,
António Santos, Artur Ferreira,
Paulo Santos, Ferreira dos Santos e
Onofre Varela; e pola parte galega,
de Gogue, Kiko da Silva, Leandro,
Pinto e Nacho Hortas, Antonio Sa-
bín, Estévez, Sex, Carbajo, Michel
Casado e Omar, así como os carica-
turistas afeccionados que o dese-
xen. O sábado 8, no Museo Muni-
cipal de Ourense.
O Farelo
Repaso dos colaboradores de O
Farelo: Revista de Humor que Rabea
por Peneirar, suplemento do perió-
dico quincenal A Peneira, nun vo-
lume editado por Alén Miño. Coa
presenza de Guillermo Rodríguez,
director d'A Peneira, e de Xosé Lois
González o Carrabouxo.O día 25 ás
20.00 horas, na Livraria Torga .

Pan. Peza teatral do grupo Volta e

Dálle arredor do pan e as súas im-

plicacións na vida tradicional. Con

textos de diversa autoría, e a pre-

senza musical de Minie Mero.

Cornelius, grupo de Vilagarcía que

toca esta semana en Laracha.
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pectáculo interpretado polaBanda
de Música e o Coro do Liceo Ca-
sino de Vilagarcía de Arousa, que
interpretarán unha selección de
obras do chamado “xénero chico”.
Osábado 8 , ás20.30, noAuditorio
Municipal . 
¬TEATRO.Comida chinesa.Fun-
ción  pola compañía Teatro do
Adro,este sábado 8 e o domingo 9,
ás 20:00, noTeatro Principal.
¬TEATRO.Teatro Negro de
Praga. Alicia no país das maravi-
llas e Gulliver , dúas obras a cargo
do Teatro Nacional Negro de
Praga que enceta aquí a súa xira
por Galicia. O próximo mércores
12 , ás 20:30, no Auditorio Pazo de
Congresos Municipal.
¬TEATRO. Humo. Obra de Juan
Carlos Rubio, dirixindoe a un
elenco  encabezado por Juan Luis
Galiardo, Kiti Mánver, Bernabé Rico e
Gemma Giménez. Un home perco-
rre o mundo vendendo un método
para deixar de fumar. O domingo 9
ás 20:30, no Auditorio Municipal.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Javier Constenla
Trío. Actúan o venres 7, ás 23:30 no
PubLeblon.
¬MÚSICA. Ataque escampe. O
grupo compostelán, que ven de
sacar o disco “Galica es una
mierda”, actúan o sábado ás 23:30
no Pub Leblon.

PONTEVEDRA
¬CINE. Perdición.Unha das pri-
meiras obras mestras de Billy
Wilder, Double Indemnity (Perdi-
ción), inspirada na novela de James
M.Cain, conta cun inesquecible Fred
McMurray, acompañado por un so-
berbio Edward G. Robinson e Bar-
bara Stanwyck como femme fatale.O
martes 11, ás 18:00 (V.O.S.) 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.
¬EXPO. Ríos de Galicia, tesou-
ros de vida. Exposición fotográ-
fica sobre a riqueza paisaxística e de
fauna e flora dos ríos galegos, a tra-
verso de espectaculares fotos de
José Luis González. Até o 4 de maio
no Centro Social Caixanova.
¬MUSICA. María de Medeiros. A
polifacética artisa lusitana, aquí na
súa faceta de cantante. Será osá-
bado 8 , ás 21:00, entradas de 10 a 12
euros, no Pazo da Cultura.

O PORRIÑO
¬EXPO. Recordos Impresos:
Atios, Budiño e Chenlo . Mostra
de fotografías históricasdo concello,
exposto nestas tres parroquias,
aberta até o 10 de marzo.
¬MÚSICA. Alvaro Vieito Trio .
Unha formación cunha boa expe-
riencia dos seus compoñentes en
diversas bandas de jazz Será o ven-
res 7 ás 23:00.  Os prezos 4 euros
normal, 3 anticipada e 2 para socios
do Café  Liceum.
¬MÚSICA. Canto da terra .Un es-
pectáculo alegre e cheo de enerxía
no escenario, interpretando antigas
melodías que atravesaran varias xe-
racións da cultura portuguesa. Pre-
senta melodías que foron recollidas e
inmortalizadas por voces como Zeca
Afonso ou Amália Rodrigues. O sá-
bado 8 ás 23:00.  Os prezos 6 euros
normal, 5 anticipada e 3 para socios
do 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.A bombilla máxica.
Función  pola compañía Teatro do
Atléntico, este sábado 8, ás 22:00,
noMultiúsos da Xunqueira.

RIBADAVIA
¬EXPO. Rosalía Ilustrada. Unha
exposición que ofrece unha perspec-
tiva diferente da literatura rosaliana,
valéndose do traballo de vintecinco
artistas galegos que prestaron o seu

GUIEIRO.51.

Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulle-
res que se reunen para calcetar.
Este venres 6, ás 20:30, no Audito-
rio Municipal.

OLEIROS
¬TEATRO. O ridículo desamor
dun home máis ou menos
normal. Obra representada polo
grupo 40 Pasos. O sábado 8, ás
20.30, no Auditorio Gabriel García
Márquez..

OURENSE
¬CINE. Alarma no Expreso.
Filme de Alfred Hitchcock, The
Lady Vanishes (Alarma no expreso)
proxéctase este martes11, ás
20:00,en versión dobrada, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. IX Bienal da Carica-
tura. Exposicións, presentacións e
moi diversas actividades arredor do
humor gráfico e caricatura galegos
e portugueses. Até o 30 de marzo,
en diversos espazos da cidade (con-
sultar cadro aparte). 
¬EXPO. Manolo Figueiras. Ex-
posición do artista galego, aberta
até o 8 de marzo. Horario: de 18:00 a
21:00 horas. No Galeria Visol.
¬MUSICA.96 grados. Actuación o
sábado8, ás 23:30, entrada libre, no
Café Plaza.
¬MUSICA.Noite de Zarzuela. Es-

pincel e creatividade para recrear as
sensacións que evocan os poemas
de Rosalía. Até o 29 de marzo, no
Centro Social da Madalena.

SADA
¬TEATRO. Do, re, mi, Mozart
xoga aquí. Obra para nenos pola
compañíaTíteres Cachirulo. O ven-
res 7, ás 18:00, na Casa da Cultura  Pin-
tor Lloréns.

SAN CIBRAO
¬EXPO. Andy Warhol. Exposi-
ción 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 museo un
obradoiro de Serigrafía titulado
Somérxete na Arte Pop,como
actividade complementar.

SANTA COMBA
¬MÚSICA. Brothers  in Band. O
Banda tributo a Dire Straits y Mark
Knofler. O sábado 8, ás 22:00, na
salaMeca.

SANTIAGO
¬CINE. Cartografías da es-
coita. Audiovisións propón un en-
contro entre a retina e o tímpano,
que se multiplica en doce títulos
nos que o son funciona de  fío con-
dutor para achegarnos a diferentes
formas de entender a dimensión
acústica da realidade. As proxec-
cións, no CGAC, son: Xoves, 6: Mo-
dulations: Cinema for the Ear. Ven-
res, 7: My Cinema for the Ears. Sá-
bado, 8 : Kill Your Idols. Domingo, 9:
Touch the Sound. Martes, 11: Cros-
sing the Bridge. The Sounds of Istam-
bul. Mércores, 12 : Die grosse Stille.

II Mostra da Camelia do
Baixo Miño
A actividade terá lugar na Quinta

das Mercedes - A Gándara (A
Guarda), os próximos sabado 8 e
domingo 9 de marzo. Está organi-
zada polo Centro San Xerome e
conta coa colaboración dos  Conce-
llos de Tui, Tomiño, Oia,  O Rosal e A
Guarda, e a Deputación provincial
de Pontevedra.
Nesta segunda edición,  habilita-
ranse  novos espazos (carpa,  ser-
vizo de cafetería ...), para maior co-
modidade  dos asistentes.O horario
de recollida de mostras para a expo-
sición, será o sábado dia 8, de 10 da
mañán a 2 da tarde.
Os teléfonos para a pre-inscrición,
son:  676 966 225 - 676 966 223.
Os horarios de exposición e venta

serán de 12 da mañán a 8 da tarde o
sábado e o domingo de  10 da ma-
ñán a 8 da tarde.

Reapertura da Aula do Mar
de Mera.
A partir do 1 de marzo abreuse de
novo ao público a Aula do Mar -
Centro de Recepción de Visitantes
do Monumento Natural Costa de
Dexo-Serantes. Poderase visitar sá-
bados, domingos e festivos en ho-
rario de 11 a 14 horas e de 16 a 19
horas. A entrada é grutuita.
O CEIDA - Centro de Extensión Uni-
versitaria e Divulgación Ambiental
de Galicia - é o responsable de xes-
tionar a antiga casa do fareiro dos
Faros de Mera onde hai unha expo-
sición interpretativa, distribuida en
dúas salas e dous miradoiros acris-
talados, un laboratorio, espazos
para a proxección de audiovisuais e
puntos de observación ornitoló-
xica.
Ademais de albergar esta exposi-
ción, a Aula do Mar actúa como
Centro de Recepción de Visitantes
do Monumento Natural ofrecendo
información e asesoramento sobre
as rutas dentro do devandito mo-
numento.
Grupos organizados
O CEIDA amplía o horario de visita
para grupos organizados. Un edu-
cador ambiental do CEIDA será o
encargado de facer a visita guiada.
Os interesados nesta oferta pode-
rán facer reserva e concertar o día
no teléfono 981 630 618 ou en edu-
cacion@ceida.org.

¬ DE PASEO

Quere saber máis?                                        anosaterra.com

Ubu Rei. Unha versión da clásica

obra de Alfred Jarry pola com-

pañía galega Imaxina Machina,

que poderá ser disfrutada esta

semana en Muros.

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

Perdición, cine negro de Billy Wilder..

Teatro Negro de Praga en Ourense.
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¬CINE. Vías cruzadas.The station
agent, (Vías cruzadas), é a ópera
prima, e única até o momento, do
actor de televisión e teatro Tom
McCarthy, quen rodaba en 16 mm
ao longo de vinte días esta historia
de soidades. Este martes11, ás 18:00
(dobrada) e ás 20:00,en versión sub-
titulada, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬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 ca-
rácter didáctico que pretende apro-
ximarnos a este proceso evolutivo
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-

¬EXPO.Ficcións analóxicas:
videocreación en Galicia
nos anos 80. Videocreacións de
autores galegos como Xavier Vi-
llaverde ou Antón Reixa. Até o 27
de abril, no Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC).
¬EXPO. Fundación Granell. 
Danza da Terra. Arte africana (zona
subsahariana). 
In Situ: Santi Jiménez_Sen a me-
nor idea. Espazo In Situ.
¬EXPO.Jannis Kounellis. A
obra máis recente do autor italiano
de orixe grega. A mostra presenta
unha obra recentemente acabada
na propia cidade compostelá,
onde o artista estivo traballando
nos últimos días para montar o que
poderemos observar até o 6 de
abril, un particular universo crea-
tivo 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 exposición.
¬MÚSICA. O paxaro de lume. A

violinista da Real Filharmonía de
Galicia, Ildikó Oltai interpreta al-
gunhas das mellores pezas para
violín do século XX, dirixida por Ros
Marbá: a música do leste, da man
de Bartok e Stravinski, cun dos seus
ballets máis coñecidos, L'oiseau de
feu, e outras pezasl. O venres 7, ás
21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Músicas populares
da Guerra Civil Española. A
Brigada Bravo&Díaz chega dende
Valladolid cun espectáculo musical
baseado no material recollido no li-
bro de Luis Díaz Viana “Cancioneiro
popular da Guerra Civil española”.
Este venres 7, ás 22:00, na Sala Nasa
¬MÚSICA. Canteca de Macao.O
grupo pasou en tres anos de tocar
nas rúas do rastro madrileño aos es-
cenarios dalgúns dos festivais musi-
cais máis importantes. Multicultura-
lidade na fusión de ska, reggae e rit-
mos de rumba. Actúan este venres
7, ás 21:30, entradas de 14 a 16 eu-
ros, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Som do Galpom. Ac-
tuación dos músicos de Rois o sá-

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-
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. Historieta galega. 1973-
2008.  Percorrido histórico pola
banda deseñada galega dende os
anos 70 até o tempo actual. Tamén
haberá, en paralelo á exposición,
unha serie de clases maxistrais e acti-

vidades para os máis pequenos. Até o
8 de xuño no Auditorio de Galicia.
¬EXPO.Susan Philipsz. Instala-
cións sonoras. Até o 30 de marzo,
no Centro Galego de Arte Contem-
poránea.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Premio de Novela 
Manuel García Barros
O Concello da Estrada quere testemuñar a
admiración e respecto e manter a presenza
de Manuel García Barros (Ken Keirades), con-
tribuíndo ao espallamento da súa persona e
a importante achega que a súa obra supuxo
para as letras galegas.
Bases:
1. Poderán concorrer ao premio todos auto-
res e autoras de calquera nacionalidade que
presenten os orixinais escritos, acordes coa
normativa oficial vixente en lingua galega.
Os textos presentados deberán ser inéditos
e totalmente orixinais.
2. Os orixinais serán presentados por sextu-
plicado exemplar en papel tamaño folio ou
en holandesa, mecanografados a dobre es-
pazo antes do 11 de abril de 2008 na Casa
do Concello, Praza da Constitución,1 - 36680
A Estrada (Pontevedra).
3. Con cada orixinal que deberá ser presentado
baixo lema, xuntarase, en sobre pechado, o
nome completo, enderezo e teléfono do autor,
así como o título da novela.
4. O premio terá unha dotación de 9.015 euros
que se distribuirá indivisiblemente nun único
premio.
5. O xurado estará composto por cinco mem-
bros escolleitos entre recoñecidos persoeros do
mundo da cultura actuando un deles como se-
cretario/a a proposta e en representación da
Corporación do Excmo. Concello da Estrada. O
premio concederase por mayoría de votos.
6. A composición do Xurado darase a coñe-
cer no día, lugar e hora que se  comunicará
oportunamente.
7. Unha vez emitida a resolución do xurado pro-

cederase á apertura da plica gañadora no curso
dun acto público na data e no lugar que se
anunciarán que se anunciarán previamente.
8. O premio poderá ser declarado deserto.
9. O acto de entrega do devandito XX PREMIO
DE NOVELA Manuel García Barros «Ken Keira-
des», será no lugar, día e hora que se comuni-
cará oportunamente.
10. O Excmo. Concello da Estrada resérvase, du-
rante o prazo de un ano, os dereitos de publicar
a obra premiada, en todas linguas do Estado.
Neste sentido,o autor o autora renuncia a favor
do Concello da Estrada, na primeira edición, a
calquera tipo de remuneración polos seus de-
reitos de autor.
11. No caso da súa solicitude por escrito, envia-
ránse aos/as autores e autoras e ao seu cargo,
nun prazo de tres meses, aqueles orixinais non
premiados.
Transcorrido dito prazo serán destruídos.
12. A participación nesta convocatoria reque-
rirá a aceptación das normas contidas nas pre-
sentes bases, así como as decisións do Xurado
designado, que serán inapelables.

Premio xornalístico 
Xosé  Aurelio Carracedo
Poderán optar a este premio tódolos profesio-
nais ou colaboradores habituais que exerzan o
seu labor en medios de comunicación escritos
ou audiovisuais, en calquera das súas modali-
dades.
A dotación do premio será de 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 propios in-
teresados, pola dirección do medio no que fo-
ron publicados, por institucións, asociacións,
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 medios
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 presenta-
ción de traballos pecharase o día 1 de marzo de
2008. (Día Internacional da Liberdade de
Prensa).
Os traballos remitiranse á Deputación de Ou-
rense -Rúa do Progreso, 32- baixo o epígrafe de
Premio de Periodismo “Xosé Aurelio 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 Fes-
tival 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
práctica o aprendido.
Outro dos obxectivos de Play-Doc e Avid con
este curso é, amais de achegar oportunida-
des para a formación, facilitar a estes novos
creadores a realización das súas longametra-
xes documentais. 
Este foi o caso, por exemplo, de FRONTEIRAS,
do director Ruben Pardiñas, que se presentou
na edición pasada do festival e que obtivo un
exitoso percorrido noutros certames.
A convocatoria para todos aqueles que dese-
xen participar neste edición do Maratón Play-
Avid.doc continúa aberta.  As súas bases pó-
dense consultar na web do festival internacio-
nal de documentais:  www.play-doc.com.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
6-12 DE MARZO DE 2008

Pintura de Lucrecio Oteiza.

Manuel García Barros, Kenkeirades.

Historieta galega. No Auditorio de
Galicia, en Santiago, unha mostra reco-
lle a historia do comic galego desde
1973. Ilustración de Miguelanxo Prado
na revista Xofre (1979)
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Sala de Concertos do Centro Cul-
tural Caixanova.
¬TEATRO.A mirada de Pier.
Unha muller descobre os fíos do
desexo a través duns zapatos que
só se poden mercar en París. Obra
do grupo Nut Teatro.O sábado 8
ás 21:00 e o domingo 9 , ás 21:00,
no TeatroEnsalle.

VILABOA
¬EXPO.Febreiro Bisiesto. Expo-
sición de pintura “Febreiro bisiesto,
poesías para un lugar” que pendura
das súas paredes até o17 de marzo. A
mostra é unha colección de trece
obras realizadas en diferentes técni-
cas artísticas  Técnicas mixtas da auto-
ría de Rebeca Figueroae Daniel Ló-
pez. Na Casa dos Druidas.

grupos, tres, este sábado 8, ás
22:00, con entrada a cinco euros,
na Sala Anoeta.
¬MÚSICA. Canteca de Macao.O
grupo pasou en tres anos de tocar
nas rúas do rastro madrileño aos es-
cenarios dalgúns dos festivais musi-
cais máis importantes. Multicultura-
lidade na fusión de ska, reggae e rit-
mos de rumba. Actúan este sábado
8, ás 23:00, entradas de 14 a 16 eu-
ros, na Sala “A”.
¬MÚSICA. Mon e Ricardo Nis-
tal.  O galego Mon, liderou no
ano 2000 a banda viguesa Lom-
bardi, presenta o seu primeiro CD
en solitario titulado “Aprendien-
donos”. O asturiano Ricardo Nistal
formou parte dos miticos Babylon
Chat, agora presenta o seu se-

gundo disco en solitario "Y voso-
tros sin saberlo”. A entrada custa
10 euros. O sábado 8 ás 23:59 en
La Iguana Club.
¬MÚSICA. Asfalto + La Comi-
saría.  Actuación o venres 7, ás
22:30, entradas de 15 a 18 euros,
na Sala “A!”.
¬MÚSICA. Las Furias + Os Va-
calouras + Los Villanos de
Boraville. O sábado 8  en La
Iguana Club.
¬TEATRO.Kiosko das almas
perdidas. O Centro Coreográ-
fico Galego representa durante
dous días consecutivos esta
produción que combina diver-
sas artes, con especial inciden-
cia na musical. Os días 7 e 8 de
marzo, ás 20.30 horas. no Teatro-

bado 8, ás 23:00, no Centro Sociocul-
tural Gentalha do Pichel. 
¬MÚSICA.Baby Dee + O Fillo
Pausado. Terceira entrega do
FestivalSinsal, extensión de San-
tiago . Este sábado 8, ás 22.00 no Sa-
lón Teatro.

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

TUI
¬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 so-
bre o medio ambiente e educa-
ción artística para os máis novos
a través de actividades nas que a
reciclaxe é o elemento funda-
mental. Até o 26 de abril. Horario:
sábados de 12.00 a 14.00. Labo-
ratorio das Artes (1º andar),
MARCO. 
¬CINE. Desexos Humanos . Este
filme de  Fritz Langé unha nova ver-
sión da novela de Èmile Zola. No ci-
clo Trens de Cine. O martes 11, ás
18:00 (versión dobrada) e ás 20:30
(V.O.S), 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. Retablos esenciais. Ex-
posición do fotógrafo Xulio Gil, es-
tará aberta até o 30 de marzo na Sala
de Exposicións do Centro Social Caixa-
nova .
¬EXPO.  Denisa Curte. Exposición
de escultura desta rumana nada en
Timisoara en 1979. Na Galería de Arte

Contemporánea María Prego, Luis
Taboada 21 2º Iz.
¬MÚSICA. High Sierras.  A po-
tente banda viguesa de rock ga-
raxe e sons sureños. Actuación o
xoves 6, ás 22:30, entradas a 3 eu-
ros, na sala Fábrica de Chocolate
Club.
¬MÚSICA. Eternal Tango e
Losthopes. Desde Luxemburgo
chegan o rockcore de Eternal
Tango dentro da súa xira europea.
A réplica local danlla os da Guarda,
Losthopes. O  xoves 6, ás 22:00,  con
entrada a cinco euros, na Sala Ano-
eta.

¬MÚSICA. Tiro na Testa + La
Vagabanda + Nen@s da Re-
volta.  No XX Aniversario de Ra-
dio Piratona,unha radio libre que
emite desde Vigo, cunha longa
historia ás suas costas. Un feixe de
anos que deron cabida a moi di-
versas etapas, pero sempre man-
tendo esa cualidade de radio libre,
medio de comunicación para as
voces sen eco nos grandes medio.
O venres 7, ás 22:00 , entrada-
axuda a 5 euros,en La Fábrica de
Chocolate Club. 
¬MÚSICA. Black Empire +
Ereshkigal + Xerion. Tres

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 di-

mensións moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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Mercedes Peón e R. Peón, responsabeis artísticos de Kiosko das almas perdidas.

� Compro e intercambio ad-
hesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br. 

� 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 acceso-
rios de conexión, dúas lámpa-
das 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/po
rtomartino.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.

� 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@te-
rra.es.

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

� Alúgase baixo –sobre 130
m2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo. Cha-
mar ao mediodía ou á noite
ao Tlf. 986 372 263.

O grupo Eternal Tango..

Asfalto . O vete-

rano grupo, no

seu retorno, pasa

pola sala A! de

Vigo
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EN CARTEL.
10.000
Dirixe: Roland Emmerich.
Intérpretes: Steven Strait,
Camilla Belle.
Aventuras. EE UU, 2008 

Había tempo que non tiñamos
noticia do xermano-americano
Roland Emmerich, o máis esfor-
zado representante do novo me-
galitismo colosalista hollywoo-
diano con mostras tan destaca-
das como Independence Day,
Godzilla ou O día de mañá.A es-
pera non vai defraudar os seus
incondicionais con esta masto-
dóntica fita de aventuras prehis-
tóricas, máis próxima á fantasía
pulp de Cando os dinosauros
dominaban a terrae ao troglodi-
tismo a-la-Raquelwelchde Hai
un millón de anosque ao tono
antropolóxico de Na busca do
lumeou O clan do oso caverna-
rio.Está chamada a ser un dos
“blockbuster” do ano.

Antes de que o diaño
saiba que morreches
Dirixe: Sidney Lumet.
Intérpretes: Philip Seymour
Hoffman, Ethan Hawke.
Thriller. EE UU, 2007

Unha de atracos presunta-

CINE,TV,DVD.54.

mente perfectos orquestrada
pola veteranía de Lumet. O res-
ponsábel de filmes de culto
como Doce homes sen peidade
ou Serpicolevaba xa anos nun
discreto segundo plano do que
só resucitaba de tarde en tarde
con respectábeis intrigas xudi-
cias de manual clásico. En
pleno revival cinematográfico
dos 70 era de prever o seu re-
greso á primeira división. Este
filme supuxo a súa plena reivin-
dicación nos EE UU malia a que
finalmente quedase fóra da ca-
rreira dos Oscar. Atentos á pre-
senza doutro clásico no reparto,
Albert Finney, un dos grandes
da escola inglesa dos 60, que
nos últimos anos está a vivir
unha segunda era dourada
como secundario de luxo. 

Papaventos no ceo
Dirixe: Marc Foster.
Intérpretes: Khalid Abdalla,
Ahmad Khan Mahmidzara.
Drama. EE UU, 2007 

Levamos semanas escoitando
das marabillas da banda sonora
de Alberto Iglesias, así que xa vai
sendo hora de prestarlle aten-
ción ao filme de Foster, respon-
sábel dunha interesante filmo-
grafía que leva anos perto dos
chanzos do gran recoñece-

mento crítico sen acabar de dar
coa combinación perfecta
–Monster’s Ball, Máis estraño ca
a ficción, Tránsito. Desta volta
decidiu cambiar de rexistro para
adaptar o best seller de Khaled
Hosseini sobre o retorno a Afga-
nistán en plenos estertores do re-
xime talibán dun expatriado que
busca axustar contas co pasado.

DVD.ALUGUER.
Stardust
Dirixe: Matthew Vaughn.
Intérpretes: Claire Danes,
Charlie Cox.
Fantasía. EE UU, 2007 

Chega aos videoclubs a ampu-
losa adaptación cinematográfica
da novela ilustrada –que non no-
vela gráfica– coa que Neil Gai-
man comezou a probar sorte no
terreo da narrativa "convencio-
nal". Probabelmente Gaiman
sexa o único que lle pode facer
un mínimo de competencia a
Alan Moore nunha carreira polo
título de guionista de referencia
na banda deseñada anglosaxoa
dos últimos 25 anos. Este filme,
dirixido por un anódino Vaughn
–Crime organizado– está a anos
luz de recrear a maxia e a inocen-
cia marabillada das historias de
Gaiman. Exceso de embrullo e

de estrelas neste conto sobre a
maduración dun mozo inxenuo
que percorre mundos de fanta-
sía na busca dun astro caído co
que agasallar a súa namorada.

A pegada  
Dirixe: Kenneth Brannagh.
Intérpretes: Jude Law,
Michael Caine.
Intriga. EE UU, 2007 

Brannagh tras a cámara e o pre-
mio Nobel Harold Pinter –ex-
perto en adaptar material alleo,
como testemuñan os seus
guións para O último magnate
ou A muller do tenente francés–
encargándose de pór ao día a
obra teatral orixinal de Anthony
Shaffer non foron quen de su-
perar o maxisterio da versión
asinada por Joseph L. Mankie-
wicz no 1972. A maxia non se
repite nin sequera coa presenza
totémica de Caine, coprotago-
nista da orixinal, interpretando
aquí o papel do seu némesis

Laurence Olivier, e dándolle a
alternativa ao seu sosias con-
temporáneo, un Law decidido a
reinterpretar todos os clásicos
do vello Caine. 

DVD. VENDA.
Contos de Terramar 
Dirixe: Goro Miyazaki.
Animación. Xapón, 2007 

Menos mal que nos queda o
dvd para poder valorar a re-
muda xeracional nos míticos
Estudos Ghibli. O fillo do gran
Hayao Miyazaki debuta como
realizador con esta adaptación
da saga fantástica de Ursula K.
Le Guin, unha das poucas voces
propias do xénero na era post-
Tolkien. A adaptación era xa un
vello proxecto do pai, que está
moi presente na fita aínda que a
sensación xeral é a de estar ante
un discípulo afortunado con to-
dos os medios ao seu alcance,
mais sen a maxia orixinal.

TV.
Valentín
Dirixe: Alejandro Agresti.
Intérpretes: Carmen Maura,
Julieta Cardinale.
Drama. Arxentina, 2002

La 2. Versión española.

7 de marzo, 21h30.

No 1969 un rapaz de oito anos,
criado pola avoa –Carmen
Maura– fantasea con ser astro-
nauta como modo de escapar
dos problemas familiares que o
rodean. Agresti –Unha noite
con Sabrina Love, O vento le-
vou o que– levaba tras as cáma-
ras dende finais dos 70 cando a
finais da pasada década se dei-
xou levar felizmente polo alu-
vión do boom do cinema ar-
xentino. Xeracionalmente está
máis próximo a Marcelo Pi-
ñeyro –Kamchatka–, máis no-
vos que Aristarain ou Puenzo. �

Xosé Valiñas

10.000 está dirixida por Roland Emmerich.

Albert Finneynun fotograma de Antes de que o diaño saiba que morreches.WILL HART

Fotograma de Papaventos no ceo de Marc Foster.

Stardust está interpretada por Claire Danes e Charlie Cox.                                                                                                                                                          DAVID JAMES

Michael Caine.STEFANO RELLANDINi/REUTERS
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SOPA DE LETRAS

Gonzalo Vilas

SOLUCIÓNS

Atopar, en calquera sentido, nove nomes de grandes composi-
tores de música clásica.

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

SUDOKU

Horizontais:

1- Atascar ou atascarse un conduto. Prover ou proverse de

armas. 2- Natural ou habitante de Suazilandia. Certa

marca dos debuxos animados da Warner. Símbolo do

Neón. 3- Planta de moda na dietética. Prenda femenina

para por por riba dos ombros. 4- Parte máis elevada dun

monte. Segunda forma do artigo determinado, masculino

singular, de uso enclítico. 5- Forma masculina do pronome

persoal átono, acusativo, de terceira persoa. Atadura. 6-

Afundimento financeiro de graves repercusións. 7- Pren-

dido, que se acendeu. Nome de varón. 8- Forma incorrecta

de “tusir”. Ídem. 9- Membro dunha orde guerreira e reli-

xiosa medieval. 10-  Ir de vacacións, no verán. 11- Bote  de

recreo. Suficiente. 12- Tribunal Supremo. Desafío. Nome

propio masculino 13- Val alpino de Italia. Que demostra

afecto ou amor.

Verticais:

1- Grupo de plantas, das que as máis diferenciadas te?en a

característica de presentar arquidios, tubos traqueanos e

sementes. 2- Espido. Contracción. Movimento do pé cara

adiante. 3- Símbolo do Tantalio. Exame de preguntas cur-

tas e opcionais. 4- Arbusto das ericáceas, de madeira dura

e que se dá no monte. Unidade que mide a dose de radia-

ción recibida pola materia viva.  5- Que ten forma de peixe.

Pequena localidade, en extensión e en nome, de Euskadi.

6- Matrícula de Ourense, cando as había. Aeroporto barce-

lonés. 7- Canle que leva a auga ó muíño. Concello ponte-

vedrés.  8- Motivo, razón. Mal, ofensa ou prexuízo que se

pode causar. 9- Antes do mediodía. Rancho, porquiño que

aínda mama. 10- Que fai amigar de novo a dúas persoas

ou grupos de xente, etc...   11- Sistema de cobro por apar-

car na rúa. Concello de perto de Santiago. 12- Relativo ó

ano, pero non ten que ver co tempo. Símbolo da prata.

Abreviatura inglesa equivalente a “Mrs.” ou “Miss”. 13- Ma-

nifestación externa de grande ledicia ou pracer. 14- Prisio-

neiro, o que está preso. Modo de tratamento, co uso de

“vós”, usado por arxentinos e noutros paises americanos.
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Teresa Moure

Cuba é unha illa. Non por es-
tar rodeada de auga, senón

por estar rodeada de incom-
prensión, por nadar soa, por de-
safiar o capitalismo e o seu “sál-
vese quen puider”. O único es-
tado socialista de Occidente,
acosado polo xigante veciño, que
coarta a revolución cun embargo
inmoral, sería unha illa aínda que
o mar secase. Para sobreviviren
na súa soidade, os cubanos se-
mellan dispostos a todo e atafe-
gan os visitantes con ofertas ines-
peradas. E nós mercantilizamos
a súa illa, invadímola coas nosas
divisas, que cuestionan a xustiza
comunista porque, en canto cir-
culan moedas convertíbeis, o re-
parto igualitario da riqueza perde
eficacia, substituído con estrate-
xias ditadas pola astucia de cada-
quén. Porén, entre mojitoe mo-
jito,fumando o seu tabaco, go-
zando do clima e da hospitali-
dade caribeña, ou demandando
favores innomeábeis, os estran-
xeiros esperan con ansia o que
chaman “cambios no réxime”.
Os cambios ben poderían ser a
interrupción do bloqueo, ou a li-
beración dos cinco presos reti-
dos nos EE UU que as rúas haba-
neras reclaman en cartaces atre-
vidos. A apertura podería consis-
tir en contaxiaren de proxectos
colectivos o noso individua-
lismo, ou en recuperaren o terri-
torio de Guantánamo. No en-
tanto, co cambio sempre se
pensa na fin do socialismo, o sis-
tema que asegura educación e
sanidade gratuítas, que fai de
Cuba unha illa de benestar en
Latinoamérica. Proa a quen lle
proa. O cambio que algúns axe-
xan chegará o día en que deixe de
existir a illa da utopía. Cando as
ras boten pelo.�

CUBA
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María Xosé Queizán

A miña nai obedecía ce-
gamente o seu esposo e
ao falar coas mulleres

que levaban na cara os sinais da
cólera marital dicíalles: “Tendes
vós a culpa. Debedes compren-
der que no contrato de matri-

monio outorgades un pacto de
servidume”. Santo Agostiño. Na
familia cristiá, o poder mascu-
lino debe ir acompañado da

submisión feminina. Así o ditan
os bispos e a dereita. Como ou-
san falar de lares de amor? O fo-
gar é o lugar de máximo risco
para as mulleres no mundo. Nel
se ultraxa, oprime, viola, mutila,
queima, asasina. Entre 15 e 44
anos, a violencia patriarcal pro-

duce máis mortes que as enfer-
midades ou accidentes. Se a do-
minada se rebela e quere
emanciparse, o dominador
aplícalle a lei de fuga. Pagamos
cara a liberación. Pero este 8 de
marzo a cidadanía reclama aca-
bar co feminicidio.�
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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

Eva Estévez
NNoo  ccuurrrrííccuulloo  pprreessuummee  ddee  ppuubbllii--
cciissttaa  ppeerroo  ddeessttaaccaa  nnoo  ppóókkeerr......
Teño unha axencia de publici-
dade pero hai dous anos coñe-
cín o póker por internet. Em-
pecei a xogar  e foime gustando
cada vez máis, até que conse-
guín participar nun torneo en
vivo. Entón os de Everest Poker
fixáronse en min e concedé-
ronme un patrocinio que me
permite xogar en torneos do
máis alto nivel. 
EEssttáá  mmaall  vviissttaa??
Dicir que me adico ao póker ten
unha connotación moi mala.
Isto non é unha timba nun ga-
rito escuro con fume e mafiosos.
Trátase de alta competición. É
un xogo de habilidade, non de
azar. Si alguén me mira mal é
por descoñecemento.
EEnnttóónn  aa  ssúúaa  éé  uunnhhaa  pprrooffeessiióónn
mmááiiss??
Aínda que poida haber xente
que vexa nisto unha maneira
de obter cartos facilmente, non
é así. Eu traballo as miñas oito
horas diarias, estudo e leo moi-
tos libros, falo con outros xoga-
dores para comentar mans... 
TTeenn  aaddeessttrraaddoorr??
O meu adestramento fágoo en
internet. Xogo unha media de
seis horas ao día en Everest Po-
ker con calquera persoa do
mundo.
QQuuee  oouuttrraass  ccuuaalliiddaaddeess  eessiixxee
eessttee  xxooggoo??
Capacidade de análise, porque
tes que facer moitos cálculos e
memorizar moitos datos; e unha
gran capacidade de observación
e psicoloxía para ler a persoa que
tes enfronte. Hai que ter intui-
ción, frialdade, cautela, e buscar
o punto de equilibrio entre a
cautela e a agresividade.
ÉÉ  uunn  ddeeppoorrttee??
Persoalmente considero que é
un deporte mental que require

ter certa forma física, sobre
todo polo cansanzo que se
acumula cando nun torneo de
seis xornadas pasas dez horas
diarias competindo.
NNeecceessiittaa  uunn  eeqquuiippaammeennttoo  eess--
ppeecciiaall??
Eu xogo con roupa causal para
estar cómoda e sempre con
lentes de sol e gorra.
PPoorr  qquuee??  
Os lentes permítenme poder
observar os xogadores sen que
eles se dean conta e a gorra tá-
pame. Tamén levo unha bu-
fanda porque ás veces póde-
seme notar o nerviosismo polo
pulso...
EE  ttooddaa  eessttaa  ppaarraaffeerrnnaalliiaa  eessttáá
ppeerrmmiittiiddaa??
De momento. 
SSuuppeerrssttiicciioossaa??
Non teño amuletos nin ningún
ritual previo, pero como boa
galega creo nas meigas. 
OOuuttrrooss  xxooggooss  ddee  mmeessaa??
Todos os xogos de cartas. Pero o
meu favorito é o Texas Hold’em,
a modalidade á que xogo.
QQuuee  pprreeffiirree,,  xxooggaarr  ááss  ccaarrttaass  oouu  aa
ffaacceerr  ccaammppaaññaass  ppuubblliicciittaarriiaass??
Aquí teño que responder á ga-
lega.
PPooddee  vviivviirrssee  ddoo  ppóókkeerr??
Chega para vivir, pero ese salto
non se pode dar sen pensar. O
xogo disfrútalo mentres o fagas
por pracer. Cando dependes de
gañar ou non cambia a esencia.
ÉÉ  aa  ccaarraa  oouu  tteenn  ccaarraa  ddee  ppóókkeerr??
Agora mesmo son a cara de pó-
ker. A miña condición de muller
que xoga ao póker fai que chame
a atención. Pero gústame máis o
de ter cara de póker.
EE  ccoommoo  éé??
Estar seria, sen mover un so
músculo, e que ninguén poida
notar na túa linguaxe corporal
ou expresión ningún tipo de
información sobre o que che
ronda pola cabeza.�

Aínda que publicista, María Maceiras é coñecida
por xogar ao póker. De feito é a Campiona de
España 2007 na categoría absoluta. Esta moza,
primeira muller en gañar o Campionato de
España, herdou de seu pai, Xoán Maceiras, alcalde
de Miño e membro do Top Tendos mellores
xogadores on linedo mundo, a destreza coas cartas

María Maceiras
‘Gústame ter cara de póker’

’’Os cambios ben
poderían ser
a interrupción
do bloqueo, ou a
liberación dos cinco
presos retidos
nos EE UU”

PACO VILABARROS
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