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Veciños de Mondariz
denuncian que
a explotación dunha
canteira afectaralle
a un foxo do lobo dobre
que data de 1664

M. Obelleiro
Non só a flora e a fauna do mon-
te do Coto da Eira, na parroquia
de Sabaxáns, se verán prexudi-
cadas de construírse a canteira
que pretende explotar unha em-
presa de granitos. No terreo afec-
tado, atópase o único foxo do lo-
bo dobre que se coñece en Gali-
za. Alberte Reboreda, técnico de
patrimonio, subliña o alto valor
do foxo, que servía para capturar
lobos e outros animais. Veciños
da parroquia de Mondariz de-
nuncian que “resulta incom-
prensíbel e indignante que o es-
tudo de impacto ambiental pre-
sentado por Miñor Granitos SL
ignore a existencia deste impor-
tantísimo ben cultural”.
O foxo dobre de Sabaxáns data,
como mínimo, de 1664. No ar-
quivo da Comunidade de
Montes da parroquia recóllese
un documento dese mesmo
ano no que alude ao litixio que
enfrontou os veciños de Saba-
xáns e os de Gargamala, parro-
quia limítrofe, contra o conde
de Salvaterra. O texto dá conta
do foxo dobre, “dos fosos com-
puestos de piedra de cantería
donde se corre la montería de
Lobos y otros venados”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Veciños
de Sabaxáns apuntan que o
Concello de Mondariz “desco-
ñecía e, polo tanto, non catalo-
gou os foxos”. Fronte á “des-
preocupación” do concello,
entregáronlle á Consellaría de
Cultura unha pequena pro-
posta documental na que se
recolle o custo que suporía po-
ñer en valor e protexer un dos

foxos mellor conservados de
Galiza. Tamén lle reclamaron
que emita un informe desfavo-
rábel do estudo de impacto
ambiental presentado pola
empresa de granitos.
Segundo Cultura, estase a estu-
dar “a posta en valor e a posibi-
lidade de restauración do foxo
dobre”. A consellaría asegura
que vai “inventariar ese foxo e
outros que se atopan na mes-
ma zona, xa que é o primeiro
paso para acometer os labores
de protección”. Polo de agora,
a Consellaría de Cultura aínda
non valorou a incidencia da
canteira no foxo, pero asegura

que se pronunciará “cando
acabemos de estudar o caso”.
A piques de rematar o prazo de
exposición pública do conce-
llo, son cerca de 170 as alega-
cións que presentaron os veci-
ños afectados. Xosé Manuel
Márquez, da parroquia de Sa-
baxáns, sinala que van expor
novas alegacións na Consella-
ría de Industria para tentar fre-
ar a construción da pedreira.

OUTRO FOXO EN PERIGO.Na parroquia
veciña de Gargamala, tamén en
Mondariz, unha ruta de sendei-
rismo, os cercados para o gando
e outro foxo do lobo vense en pe-
rigo por mor doutra canteira que
explotará outra empresa. Segun-
do Ermindo, presidente da co-
munidade de montes, a empre-
sa xa ten a autorización. Logo de
presentaren alegacións no con-
cello, recorreron á Consellaría de
Industria, á Dirección Xeral de
Patrimonio e á Consellaría de
Política Territorial. “Disto xa hai
máis dun mes e non recibimos
contestación”, di Ermindo.�
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Unha canteira ameza un
foxo do lobo único en Galiza
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Xosé Ramón Pousa

Os estudos sobre consu-
mos culturais confirman

unha tendencia imparábel e
que marca unha brecha entre
xeracións. Un antes e un des-
pois que se non se comprende
fai fracasar moitas das políticas
culturais, ancoradas aínda na
cultura gutemberguiana dos
últimos 500 anos. Agora lese
moito máis que antes, aínda
que baixe a lectura de libros e
de xornais, aínda que o pensa-
mento dominante siga adulan-
do o papel como único soporte
cultural, aínda que moitos si-
gan pensando que a xente no-
va non ten interese pola cultu-
ra. Só porque non manexa o li-
bro e o xornal, un soporte ido-
latrado que os novos conside-
ran obsoleto. As redes virtuais e
os medios audiovisuais cam-
bian os modos de ver e ler, as
formas de reunirse, de falar e
de escribir. O mundo vive unha
transformación que non pode
deixar indiferente a industria
cultural e os políticos.
O informe “Comprometer a
Novos Lectores”, da Asocia-
ción Mundial de Xornais, mar-
ca xa como principal camiño
dos editores de xornais a capta-
ción de novas xeracións de lec-
tores que free a caída dos so-
portes tradicionais fronte ao
crecente mundo dixital. Algun-
has das conclusións do infor-
me indican que máis de seis de
cada dez enquisados sinalaron
que os lectores de niveis prima-
rios de universidade séntense
atraídos igualmente polos me-
dios impresos e electrónicos.
Cerca do 50 por cento dos con-
sultados dixo que os mozos uti-
lizan os seus teléfonos móbiles
máis que calquera outro medio
para conseguir noticias.
Pensar que o papel é o único
soporte con credibilidade,
científica ou cultural, é un erro
que nos pode levar a moitas
equivocacións no futuro.�

’’

’’O xornal é un
soporte
idolatrado
que os novos
consideran
obsoleto”

Vista aérea do foxo doble e un pormenor do mesmo

’’Resulta incomprensíbel
que o estudo de impacto
ambiental presentado
por Miñor Granitos SL
ignore a existencia
deste ben cultural” 

[Veciños de Sabaxáns]
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A Torre de Hércules, na carreira para ser patrimonio da humanidade.
A candidatura da Torre de Hércules estará entre as 45 finalistas da Unesco

que no 2009 saberán se se converten en patrimonio da humanidade. Para

os impulsores da candidatura, o feito de que o faro coruñés funcione como

tal desde a súa construción hai miles de anos e que siga aceso, son factores

decisivos que facilitarán a súa escolla polo organismo internacional.�
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13-26 DE MARZO DE 2008

da. Abel Caballero, alcalde de
Vigo, afanouse en subliñar que
“a cidade se uniu de forma ma-
nifesta” para apoiar a candida-
tura. O rexedor vigués engadiu
que Vigo é quen de optar a
eventos internacionais e augu-

rou que pode ser a “gañadora”
na competición final.
Ao apoio da Universidade de
Vigo, un dos piares da candida-
tura, e da Xunta, únese a apos-
ta sen precedentes dos secto-
res social, político e económico

da cidade. “A participación
neste proxecto é moi atractiva
e a proba é a cantidade de em-
presas que a apoian”, revelou
Alberte Gago, reitor da Univer-
sidade. 
Pola súa parte, Domínguez afir-
mou, “queremos que todos se-
xan conscientes da ocasión que
ten Vigo e manter ou incluso
ampliar os apoios que xa temos
a nivel popular, político ou em-
presarial”.
O proxecto vigués vai toman-
do forma, pero aínda fican
máis de dous meses para co-
ñecer o nome da cidade que
acollerá o segundo maior
evento do mundo, que con-
grega cerca de 11.000 depor-
tistas de 170 países cada dous
anos.�

María Obelleiro
“Hoxe iníciase unha nova eta-
pa para a cidade”, aseguraba o
impulsor da candidatura vi-
guesa, Santiago Domínguez,
nada máis coñecer que Vigo
erixíase como a candidata es-
tatal a converterse na sede da
Universiada 2013. Por vez pri-
meira concorrían a acoller os
Xogos Universitarios dúas ci-
dades, pero 15 votos a favor,
fronte a oito en contra e dous
en branco, valéronlle a Vigo o
pase á final do 31 de maio en
detrimento de Murcia.
2013 globos coas cores da ban-
deira olívica sobrevoaron os ce-
os de Vigo para celebrar unha
importante vitoria no camiño
cara aos Xogos Universitarios.
“Culmina unha etapa e iníciase
unha nova carreira”, apuntaba
o tenente de alcalde de Vigo,
que un ano antes incluíra a
Universiada no programa elec-
toral do BNG ás municipais.
A Federación Internacional de
Deporte Universitario, FISU,
elixirá a sede da Universiada de
verán de 2013 entre Vigo, Ka-
zán, por Rusia, que parte como
favorita, Poznan, por Polonia,
Kwangju, por Corea do Sur, e
Quebec ou Edmonton por Ca-
nadá. Non obstante, segundo
informa a organización de Vi-
go, é posíbel que Canadá acabe
por retirarse.

ENGRANDECER VIGO.Ademais de re-
forzar a identidade de Vigo, que
só coa candidatura gaña pro-
xección internacional, a Uni-
versiada está a acentuar un
sentimento de cidade unifica-

’’A Universiada de verán
congrega 11.000 deportistas
de 170 países 

É a candidata
española
a sede dos Xogos
Universitarios
no 2013 

Vigo máis perto da Universiada

0099..1100..0077.. Vigo expón formal-
mente a súa intención de
acoller a Universiada.
1199..1122..0077.. Celébrase o acto de
presentación da imaxe oficial
da candidatura de Vigo
2255..0011..0088.. Preséntase a candi-
datura de Vigo perante o Co-
mité Olímpico Español.
0055..0022..0088.. Oito inspectores do
Comité Español de Deporte

Universitario examinan a ci-
dade.
0066..0022..0088..O CSD valora positi-
vamente a proposta de Vigo.
0044..0033..0088.. Vigo e Murcia pre-
sentan as súas candidaturas
perante o CSD.
1111..0033..0088.. O CSD anuncia que
Vigo será a representante do
Estado para acoller o evento.
1144..0033..0088.. Un representante

da delegación viguesa entre-
ga o dossier en Bruxelas.
FFiinnaaiiss  ddee  mmaarrzzoo..A delegación
viguesa viaxa a Bruxelas para
expor o proxecto definitivo.
FFiinnaaiiss  ddee  aabbrriill..  Visitarán Vigo
os examinadores da Federa-
ción Internacional de Depor-
te Universitario.
3311..0055..0088.. Darase a coñecer a
cidade gañadora.�

A carreira pola candidatura

2013 globos coas cores da bandeira olívica sobrevoaron os ceos de Vigo para celebrar a candidatura.                                                                                                                                                                                 SONIA DAPONTE / A.G.N.
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Casares, de Lingua, sociedade
e medios de comunicación en
Galicia, un estudo sobre a pre-
senza do galego nos medios
de comunicación que publi-
cará proximamente o Conse-
llo da Cultura Galega. Loren-
zo, autor de varios estudos so-
bre sociolingüística e sobre a

práctica maioría da socieda-
de era analfabeta en galego.
Pero, se collemos o que pasa-
ba no 1983, ano no que se
aprobou a Lei de Normaliza-
ción Lingüística, e o compa-
ramos con hoxe, vemos un
aumento da presenza do ga-
lego nos medios escritos do 4

María Obelleiro
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Profesor titular da área
de Filoloxía Galega e
Portuguesa na Univer-

sidade de Vigo, Anxo Lorenzo
(Vigo, 1964) é autor, xunto a
Fernando Ramallo e Hackan

planificación e normalización
do galego, debulla a situación
da lingua no eido mediático.
CCoommoo  ffooii  aa  eevvoolluucciióónn  ddoo  ggaallee--
ggoo  nnooss  úúllttiimmooss  vviinnttee  ee  cciinnccoo
aannooss??
En primeiro lugar, hai que ter
en conta que hai trinta anos o
galego apenas tiña escrita e a

ao 9 por cento ou do 5 ao 12,
dependendo se incluímos ou
non Galicia Hoxe. Noutros ei-
dos, avanzouse moito máis
rápido. Grazas á televisión e á
radio pública aínda temos
unha certa presenza dentro
do panorama audiovisual. As
causas hai que velas nas

da

dición

Anxo Lorenzo

‘A presenza do galego nos medios
pasou do 4 por cento en 1983 ao 9 hoxe’

>>>
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Cada vez chégannos máis can-
les foráneas. A CRTVG debe ter
unha presenza máis forte na
TDT e as outras frecuencias
concedidas pola Xunta teñen
que cumprir o mínimo do 33
por cento dos contidos en gale-
go. En canto ás frecuencias de
concesión estatal, habería que
ver as posibilidades que dan as
novas tecnoloxías. Os medios
electrónicos permiten traballar
unha serie de ferramentas que
poden asegurar unha maior
presenza do galego. Outra das
cuestións é crear condicións
para que haxa máis iniciativas
civís que aposten pola lingua.�

mentase a presenza do galego
do 4 ao 9 por cento. As subven-
cións non son eficaces nin efi-
cientes. Onde se ve que nunha
política pública se gasten tan-
tos millóns e se consiga este re-
sultado? Este mecanismo igual
serve para outras cousas, pero
para aumentar a presenza do
galego, non. As subvencións
funcionan sempre e cando se
vinculen con aumentos signifi-
cativos da presenza do galego
nos medios. Tamén é impor-
tante que a axuda teña caduci-
dade, que non sexa para sem-
pre. Hai que reenfocar este me-
canismo e seguir negociando a
presenza do galego nos medios
españois e iso é política xeral.
CCoommoo  hhaabbeerrííaa  qquuee  iimmppuullssaarr  oo
ggaalleeggoo  nneessttee  eeiiddoo??
Da mesma forma que se fan
políticas públicas establecidas
dende a Xunta para crear clús-
ters económicos, habería que
impulsar o galego dende o ni-
vel mais alto posíbel, facer que
a política lingüística sexa unha
prioridade do Goberno e que
desde o Goberno se favoreza o
establecemento de empresas
que utilicen o galego e favore-
cer as existentes. De todos os
xeitos, cando se fala de política
lingüística hai que ter claro que
a vontade de cambio non de-
pende só das institucións pú-
blicas e do Goberno, depende
en gran medida da sociedade.
CCoommoo  vvee  aa  lleexxiissllaacciióónn  qquuee  rree--
gguullaa  oo  ggaalleeggoo??
O marco da normalización
segue a parecerme moi inte-
resante, só temos que conse-
guir que se cumpra o que es-
tá lexislado.
AA  ccrreeaacciióónn  ddaa  CCRRTTVVGG  ssuuppuuxxoo
uunn  ccaammbbiioo  rraaddiiccaall  nnaa  pprreesseennzzaa
ddoo  ggaalleeggoo??
Se comparamos con outras
minorías lingüísticas europeas,
ter unha televisión e unha ra-
dio pública que emitan en ga-
lego é un luxo. A lingua dos me-
dios sempre é modelo de refe-
rencia, de moito prestixio. Os
artigos da prensa escrita, malia
ter nome e apelidos, non teñen
unha cara, nin un personaxe.
Cando lle pos rostro, esa varie-
dade lingüística faise máis
atractiva. Na televisión houbo
acertos importantes, como o

empresas, nos profesio-
nais e na sociedade.
TTeenn  aammoossaaddoo  ddúúbbiiddaass  ffrroonnttee  áá
eeffiiccaacciiaa  ddaass  ssuubbvveenncciióónnss  aaooss
mmeeddiiooss  ppaarraa  aa  lliinngguuaa..
Dende o 1993 até o 2007 lévan-
se gastado aproximadamente
3.000 millóns de pesetas e o
que se conseguiu foi que au-

caso de “Mareas Vivas”, onde
se visualizaba un galego dialec-
tal, con seseo e gheada.
CCaall  éé  oo  ffuuttuurroo  ddaa  lliinngguuaa  ccooaa  iimm--
ppllaannttaacciióónn  ddaa  TTDDTT  ee  ddaa  tteelleevvii--
ssiióónn  ppoorr  ssaattéélliittee??

hoxe’

A SECRETARIA
XERAL DA MESA

Xosé Manuel Sarille

Os homes e as mulleres
que se dedican á acción

social pasan por ter unha valía
menor que aqueloutros que
escriben libros e investigan. O
activista crea novas condi-
cións sociais e fai evolucionar
as sociedades, mais o tempo
borra na maioría dos casos as
súas pegadas. As situacións
novas traen novos problemas
e fan esquecer o traballo dos
anteriores impulsores. Mais
son eles e non os escritores, e
non os poetas, os que fan
avanzar as sociedades, porque
as súas axudas serven para
mellorar as condicións de vida
das persoas. 
Esta idea tan interesante non é
deste columnista, senón que
foi lida hai moito tempo nun
escrito de García Márquez. E
por suposto que é discutíbel,
mais atractiva. 
María Xosé Jamardo traballou
desde a adolescencia até hai un
mes na Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística. Nos últimos
anos foi secretaria xeral e levou
a cabo un labor silencioso,
mais tan necesario como o de
calquera dos seus presidentes.
Talvez haxa que atribuír a per-
manencia estrutural da organi-
zación ao seu traballo. Hai un
mes dimitiu por diferenzas po-
líticas e de método, en silencio
e sen ganas de crear conflito.
Iso está ben, mais o distancia-
mento final en ningún caso po-
de servir para que non se lle re-
coñezan como corresponde 17
anos de paixón a favor do idio-
ma e desa organización. 
Non pretendo abrir ningún
melón con esta nota, nin se-
quera darlle a razón a nin-
guén en nada. Teño o arsenal
lingüístico esgotado. Mais
como presidente de Honra
da Mesa considero oportuno
que se informe á opinión pú-
blica e aos socios da causa da
súa retirada e que se loe con
xustiza a súa traxectoria.�

’’

’’Considero oportuno
que se informe á
opinión pública e
aos socios
da causa
da retirada
de María Xosé
Jamardo”

>>>

As axudas por empregar
o galego deben ser
reorientadas, para que
resulten máis eficaces”

’’ As frecuencias de TDT
concedidas pola Xunta deben
cumprir o mínimo
do 33 por cento de galego”

’’

PPoorr  qquuee  ooss  eeddiittoorreess  ssee  ddeeccaann--
ttaann  mmááiiss  ppoolloo  ccaasstteelláánn??
Moitos seguen a pensar que o
castelán dá máis cartos, ven-
de máis, a xente léeo sen pro-
blemas, non
levanta reti-
cencias eco-
nómicas nin
se vincula
tanto co na-
cionalismo.
Malia ter cer-
ta base real,
estes criterios
son moi con-
servadores e
moi cómo-
dos. Significa
n o n  f a c e r
moito caso
aos cambios
que se están a
producir na
sociedade.
Houbo unha
m u d a n z a
enorme na
competencia
lingüística e
mesmo hou-
bo cambios
para mellor
nas actitudes.
Hoxendía, as
actitudes ne-
gativas e pre-
xuizosas mantéñense, pero
nunha porcentaxe decrecen-
te. Dá a impresión de que os
editores por cuestións ideoló-
xicas, económicas ou políti-
cas non queren entender que
a sociedade cambiou e non
son capaces de artellar un dis-
curso novo, arriscado, inno-
vador, que cambie a cantilena
de sempre. Os medios repro-
ducen información en caste-

lán cando a maior parte desa
se fai en galego, o mesmo
acontece na política. Isto sig-
nifica que crean unha realida-
de ficticia. Hai xente que se

queixa por-
que malia fa-
larlle aos me-
dios en gale-
go, publican
as súas pala-
bras en caste-
lán.
AA pp uu nn tt aa bb aa
qquuee  aass  ccaauussaass
ttaamméénn  ssee  eexx--
pplliiccaann  ppoollaass
aaccttiittuuddeess  ddooss
pprrooffeessiioonnaaiiss..
Os maiores
de 45 anos
non estuda-
ron en galego
e  m o i t o s
amosan reti-
cencias e acti-
tudes negati-
vas cara a lin-
gua. O caso
da xente no-
va, a que estu-
dou Xornalis-
mo ou Publi-
cidade en Ga-
liza, é diferen-
te, pero o
perfil medio,

que é o que domina a redac-
ción dos medios, ten a res-
ponsabilidade de non apos-
tar demasiado por unha lin-
gua que lle é allea.
AA  ssoocciieeddaaddee  ttaamméénn  tteenn  rreess--
ppoonnssaabbiilliiddaaddee??
Moita responsabilidade. A
nosa sociedade nunca foi re-
clamadora nin se organizou
moito para contrarrestar este
tipo de carencias.�

‘Os editores da prensa
non queren ver
que a sociedade cambiou’

Os medios reproducen
información en castelán
cando a maior parte dela
faise en galego, o mesmo
acontece na política.
Isto significa que crean
unha realidade ficticia”

’’

Portada de Galicia Hoxe, o único

diario en galego.
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porque en lugares onde xoga-
ba co ministro de Cultura, Cé-
sar Antonio Molina, como
principal figura, tivo un des-
censo na cidade e tamén na
provincia, pondo en cuestión a
posibilidade dunha futura
operación para a alcaldía. En
todo caso a satisfacción de
Emilio Pérez Touriño é com-
prensíbel porque pasou ben os
dous exames parciais antes da
cita autonómica, sabedor xa
polos inquéritos que o sono de

sobrepasar os populares que-
da aínda lonxe. En todo caso
funcionoulle o acordo tácito de
non magoar o seu goberno
cunha campaña de ataques ao
seu socio, posto de manifesto
no debate da TVG.
Pola súa banda o BNG pasou an-
gustias mentres non se produci-
ron os primeiros recontos. Sabi-
do xa un 15% de voto escrutado
respirou tranquilo porque a dife-
renza establecida cos populares
en Pontevedra permitialle con-
servar o deputado escaño de
Olaia Fernández Davila, cobiza-
do polo PP e que desta volta non
vai ser discutido na mesa do voto
emigrante. O 12% está lonxe do
resultado de 2000, pero é a pri-
meira vez que melloran  nos últi-
mos anos e Quintana respiraba
optimismo porque  cos mesmos
deputados a rendabilidade pode
ser moito maior se resulta op-
ción prioritaria de pacto para Za-
patero. O BNg pode congratular-
se de resisstir nunha lexislatura
difícil, marcada polas campañas
antinacionalistas e pola bipolari-
zacion, pero recibiu algúns avi-
sos que terá que atender antes
das autonómicas, como é a bai-
xa de votos, aínda que leve, nas
cidades.�
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tan ben aclarada por Carlos Ay-
merich noutro lugar. Compa-
dezo aqueles que ousen convi-
dar o señor Lamas á súa casa,
porque se poden ver na situa-
ción de seren insultados nos
seus mesmos fociños polo con-
vidado, tal como el reclama que
fagan os do “séquito” gadafiano
a Cuba. Entre estes hai  bastan-
tes que pensan de modo similar
a el, pero son máis educados. Se
se acepta unha invitación hai
que comportarse con decoro, e
se non se está disposto a isto
pois declínase amabelmente. 
Pero a análise superficial non
queda aí. O autor fala de “dita-
dura cruel” (polo menos de-

TRES COLUMNAS
SOBRE CUBA

Nun só número de A Nosa Te-
rra(1.301) incluíronse tres co-
lumnas sobre Cuba. A respecto
dunha delas (Teresa Moure)
nada que obxectar, aínda que
só sexa porque está escrita con
comprensión e respecto (malia
que esta autora deba incluírse
entre os “palmeiros” que men-
ciona o seguinte columnista). A
deste outro (Luis Lamas) está
tan chea de tópicos, lugares co-
múns e eurocentrismo que
abraia e repele. Non vou co-
mentar esa falacia de a “negati-
va a condenar o holocausto”

mostra que coñece a Carlos
Puebla –“...de modo cruel con-
tra el pueblo conspirando...”–
pero á inversa); chámalle “sá-
trapa” a Castro (se coñecese o
enteiro significado desa pala-
bra non se atrevería a utilizala)
e menciona a “humillación de
miles de galegos” (esquecendo

que quizais unha parte deles
tamén fose talvez humillada
polo réxime de Batista). 
O terceiro artigo é o de Xosé Luís
Franco Grande, colaborador
(por certo, un dos poucos so-
breviventes da anterior etapa de
A Nosa Terra,seica menos “mo-
derna e plural”) ao que recoñe-
zo seguir con sumo interese e
afecto, polo seu habitual rigor e
coñecemento. Pero atopámo-
nos con Cuba e xa se sabe... Fala
da “xerontocracia que segue
dominando o cumio do poder”
e eu quixera saber cando sitúa el
o inicio deste fenómeno en Cu-
ba, porque, que eu saiba, un
proceso natural de envellece-

CARTAS

mento persoal non é unha insti-
tucionalización dos vellos no
poder (eu recomendaríalle que
repasase a  lista completa dos
membros do novo Consello de
Estado). Menciona tamén (dú-
as veces) “o control da econo-
mía polo Exército”. Neste caso,
cales son as súas fontes? Que o
Exército pretenda o autoabas-
tecemento de alimentos e servi-
zos e a cesión dos excedentes
non implica “control da econo-
mía”. Esaxeración en alguén
habitualmente tan ben infor-
mado, cando non se fala de Cu-
ba, claro.�

Iñaqui Solla
(Chapela - Redondela)

X.C.
Foi amarga a noite electoral dos
populares galegos. Aínda que
poden manter o discurso de ser
a primeira forza política en Gali-
za, o resultado supúxolle res-
pecto a 2004 unha perda do
2,67%, cen mil votos á espera de
sumarlle os obtidos no “voto
emigrante” e doce deputados.
As cifras implican tamén que
perderon un deputado. Pola
súa banda os socialistas avan-
zan en porcentaxe un 2,3% e
manteñen prácticamente os
mesmos votos, cunha lixeira su-
bida, pero conservan os mes-
mos deputados que en 2004. O
BNG, pola súa banda mellora
un 0,7% e sube moi lixeiramen-
te de votos, repetindo a súa cuo-
ta de dous deputados.
O feito de se manter na primei-
ra posición é o bálsamo ao que
se aferran os dirixentes galegos
para manter o optimismo. Así
o fixo  na noite electoral Núñez
Feixóo por máis que o ouren-
sán Xosé Luís Baltar, o máis ve-
terano dos dirixentes provin-
ciais, considerase que sofriron

unha derrota “inapelábel”. En
todo caso a preocupación do
PPdeG  atende máis á tenden-
cia en devalo dos seus apoios,
toda vez que a falta de ano e
medio das autonómicas, as
dúas últimas convocatorias
(municipais e xerais) deixaron
a militancia pesimista ante a
falta de concreción de poder
que ten o seu enorme esforzo.
A perda das dúas deputacións
da Coruña e Lugo e a ausencia
das alcaldías de todas as gran-
des cidades e vilas medias es-
tán a supoñer un desgaste que
Núñez Feixóo non ignora pero
que ten difícil avío ante o forte
control que impón Madrid.
Génova non deixa apenas
marxe de manobra para unha
liña independente que lles per-
mita novas interlocucións  an-
te unha maioría absoluta xa
imposíbel. E ademais vista a si-
tuación do PP en Cataluña e
Euskadi, incapaz de forxar un-
ha identidade de partido e da-
quela perdendo apoios de con-
tinuo, só lle queda a alternativa
de galeguizarse, todo o contra-

rio do que algúns sectores pa-
recen sinalar cando sosteñen
plataformas como Galicia Bi-
lingüe, máis na liña imposta
desde Madrid poolo tándem
mediático COPE/El Mundo.

PSOE E BNG Á ESPREITA. O PSOE ten
un pequeno repunte respecto
de 2004 e consegue o seu me-
llor resultado en votos de sem-
pre. A pesar da alegría que lle
supón o empate de Ourense,
non pode amosarse exultante,

O PSdeG gaña un deputado e o BNG conserva os seus
ELECCIONS XERAIS

A V I S O
Con motivo da Semana San-
ta, o próximo número estará
á venda o xoves 27 de marzo.

O PP mantén a maioría en Galicia
pero segue perdendo porcentaxe

O presidente da Xunta, Emilio P. Touriño,é felicitado na noite electoral.      OTTO / A.G.N.
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DEMAGOXIA
NA VIOLENCIA
DE XÉNERO

’’

Susana López Abella

Novamente hai que falar da
violencia de xénero. As ci-

fras son insufríbeis e superan
as do mesmo período do 2007,
o peor da historia. 17 mulleres
faleceron este ano. A violencia
de xénero non é terreo para a
demagoxia,é un problema
moi serio,  no que toda a so-
ciedade debe estar unida.
Unha lei integral, a estatal e a
autonómica son   ferramentas
para loitar contra os fenóme-
nos de violencia indiscrimina-
da, pero non as únicas, os go-
bernos están obrigados a facer
algo máis que lexislar, teñen
que poñer máis medios, máis
funcionarios, máis orzamento
e más enerxía para protexer as
mulleres que están ameaza-
das. Por iso é necesario poñer
en marcha novas medidas,
como  plans personalizados
de seguridade para as mulle-
res ameazadas, e que se apro-
ben reformas nas leis para os
quebrantamentos das ordes
de protección (2.472 en Gali-
cia no 2007) e poidan ser trata-
dos en xuízos rápidos e para
eliminar algúns atenuantes
que persisten na lexislación.
Así mesmo, débense incre-
mentar o número de policías
dedicados exclusivamente á
violencia de xénero e estabele-
cer sistemas de comunicación
directa entre eles e as mulleres
que estean en situación de ris-
co. Na nosa comunidade exis-
te un axente de policía por ca-
da 32 maltratadas, na provin-
cia de Lugo un axente debe
atender 65 mulleres, cando a
lei estabelece un axente para
cada dez mulleres con orde de
protección.
En pleno século XXI, non po-
de haber mulleres que se sin-
tan ameazadas polas súas pa-
rellas ou ex parellas  e que non
poidan vivir en paz, a socieda-
de e os poderes públicos de-
bemos facer máis, en ningún
caso mirar cara a outro lado.�

Na nosa comunidade
existe un axente de
policía por cada 32
maltratadas”

’’

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

O ascenso do PP en toda Espa-
ña tivo o seu contrapunto máis
notábel en Galicia. Seis deputa-
dos creceu no resto, mentres
que na nosa comunidade per-
deu un por Ourense. O tradicio-
nal feudogalego dos conserva-
dores (unha idea que non só
formaba parte do imaxinario
madrileño, senón que era moi
real desde a fundación de Alian-
za Popular, que tivo nas nosas
catro provincias o seu berce) co-
meza a perder vigor. Estes son
os comicios nos que a decanta-
ción se fai máis visíbel en núme-
ro de votos, case cen mil a falta
do sufraxio emigrante. O PP so-

be un 2,4% en toda España pero
baixa un 2,67% en Galiza, o que
sinala un diferencial de máis de
cinco puntos. É verdade que
partía dun nivel moi alto, mais
iso non anula a importancia de
que a tendencia aquí sexa a con-
traria á do resto da xeografía. 
Algo está a suceder no PPdeG
que ten os seus puntos de infle-
xión non só na derrota de Fraga,
senón tamén na anterior derro-
ta de Cuíña naquel consello da
Xunta, co Prestigea pique, no
que as teses de Raxoi se impuxe-
ron. Calquera acto do Partido
Popular serviu, nas últimas dé-
cadas, para mostrar as súas dúas

almas. O sector que lle forneceu
as grandes maiorías foi o máis
necesitado de intermediarios
fronte á administración e tamén
o menos ideoloxizado. A última
campaña electoral mostrou,
non obstante, a vitoria interna
da clase máis acomodada. Nú-

ñez Feixóo, dando un xiro sobre
os seus equilibrios anteriores, sa-
íu en apoio do discurso recen-
tralizador de Raxoi, aínda que na
parte final da campaña modifi-
cou esta tendencia na provincia
de Pontevedra coa finalidade de
disputarlles un escano aos na-
cionalistas. Mais, en conxunto, e
sintomaticamente, o PP non só
desprezou a orixe galega do seu
candidato senón que se apun-
tou a unha campaña contra a
marxinación do castelán! 
Esta decantación mostrou falta
de olfacto, xusto o contrario do
que caracterizara o partido en
Galicia desde 1977. Certo que
agora se presentaba sen o am-
paro político da Xunta, ele-
mento decisivo na súa estrate-
xia electoral, pero tamén é ver-
dade que nas pasadas munici-
pais, aínda baixando en por-
centaxe, obtivera un bo resulta-
do nas cidades, o que non se re-
pite agora. Por outra parte o
descenso do 7,21% en Ouren-
se, o máis acusado de toda Es-
paña, a baixada do 4,14 en Lu-
go, só superada por Melilla, e as
baixadas de 1,8 en Pontevedra
e 1,30 na Coruña van demasia-
do a contracorrente do resto e
son demasiado pronunciadas
como para non telas en conta. 
O PPdeG xa non é o de Albor
(quen participara persoal-
mente na manifestación a prol
do galego que dera pé á crea-
ción da Mesa pola normaliza-
ción lingüística), nin tampou-
co o de Fraga e Cuíña. Ábrese o
horizonte dun PP que se apro-
ximaría, por arriba ou por
abaixo, ao 35% dos sufraxios,
pero lonxe das pasadas maio-
rías absolutas. Xa o dicía hai
máis de un século dona Emilia
Pardo Bazán, nada sospeitosa
ela de rexionalista: “Difícil-
mente se concebiría región
que se pertenezca y se reco-
nozca distinta de las demás
mejor que Galicia. Su sustanti-
vidad no puede ser negada”.�

TRIBUNA �Manuel Veiga.

O PPdeG PERDE OLFACTO

A.G.N.

’’O PP sobe un 2,4%
en toda España pero baixa
un 2,67% en Galiza,
o que sinala un diferencial
de máis de cinco puntos”
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H. Vixande
Con independencia das análi-
ses políticas que fagan as dife-
rentes formacións que conco-
rreron ás eleccións, o colum-
nista Xosé Luís Barreiro lembra
que “as batallas teñen a impor-
tancia que cada forza lles dá
antes de que se produzan”.
Esta definición matiza os triun-
fos que todos os partidos se
atribúen e as derrotas que lles
imputan aos demais.
Desde o punto de vista da
comparación entre os obxecti-
vos proclamados e os resulta-
dos acadados, os distintos par-
tidos e analistas políticos só
son unánimes ao sinalar a vito-
ria socialista no conxunto do
Estado e o mantemento dos
deputados do BNG. No resto
das cuestións, todos introdu-
cen matices ou mesmo puntos
de vista opostos.
“O PP nunca tivo tan bos resulta-
dos”, sinala o secretario xeral do
PP de Galiza, Afonso Rueda,
quen engade que “moitos agoi-
raron que o PP se afundiría,
como erradamente indicaban as
sondaxes a pé de urna; o PP as-
pira a gobernar, a ter máis votos
que o PSOE”.  Porén, o coordina-
dor executivo do BNG e depu-
tado elixido pola Coruña, Fran-
cisco Jorquera, lembra que “o PP
quería gañar no Estado e obter a
maioría absoluta de escanos en

Galiza, mais perdeu votos e re-
presentantes, de modo que fra-
casou”. Este punto de vista com-
párteo o columnista e analista
político Antón Losada, quen ase-
gura que “o PP estaba conven-
cido de que gañaba”.
Respecto aos anteriores comi-
cios, o PP galego descendeu

case tres puntos porcentuais e
o secretario xeral desta forza en
Galiza, Afonso Rueda, explica
que os resultados do seu par-

tido no país non teñen compa-
ración posíbel “porque se pro-
duciron nun marco completa-
mente novo, nunca antes esti-
véramos fóra de todos os go-
bernos, tanto central, como
autonómico como das cida-
des”. Mais este punto de vista
para o cabeza de lista do PS-
deG-PSOE por Pontevedra,
Antón Louro, non é máis ca
“unha escusa”. Louro sinala
que “o PP pode poñer todos os
pretextos que queira e, se

POLÍTICA.8. ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

Antón Losada

Hai que renderse á eviden-
cia. Tal e como veñen

proclamando os profetas, no
Estado español dáse un nacio-
nalismo intransixente, ex-
cluínte e separatista que actúa
como un verdadeiro disol-
vente do Estado das Autono-
mías. Acertan na diagnose
pero marran na identificación
do portador dese virus “racha-
españas”. Non se trata do na-
cionalismo catalán, sempre
práctico e prudente. Tam-
pouco do nacionalismo vasco,
firme pero hábil negociador.
Tampouco do nacionalismo
galego, romántico e ensimes-
mado pero camiño da maioría
de idade política. Trátase dun
nacionalismo inestábel coma
un gas e inflamábel coma un
carburante: o nacionalismo
madrileño. 
España ten un problema que
se chama Madrid. As propos-
tas máis delirantes ouvidas es-
tes días en materia de constru-
ción nacional nacen alí: apart-
heid lingüístico, contratos de
integración para emigrantes,
leis para reunificar os merca-
dos españois,  para garantir o
ensino en castelán, para impe-
dir que os nacionalistas blo-
queen os grandes proxectos de
Estado, leis para devolverlle
poder a Madrid. 
Semellantes extravagancias,
lonxe de recibir o castigo dos
electores por falsas e perigosas,
veñen de recibir un refrendo
maior en votos e escanos. Un-
has das grandes triunfadoras
foi a máxima expoñente dese
sentir madrileño: Esperanza
Aguirre, a autora intelectual da
idea forza da famosa opa a En-
desa: todo canto non é de Ma-
drid, é estranxeiro. Nos países
serios, con nacionalismos se-
rios, as extravagancias páganse
caras. España nunca será un
país serio mentres na súa capi-
tal persista semellante conxura
de necios.�

MADRID, TEMOS
UN PROBLEMA
’’ ELECCIONS XERAIS

’’As propostas máis 
delirantes ouvidas
estes días en materia
de construción
nacional nacen
en Madrid”

A campaña electoral coincidiu
coa que realizou a organiza-
ción Galicia Bilingüepara de-
mandar a derrogación da Lei
de Normalización e a modifi-
cación do sistema educativo
para que os pais podan elixir o
idioma de escolarización dos
fillos nunha escola con comu-
nidades lingüísticas separadas.
Para o analista político Antón
Losada, “non se trata dunha
coincidencia, senón dunha
estratexia política, nesta cam-
paña usouse a lingua como
argumento electoral”. Para
Losada, “a dereita política e
social fai un uso político da lin-
gua, queren convertela nun
problema cando en Galiza
non existe ese problema”.
Con todo, as principais reivin-
dicacións de Galicia Bilingüe
non coinciden coas posturas
do Partido Popular. Os primei-
ros reclaman unha educación

por comunidades lingüísticas
e os segundos un sistema inte-
grado con ensino nos dous
idiomas para todos os estu-
dantes. “Galicia Bilingüe xoga a
dicir o que o PP non se atreve a
pedir –sinala Antón Losada–;
de feito, ao mesmo tempo o
Partido Popular aparece como
garante da solución”.
Aínda que Losada ve unha re-
lación entre as dúas campa-
ñas, a electoral e a de Galicia
Bilingüe, tamén considera
que “esa ambigüidade afec-
toulle ao PP, perderon votos
por ese discurso antiautono-
mista e contra o idioma e de-

berían recapacitar”. Segundo
esta opinión, xogar co idioma
podería ser para o PP unha
arma de dobre fío que o leva-
ría a gañar votos no resto do
Estado e a perdelos en Galiza.
Porén, outro analista político
como Luís Lamas considera
que “a campaña de Galicia Bi-
lingüe non foi un factor nestas
eleccións. Pode que haxa entre
algúns colectivos urbanos
certa preocupación pola lingua
na que estudan os seus fillos,
mais penso que iso non deci-
diu o voto de ninguén”.
Lamas si detecta “que nas ci-
dades hai algunhas persoas
que non están satisfeitas coa
posibilidade de que os seus fi-
llos teñan que estudar en ga-
lego; penso que nesta cues-
tión habería que se máis flexí-
beis e recoñeceulles aos pais o
dereito a decidir en que lingua
son educados os rapaces”.�

O bilingüismo, arma de dous fíos

’’Galicia Bilingüe xoga a dicir
o que o PP non se atreve”

[Antón Losada]

O PPdeG xustifica a perda de votantes pola
XXoosséé  LLuuííss  BBaarrrreeiirroo  RRiivvaass, analista político. AAnnttóónn  LLoouurroo  ((PPSSOOEE)).. AAffoonnssoo  RRuueeddaa

Comentaristas e candidatos
analizan os resultados ’’O PP galego centrou toda

a súa estratexia futura
en que Mariano Raxoi
gobernase en Madrid”

[Xosé Luís Barreiro]
Analista político.

>>>
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cadra, algúns sérvenlle a
ese partido, mais hai uns datos
obxectivos que hai que anali-
zar e que indican que descen-
deu en votos”.
Por outra banda, Xosé Luís
Barreiro considera que á
marxe dos resultados, “o PP
ten un problema de liderado
tanto en España como en Ga-

liza”. Centrado nos problemas
do PP galego, Barreiro subliña
que “o PP galego situou toda a
súa estratexia futura en que
Mariano Raxoi gobernase en
Madrid, en lugar de centrarse
no país, iso hipotecouno e
obrígao a modificar os seus
obxectivos e o seu modelo de
oposición”.

POLÍTICA.9.

OOSS  OOBBXXEECCTTIIVVOOSS  SSOOCCIIAALLIISSTTAASS..  Apli-
cado ao PSOE o criterio da
comparación entre os obxec-
tivos proclamados e os resul-
tados obtidos, só os socialistas
ven unha situación de pari-
dade. “O PSOE tiña o obxec-
tivo da maioría absoluta, da
que se gababan o domingo
antes de pechar os colexios
electorais”, indica o coordina-
dor executivo do BNG, Fran-
cisco Jorquera. Jorquera, que
resultou elixido ao encabezar
a lista nacionalista pola Co-
ruña, sinala que “en Galiza os
socialistas querían ser a pri-
meira forza electoral e fracasa-
ron, o PSOE pensaba que

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

unha vitoria así ía ser un tram-
polín para gobernar a Xunta
en solitario, mais trabucouse”.
“O PSOE dicía que ía gañar e
ser a primeira forza en dúas
provincias; falaba de conse-
guir tres senadores en Lugo, o
que implicaba gañar nesa
provincia, e non resultou así”,
indica o secretario xeral do PP
galego, Afonso Rueda. “O
PSOE tivo un importante fra-
caso en Galiza, quería ser a
primeira forza e quitarlle un
escano ao BNG en Ponteve-
dra”, engade o analista polí-
tico Antón Losada. “Agora ao
PSOE nin se lle pasa pola ca-
beza ter a maioría absoluta”,
sentenza o columnista Luís
Lamas.
Mais o cabeza de lista do
PSOE por Pontevedra, Antón
Louro, non comparte estes
puntos de vista. “Nunca nos
marcamos como obxectivo
gañarlle ao PP, senón subir e
que o PP baixase”, sinala. Re-
lativamente conforme con
esta afirmación sitúase o ana-
lista político Xosé Luís Ba-
rreiro, quen indica que “o
PSOE camiña cara a sostibili-
dade electoral e o PP baixa. Os
populares tentaban demos-
trar que o bipartito estaba en
crise e a resposta que lle de-
ron as urnas foi que non”.
Respecto ao BNG, o seu coor-
dinador executivo Francisco
Jorquera lembra que conse-
guiu “os tres obxectivos procla-
mados: aumentar o respaldo
electoral, mantendo apoios e
subindo os votos e as porcen-
taxes, que Galiza fose decisiva
en Madrid e que non houbese
maiorías absolutas”.�

EVOLUCIÓN DO VOTO NA GALIZA (1996-2008)

Xer./96 Aut./97 Mun./99 Xer./00 Aut./01    Mun./03 Xer/04 Aut./05 Mun-/07 Xer./08

PP 827.405 832.751 710.324 888.092 791.885 695.422 865.460 756.562 655.640 770.764

PSOE 574.491 310.508 395.189 389.999 334.819 453.157 682.684 555.125 478.024 684.009

BNG   220.147 392.292 290.187 306.268 341.751 325.492 208.688 307.249 315.279 209.042

ntes pola súa falta de poder institucional
AAffoonnssoo  RRuueeddaa  ((PPPP)).. FFrraanncciissccoo  JJoorrqquueerraa  ((BBNNGG))..

>>>

’’O PSOE dicía que ía gañar
e ser a primeira forza
en dúas provincias;
falaba de conseguir tres
senadores en Lugo”

[Afonso Rueda]
Partido Popular.
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ELECCIONS XERAIS

Por que
aguantou
o BNG
Os resultados electorais permití-
ronlle ao BNG manter os seus
dous deputados no Congreso e
incrementar lixeiramente tanto
o número dos votos que obtivo
como a porcentaxe de sufraxios
sobre o total. Trátase dunha si-
tuación que contrasta co que
aconteceu con outras forzas po-
líticas vítimas dunha polariza-
ción que levou a que o PP e o
PSOE sumasen máis deputados
que nunca e que se poda falar de
bipartidismo.
Desde as filas do BNG, atribúese
a unha base electoral consoli-
dada o mantemento dos seus
deputados. “Nunha análise de
«urxencia», pendentes dunha
estimación posterior, podemos
falar de varios factores”, sinala o
deputado do BNG elixido pola
Coruña Francisco Jorquera. Para
os nacionalistas, a boa imaxe do
traballo do BNG no Congreso e
os resultados acadados, unha
campaña boa e a percepción de
sectores sociais que antes os ig-
noraban, foron claves para man-
ter a súa representación.
Pola súa banda, o secretario xe-
ral do Partido Popular en Galiza,
Afonso Rueda, admitiu que o
BNG “aguantou o tipo” debido
a que “ten un electorado fiel e é
quen de lanzar unha mensaxe
que cala nese grupo social”,
aínda que matizou que “non sa-
cou rendibilidade da súa pre-
senza na Xunta, porque de ser
así tería que ter incrementado
os votos recibidos”.
O columnista e analista político
Antón Losada considera que “o
nacionalismo galego ten espazo
político propio e estábel, cuns
apoios que non cambian o seu
voto”. Losada estima que estes
resultados tamén son unha cha-
mada de atención ao PSOE,
“que consideraba que os votos
ao BNG prestáranllos os socialis-
tas e que podían quedar con
todo o espazo dos nacionalistas;
é unha análise errada como se
demostra nuns comicios moi di-
fíciles para o BNG debido á onda
de polarización”.�

GALIZA (Resultados a falta do voto emigrante)

2004 2008

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 865.460 47,15 12 770.764 44,50 11

PSG-PSOE 682.684 37,19 10 684.009 39,49 10

BNG 208.688 11,37 2 209.042 12,07 2

A CORUÑA

2004 2008

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 329.389 44,59 4 303.364 43,29 4

PSG-PSOE 287.324 38,90 4 279.527 39,89 3

BNG 86.459 11,70 1 87.406 12,47 1

LUGO

2004 2008

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 123.986 49,71 2 105.383 45,57 2

PSG-PSOE 92.708 37,17 2 92.362 39,94 2

BNG 25.313 10,15 26.355 11,40 -

OURENSE

2004 2008

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 132.631 55,27 3 105.198 48,06 2

PSG-PSOE 74.636 31,10 1 82.373 37,63 2

BNG 26.153 10,90 25.497 11,65 -

PONTEVEDRA

2004 2008

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 279.454 45,99 3 256.819 44,20 3

PSG-PSOE 228.016 37,53 3 229.747 39,54 3

BNG 70.763 11,65 1 69.784 12,01 1

’’Non sacou rendibilidade 
da súa presenza na Xunta.
De ser así tería incrementado
os votos recibidos”

[Afonso Rueda]
Partido Popular.

Mentres no conxunto do Estado

o mapa político resultante dálle

ao PSOE a maioría, sitúa o PP

como principal partido da oposi-

ción e lamina o terceiro polo polí-

tico, a realidade galega é a con-

traria. O PP mantense como forza

maioritaria, o PSOE colócase en

segundo lugar e o BNG conse-

gue evitar o desmantelamento e

continúa cos mesmos deputa-

dos e apoios electorais.

“En Galiza hai tres espazos políti-

cos: o socialista, o do PP e o nacio-

nalista, que con circunstancias

difíciles consegue seguir como

polo”, indica o analista político

Antón Losada.

Desde o Partido Popular, o seu

secretario xeral en Galiza,

Afonso Rueda, lembra que “se

recoñecemos que no Estado o

PSOE ten máis porcentaxe de

votos que o PP, tamén hai que si-

nalar que en Galiza é o PP quen

tivo máis votos en todas as cir-

cunscricións”.

Con todo, a maioría dos analis-

tas e dos dirixentes políticos ven

no PP galego un comporta-

mento moi distinto ao que se

observa no conxunto do Estado.

Máis aló da consideración de se

o Partido Popular en España to-

cou teito ou non, todos sinalan

que, mentres o PP español sobe

dous puntos porcentuais, o PP

galego baixa case tres. “Isto im-

plica un diferencial de cinco

puntos entre o PP galego e o es-

tatal”, sinala Antón Louro, ca-

beza de lista do PSdeG-PSOE

por Pontevedra.

Aínda que o PP non coincide

nesta valoración, un columnista

político como Luís Lamas sinala

que “se poden facer as lecturas

que se queiran, mais a tendencia

indica que o PP está a baixar”.

Esta liña descendente que marca

a forza que dirixe Alberte Núñez

Feixóo, contrasta coa curva as-

cendente que rexistrou o PP no

conxunto de España.

Algo semellante estima o depu-

tado do BNG elixido pola Co-

ruña. Francisco Jorquera, quen

sinala que “o PP está en declive

en Galiza e vai ter moi difícil ga-

ñar as próximas eleccións auto-

nómicas”.�

Aínda que todos os analistas e
cargos políticos consultados
coinciden en sinalar que a ex-
trapolación de resultados cun-
has eleccións autonómicas é
errada e que nese caso os na-
cionalistas terían máis porcen-
taxe de votos que nestes comi-
cios, na Galiza o panorama de-
buxa un mapa político no que
existen tres forzas políticas.
“En Galiza hai un mapa trian-
gular con tres forzas que te-
ñen unha base estrutural e
ideolóxica que sempre lles
dan soporte”, explica o depu-

tado do PSdeG-PSOE por
Pontevedra Antón Louro, que
encabezaba a lista do seu par-
tido na súa circunscrición.
O columnista e analista polí-
tico Xosé Luís Barreiro Rivas
coincide coa valoración de
Louro, aínda que realiza unha
matización: “En Galiza hai
dous grandes partidos e un
pequeno. O BNG avanza na
súa consolidación como forza
bisagra, aínda que nestes mo-
mentos está preso da súa rela-
ción co PSOE”.
“O BNG repetiu resultados”,
sinala o secretario xeral dos
populares galegos, Afonso
Rueda, admitindo de forma
tácita a existencia dunha ter-
ceira pata no mapa electoral
galego en calquera elección
que se produza.
O BNG tamén comparte este
punto de vista, aínda que o
seu deputado pola Coruña e
coordinador executivo Fran-
cisco Jorquera, considera “es-

tes resultados indican que o
mapa está máis aberto que
nunca”. Para o nacionalista,
as próximas autonómicas
deitarán uns resultados nos

que caberá calquera correla-
ción de forzas, o que implica
que o PSdeG-PSOE non ten
por que conservar o seu status
actual.�

Tres actores, dous grandes e un pequeno

’’En Galiza hai un mapa
triangular con tres forzas que
teñen unha base estrutural e
ideolóxica”

[Antón Louro]
PSdeG-PSOE.

AAnnttóónn  LLoossaaddaa,,  analista político.

Galiza diferente

’’Pódense facer as lecturas
que se queiran, mais a
tendencia indica que o PP
está a baixar” 

[Luís Lamas]
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moderado que tivera boas rela-
cións co goberno por Antonio
María Rouco Varela, senlleiro re-
presentante da liña dura que en-
cabezou a loita contra as refor-
mas sociais de Zapatero. A outro
teólogo da liña dura, Agustín
García Gasco, trouxérono para
reforzar a ortodoxia católica nun
país que o Vaticano ve agora

como unha liña de fronte na súa
batalla contra o rampante secu-
larismo en Europa”.

A POLARIZACIÓN

LLiibbéérraattiioonn
((lluunnss,,  1100  ddee  mmaarrzzoo))

O xornal progresista francés Li-
bération, como case toda a

prensa europea, informou so-
bre as eleccións lexislativas en
España. “Desde a precam-
paña, en xaneiro, o enfronta-
mento foi vehemente entre as
dúas principais formacións
que, elas dúas, representan o
80% o electorado. Até o punto
de relegaren os outros partidos
a un segundo plano. Esta pola-
rización entre o Partido Popu-
lar e o Partido Socialista permi-
tiu os seus dirixentes acaparar
toda a  atención mediática.
Principalmente pendentes dos
dous duelos televisivos Zapa-
tero-Raxoi, a imaxe do que
acontecía na campaña, os
dous partidos puxeron a vista
na cuestión da desaceleración
económica e desenvolveuse
un clima de tensión e ofensas.
Raxoi acusou a Zapatero de ter
agredido as vítimas do terro-
rismo en alusión ás negocia-
cións coa ETA abortadas a fi-
nais de 2006. A dereita, deste
xeito, insiste en falar da inmi-
gración e na necesidade de
manter a orde. Zapatero cuali-
ficou os inmigrantes de opor-
tunidade para España e dise
optimista co futuro do país. Ao
contrario de Raxoi”.

OS ALIADOS DO PSOE

EEll  MMuunnddoo
((mmaarrtteess,,  1111  ddee  mmaarrzzoo))

Os posíbeis pactos que estabe-
leza o PSOE para gobernar for-
man parte da análise que rea-
liza o diario madrileño El
Mundo nun dos seus artigos.
“O PSOE conta con BNG e PNV
como aliados preferentes”, in-
dica o titular principal. A infor-
mación, asinada por MMaarriissaa
CCrruuzz  e MMaannuueell  SSáánncchheezz, ase-
gura que “a vitoria de José Luis
Rodríguez Zapatero nas elec-
cións é suficiente, mais non am-
pla. Para a maioría absoluta fál-
tanlle sete escanos que, de
acordo coa estratexia que o
PSOE ten practicamente perfi-
lada, se conseguirán co apoio
preferente do PNV e do BNG”.
Máis adiante sinala que “en
canto o BNG, no círculo pró-
ximo ao presidente destacan as
excelentes relacións que se
mantiveron ao longo da pasada
lexislatura”. Outra das valora-
cións que realiza o xornal é a de
que “ter o PNV e o BNG como
aliados preferentes suporalle a
Zapatero un alivio importante á
hora de sortear a hipoteca na-
cionalista catalá á que CiU está
disposta a impoñer un tipo de
interese á alza”.�

OS BISPOS E
A VITORIA SOCIALISTA

TThhee  TTiimmeess
((mmaarrtteess,,  1111  ddee  mmaarrzzoo))

“A liña dura dos bispos prepa-
rada para reabrir as hostilidades
co vitorioso José Luis Rodríguez
Zapatero”, titula o rotativo con-
servador londiniense The Times,
nun artigo asinado por TThhoommaass
CCaattaann  no que indica que “os es-
pañois están a prepararse para
unha renovación nas diferenzas
entre a Igrexa católica e o Go-
berno socialista, reelixido onte
co mandato de reformas sociais
nun dos derradeiros bastións ca-
tólicos de Europa”. O xornal ta-
mén sinala que “Zapatero non é
o único que sente que recibiu un
novo mandato. A pasada se-
mana os bispos elixiron o seu
propio líder, reemprazando a un

ENPOLEIROALLEO

José Luis Rodríguez Zapatero.                                                                                                                                   M. PÉREZ / A.G.N.

NON XOGUEMOS
COA COMIDA
’’

Ceferino Díaz

Certo é que subiron os pre-
zos dalgúns alimentos,

uns como consecuencia de ra-
zóns obxectivas e outros polo
chamado efecto imitación ou
‘a río revolto...’
O máis significativo foi quizais o
caso dos cereais, nos que unha
mala colleita nos principais
proveedores mundiais como
consecuencia da seca xúntase a
unha deficiente planificación
da UE e, sobre todo, á entrada
da China e a India no mercado
destes alimentos. Este incre-
mento dos prezos dos cereais
repercute directamente no dos
pensos, complemento básico
da alimentación animal; o que
serviu para acentuar unha suba
continuada nos custos de pro-
dución nas gandarías galegas
excesivamente dependentes de
insumos externos por falla de
base teritorial.
A favor dos produtores de leite
xogou dende finais do verán
un incremento importante
nos prezos en orixe, conse-
cuencia tamén dunha cada
vez maior demanda mundial
e da insuficiente produción na
UE para afrontala. Isto permi-
tiulles a moitos gandeiros
afrontar en mellores condi-
cións o elevado endebeda-
mento que levan soportando
nos últimos anos para moder-
nizar as súas explotacións, e
tamén, unha parte impor-
tante, para adquirir máis cota.
O grave é que as subas de pre-
zos se converteron en elemento
de campaña electoral e houbo
promesas de favorecer a súa ca-
ída ou axuste. No leite, que ten
hoxe un prezo inferior ao que
pagamos por un café no bar da
esquina, non pode baixarse a
cantidade que reciben os pro-
dutores. Non debe forzarse
unha caída dos prezos do leite
en orixe por esixencia das gran-
des comercializadoras para se-
guir facendo deste un produto
de consumo diario, un reclamo
en oferta permanente.�

No leite, que ten hoxe un
prezo inferior ao que
pagamos por un café,

non pode
baixarse
a cantidade
que reciben os
produtores”

’’
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berían ser protagonistas as in-
fraestruturas previstas para
Galiza. Non en van fálase da
posibilidade de que Xosé Blan-
co tome conta do ministerio
como plataforma de aterraxe
na política galega.

A IDEA DE ESPAÑA PESOU MÁIS QUE A ECO-

NOMÍA. Analizados os resultados
globais dos comicios, no vo-
tante pesou máis a política que
a economía á hora de decidir o
voto. O PSOE asentou o seu
triunfo electoral en Andalucía
(feudo tradicional) pero confir-
mouno co excelente resultado
de Catalunya, a vitoria históri-
ca en Euskadi e os lixeiros ara-
ñazos en territorios tradicio-
nalmente de supremacía po-
pular, caso das provincias de
Ourense ou Las Palmas. É dicir,
os votantes consideraron que o

César Lorenzo Gil

Unha vez contabilizados os vo-
tos, o presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero quere
estudar o mellor xeito de xestio-
nar a súa maioría. Coas cifras
na man, dúas son as opcións
con mellores perspectivas.
A obvia, a que conta co apoio
dos medios de Madrid, é un
acordo xeral con CiU. Mais este
compromiso tería efectos se-
cundarios sobre a política cata-
lá e podería molestar o PSC.
A outra, plausíbel desde varios
puntos de vista, é o achega-
mento ao PNV e máis ao BNG.
Zapatero iniciou no seu pri-
meiro mandato un proceso de
renovación dos Estatutos que
só ten dous fíos pendentes de
cara ao 2012: Galiza e Euskadi.
Fincarse nos grupos naciona-
listas destes territorios acelera-
ría o proceso de negociación.
O PSOE acha que un pacto con
dous dos tres piares do Galeus-
cat tería outros efectos benefi-
ciosos: a actual crise do PNV fa-
cilita que unha corrente crítica
ao desexo de Juan José Ibarre-
txe de convocar unha consulta
popular teña no achegamento
aos socialistas unha posibilida-
de de alternativa política en
consoancia co maioritario de-
sexo da sociedade vasca. Cul-
minaríase así a “reconcilia-
ción” entre dúas forzas que for-
xaron a autonomía en Euskadi.
Zapatero tamén está contente
de como resulta a colabora-
ción co BNG. Os resultados do
9-M fortalecen o bipartito gale-
go e a resistencia nacionalista
obriga o PSOE a contar con eles
de cara ás autonómicas do
próximo ano. A isto hai que su-
marlle o alto grao de compro-
miso do Bloque na pasada le-
xislatura, cando apoio o gober-
no en temas delicados como a
reprobación da ministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez.
Xustamente en Fomento de-

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

As reformas dos Estatutos de Galiza e Euskadi
serán prioritarias nesta lexislatura, mentres que a
alianza con CiU provocaríalle problemas co PSC

Zapatero  podería aliarse con PNV e BNG

ESPAÑA.13.

PSOE é único garante da plura-
lidade de España. E, pola con-
tra, o PP impúxose naqueles te-

rritorios máis sensíbeis á idea
da unidade. Así se entende o
gran dominio en Madrid e o

aumento de votos en ambas as
Castelas, por exemplo.
Outro factor de división hai
que buscalo na “guerra da

agua”. Aragón votou os so-
cialistas; Murcia e Va-
lencia, o PP. Neses terri-
torios dáse un proceso
pre-nacionalista, onde
as dúas forzas estatais
acaban por defenderen

intereses territoriais con-
cretos logo de apostas

políticas de nivel esta-
tal, como no caso do
Plano Hidrolóxico.

AGARDANDO OS 400 EUROS.

Di un conto que per-
corre a internet que o
primeiro que lle pre-
guntou Mariano Raxoi
a Zapatero tras felicita-
lo pola vitoria foi cán-
do lle ía pagar os 400
euros prometidos. En
realidade, a promesa

estrela da campaña en-
glóbase nun paquete de

medidas destinadas a ali-
viar os petos dos contri-

buíntes. Se entre o 2004 e o
2008 a prioridade foron os de-
reitos civís, espérase que nesta
lexislatura primen as medidas
de reequilibrio socioeconómi-
co que xa se comezaron a per-
filar nos últimos meses coa
aprobación da Lei da Depen-
dencia e as axudas á emanci-
pación dos mozos traballado-
res. A caixa pública dá benefi-
cios, así como a Seguridade
Social. En previsión de que se
acentúe a crise, o goberno
quere que haxa máis diñeiro
entre a cidadanía para que,
polo menos, non decaia o
consumo.
Segundo as previsións socialis-
tas, outro tema que terá aten-
ción preferente será o Medio
Ambiente. Por unha banda, es-
pérase que as enerxías renová-
beis reciban un apoio específi-
co (hai que ver tamén como se
concretan as posíbeis fusións
de eléctricas) e prevese maior
control sobre as emisións de
gases e vantaxes para quen
plante árbores.�

’’Outro factor de
división hai que buscalo na
“guerra da agua”. Aragón
votou os socialistas; Murcia e
Valencia, o PP. ”

CONGRESO DOS DEPUTADOS

2008 2004 2000

Partido Votos % Deputados Votos % Deputados Votos % Deputados

PSOE 11.064.524 43,64 169 11.026.163 42,59 164 7.918.752 34,16 125

PP 10.169.973 40,11 153 9.763.144 37,71 148 10.321.178 44,52 183

CiU 774.317 3,05 11 835.471 3,23 10 970.421 4,19 15

EAJ-PNV 303.246 1,20 6 420.980 1,63 7 353.953 1,53 7

ERC 296.473 1,17 3 652.196 2,52 8 194.715 0,84 1

IU/IC 963.040 3,80 2 1.284.081 4,96 5 1.263.043 5,45 8

BNG 209.042 0,82 2 208.688 0,81 2 306.268 1,32 3

CC-PNC 164.255 0,65 2 235.221 0,91 3 248.261 1,07 4

UPYD 303.535 1,20 1

NaBai 62.073 0,24 1 61.045 0,24 1

EA 50.121 0,20 80.905 0,31 1 100.742 0,43 1

CHA 37.995 0,15 94.252 0,36 1 75.356 0,33 1

España envía a Afganistán tropas ofensivas.No último relevo de tropas

españolas, partiron para Afganistán membros da brigada ACAF da lexión,

especializados en condución e uso de vehículos cargados con armamento.

Segundo fontes extraoficiais de Defensa, o labor dos militares españois ads-

critos á OTAN non é só humanitario e enfróntase a diario a ataques talibáns,

ás veces perto das súas bases. Oficialmente hai 700 soldados no país mais na

realidade a cifra supera o milleiro.�

José Luis Rodríguez Zapatero fai o sinal da vitoria no balcón da sede central do

PSOE, na rúa Ferraz de Madrid, o 9 de marzo do 2008.                                       SERGIO PÉREZ/REUTERS

ELECCIÓNS XERAIS
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CRISE NO PNV’’
Dani Álvarez

O s resultados electorais do
9-M deixan una vítima

non prevista en Euskadi (qui-
zais vítima non é o termo máis
axeitado dado o asasinato do
socialista Isaías Carrasco 48
horas das votacións a mans da
ETA), o PNV. Colleitou unha
derrota sen precedentes, per-
dendo 117.000 votos na com-
parativa con hai catro anos, e
foi vencido polo PSE nos tres
territorios –en Biscaia por pri-
meira vez– e nas capitais. Baixa
ademais un escano aínda que
mantén o grupo, e iso convér-
teo en decisivo en Madrid. Pe-
ro semella pouca recompensa.
Os vascos premiaron a política
de Zapatero no proceso de diá-
logo coa ETA e a súa actitude
dialogante –como en Catalun-
ya e Galiza. Sete de cada dez
novos votantes do PSOE viñe-
ron do PNV, o cal obriga a unha
fonda reflexión en Sabin Etxea,
pero tamén no seo do conxun-
to do nacionalismo democráti-
co, pois Eusko Alkartasuna
perdeu o representante que ti-
ña, e Aralar non acaba de ca-
llar. Ezker Batua tamén baixou
en votos, o que debilita na súa
onda expansiva o Goberno
Ibarretxe (en total, PNV, EA e
EB caeron en case 200.000 vo-
tos). Está claro que os abertza-
les levan un camiño descen-
dente, e que non conectan coa
sociedade urbana actual.
O PNV ten unha encrucillada,
en plena crise de liderado: ou
segue co proxecto de consulta,
que leva a unhas eleccións
adiantadas; ou dá un xiro para
reter os votantes moderados
que marcharon ao PSE, o cal é
incompatíbel coas promesas
de Ibarretxe. Estas eleccións
deixaron clara unha cousa:
Euskadi vota contra o PP. No
2001 Ibarretxe recibiu 600.000
votos para frear a Mayor Oreja.
Agora, Zapatero recibiu nove
escanos para gañarlle a Raxoi.
Quen cative eses votantes será
o vindeiro lehendakari.�

ELECCIÓNS XERAIS

’’Está claro que
os abertzales
levan un camiño
descendente, e
que non
conectan coa
sociedade
urbana actual”

Esta explicación vale tamén
para xustificar a queda do
nacionalismo (CiU perde
95.000 votos e ERC, cinco de-

putados). “O independentis-
mo beneficiouse moito da
persecución do Goberno Az-
nar a Josep-Lluís Carod-Ro-
vira no 2004. Agora volveu ás
súas cifras naturais”, recorda
Sellarès.

CATRO FAMILIAS. Ademais, ERC
pagou tamén unha fonda cri-
se interna entre até catro fa-
milias enfrontadas. O distan-
ciamento entre Carod-Rovira
e Joan Puigcercós é evidente e
fontes do propio indepen-
dentismo aseguran que as

consecuencias serán graves
de cara á asemblea do partido
no verán. Gañe quen gañe a
batalla, prevense cambios
profundos na dirección inde-
pendentista, como ocorreu
no pasado, cando destacados
dirixentes acabaron integrán-
dose en CiU, por exemplo.
Na federación nacionalista ta-
mén son evidentes as diferen-
zas entre Josep Antoni Duran e
Artur Mas, máis baseadas en
disputas persoais que en perfís
políticos, algo no que coinci-
den con Esquerra.�

ERC sae das
eleccións xerais con
catro posíbeis
candidatos a líder

César Lorenzo Gil
Catalunya foi protagonista
nestas eleccións. O PSC (que é
un partido independente do
PSOE) logrou 25 dos 47 depu-
tados que escolle Catalunya,
con máis de 1,5 millóns de vo-
tos, unha marca histórica para
os socialistas. 
Aposibilidade dun pacto en
Madrid entre o PSOE e CiU po-
dería remover os cimentos do
tripartito catalán, que forman
o PSC, ERC e Iniciativa per Ca-
talunya. Para o xornalista polí-
tico catalán Miquel Sellarès, es-
ta posibilidade é remota. “O
PSC ten arestora a mellor posi-
ción de toda a democracia e
non vai admitir inxerencias de
fóra”, indicou para A Nosa Te-
rra. “Os tres homes con máis
poder en Catalunya, o presi-
dente José Montilla, o portavoz
do partido, Miquel Iceta, e o se-
cretario de Organización, José
Zaragoza, afirmaron publica-
mente que agora mesmo pesa
máis o interese do país que o
interese do PSOE”.
Sellarès non descarta que haxa
un pacto con CiU pero si que a
contrapartida pase por elec-
cións anticipadas. “A estabili-
dade de Montilla depende ho-
xe en día máis do futuro inme-
didato de ERC que das deman-
das de Zapatero”.

A REACCIÓN. O avance do PSC
sorprendeu moitos analistas
que esperaban unha reacción
contra o goberno central po-
los moitos problemas de in-
fraestruturas dos últimos me-
ses. Para explicalo, os analistas
buscan na campaña electoral
deseñada por Zaragoza unha
das razóns. “Estes comicios
foron un plebiscito entre a
continuidade de Catalunya
como nación e a ameaza dun-
ha recentralización moi agre-
siva da man do PP”, analiza
Sellarès. “Raxoi xogou coa lin-
gua, coa educación, coa iden-
tidade e iso creou unha reac-
ción á contra”.

O PSC non admitirá cambios sobre
Catalunya asinados en Madrid

Manuel Chaves vota o 9 de marzo en Sevilla. JAVIER BARBANCHO/REUTERS

’’Estes comicios foron un
plebiscito entre a
continuidade de Catalunya
como nación e a ameaza
dunha recentralización moi
agresiva da man do PP”

Tal e como se prevía, Manuel
Chaves revalidou a súa maio-
ría absoluta nas eleccións an-
daluzas, aínda que sofre máis
desgaste do esperado. “Algo
lóxico se pensamos en que le-
va no poder desde o 1990”,
comenta Xosé Antonio Gaci-
ño, columnista de A Nosa Te-
rra e xornalista na Televisión
de Andalucía.
Outro dato esperado foi a
desaparición do andalucis-
mo do parlamento. As di-
verxencias entre diferentes
faccións e a falta dun pro-

grama e ideoloxía claros es-
tiñaron un nacionalismo
que en parte desembocou
no PP pero tamén no PSOE,
que defendeu con contun-
dencia o autonomismo nes-
ta campaña.
Izquierda Unida si sorpren-
deu resistindo a maré biparti-
dista. Incluso Diego Valderas,
o seu líder, logrou un inespe-
rado escano por Huelva.
Para explicar a suba do PP hai
que sinalar dous aspectos.
Por unha banda, o candidato
Javier Arenas beneficiouse do

españolismo e a “guerra” en-
tre comunidades, así como
dos medos á emigración. Po-
la outra, volveu ilusionar un
electorado que respondeu
mellor que hai catro anos, en
sintonía co que lle pasou á
dereita na meirande parte do
resto de autonomías. Con to-
do, parece que Arenas tocou
teito. “Nunca os conservado-
res conseguiron superar a ac-
tual cifra de votos. Os socia-
listas poden aínda presumir
de feudo impenetrábel”, ex-
plica Gaciño.�

O PP toca teito en Andalucía
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Xan Carballa
Xogou cos tempos despois dun-
ha noite electoral difícil. Mariano
Raxoi intentou que os máis im-
pulsivos amosaran as súas cartas
e mesmo deixou que se filtrasen
todas as hipóteses sobre o seu
posíbel abandono. Deu tempo a
que os principais voceiros me-
diáticos da dereita pedisen unha
inmediata substitución, para
despois conseguir que todo o
partido, na executiva, pechase fi-
las ao seu redor. Daquela conse-
gue afrontar os primeiros meses
da travesía do deserto da doce
derrota sen que ninguén de den-
tro levante a man como volunta-
rio á substitución.
Se se pensa ben todo é susceptí-
bel de interpretación. A elabora-

ción das listas non deixou que no
Congreso dos Deputados sente
alguén nos bancos populares ca-
paz de encabezar a mudanza. Só
se postulou Alberto Ruíz Gallar-
dón e a presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, pasoulle a
fouciña aínda co risco de dar
imaxe de división a mes e medio
da cita electoral. Raxoi entrou en
campaña con Pizarro de fichaxe
estrela e, segundo todos os indi-
cios da noite do 9 de marzo, che-
gou a acreditar no seu símil de-
portivo de que gañaría no sprint
final. A súa saída ao balcón de
Génova, 13 non serviu para mar-
car ningunha mensaxe. Entre a
súa emoción, contida mercé á
axuda da súa muller Elvira Bal-
boa, e o barullo dos siareiros na
rúa, foi imposíbel recoller nin-
gún indicativo do que ía facer.
Asombra que os politólogos dos
medios tivesen que erguer toda
unha hipótese de futuro a parti-
res da simples despedida cun
"Adeus". Por máis que doese a
derrota, é improbábel que a di-
rectiva do PP e o propio Raxoi

non tivesen planificada a situa-
ción das tres hipóteses: vitoria,
derrota doce ou descalabro.

RENOVACION. Durante estes catro
anos de oposición, Mariano Ra-
xoi tense caracterizado nas súas
intervencións públicas por unha
mistura de prudencia e retranca,
que contrasta coa dureza extre-

ma da liña de oposición escolli-
da. No discurso de análise do re-
sultado electoral volveu usar pa-
recido método, pero sinalou de
paso a súa independencia e a do
seu partido, daqueles medios
que lle queren marcar a liña des-
de fóra. O anuncio aviciña fortes
emocións porque a tríada El
Mundo/COPE/ABC reclamou
nas primeiras 48 horas unha mu-
danza rápida e, a vista da expe-
riencia, non son dos que aceptan
deixar de mandar. Raxoi di que
non le periódicos pero sabe o que
contan, con todo non deixou de
advertirlle a Esperanza Aguirre
sobre a liña editorial de Telema-
drid, unha indicación directa que
pode lerse en clave de marcar
distancias coa única dirixente
que tacitamente se postulou a
substituílo se fracasaba. Agora
Madrid segue a ser celeiro elec-
toral da dereita, pero Valencia,
cun Camps triunfante e un za-
planismo inexistente reclama a
súa potencia e minimiza a exclu-
sividade madrileña. Mesmo se
postula para celebrar na capital

do Turia o congreso de xuño.
Moita xente considera que o te-
mor á división partidaria blinda a
Raxoi. Desque nos anos oitenta o
enfrontamento Herrero de Mi-
ñón/Hernández Mancha escin-
dira dramaticamente a AP, a de-
reita témelle á división e prefire
amosar un congreso “á búlgara”
antes que poñer aos militantes
no dilema dunha votación entre
varios. Esa debilidade sempre a
vai aproveitar Zapatero, eleito
nun congreso vertixinoso no que
lle birlou por un mangado de vo-
tos ao candidato oficial, José Bo-
no, o liderado socialista. Pero nin
Raxoi vai xogar con lume, nin pa-
rece que haxa ninguén disposto a
dar a cara en xuño fronte a el.
Outra cousa será o devalar do PP
nas próximas citas electorais.
Galicia será a primeira, se non
hai adianto no País Vasco. E des-
pois veñen citas europeas e mu-
nicipais/autonómicas. Na dia-
léctica interna pode saír ben o
enroque de Raxoi, pero pensan-
do en 2012 aínda hai moito pano
que cortar. �

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

ELECCIÓNS XERAIS

O líder popular saúda desde o balcón da sede central do PP en Madrid a noite do 9 de marzo. SUSANA VERA/REUTERS

En xuño o PP
celebra congreso
e o seu líder
pretende unha
renovación das
principais caras

’’Moita xente considera
que o temor á división
partidaria blinda a Raxoi”

’’Durante estes catro anos
de oposición, Mariano Raxoi
tense caracterizado nas súas
intervencións públicas por
unha mistura de prudencia
e retranca, que contrasta
coa dureza extrema da liña
de oposición escollida”

Raxoi mándalle un aviso á dereita mediática 
e porfía en intentalo por terceira vez
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ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008 Comeza o diálogo para a unificación de Chipre. O 21 de marzo reuniran-

se os líderes das comunidades greco-chipriota e turco-chipriota para tentar

alcanzar un acordo que permita a reunificación da illa. O presidente da parte

grega (a única recoñecida internacionalmente e pertencente á UE), Deme-

tris Christofias, chegou ao poder o 24 de febreiro coa promesa de buscar o

entendemento cos turcos. Christofias, do Partido Comunista, recibiu unha

boa resposta do presidente dos turcos, Mehmet Ali Talat.�A
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Ângelo Gonçalves Vicente
Director de actividades da

Fundación Via Galego e analista

colaborador  do IGADI (www.igadi.org).

Angola e o Brasil son, con cer-
teza, os dous países máis pro-
misorios entre todos os que te-
ñen o portugués como lingua
oficial, estando o africano cha-
mado a ter un papel funda-
mental, mesmo de lideranza,
nas institucións mundiais,
continentais e rexionais.
O certo é que o Estado subsaha-
riano non tivo as cousas fáciles
desde practicamente o seu des-
cubrimento polos occidentais.
Primeiro, fornecedora extraordi-
naria de man de obra escrava
para o continente americano;
despois, colonia explotada con
criterios pouco atentos ás nece-
sidades da poboación local; pos-
teriormente, campo de batalla
durante 27 anos, desde o 1975 ao
2002, inicialmente reflectindo e
traducindo explicitamente as
tensións das potencias da Gue-
rra Fría, e despois continuando
mercé do financiamento que
posibilitaban petróleo e dia-
mantes a dous bandos cuxa re-
conciliación parecía complexa
ou imposíbel, até que un dos
seus líderes, Jonas Savimbi, foi
morto; finalmente, enganada
polas principais potencias occi-
dentais, que lle prometeran un-
ha conferencia internacional,
para se recabaren fondos para a
reconstrución do país, que non
chegou a ter lugar.
Mais Angola é rica e ten demos-
trado que cando se lle deixa e re-
úne a vontade necesaria, pode
facer grandes cousas. O país ten
petróleo, diamantes, auga, boas
condicións para a agricultura,
etc. A reinserción dos ex-comba-
tentes parece que tivo éxito; o
país creceu a un ritmo de dous
díxitos desde a fin da guerra, con
excepción do ano 2003; os datos
macroeconómicos son interna-
cionalmente gabados de modo
reiterado; todo o territorio está a
beneficiarse dun notábel esforzo
para a recuperación de infraes-
truturas, unha das grandes prio-
ridades do goberno, sen dúbida
paso necesario para avanzar
máis no desenvolvemento.
Hai quen critique, e con razón,
que o escurantismo en rela-
ción á xestión gobernamental

é aínda un trazo indesexabel-
mente visíbel, que o investi-
mento social é inferior ao nece-
sario, que a aposta no petróleo
como recurso estratéxico esta-
tal xera pouco emprego.

DÉBEDA DESDE O 1992. Mais pro-
babelmente o máis grave pro-
blema que moitos viamos até
aquí era a inexistencia de elec-
cións desde o 1992. É necesario
que o MPLA, no goberno desde
a fin da guerra civil, someta a
súa xestión e a súa axenda de
prioridades para o país ao xuízo
popular, que concorra con ou-
tras opcións, con outras pro-
postas; que a cidadanía se sinta
partícipe desa axenda, que sin-
ta que pode fiscalizar a acción
de goberno, e que a clase políti-
ca sinta que debe ofrecer solu-
cións eficaces aos problemas e
render contas, a risco de, en ca-
so contrario, satisfacer menos á
cidadanía e perder o poder.

Esperemos, pois, que as elec-
cións lexislativas previstas pa-
ra setembro deste ano, e as
presidencias axendadas para o
2009 teñan lugar, por fin, e que
decorran do modo máis limpo
posíbel. Un resultado contra-
rio aos intereses da UNITA ca-
be pensar que sería ben asu-
mido, tendo en conta que
aceptaron o seu papel de opo-
sitores durante estes anos.
Máis difícil é prever o que po-
dería acontecer nunha even-
tual derrota do MPLA, que non
coñece o que é ficar fóra do po-
der. Confiemos en que a aínda
recente experiencia da guerra
civil esconxure eventuais ten-
tacións violentas e que o pro-
ceso electoral sirva para apro-
fundar a estabilidade do país e
mellorar o seu funcionamento
político-institucional. Moito é
o que este país pode ofrecerlle
ao mundo.�

Angola prepárase
para unhas novas eleccións
O MPLA leva no poder desde o 1992,

tras o final da guerra civil coa UNITA, agora partido opositor
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O  Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, nunha recente visita a Lisboa.

’’Un resultado contrario
aos intereses da UNITA
cabe pensar que sería ben
asumido, tendo en conta
que sempre aceptaron o
seu papel de opositores”
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César Lorenzo Gil
Joaquín Mirkin é o director
executivo da Fundación Safe
Democracy, unha institución
privada que ten por obxecto a
defensa e promoción da de-
mocracia segura. A través da
súa páxina electrónica e xun-
tanzas internacionais analiza a
situación do mundo na actua-
lidade. Estivo recentemente en
Galiza convidado poloIGADI.
PPoorr  qquuee  nnaacceeuu  SSaaffee  DDeemmoo--
ccrraaccyy??
No 2004, logo dos atentados do
11-M, un empresario hispano-
arxentino, Martín Varsavsky,
considerou necesario estudar o
modo no que as democracias se
habían enfrontar á ameaza do
terrorismo mantendo o respec-
to polos dereitos humanos e as
liberdades democráticas. Des-
de aquela realizamos diferentes
encontros e logramos consen-
sos importantes entre expertos
en política, economía, medios
de comunicación e sociedade.
Arestora, 150 analistas colabo-
ran na nosa web e temos máis
de 20.000 usuarios rexistrados
que conseguiron iso ás veces
tan complicado de xunguir co-
ñecemento con divulgación en-
tre a opinión pública. 
CChheeggaarroonn  aa  aallgguunnhhaa  ccoonncclluussiióónn
ddee  ccóómmoo  aass  ddeemmooccrraacciiaass  ddeebbeenn
ddeeffeennddeerrssee  ddoo  tteerrrroorriissmmoo??
O exemplo real témolo en Espa-
ña. O Estado reaccionou ao ma-
sacre de Madrid con contun-
dencia xudicial e escrupuloso
respecto á democracia. Pensa-
mos que esta actitude é a máis
intelixente e produtiva. De que
valeu invadir o Irak? Era inteli-
xente a formulación neoconser-
vadora estadounidense de “ex-
portación da democracia”? A re-
alidade indicounos que non. A
vella dicotomía entre seguranza
e liberdade é falsa. Pola contra, se
a sociedade non se sente libre
nunca se sentirá segura. Outra
conclusión pasa pola relación
entre calidade de vida e calidade
democrática. Nos países escan-
dinavos vemos como se sincro-
nizan liberdades con equidade.
Un sistema de protección social

amplo e maduro, a aposta pola
educación e o respecto ao am-
biente acaban por fortalecer a
democracia.
FFaalláábbaammee  ddooss  ppaaíísseess  eessccaannddii--
nnaavvooss  ccoommoo  eexxeemmpplloo  ddee  uunniióónn
eennttrree  pprrooggrreessoo  ee  ddeemmooccrraacciiaa..
EEnn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  sseemmeellllaa  hhaa--
bbeerr  ttaamméénn  ddeemmooccrraacciiaa  ppeerroo
nnoonn  ddeemmaassiiaaddaa  pprroossppeerriiddaaddee..
Latinoamérica vive arestora un
dos momentos máis interesan-
tes da época moderna. En moi
poucos anos, varios gobernos de
esquerda tomaron a decisión de
aumentar as cotas de desenvol-
vemento, dotar de estabilidade o
Estado e apostar pola democra-
cia. Os latinoamericanos reco-
ñecen hoxe o sistema democrá-
tico como o ideal para vivir, can-
do non era así hai 30 anos. Para

explicar este momento hai que
ter moi en conta a situación eco-
nómica global. A rexión de Lati-
noamérica leva cinco anos me-
drando ao 5 por cento anual gra-
zas a que se cuadriplicou o prezo
de produtos como o petróleo ou
a soia –que vai subir un 30 por

cento no 2008–, entre outras ma-
terias primas, con gran deman-
da nos xigantes asiáticos. Isto en-
cheu as caixas públicas de cada
país e permite investimentos en
desenvolvemento porque, para-
doxalmente, a tecnoloxía baixou
moito de prezo. O problema está
en saber se os Estados america-
nos van aproveitar esta época de
bonanza para apostar pola pros-
peridade social ou se van vivir o
momento sen investir, co cal vol-
verán pasalo mal cando a con-
xuntura comercial global varíe.
NNaa  rreexxiióónn  oobbsseerrvvaammooss  ddoouuss
mmooddeellooss  ddee  rreeffoorrmmaass::  oo  ““bbrraassii--
lleeiirroo””,,  qquuee  ssee  eesstteennddeeuu  aa  CChhiillee
oouu  aaoo  UUrruugguuaaii;;  ee  oo  ““vveenneezzoollaa--
nnoo””,,  ccoonn  ppaarraalleelliissmmooss  eenn  BBoollii--
vviiaa  oouu  oo  EEccuuaaddoorr..  CCaall  tteenn  mmee--
lllloorreess  ppeerrssppeeccttiivvaass??
O segredo do éxito económico-
social é o pragmatismo. Se ana-
lizamos os casos de España, Ir-
landa, Corea do Sur ou outros
países moi dinámicos economi-
camente nos últimos tempos
vemos que o denominador co-
mún foi unha aposta pola esta-
bilidade e por crear riqueza para
logo redistribuíla. Nese sentido,
a experiencia do Goberno Lula é
a máis esperanzadora. O Estado
encargouse de deseñar amplos
programas de desenvolvemen-
to industrial e comercial, de me-
llorar o sistema tributario e a
educación… Todo isto combi-
nado coa animación aos investi-
mentos estranxeiros, que no
2007 foron de 5.000 millóns de
dólares. A xestión da suba do cru
que fixo Petrobras foi exemplar.
Que hai desigualdade no país?
Por suposto. Pero Inácio Lula ou
Michelle Bachelet en Chile te-
ñen unha estratexia, un plano
transparente e apoiado social-
mente. En cambio, en Venezue-
la observamos que o país sofre
demasiado, tendo en conta que
o petróleo costa 100 dólares.
Cando Hugo Chávez chegou ao
goberno o barril estaba nos 20
dólares. Gañando cinco veces
máis en concepto de exporta-
ción, os problemas estruturais
do país seguen a ser os mesmos
de sempre.

AA  AArrxxeennttiinnaa  vvéénn  dduunnhhaa  pprrooffuunn--
ddaa  ccrriissee  ffiinnaanncceeiirraa  ee  ssoocciiaall..  EEss--
ttaassee  aa  rreeccuuppeerraarr??
Na Arxentina triunfaron política
e socialmente dous conceptos:
orde e estabilidade. O acerto do
kirchnerismo foi considerar que
as receitas neoliberais estaban
ultrapasadas e volver apostar
polo papel fundamental do Es-
tado por riba do mercado. Esta
valoración, común ao Brasil, por
exemplo, serviulle ao país para
recuperar a autoestima e poder
buscar o camiño. Agora é a vez
de Cristina Fernández. A súa mi-
sión ha ser a de consolidar a re-
cuperación e asentar a estabili-
dade económica. En Buenos Ai-
res estase fraguando unha alian-
za entre unha forza política cada
vez máis forte, o Partido Justicia-
lista, comandado por Néstor
Kirchner cun programa de cen-
tro-esquerda, e un goberno que
politicamente non ten influen-
cia, só administra.
NNeesstteess  iinnttrreess  hhaaii  ddoouuss  pprroocceessooss
ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  mmooii  aammbbiicciioossooss
eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa,,  ooss  ddee  BBoolliivviiaa
ee  oo  EEccuuaaddoorr..  ÁÁmmbboollooss  ffoorroonn  ccrrii--
ttiiccaaddooss  ppoorr  nnoonn  llooggrraarreenn  uunn  aamm--
pplloo  ccoonnsseennssoo  ssoocciiaall..  CCrreeaarráá  pprroo--
bblleemmaass  aa  ddiivviissiióónn  ssoocciiaall??
Parécenme moi importantes e
necesarios estes cambios sociais.
Considero que Bolivia é agora
cando vive por fin un proceso de
independencia, grazas á valentía
de Evo Morales. Eu fixaríame
moito no caso boliviano porque,
á parte de que é unha das poten-
cias enerxéticas da rexión, a
ameaza de escisión territorial é
un tema que pode ser de com-
plicada dixestión xeopolítica no
futuro. Penso que hai problemas
ben difíciles de resolver e sería
básico que Arxentina e o Brasil,
especialmente, intervisen máis
activamente como árbitros. Eu
confío moito na diplomacia bra-
sileira, que se converteu nos últi-
mos tempos nunha das máis efi-
caces e preparadas do mundo
enteiro.�

Os EE UU concentran as súas tropas para reducir baixas no Irak. A pe-

sar dos últimos ataques do 10 de marzo, a cifra de soldados estadouniden-

ses mortos no Irak reduciuse drasticamente desde o pasado outubro. As

razóns de que as cifras pasasen dunha media de 4 mortos ao día por outra

de un morto cada dez días hai que buscala na nova estratexia de concen-

tración en “fortes” seguros nas áreas menos conflitivas do país. Este mes-

mo mes, as autoridades militares anunciaron retiradas parciais de varias ci-

dades do oeste, as máis castigadas pola insurxencia.� R
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Joaquín Mirkin
‘Pódese loitar contra o terrorismo sen perder liberdade’

? UERE SABER MÁIS?
www.safe-democracy.org

PACO VILABARROS

’’Cando Hugo Chávez chegou
ao goberno o barril de cru
estaba nos 20 dólares.
Gañando cinco veces máis
en concepto de exportación,
os problemas estruturais
do país seguen a ser
os mesmos de sempre”
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sen a presenza no país dos servi-
zos de intelixencia norteameri-
cana, que traballa, non só apun-
talando o goberno colombiano,
senón tamén desestabilizando
gobernos andinos que optaron
por distanciarse das políticas de
Washington.
Non vai ser fácil que se consolide
esta liña, xa que no goberno de
Álvaro Uribe estase a reforzar o
grupo máis vinculado con posi-
cións máis extremas, encabeza-
do por Manuel Santos, ministro
de Defensa, quen confía exclusi-
vamente na  solución armada do
conflito. Santos distánciase de
calquera solución negociada,
como a que mantivo en Costa
Rica durante o 1997, onde come-

zara a entrevista con Raúl Reyes,
con estas palabras; “Represento
todo o que vostedes combaten: a
oligarquía, El Tiempo(xornal co-
lombiano) e o Partido Liberal”. �

MUNDO.18. ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

A nova situación das FARC
A guerrilla colombiana sofre tensións entre
os partidarios de aumentar a presenza política e os que queren máis forza armada

FARC, facilitando a proxección
internacional e unha saída po-
lítica. 
No eixo Caracas, La Paz, Quito,
La Habana confesan que sería
moito máis fácil acompañar un-
ha transformación do mapa po-
lítico colombiano con vías exclu-
sivamente políticas que racha-

X.L. Franco Grande

Éun feito o peso que a reli-
xión colleu na política, aín-

da en países con sociedades
avanzadas, como poden ser os
EE UU e Francia. Os dous paí-
ses teñen normas constitucio-
nais que garanten o laicismo, a
separación do Estado e da Igre-
xa, a liberdade de ter calquera
crenza ou ningunha.
Pero hoxe nos dous países go-
bernan xentes sectarias que es-
tán dispostas a ignorar aquelas
normas para se comportaren
non só como verdadeiros apo-
loxetas das súas crenzas, senón
como abandeirados destas
fronte ao laicismo. Unha novi-
dade que calquera día pode
entrar na nosa casa.
Así, Condoleezza Rice dirixiu-
se á Convención Anual da
Igrexa dos Bautistas do Sur, en
xullo de 2006, a título persoal e
como secretaria de Estado,
mantendo que estes tempos
son de proba e os cristiáns te-
ñen que reafirmar a súa fe en
Cristo antes de que El veña ele-
valos á súa gloria.
Aínda máis: definiu a misión
dos EE UU no plano divino,
misión que constitúe o obxec-
to da súa acción diplomática e
militar. “¿Debemos guiar o
mundo –dixo– ou debemos re-
tirarnos del?” E tamén: “Se
non é América ¿quen unirá as
demais nacións á conciencia
da defensa internacional da li-
berdade de relixión?”
Na culta Francia, o seu actual
presidente chegou a poñer o
cura por riba do mestre, a ata-
car directamente o laicismo e a
rirse do Estado de dereito. O
primeiro que un pensa é que
se tal cousa pasa xa en Francia,
calquera día o efecto dominó
chega a nós.
Tantos séculos de loitas e de
dolorosos avances das nosas
sociedades poden estar moi
seriamente ameazados. O pe-
rigo está ben á vista.�

LATEXOS

RELIXIÓN  
NA POLÍTICA

’’

Laudelino Pellitero 

O relevo de liderado das FARC
obedece a razóns estratéxicas e
a razóns puramente vitais. A
idade do septuaxenario líder
histórico  Pedro Antonio Marín,
coñecido como Manuel Maru-
landa, alcumado Tirofijo,e un-
ha saúde precaria, abriron hai
tempo as portas á sucesión.
Quen estaría exercendo “de fac-
to” xerarquía da cadea de man-
do sería Alfonso Cano, que pro-
pugna a “liña ideolóxica” que se
abre a saídas políticas. 
Na liña dura estaría Jorge Brice-
ño, alcumado Mono Jojoy,parti-
dario de reforzar as accións mili-
tares e a reorganización interna,
dándolle prioridade ao traballo
na eficacia das frontes.
A desaparición de Raúl Reyes,
encargado polo secretariado das
negociacións políticas, e de José
Juvenal Velandia  Iván Ríos,si-
tuado na mesma liña dentro das
FARC vai acelerar necesaria-
mente unha reformulación das
tácticas de actuación. 
A eficacia do exército colom-
biano, asesorado pola inteli-
xencia militar norteamericana
conseguiu os maiores éxitos na
historia. Caeron figuras situa-
das no alto mando como Ne-
gro Acacio do Bloque Oriental,
JJ , Martín Caballero, Simón
Trinidad, Sonia e Rodrigo
Granda, entre outros. Estas
capturas poñen de manifesto a
vulnerabilidade dun secreta-
riado até agora intocábel. E a
eficacia do goberno, que ta-
mén fixo diminuír o número
de secuestros nun 23 por cento
nos dous últimos anos.

SOLUCIÓNS POLÍTICAS. Se durante
as negociacións co ex presiden-
te colombiano Andrés Pastrana
recrutaron masivamente, hoxe
a eficacia obriga a unha redu-
ción de efectivos por razóns va-
rias: desercións, infiltracións,
manexabilidade de efectivos.A
facción ideolóxica dominante
do grupo armado tamén optou
por integrarse na xestión das
áreas que dominan. 
No exterior, especialmente
dende os gobernos de Vene-
zuela, Ecuador e Cuba, coas
mediacións estabelecidas co
Exército de Liberación Nacio-
nal en La  Habana e coa libera-
ción de secuestrados, estase a
apoiar a liña maioritaria das

Tantos séculos 
de loitas e de
dolorosos avances
das nosas
sociedades poden
estar moi
seriamente
ameazados”

’’

’’Nas capitais da rexión
andina queren que acabe
o movemento armado
porque consideran que
a violencia é escusa para
os servizos de intelixencia
americana interviren
directamente na zona”

Manuel Marulanda [dereita], comandante das FARC, saúda o daquela ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Luis Davila
[esquerda], en presenza de Iván Ríos,dirixente guerrilleiro morto o 7 de marzo. A foto foi tomada no 2001 en Los Pozos, Caquetá. 

’’A eficacia do goberno 
colombiano fixo diminuír o
número de secuestros nun 23%
nos dous últimos anos”
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ECONOMÍA.19.
ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

Xurxo González
E se a vostede lle propuxesen
xubilarse antes dos sesenta? A
realidade é que hai traballado-
res que, cada ano, teñen esa po-
sibilidade. Os plans de empresa
que contemplan esta opción te-
ñen, segundo Xosé Manuel Fer-
nández Pérez, secretario de Po-
lítica Institucional de CC OO, a
finalidade de aforrarlle custos
sociais á empresa. 
O que se pretende, segundo a
opinión dos sindicatos, é a redu-
ción dos custes laborais, me-
diante o desmantelamento da
empresa matriz e a creación
dunha rede de subcontratas.
Como indica Xosé Manuel Fer-
nández, “trátase dun proceso
contraditorio. Por unha parte
fálase de que é preciso aprovei-
tar a cualificación dos traballa-
dores, pero esta desperdíciase
para subcontratar xente nova
que, aínda que está ben for-
mada academicamente, non
ten experiencia”.

TELEFONÍA, BANCA, NAVAL. Se-
gundo a normativa aplicábel
para o réxime xeral da Seguri-
dade Social, a idade de xubila-
ción oficial, pero voluntaria, en
España son os 65 anos. Nalgúns
casos, os traballadores poden
optar por unha xubilación anti-
cipada desde os sesenta , aínda

que renunciando a unha parte
da compensación que lles co-
rrespondería. Cantos máis anos
se adiante, maior é a perda (o
7,5% por ano de anticipación)
Antes de cumprir sesenta,
existe a posibilidade de xubila-
ción para determinadas profe-
sións que requiren na súa
práctica diaria un esforzo físico
ou unhas condicións de traba-
llo especialmente adversas.
Para iso está o réxime especial
do Mar e da Minería.
Outros sectores, como a telefo-
nía, a banca ou o naval, cuxo
persoal ten como idade de xu-
bilación os 65 anos, están apli-
cando plans de empresa para
adiantar o retiro dos seus em-
pregados. Non se trata dunha
xubilación como tal, senón
dunha rescisión do contrato
mediante un expediente de re-
gulación de emprego. Páctase
un período transitorio no que o
persoal prexubilado recibe
unha compensación até acadar
a idade legal de xubilación. Este
salario está garantido mediante
unha liña de financiamento,
que se pacta para cada proceso
e cada empresa concreta, polo
que poden existir moitas mo-
dalidades distintas. Mentres
tanto, estes traballadores consi-
déranse parados, segundo Fer-
nández Pérez.
En sectores nos que se está apli-
cando unha reconversión, estes
instrumentos financeiros para
garantir o soldo no período tran-
sitorio están pactados coa Admi-
nistración. Os sindicatos denun-
cian que isto acontece no caso
de grandes empresas que ano a
ano reportan ganancias. “Non
se debe dar un proceso de pre-
xubilacións xeneralizadas, e en
ningún caso financiadas polo
erario público, polo menos no
caso de empresas que non te-
ñen problemas de facturación”,
sinala o responsábel de CC OO.�

Os sindicatos denuncian que hai empresas
que adiantan a idade de retiro para promover
unha menor protección social

Xubilados
aos 52 anos

Os peregrinos achegan até o 30 por cento dos ingresos dos muni-
cipios do Camiño Francés. Así o indicou o director xeral de Turismo,

Rubén Lois, na presentación dun estudo sobre a incidencia deste itinera-

rio na economía do país. O obxectivo da investigación é tratar de au-

mentar o interese das outras cinco rutas xacobeas para evitar a satura-

ción e estender os beneficios a outras zonas.� P
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César Alierta, director de Telefónica, compañía na que son habituais as prexubilacións. SERGIO PEREZ/REUTERS

’’Non se debe dar un proceso
de prexubilacións
xeneralizadas, e en ningún
caso financiadas polo erario
público, polo menos no caso
de empresas que non teñen
problemas de facturación”

[Xosé M.Fernández Pérez]
Secretario de Política Institucional
de CC OO

?Non son poucos aos que lles
gustaría xubilarse incluso an-
tes dos sesenta, aínda que a
maioría non confía en que os
seus desexos de retiro tempe-
rán se cumpran. Tan só un
29% se xubilan antes dos 54
anos en España”. Esta é unha
das conclusións do estudo “A
Xeración da Transición: entre
o traballo e a xubilación, pu-
blicado por La Caixa. A idade
media de retiro é de 63 anos
en España, e só un 25% da po-
boación con máis de 50 anos
de idade prolongaría a súa
vida laboral máis aló dos 65. 
Esta é unha contradición do
sistema. Mentres dende un
punto de vista sociolóxico os
traballadores prefiren xubi-

larse canto antes, os gobernos
europeos fomentan que se
siga traballando unha vez al-
canzada a idade estipulada.
Juan Carlos Rodríguez, coau-
tor do citado estudo, sinala
que “existe un consenso sobre
cando xubilarse, que é cando
aínda se está en plenas condi-

cións físicas. A xente que tivo
que facelo cedo laméntase
cando foi por enfermidade ou
por incapacidade”.
A meirande parte dos que de-
cidiron atrasar a súa idade de
xubilación son traballadores
por conta propia. Pese ao
aparente fracaso da política
de incentivos, España é un
dos países de Europa nos que
é máis elevada a idade real de
xubilación. Aínda que é difícil
precisala con exactitude -os
parados de máis idade que
non pensan volver a traballar
non son tidos en conta-, os 62
anos de España están por en-
cima dos 60,9 de media da
zona euro e moi lonxe dos
58,9 de Francia.�

Poucos elixen traballar máis aló do estipulado

’’Mentres dende un punto
de vista sociolóxico os
traballadores prefiren
xubilarse canto antes, os
gobernos europeos
fomentan que se siga
traballando unha vez
alcanzada a idade
estipulada”
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ECONOMÍA.20. Conmemórase en Ferrol o Día da Clase Obreira Galega. Unha mobili-

zación lembrou o pasado día 10 os dous traballadores de Bazán mortos a ti-

ros pola policía en 1972, durante unha mobilización na que reclamaban

melloras laborais. Xesús Anxo López Pintos, secretario comarcal da CIG, afir-

mou que, para lograr hoxe ese obxectivo, “é necesario que os convenios se

negocien no país”. �

tante por deseñar políticas que
favorezan sobre todo as peque-
nas explotacións. Antes había
unha mentalidade dirixida á
creación de macroempresas e á
reconversión. Agora fálase me-
nos de reconversión e, aínda
que se lle dá a oportunidade e
facilidades aos que queren
abandonar as súas explota-
cións, hai un interese por man-
ter as que son viábeis, polo me-
nos neste momento. Isto é fun-
damental para un dos grandes
obxectivos, que é a fixación da
poboación no territorio.
CCaalleess  ssoonn  aass  mmeeddiiddaass  ffuunnddaa--
mmeennttaaiiss  ppaarraa  llooggrraarr  oo  oobbxxeeccttiivvoo??
Son moi interesantes as asocia-

Xurxo González
Xosé Montes compaxina o  tra-
ballo como tesoureiro do Conse-
llo Reitor da cooperativa galega
Feiraco coa dirección de Cáritas
diocesana de Santiago de Com-
postela. Ambas dedicacións si-
túano moi preto da problemá-
tica do rural galego. As dificulta-
des dos cidadáns que habitan
(ou abandonan) as vilas e aldeas
do país non lle son alleas, pero
incide sobre todo nas posíbeis
solucións. Mostra disto é o Es-
tudo sociolóxico sobre o territo-
rio rural de Galicia, que promo-
veron as organizacións de Cári-
tas nas cinco dioceses galegas. 
CCoommoo  xxoorrddee  aa  iiddeeaa  ddee  rreeaalliizzaarr
eessttee  eessttuuddoo??
Unha das prioridades de actua-
ción de Cáritas é a situación do
rural, porque non está conver-
xendo co resto da sociedade. A
xente das cidades ten uns me-
dios dos que non gozan os que
viven no rural, e iso é motivo de
preocupación para nós. A xé-
nese do estudo tivo lugar du-
rante a crise do Prestige, debido
ás consecuencias que todos coi-
dábamos que ía ter nos espazos
próximos á costa. Ante aquel im-
pacto medioambiental e econó-
mico, Cáritas de Galiza fixera
unha colecta nas parroquias
para tentar paliar os efectos ne-
gativos. Ao final, os recursos que
a Administración achegou, por
diversas circunstancias políticas,
fixeron innecesaria a actuación
da nosa organización. Entón de-
cidimos dedicar estes recursos a
elaborar un estudo serio sobre a
situación do rural, coa idea de
buscar liñas de actuación. 
QQuuee  mmeettooddoollooxxííaa  eemmpprreeggaarroonn??
Nós seleccionamos dez das co-
marcas con realidades sociais
máis críticas para, a partir da
análise de cada unha delas, tra-
tar de tirar unhas posíbeis solu-
cións universais. A recollida de
información levouse a cabo me-
diante entrevistas a persoas que
son activas dentro do ámbito so-
cial, de todos os signos políticos.
Posteriormente, contouse coa
opinión de expertos que podían
dar unha visión de conxunto. 
NNoo  eessttuuddoo  aallúúddeessee  aa  aassppeeccttooss
ppoollííttiiccooss..  CCooiiddaa  qquuee  oo  GGoobbeerrnnoo

bbiippaarrttiittoo  tteenn  mmuuddaaddoo,,  ccooaa  ccrree--
aacciióónn  ddaa  CCoonnsseelllleerrííaa  ddee  MMeeddiioo
RRuurraall,,  aass  aaccttuuaacciióónnss  qquuee  ssee  ddiirrii--
xxeenn  aa  eessttee  áámmbbiittoo??
Pensamos que significou un
cambio notorio. Co novo Go-
berno, e concretamente coa
creación desta Consellería,
houbo unha aposta impor-

cións de gandeiros, a creación de
sociedades agrarias de transfor-
mación (S.A.T.) [sociedades civís
de finalidade económico social
para a produción, transforma-
ción e comercialización de pro-
dutos agrícolas, gandeiros e fo-
restais], fomentar os servizos e os
medios técnicos, por exemplo
mediante as cooperativas de uti-
lización de maquinaria agrícola
(Cuma). Outra necesidade ur-
xente é atraer xente moza ao ru-
ral. Para iso nós tentamos elimi-
nar os prexuízos que existen cara
esta forma de vida. Chegamos a
un punto no que os mesmos
pais que viviron sempre no rural
son os primeiros que lles din aos

fillos que se esquezan de vivir alí,
sen buscar alternativas. O gan-
deiro síntese unha clase inferior
e non queren que os seus fillos
pasen por iso. Pensamos que é
un concepto errado, aínda que
teñan parte de razón. Unha ex-
plotación absorbe tanto que nin
sequera deixa un día libre.
QQuuee  ffaaii  CCáárriittaass  ppaarraa  ccaammbbiiaarr
eessttaa  tteennddeenncciiaa??
Cáritas quere crear unhas redes
que favorezan o asociacionismo.
Aínda que cada explotación,
cada familia, continúe sendo au-
tónoma, pretendemos que con-
vivan, que compartan, que se
apoien, porque iso facilitará que
se poida ter unha vida máis razo-
abelmente humana. Nós temos
desenvolvido experiencias neste
sentido, e con bastante éxito. Ta-
mén tentamos dirixir ás persoas
inmigrantes que acoden a nós
en busca de axuda cara o rural,
para que sexan unha forza reno-
vadora. Por exemplo, Cáritas
Diocesana de Santiago trata de
formar a un grupo de inmigran-
tes de cara ao relevo nas explota-
cións, para que os propietarios
poidan ter un día libre e vaca-
cións. Trátase de buscar novos
horizontes e expectativas. 
CCaalleess  ssoonn  aass  pprriinncciippaaiiss  ddiiffiiccuull--
ttaaddeess  ppaarraa  llooggrraarr  aa  ffiixxaacciióónn  ddee
ppoobbooaacciióónn  nnoo  rruurraall??
A principal eiva que limita
moito a realización desa case
utopía hoxe é a falta de servizos.
Pero non hai dúbida de que
nestes anos avanzamos moito,
sobre todo nas cabeceiras de
comarca ou nas vilas. Máis difí-
cil é a diversificación dos servi-
zos cara as aldeas, que están
quedando como museos ou
como segunda ou terceira vi-
venda. Ao mellor de aí non po-
demos pasar, pero temos claro
que potenciando as comarcas
rurais asentaremos a poboa-
ción no territorio. Na medida en
que se industrializan estes cen-
tros comarcais e se van transfor-
mando os nosos propios pro-
dutos, aumentará o valor enga-
dido e a xente terá máis interese
en quedar. Tamén ten interese
a diversificación cara novos
produtos como a horta, flores
ou cebo de carne. �

O FUTURO DA GALICIA RURAL

JESSICA BARCALA/AGN

‘O gandeiro séntese unha clase inferior’
Xosé S. Montes, Director de Cáritas Diocesana de Santiago

’’Agora fálase menos
de reconversión e hai un
interese por manter as
explotacións viábeis”

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008
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vamente aos seus propios inte-
reses. Segundo esta Federa-
ción, unha grande parte das ex-
plotacións gandeiras terían
moi difícil a súa supervivencia
se o prezo do leite cae por de-
baixo dos 40 céntimos.

AXUSTES ESTACIONAIS, SEGUNDO A IN-

DUSTRIA.A patronal da industria
transformadora deféndese das
acusacións dos produtores
aducindo que a baixada se co-
rresponde cun pico na oferta
de leite, causada pola “estacio-
nalidade lóxica da produción
leiteira en Europa, xa que as va-
cas producen máis en inverno
e primavera”. Luis Calabozo,
director xeral da Federación
Nacional de Industrias Lácteas
(Fenil) afirma nun comuni-
cado da súa organización que
este aumento da oferta, que ta-
mén se dá no ámbito interna-
cional, “non quere dicir que os
prezos vaian volver aos niveis
anteriores a abril de 2007”. Na-
quel momento situábanse nos
31 céntimos por litro.�

Xurxo González
O anuncio da baixada do prezo
que os gandeiros reciben polo
leite desatou a polémica. Pu-
leva, Pascual e Leche Celta
anunciaron que o prezo que lle
aboarán aos produtores polo
leite mercado en febreiro será
entre tres e seis céntimos máis
baixo que en xaneiro, que nese
mes se situaba en torno aos
0,46 euros por litro.
Os representantes dos sindica-
tos, Unións Agrarias, Xóvenes
Agricultores e Sindicato La-
brego Galego, cualificaron a si-
tuación como “desesperada”
se se consuma a baixada que,
segundo indicaron, foi deci-
dida unilateralmente pola in-
dustria. A medida aféctalle a un

30 por cento dos produtores
galegos, aínda que os sindica-
tos temen que outras empre-
sas transformadoras sigan o
exemplo das tres citadas e apli-
quen rebaixas nos prezos. 
As asociacións de gandeiros,
como a Federación Española
de Empresarios Productores
de Leche (Prolec) ou a Federa-
ción de Empresarios Produc-
tores de Lácteos (Feplac) coin-
cidiron en sinalar que “non hai
razóns obxectivas para que os
prezos baixen, posto que se-
guimos coa mesma problemá-
tica de escaseza de leite do ano
pasado e unha tendencia de
custes á alza”.
Carlos Gil, director xeral de Pro-
lec, participou o pasado mes de
febreiro na reunión da Mesa
Europea do Leite, que tivo lugar
en Bruxelas. Alí indicou que os
produtores de leite españois te-
ñen os mesmos problemas que
os do resto de Europa, onde a
industria presiona do mesmo
xeito aos gandeiros, aten-
dendo, na súa opinión, exclusi-

Manuel Cao

Oalto grao de crispación política herdado do 14-M
de 2004 fixo que o debate xirara máis sobre asuntos

do pasado susceptíbeis de captar a atención da cidada-
nía para a súa conversión en votos en lugar dunha dis-
cusión repousada sobre propostas políticas, sociais e
económicas para encarar o futuro. Así, por exemplo, os
temas socioeconómicos entraron na axenda só moi re-
centemente unha vez que o grupo opositor considerou
que a desaceleración da economía podía dar réditos
electorais significativos.
Despexada a incógnita sobre a identidade do inquilino
da Moncloa a preocupación ha de desprazarse ao de-
seño e posta en marcha dun programa de goberno que
terá como principal desafío facerlle fronte a unha situa-
ción económica en claro retroceso onde os motores da
construción e a demanda interna han de ser comple-
mentados por outros que permitan manter a economía
española no carreiro do crecemento e a creación de em-
prego. A maioría en votos e escanos xurdida da vontade
popular ratifica a aposta pola España plural, a derrota
do modelo de recentralización deseñado polo PP e a
consolidación dun sistema bipartidista só alterado na-
quelas autonomías chamadas históricas (Catalunya,
País Vasco-Navarra, Galicia) co mantemento de forzas
políticas que revelan unha estrutura diferente de prefe-
rencias e sensibilidades. O novo mapa político ratifica a
necesidade imperiosa de redefinir institucións aínda
centralizadas no ámbito da política (Senado), xustiza
(Tribunal Constitucional), medios de comunicación e
cultura pero tamén lle afecta á economía pois demos-
trouse que determinados territorios desexan contar con
institucións de autogoberno con maior nivel de compe-
tencias e autonomía na toma de decisións e na política
orzamentaria. 
No ámbito estritamente económico, a nova maioría ha-
berá de utilizar o superávit fiscal en políticas de medio e
longo prazo orientadas a atopar novas fontes do crece-
mento que poidan traducirse en melloras da competiti-
vidade en busca dunha demanda externa que segue a
medrar polo desenvolvemento das economías de Asia,
a India e algúns países de Europa do Este, África e Lati-
noamérica. Non é xa sostíbel medrar só en base á de-
manda interna e á economía do cemento e cómpre in-
vestir en tecnoloxía e coñecemento para xerar produtos
e servizos comercializábeis na aldea global permitindo
a asignación de fondos ás institucións autonómicas e ás
empresas privadas no convencemento de que tales
axentes están máis capacitados para captar as potencia-
lidades dos propios recursos e implementar as medidas
que permitan crear actividades rendibilizábeis no mer-
cado global. O déficit exterior de España non pode man-
terse nun horizonte certo de perda dos fondos euro-
peos. O superávit orzamentario tamén ha de utilizarse
para políticas sociais e modulación do ciclo a curto
prazo pero isto é máis fácil e ademais xa foi proposto
polos grupos políticos que acadaron a maioría parla-
mentaria nestas eleccións.�

A maioría en votos e escanos
xurdida da vontade popular
ratifica a aposta pola España
plural, a derrota do modelo de
recentralización deseñado polo
PP e a consolidación dun
sistema bipartidista”

’’

DESPOIS DAS
ELECCIÓNS, ECONOMIA

’’

600 gandeiros concentráronse o pasado martes 11 ante a factoría de Puleva en Nadela (Lugo). XESUS PONTE

Puleva, Pascual e Leche
Celta iniciaron unha
medida que os
sindicatos agrarios
temen que se estenda
ao resto da industria
transformadora. 

A baixada do prezo do leite
afecta a un 30% dos gandeiros

ECONOMÍA.21.

A clave do problema reside en dous

aspectos: España, co actual sistema

de cotas, precisa importar leite, e

este é máis barato en Francia,

cunha diferencia de 10 céntimos,

segundo a patronal da industria. A

isto hay que unir o aumento da

oferta que se está dando en países

como Estados Unidos, Nova Zelan-

dia ou Australia, segundo Luis Cala-

bozo, director xeral da Fenil. O diri-

xente da patronal da industria

transformadora indicou ademais

que as marxes dos seus asociados

son moi axustados e atribuíu a suba

dos produtos para o consumidor fi-

nal a que “a distribución retomou a

lóxica -que nunca debeu abando-

nar- de estabelecer unha marxe

para os produtos lácteos, en lugar

de empregalos como reclamo”. Se-

gundo a visión deste directivo, as

grandes superficies obteñen agora

beneficios pola venda de leite e os

seus derivados, mentres que no pa-

sado vendíanos por debaixo do seu

custo para atraer clientes. 

Roberto García, secretario xeral de

Unións Agrarias, advertiulle á in-

dustria láctea española de que non

ten un tamaño suficiente para

competir nun mercado libre, polo

que apelou á defensa dun mer-

cado interno crecente para cons-

truír un futuro conxunto.�

Competencia internacional

’’A distribución
retomou a lóxica -que nunca
debeu abandonar- de
estabelecer unha marxe para
os produtos lácteos, en lugar
de empregalos como
reclamo”. Luis Calabozo,
director xeral da Fenil.
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Tal e como explica Óscar Lo-
renzo no seu blog de actualidade
céltica en A Nosa Terra Diario, só
cunha profunda renovación dos
lazos entre o club e o celtismo
parece posíbel evitar tal desola-
dor porvir. Mais iso requirirá sa-
crificios, especialmente econó-
micos. A Administración non
parece disposta a corrixir agora
con diñeiro público os derro-
ches de antano.
A favor do club está o feito de que
o celtismo non deixou de me-
drar ao tempo que demografica-
mente aumentou a poboación
da área metropolitana de Vigo.
Estratexias como a fallida de
Martínez Cobas, de estender a
afección céltica por toda Galiza
para recuperar o papel prepon-
derante que tiña no país décadas
atrás, poderían xunguir de novo
o interese social co fútbol de elite
vestido de celeste.�

gunda etapa o home forte é Ra-
món Martínez, vallisoletano moi
ben relacionado en Madrid.
Ademais, a afección fica fóra de
Balaídos. Cada domingo van ao
campo entre 5.000 e 10.000 per-
soas, a cifra máis baixa dos pri-
meiros dez clasificados, fóra o
Numancia, cuxo campo de So-
ria ten só 15.000 asentos. O di-
vorcio entre o Celta e a cidade é
evidente e será clave para enten-
der o futuro do club.
Acabado o soño do ascenso, o
Celta ten un panorama compli-
cado. A débeda, impagábel xo-
gando en segunda, despezará o
equipo e quizais incluso lle
afecte á prometedora canteira. A
ausencia de amparo institucio-
nal e social pode ben propiciar a
desaparición do club ben dei-
xalo nunha situación de preca-
riedade durante moitos anos,
igual que pasou co Oviedo.

DEPORTES.22. ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

César Lorenzo Gil
O 10 de marzo Juan Ramón Ló-
pez Caro foi destituído. Antonio
López converteuse no cuarto
adestrador do Celta en practi-
camente un ano. A saída do an-
daluz do club é a metáfora do fi-
nal do soño do ascenso nesta
tempada e pode tamén servir
de fronteira entre dous xeitos
moi diferentes de entender o
equipo celeste: o que xogou
unha fase final da Liga dos
Campións no retrovisor; un
equipo en situación crítica,
afastado da elite, no horizonte.
¿Como é posíbel que un club que
acabou o século XX asombrando
a Europa cun xogo áxil, especta-
cular e ilusionante, que tivo nas
súas filas homes da calidade de
Valeri Karpin, Alexandr Mosto-
voi, Claude Makelele, Luboslav
Penev e Mazinho, entre outras fi-
guras, estea agora, só unha dé-
cada despois, sen folgos?
A primeira explicación hai que
procurala, xustamente, nese glo-
rioso pasado. O Celta medrou na
época da bonanza económica
que propiciou a chegada do pa-
gamento por visión televisivo
dun xeito espectacular. A direc-
tiva que comandaba daquela
Horacio Gómez consideraba
moi necesario investir no plano
deportivo para asegurar uns éxi-
tos que levasen o público a Balaí-
dos, nunha xogada a medias po-
lítica a medias empresarial am-
biciosa de máis para unha ci-
dade que non medrou en pros-
peridade ao mesmo ritmo.
Así foi que cando o Celta se cla-
sificou para a Liga dos Cam-
pións, a cifra de socios non su-
peraba os 20.000. Foi nese mo-
mento cando a billa das televi-
sións pechou e o balance entre
os gastos dun plantel luxoso e

os ingresos dun equipo incapaz
de asentarse na elite rebentou
nun inesperado descenso.
A caída á segunda división apar-
tou a xente do fútbol. A cifra de
socios reduciuse practicamente
á metade e durante ese ano os
hábitos de lecer dos vigueses
mudaron de vez. Cando o
equipo retornou á primeira, o
crecemento de público foi me-
nor do esperado. Ademais, na re-
tina do público estaba dema-
siado presente aquel pasado fas-
tuoso e esixiron do novo Celta
(humilde, traballador e sobrio) o
mesmo nivel do de anos anterio-
res. Foi o ano no que a bancada
asubiaba o adestrador Fernando
Vázquez logo de gañar partidos;
cando en Río Alto algúns socios
afirmaban que con aquel plantel
era imposíbel non ser líder (o
Celta tiña o quinto orzamento
máis baixo da categoría).
Malia todo, o deostado Vázquez
colocou o equipo na Uefa e Gó-
mez, consciente de que o éxito
deportivo era un embrullo per-
fecto para vender o club, cedeu-
lle a presidencia a Carlos Mou-
riño. O empresario aficando en
México confesa que recibiu
“unha mazá de pel brillosa pero
con becho”. A débeda é multimi-
llonaria, as irregularidades con-
tábeis e laborais cotiás e, para
maior desgraza, o nivel deportivo
do plantel, baixo de máis para
manter a categoría nun am-
biente aínda hostil co adestrador.

COA AGUA AO PESCOZO. O segundo
descenso en tres anos enten-
deuse en Vigo coma outro reto
superábel nunha soa tempada.
O Celta volvería ser “o Madrid de
segunda”. Pero as circunstan-
cias eran outras. Por unha
banda, a directiva seguía pa-

gando novatada tras novatada
no peor dos escenarios posíbeis.
Acometeu unha profunda re-
conversión a todos os niveis que
deixou sen a tona de experiencia
a estrutura do club. Mouriño re-
correu a modelos exitosos no
pasado sen relacionamento co
celtismo de sempre. Se cando
tomou conta do club a súa man
dereita era o director xeral, Xa-
bier Martínez Cobas, nesta se-

A crise económica, o abandono da
afección e o desacerto deportivo abocan
os celestes a unha longa crise

O Celta desolado

Caixanova, candidata galega á
Copa Stadium.As actividades depor-

tivas promovidas por Caixanova foron

escollidas pola Xunta para representar

a Galiza na Copa Stadium, unha das

categorías incluídas nos Premios esta-

tais ao Deporte 07 . Caixanova aspira

ao galardón que recoñece o labor a

prol do desenvolvemento deportivo.

A entidade bancaria galega colabora

en forma de patrocinios e promoción

do deporte base, apoiando que máis

de 100.000 nenos fagan exercicio.�

Antonio López, adestradordo Celta (esquerda) e Ramón Martínez (director deportivo do club). CQL

A afección fica fóra de Balaídos.
Cada domingo van ao campo
entre 5.000 e 10.000 persoas,
a cifra máis baixa dos
primeiros dez clasificados,
quitado o Numancia,
cuxo campo de Soria
ten só 15.000 asentos”

’’
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Carlos Velo: “adoitan ofrecer
produtos empaquetados, es-
tandarizados e esterilizados
para gloria das grandes produ-
toras estadounidenses de cine-
ma e dos magnates de Holly-
wood. Amais, os produtos
ofrecidos polas distintas salas
son case sempre os mesmos,
negando toda caste de disen-
sión ética ou estética”. 
Para Alberte Pagán, un dos cre-
adores galegos máis innovado-
res dos últimos anos, autor de
filmes como Bs.As.ou Po de es-
trelas, recentemente proxecta-
da no CGAI, “fálase de crise
nunha industria en que as
grandes produtoras seguen a

facer moitos cartos. Se pensa-
mos nos espectadores referín-
donos exclusivamente  ás salas
comerciais, estamos esque-
cendo outras vías”. A incipien-
te dixitalización do cinema es-
tá a cambiar os modos de ver
filmes: mesmo algunha sala,
como a Dúplex de Ferrol, opta
polo DVD. Tamén a progra-
mación que puxo en marcha a
Axencia Audiovisual Galega,
Cinemas Dixitais, leva por
máis dun cento de concellos
galegos as últimas producións
galegas neste formato. 

NOVOS SOPORTES, NOVAS OLLADAS.
Xa non é nada raro: o celu-

CULTURA.24. ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

Lara Rozados

E n Galiza testemúña-
no o peche dos cines
Compostela, unha
baixa máis nunha

longa lista (o Azul en Ferrol,
Chaplin na Coruña, os Yelmo
de Lugo, o Gonviz en Ponteve-
dra; ou Novocine en Ouren-

se)...  Non só as salas das gran-
des cadeas están en crise, se-
nón, aínda máis, as que optan
por ofrecer programacións un
pouco diferentes ás produci-
das en Hollywood. Está en crise
realmente o cinema? Por que
se responsabiliza ao público, e,
máis concretamente, ao que se
dá en chamar “pirataría”, da

perda de espectadores?
“Antes de analizar as causas da
diminución de espectadores
dos cinemas comerciais ou o
peche destes, penso que había
que pensar no que ofrecen es-
tas salas”, sinala Xan Gómez
Viñas, presidente do Cineclube
de Compostela e doutorando
cunha tese sobre o cineasta

U-los espectadores
que perderon as salas de cinema?

>>>

Dun ano para outro, as salas comerciais de exhibición
perderon cinco millóns de espectadores en todo o Estado,
segundo os datos oficiais do Instituto das Ciencias e as Artes
Audiovisuais (ICAA). O peche de salas foi outro dos indicadores
de que algo acontece na rede convencional de exhibición

Derradeiros carteis anunciando as películas dos Multicines Compostela. Xa pechou.                                                                                                                                                                                                                                                             OTTO / A.G.N.

24-26 cultura apertura.qxd  12/3/08  23:56  Página 2



Un exemplo desta situación é a
demanda xudicial que lle foi
interposta ao Cineclube de
Compostela: en febreiro do
2006 proxectaron unha copia
do filme Tierra negra cedida
polo seu director, Ricardo Ís-
car, un documental sobre os
mineiros das montañas de Le-
ón. Malia serlles achegada a
copia polo propio autor do fil-
me, os membros do Cineclube
finalmente perderon o xuízo
contra Pablo Llorca, en nome
de Cámara Oscura Produccio-
nes, quen lles esixiu o pago de
preto de 450 euros (o equiva-
lente a uns cinco meses dos
únicos ingresos que recibe o
Cineclube, que son as cotas
das persoas asociadas), en
concepto de dereitos da pro-
dutora e gastos de defensa.
“Penso que o que se agocha de-
trás dos dereitos de exhibición

lle temos que pagar uns cartos a
unha sociedade por filmes que
non vimos”, conta Pagán. “É
paradoxal que se fale de derei-
tos de autor cando a SGAE che
impide proxectar a túa propia
película, cando o sistema está
montado de tal xeito que tes
que “ceder” eses supostos de-
reitos. Case habería que falar,
máis ca de dereitos de autor, de
dereitos de produtor”.

unha colectividade, e iso dei-
xou de ser un costume para
moitos cinéfilos”. Existe logo
un xeito de ver cinema de xeito
colectivo? Fóra do emprego do
DVD para consumo domésti-
co, individual, os novos forma-
tos abren unha vía particular-
mente interesante para a parti-
cipación da cidadanía na pro-
dución (ou distribución, neste
caso) da cultura: cada vez son
máis os colectivos, asociacións
ou centros sociais que recorren
ao cinema como ferramenta
para a reflexión ou o debate. 
“Deben xurdir novos circuítos
que difundan a expresión cine-
matográfica en pases públicos,
nos que o espectador amais de
entrar en contacto co filme en
cuestión, poida compartir esta
experiencia”, subliña Gómez
Viñas. Pero non hai outra que
facelo en formato dixital e sen
perspectivas de lucro: “proxec-
tar en celuloide custa, só o alu-
guer da copia, máis de 300 eu-
ros. Engádelle o aluguer de sala,
proxeccionista etc. Asemade, as
distribuidoras españolas de ci-
nema non chegan a unha infi-
nidade de títulos e autores inte-
resantísimos aos que si se pode
chegar en formato dixital”.
Aí entra en xogo o labor dos ci-
neclubs que se constitúen co-
mo “redes alternativas  de dis-
tribución e exhibición de cine-
ma que escapan á lóxica capita-
lista de entender o feito cine-
matográfico”. Con todo, Xan
Gómez bota en falta maior von-
tade política para difundir a for-
mación cinematográfica: “O ci-
nema debera ser unha respon-
sabilidade pública. Existe unha
filmoteca na Coruña, pola que
están pasando ciclos de cinema
de enorme calidade que logo
non se distribúen polo resto das
cidades do país”.

DE QUEN SON OS DEREITOS? Ade-
mais, a distribución do cinema
a través desta canle non acaba
de estar normalizada por mor
do “limbo legal” que arrodea a
libre difusión da cultura: “de fei-
to, acábannos de impor un ca-
non aos consumidores, polo cal

loide está a ser desprazado,
mesmo en ciclos de cine como
Cineuropa, que ten lugar cada
mes de novembro en Compos-
tela. “O que cambia son os xei-
tos de ver cinema”, conta Pa-
gán. “Hai tantos espectadores
ou máis ca antes, pero por ou-
tras vías: a xente prefire ver un
DVD tranquilamente na casa
antes de facer colas. A calidade
non é a mesma, pero penso
que, a longo prazo, incluso os
cinemas tradicionais tal e como
os coñecemos agora van desa-
parecer”.
Ás posibilidades de maior co-
modidade na recepción súma-
selle a diversificación de conti-
dos: “hai filmes aos que non ac-
cederíamos nos tempos do VHS
e dos que agora podemos dispor
en DVD: os últimos filmes do ci-
nema asiático, filmes clásicos...
Amais da posibilidade de vér-
molas en versión orixinal subti-
tulada. A xente xa pensa no DVD
como quen pensa nun libro”,
explica Pagán, “o das salas é ci-
nema inmediato. Son filmes pa-
ra usar e tirar, atendendo ao en-
foque da industria, do negocio”.
Cando se fala de cinema “dende
o enfoque histórico ou artístico,
crítico, didáctico, universita-
rio...”, as grandes salas adoecen
de falta de ofertas. “Mesmo na
televisión, nos últimos tempos, é
difícil ver películas con estes cri-
terios”. O público busca, daque-
la, outras alternativas, onde real-
mente teña maior liberdade pa-
ra escoller. 
Tamén Xan Gómez apunta á
emerxencia do novo formato e
das novas formas de ver cine que
leva parellos: “están os filmes
baixados de internet, que lle per-
miten aos cinéfilos compartir fil-
mes e autores absolutamente
imposíbeis de ver por outros
medios. Ao tempo, as casas edi-
toras de DVD sacan coleccións
realmente estimábeis cheas de
extras, que empezan a chegar a
un cinema arriscado e compro-
metido ao que antes nin se aso-
maban, como os últimos pack’s
de Chris Marker, Maurice Pialat
ou Raymond Depardon. A ofer-
ta cinematográfica aumentou
cuantitativamente para os afec-
cionados ao cinema”.

NOVOS ESPAZOS? Esta tendencia
ten un problema: “esquécese a
dimensión colectiva da recep-
ción do cinema, individuali-
zando o espectador”, conta
Xan Gómez. “A arte cinemato-
gráfica creouse para se dirixir
ás masas, ou cando menos a

é a mercantilización e a privati-
zación da cultura”, opina Xan
Gómez. “O cinema, no canto
de expresión artística e por tan-
to patrimonio da humanidade,
está a ser tratado como un pro-
duto máis dentro da lóxica do
mercado”. O de Llorca non foi
o único caso: unha distribuido-
ra do Estado ameazou ao Cine-
clube por programar un filme
de John Cassavetes feito no 68.
“a empresa viña de se facer cos
dereitos de exhibición do títu-
lo, co cal non só tes que pagar
por proxectar o DVD editado
por eles, senón calquera outra
copia aínda que a tiveses con
anterioridade. Só che quedan
dúas: ou rendéreste e, daque-
la, ceder ante un acto de cen-
sura, ou desobedeceres, cos
riscos económicos e xudiciais
que esta opción pode chegar a
carrexar”.�

CULTURA.25.ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

a?

Os cines Box de Vigo están ameazados de peche pola crise. Abaixo o Duplex de Ourense, xa cerrado.         PACO VILABARROS

’’O que cambia son os xeitos
de ver cinema. Hai tantos
espectadores ou máis ca
antes, pero por outras vías”

[Alberte Pagán]
Cineasta.

’’Os títulos baixados de internet
permiten compartir
películas e autores
absolutamente imposíbeis
de ver por outros medios”

[Xan Gómez]
Presidente do cineclube Compostela.

Pódese falar
de crise? 
Se se atende ao negocio, á

gran industria, parece que al-

go comeza a crebar a lei do

mercado imperante até o de

agora, e daquela, si, hai un sis-

tema que entra en crise, que

xa non se sostén. O que está

claro é que segue a haber es-

pectadores, máis diversifica-

dos e á busca de algo diferen-

te. A industria precisa refor-

mularse e entender que xa

non pode impor as normas.�

A.G.N.
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CULTURA.26. ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

A lectura dun artigo sobre a
suposta Escola de Tradutores
de Toledo no número 1.299
de A Nosa Terra fíxome refle-
xionar sobre a pervivencia de
certos tópicos.
Co ánimo de contribuír á
aclaración do tema, permíto-
me citar as palabras dun anti-
go profesor meu na Universi-
dade de Barcelona, actual-
mente catedrático de Litera-
tura Medieval na Universida-
de de Alcalá de Henares, Car-
los Alvar ( in Carlos Alvar, J-C
Mainer y Rosa Navarro: Breve
historia de la literatura espa-
ñola, Alianza ed.): “Con una
perspectiva diacrónica, Tole-
do aparece como uno de tan-
tos centros en los que se reali-
zaban traducciones (…) nada
hace pensar que en Toledo,
Zaragoza, Daroca o en cual-
quier otro lugar en donde se
llevaron a cabo traducciones
en este período hubiera una
Escuela de Traductores, más
o menos organizada depen-
diente del poder eclesiástico o
regio; al contrario hay que
considerar que se trata de una
actividad esporádica (…) el
prestigio de determinados
centros de cultura y las cir-
cunstancias políticas llevaron
a los estudiosos medievales
hacia unas regiones u otras”.
E un pouco máis adiante aín-
da insiste: “Tampoco bajo el
reinado de Alfonso X puede
hablarse de la existencia de
una Escuela de Traductores:
ni existió una organización
que avalara semejante idea,
ni hubo un programa que
orientara la actividad en este
sentido, ni en las cuentas re-
gias o catedralicias se dedican
partidas económicas a fines
similares. La idea de una Es-
cuela de Traductores en Tole-
do (y fuera de Toledo) es el
fruto de la historiografía lite-
raria romántica  y postro-
mántica, y carece de funda-
mento”(o.p. cit., pp.90-92).
E se nunca existiu unha Esco-
la de Tradutores de Toledo,
como tamén se afirma no de-
vandito artigo, por que segui-
mos a falar dela? Non semella
un tanto estraño designar con
este nome a tradución de tex-
tos árabes, cando esta era un-
ha actividade habitual nou-

tras localidades cristiás da Pe-
nínsula? Por que nos empe-
ñamos en manter vellas  e
equívocas etiquetas que se-
mellan baleiras de contido e
provocan confusión?
O artigo en cuestión remata
coa mención doutros stu-
dia, como os do Val do Ebro
e  o de Murcia. 
Non hai ningunha alusión a
Santiago de Compostela, sen-
do que os reis e nobres gale-
gos manteñen contactos con-
tinuos co mundo musulmán,
antes mesmo de que Toledo
pasase a man cristiás no sécu-
lo XI (1085), e sendo a centu-
ria seguinte, a Era Composte-
lá, de enorme efervescencia
cultural na cidade de Santia-
go, ligada á figura de Diego

Xelmírez, home de grande in-
quietude intelectual, impul-
sor dunha escola catedralicia
e de obras como a Historia
Compostelana; que envía os
seus cregos a París e Boloña,
ou recibe na súa corte intelec-
tuais estranxeiros.
Neste sentido, paréceme moi
oportuno citar aquí un artigo
de Luis García Ballester sobre
os studiafranciscano e domi-
nico de Santiago de Compos-
tela entre 1222 e 1230. Nel dá
conta e comenta un docu-
mento en pergamiño conser-
vado na biblioteca Vaticana,
no que os encargados da bi-
blioteca episcopal de Santia-
go rexistran o préstamo dun
bo número de volumes nas
datas arriba indicadas. En pa-
labras do autor “recoge un
impresionante corpus sobre
astronomía, astrología y filo-
sofía natural en general. No
conocemos, en estas fechas,
en los reinos hispánicos (ni
en Castilla ni en la Corona de
Aragón), una relación tan
amplia de obras de filosofía
natural formando parte de
una biblioteca”. O documen-
to, ademais de permitir de-
tectar tres importantes nú-
cleos de vida intelectual en

Santiago no primeiro terzo
do século XIII, permite re-
construír, segundo este au-
tor, o primeiro elo dunha ca-
dea intelectual entre os stu-
diade franciscanos e domini-
cos en Compostela, arredor
de 1220, e a actividade inte-
lectual de Pedro Gallego e o
studium de Murcia. A activi-
dade tradutora dos frades do-
minicos na Murcia do último
terzo do século XIII non xur-
diu da nada, non foi algo ca-
sual nin froito exclusivo da
corte alfonsí da segunda me-
tade do XIII, senón que afun-
de as súas raíces na activida-
de intelectual das ordes men-
dicantes en Galicia. Para Ba-
llester, o documento ten un
valor extraordinario: ademais
do dito anteriormente, cons-
tata o primeiro uso dos libri
naturales aristotélicos, desta-
ca o singular da coincidencia
nunha mesma biblioteca
destes con obras de teoloxía;
en fin, amósanos en Santiago
un núcleo de vida intelectual
moderno, atento ás novida-
des que circulaban por Euro-
pa, e matriz do Studiumfran-
ciscano de Oxford, creado
cinco anos despois sobre o de
Santiago. �

TRIBUNA �Manuela Álvarez.
Catedrática de Lingua Galega e Literatura de Secundaria.

A VOLTAS COA SUPOSTA
ESCOLA DE TRADUTORES DE TOLEDO

’’Se nunca existiu
unha Escola de Tradutores
de Toledo, como tamén
se afirma no devandito
artigo, por que seguimos
a falar dela?”

Rubén
Pardiñas
‘No estremeño Val
da Xálima o 90% da
poboación fala galego’

M.B.

EEssttáá  eenn  pplleennoo  pprroocceessoo  ddee  mmoonn--
ttaaxxee  ddee  AA  tteerrcceeiirraa  ppóóllaa,,  oo  sseeuu  ssee--
gguunnddoo  ddooccuummeennttaall,,  qquuee  vvoollvvee
rreeccuunnccaarr  nnaa  rreeaalliiddaaddee  qquuee  vviivvee
oo  ggaalleeggoo  ffóórraa  ddee  GGaalliizzaa,,  ccoonnccrree--
ttaammeennttee  eenn  EEssttrreemmaadduurraa..  SSeerráá
aa  sseegguunnddaa  ppaarrttee  ddee  FFrroonntteeiirraass??
Non exactamente. Fronteiras
deixou fóra do percorrido o es-
tremeño Val da Xálima, por non
ser propiamente unha zona
arraiana. Parecíanos interesante
incluílo nese primeiro docu-
mental, porque, de feito, a zona
foi repoboada con xente frontei-
riza, procedente de Ourense e
Zamora. Pero por unha limita-
ción de tempo rexeitamos a
idea. Por iso decidimos agora fa-
cer unha peza de 25 minutos.
CCoonnttaabbaa  ccoonn  mmaatteerriiaall  xxaa  ggrraa--
vvaaddoo  ddaa  pprriimmeeiirraa  eexxppeerriieenncciiaa??
Contabamos, si, pero viaxa-
mos alí de novo para recoller
novas imaxes. Entrevistamos
ademais a Xosé Henrique Cos-
tas, filólogo especialista en va-
lego, e a Francisco Fernández
Rei. Supoño que nun mes esta-
rá rematada a montaxe. 
QQuuee  ppeerrsseegguuee  oo  ddooccuummeennttaall??
Céntrase na lingua, atendendo
especialmente ao redescubri-
mento que se fixo desta realida-
de na década dos 90. En Galiza
saltou a raíz da repercusión me-
diática do programa de Reixa,
Sitio distinto. A partir de aí co-
mezáronse a facer estudios e
anos máis tarde nomeouse un
membro da Academia corres-
pondente a Estremadura. A in-
tención era amosar como foi
ese redescubrimento e facer
unha comparativa entre a si-
tuación lingüística que viven alá
e a de aquí. Teñen moito máis
orgullo lingüístico ca nós, sen
política lingüística ningunha. O
Val da Xálima é o único lugar de
Europa onde unha lingua mi-
norizada é falada por case o
90% da súa poboación.�
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Para faceres

este xogo

precisarás

un vaso, un

plástico negro ou carto-

lina plastificada, un fío, unha

boliña dun colar ou algo semellante, e

unha tira de cartolina branca. Curiosamente, ¡o

xogo faise sen tinta!.

Co plástico negro ou cartolina plastificada e

un pouco de cinta adhesiva, fas un cilindro

para meter dentro do vaso. Faino un pouco

máis baixo para que pareza que a tinta non

chega ao borde. Despois colle o fío e átao ao ci-

lindro pola parte de arriba, sen que se note. No

outro extremo do fío ata unha boliña de colar.

Agora colle a cartolina e pinta a metade cun

rotulador negro, só por unha cara. Esta tiriña

servirá para que os espectadores crean que se

manchou do negro da tinta que pensan que

hai no vaso.

E xa podes facer o xogo. Lembra que antes tes

que practicalo varias veces. Colle un vaso con

agua e mételle o cilindro negro. A qué semella

tinta? Coida que o fío coa boliña queden fora

da vista. 

Para convencer máis ao público, mete a tiriña,

amosando a cara branca, e retiraa amosando a

cara a medio pintar. Tamén parece que a mo-

llaches na tinta!

Agora colle un pano e cubre o vaso, deixando

a boliña do fío un pouco saída. Tira da boliña e

do pano á vez, con enerxía. O cilindro que si-

mula a tinta vai co pano, e a tinta chinesa trans-

formouse miragrosamente en auga!!!
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PasatemposPasatempos

A ver se resolves estas adiviñas!
1-  Nace no monte, no monte se cría e vai cos vellos á

romaría.

2-  Nin é frade, nin é crego, e sempre viste de negro.  

3-  No alto vive, no alto mora, no alto tece a tecedora.

4- Por un carreiriño moi mal empedrado ando e non

me mollo e sempre vou mollado.

5- Son un paoíño moi dereitiño, e encima da cabeza

levo un granciño.

6- Na horta son criada, na horta fun nacida, e fago cho-

rar a todos, os que me miran partida. Adiviñas:

1-O bastón

ou caxato.

2- A toupa.

3- A araña.

4- O río.

5-A letra “i”.

6- A cebola.

SOLUCIÓNS:

Despois das últimas chuvias houbo que repintar á cebra, pero o pintor trabucouse en

cinco círculos. A ver se nos dis cales son.

BULE BULE 1302.qxd  12/3/08  10:46  Página 3



ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

Qué é a...

A Semana Santa é unha cele-
bración relixiosa, tamén un pe-
riodo de vacacións, e nalgúns
sitios unha manifestación da
tradición popular que atrae a
turistas  de todo o mundo.

Cando é:
É unha semana que muda de
data segundo os anos, coma o
Entroido, xa que a Pascua coin-
cide co primeiro domingo des-
pois da primeira lúa chea tras
do equinocio ou inicio da
primavera, o 21 de
marzo. Por iso as proce-
sións nocturnas sem-
pre se dan co luar.

Orixes:
Dentro das crenzas
cristians, as proce-
sións tiveron unha
orixe popular, en tem-
pos de grandes fames e
desgracias na Edade Me-
dia. Logo as autoridades
da Igrexa foron formalizando
esas manifestacións, regulán-
doas dacordo co poder civil,
pois a xente “desmandábase”, e
como adoita pasar, o poder
tenta sempre controlar as súas
manifestacións.
A celebración relixiosa ten as
súas orixes, coma outras costu-
mes cristians, en tradicións xa
existentes previamente.
A coincidencia co equinocio de
primavera e co comezo desta
indica unha celebración do rei-

nicio da vida tras do inverno.
Noutras culturas previas ao cris-
tianismo, e en relixións diferen-
tes existen tamén celebracións
coincidentes no tempo e no
seu sentido.

Vacacións:
Hoxe en día, cando a influen-
cia da Igrexa na sociedade se
relaxou bastante, a Semana
Santa é vista por moita xente,
e sobre todo polos escolares,

coma un período de vaca-
cións. Noutros países,

coma en Francia, é tra-
dicional ter unha se-
mana sen clases, que
non coincide coa
nosa, e que alí cha-
man “semana branca”,
pois tradicionalmente
era usada para ir á

neve, alí que poden!
Noutros lugares, como

Euskadi, comezan as súas
vacacións cando nós case

as rematamos.

Relixión ou outra cousa?
En lugares como Sevilla, donde
esta semana se vive de xeito
máis fervoroso, é difícil saber
dónde remata o relixioso e co-
meza a pura paixón polo fol-
clore propio. En calquera caso, é
un patrimonio cultural que, a
diferenza do noso caso donde
ten menor incidencia, eles de-
fenden con afouteza, con “fi-
nos” e  con saetas.

Os cucuruchos dos cofrades:
Nos tempos da Inquisición, os castigados
tiñan que levar un pucho de cartón e
unha tela que lle cubrira peito e espalda.
Algunhas confrarías tomaron o modelo.

A Pascua:
A palabra Pascua deriva do hebreo
“Phase”, que significa paso, tránsito. A
Pascua era a festa máis solemne do pobo
xudeu, que celebraban para conmemo-
rar a saída de Exipto e a fin do seu cative-
rio alí. A Igrexa adaptou a celebración da
Paixón de Cristo a esas datas.

Os ovos de Pascua:
Os ovos simbolizan nacemento da vida,
fertilidade (ao igual que os coellos de
Pascua). Ademais, as galiñas poñen moi-
tos por estas datas... En diversas culturas
e países hai grande variedade de prepa-
racións dos ovos, de verdade ou de chi-
culate.

As saetas:
A palabra saeta provén do latín "sagitta" -
frecha-, pola similude do cante, que se
asemella a unha frecha que se lanza á
imaxe. As saetas cantábanse no século
XIX, aínda que o seu apoxeo foi a princi-
pios do século XX, con voces como as de
Manolo Caracol, Pastora Pavón, O Neno
de Jérez ou Mairena, entre outras.

Curiosidades

An Alfaya

MM arzo. Venres, 7: Dous
atentados contra a

vida. ETA asasina a un home
(Isaías), e aparece morta na
ría de Huelva unha nena (Mª
Luz). Sábado, 8: Día da muller
traballadora (16 mulleres víti-
mas da violencia de xénero
no que vai de ano), e xornada
de reflexión electoral. Con-
vén reflexionar. Domingo, 9:
Exercicio democrático da ci-
dadanía. Un revalidado Za-
patero na tribuna do vence-
dor di exultante: Gobernaré
para todos, pero pensando
antes que nada en los que no
tienen de todo.Alentadora
promesa. Pregúntome se a
nena de Rajoy se sentirá re-
presentada nese amplo es-
pectro ao que alude, ou pola
contra queda orfa, acubillada
no abano de fillos e fillas das
guerras adultas. Sobrevivo re-
señando dous libros excelen-
tes: Cometas en el cielo de
Khaled Hosseini, onde releo,
En Afganistán hay muchos
niños, pero poca infancia, e O
Carteiro de Bagdad, de Mar-
cos S. Calveiro, onde reza,…
ante esta violencia sen sen-
tido. Se seguimos así, matán-
donos uns aos outros, desa-
pareceremos. Luns, 10: Ca-
vilo. Tamén dos partidos
políticos na oposición de-
pende construír país. Os no-
sos gobernantes empeñan a
súa palabra con promesas ás
veces estériles, mais non se
decatan de que se as rompen,
perden a credibilidade de
aqueles que gobernarán no
futuro. Se un neno perde a
confianza nun adulto, ese
adulto está perdido para
sempre. Os ollos dos nenos
agachan a sabedoría da ino-
cencia. Convén fitar neles de
cando en vez. Pregúntome se
o goberno e a oposición están
dispostos a reflectirse nese

espello que non
minte.  Boas noi-
tes, boa sorte.�

OLLOS QUE NON
MENTEN

Os ollos 
dos nenos
agachan a
sabedoría da
inocencia”

’’

Guernica.

Autor:  Heliane Bernard

Ilustrador:  Olivier Charpentier

Editorial: Kalandraka

Interesante álbum ilustrado cuxa
lectura permite unha aproxima-
ción ao simbolismo do Guernica.
Non é un relato novelado senón
que, a xeito de pinceladas, a histo-
riadora Heliane xunto coas ilustra-
cións de Charpentier, fai un perco-
rrido sobre a orixe e a razón que le-
varon o gran pintor malagueño,
residente xa daquela en Francia, a
pintar un cadro tan emblemático e,

xa que logo, coñecido en todo o
mundo. Trátase dun achegamento
ao cadro pero dende diferentes
puntos de vista: contexto histórico,
social e persoal do propio artista,
xa que o libro penetra no proceso
de creación que experimentou Pi-
casso antes, no desenvolvemento
e na conclusión da obra. A barba-
rie, crueldade, morte, miseria…, en
definitiva, toda a negrura do
mundo da guerra está plenamente
reflectida a través do texto curto,
pero preciso, e das ilustracións fieis
no ton, nos trazos e na simboloxía.
Tres son as cores empregadas

como glo-
balizado-
ras desa
cruel reali-
dade: o bi-
nomio ne-
g r o - v e r -
mello das
armas, da

destrución, do sangue fronte ao
azul do contorno de Picasso. 
Como epílogo, aparece ao final do li-
bro información biográfica e unha
pequena análise da obra.�

Alba Piñeiro

Crueldade humana
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Mar Barros
Máis independente que en anos
anteriores, cunha aposta deci-
dida polo xénero de autor e as te-
máticas sociais, a cuarta edición
do Festival Internacional de Do-
cumentais Play-Doc que se cele-
bra en Tui até o 16 de marzo bó-
talle unha ollada aos traballos
máis destacados da actualidade
e trae a Galiza algúns dos seus
protagonistas, entre eles ao cine-
asta Lech Kowalski.
Holanda, Bélxica, Romanía, Is-
rael, Brasil e Suíza son algúns
dos países de procedencia dos
28 documentais que confor-
man o programa da cuarta edi-
ción do Play-Doc de Tui, un fes-
tival que se consolida como pla-
taforma galega de exhibición
das propostas máis recentes,
persoais e comprometidas que
están a xurdir en todo o planeta
dentro do xénero documental. 
Esta cuarta edición, marcada
pola temática social, o risco crea-
tivo e a presenza de grandes reali-
zadores internacionais, continúa
na liña de edicións anteriores no
que á seccións e á proxección de
grupos musicais se refire. Dentro
do apartado oficial proxecta-
ranse fitas de autores gabados en
festivais internacionais, entre
elas O xardín de Jad, na que o di-
rector Georgi Lazarevski retrata a
construción do muro en Xerusa-
lén a poucos metros dunha resi-
dencia de anciáns, Septiembres,
de Carles Bosch coa prisión de
Soto del Real e o festival da can-
ción como motor de arranque,
Hotel 9 estrelas, do israelí Ido
Haar, que afonda sobre a situa-
ción nos territorios ocupados, O
papel non pode envolver a brasa,
no que Rithy Panhe sitúa o es-

pectador preto da vida dunha
prostituta, e Non te enfades,
pero... de Adina Pintilie artellado
ao redor da monotonía cotiá.
Como explica Anxo Sánchez,
director do festival, “todas as
películas teñen o valor de mos-
trar a realidade dende diferen-
tes puntos de vista”. Ao seu ver
“o festival traza liña cara todos
os puntos cardinais do planeta”
e permite facer un percorrido
dende a Antártida, a Buenos Ai-
res, pasando pola franxa de
Gaza ou o campo de concentra-
ción que houbo na Guarda du-
rante a ditadura franquista.

GALEGOS NA SECCIÓN OFICAL. Por
vez primeira, os filmes galegos

compiten dentro do apartado
oficial. Como explica Anxo
Sánchez, un dos directores do
certame, a decisión responde á
intención do Play-Doc de “re-
coñecer a notoriedade que es-
tán a ter os traballos galegos”.
“Pensamos que o mellor xeito
de facelo”, sinala, “é colocalos
ao mesmo nivel do que se está
facendo no resto do mundo e
contrastar a súa calidade”.
Entre as fitas seleccionadas tó-
pansePic-nic, de Eloy Enciso,
LT22 Radio Colifata, de Carlos
Larrondo, Memorial de Campo-
sancos, dirixido por José Ballesta
e Miguel Anxo Fernández e Des-
tino a festa, de Jorge Algora.
A nova edición significa ade-
mais, ao ver do seu director, un
paso máis dentro do cine inde-
pendente. “Nestes anos que
leva en marcha o festival, deca-
támonos de que o público da
cita cada vez é máis crítico e
máis especializado”, explica.
“O público xa ten unha cultura
audiovisual e podemos ser
máis arriscados”, sinala. 

Neste sentido, o festival terá en-
tre os convidados a Lech Ko-
walski, un dos directores máis
rebeldes, controvertidos, caóti-
cos e independentes do mo-
mento, representante, ademais,
da cultura punk dos 80. En Tui
presentará a triloxía The won-
derful art of surviving, cunha
forte compoñente autobiográ-
fica que achegará ao espectador
algunhas das claves da súa cine-
matografía. Ademais da proxec-
ción destas tres películas, Lech
Kowalski ofrecerá unha clase
maxistral para profesionais. 

ANIMACIÓN DOCUMENTAL. Outro
aspecto destacado desta nova
edición é a aposta polo docu-
mental animado. Como indica
Anxo Sánchez “tentamos de-
mostrar que o documental
non ten fronteiras. Buscamos o
documental de autor, a ollada
subxectiva do artista e que ra-
che os límites”. Así  dentro da
sección informativa pasaranse
Joost Jansen, Jonas Odell e Jo-
nathan Hodgson.�

Play-Doc, unha ollada subxectiva ao mundo
O cineasta Lech Kowalski estará presente no festival de documentais de Tui

Que pareza
un accidente,
25 anos
de Siniestro
En decembro de 1981, Sinies-
tro Total subía por vez pri-
meira a un escenario no cole-
xio Salesianos de Vigo. Des-
pois de 25 anos a banda vol-
veu a ese escenario para ofre-
cer un concerto aniversario.
Un lugar e unha data idóneas
ao ver do realizador Mikel
Clemente para botar unha
ollada á traxectoria e a evolu-
ción do grupo. Así nace o do-
cumental Que pareza un ac-
cidente, 60 minutos de ima-
xes, inéditas na súa maioría,
que mostran momentos das
xiras, gravacións e rodaxes de
videoclips. A estrea mundial
da película terá lugar no Play-
Doc o 15 de marzo ás 20h30.
Despois da proxección a
banda actuará en directo na
sala Metropol de Tui.
Dentro do apartado musical
destaca a presenza de The
Rosenberg Trio, un grupo de
gipsy jazz, herdeiro do mí-
tico Django Reinhardt.
Como peche das actuacións
musicais, dende Senegal,
Cheikh Baye Fall e Jac Keita,
creadores da banda sonora
da película Princesa de
África, actuarán na entrega
de premios do domingo 16,
que terá lugar no Teatro da
Área Panorámica de Tui,
sede do Play-Doc.�

Na súa cuarta edición, Play-
Doc pon o acento sobre unha
lacra que afecta a un terzo da
poboación mundial como é a
violencia de xénero e propón
un percorrido por diversas
historias reais que teñen
como fío condutor a violen-
cia contra as mulleres. Dende
os malos tratos no seo fami-
liar retratados pola realiza-
dora polaca Karolina Ben-
dera en Teño medo, até o fe-
minicidio de Ciudad Juárez,

narrado por Alejandra Sán-
chez e  José Antonio Cordero,
pasando pola prostitución e o
abuso a menores, o festival
propón unha ollada reflexiva
sobre este problema social. 
“Todos temos moito que dicir
ao respecto desta lacra social
que non ten fronteiras”, co-
menta Anxo Sánchez, “paréce-
nos lamentábel que aconteza,
buscamos a reflexión”. A ini-
ciativa conta co apoio da Secre-
taría Xeral de Igualdade.�

A violencia na casa

Jimmy Rosenberg - O pai, o fillo e o talento,de Jeroen Berkvens; LT22 Radio Colifata, de Carlos Larrondo; O xardín de Jad,de Gerogi Lazarevski. E [abaixo] Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas,de Alejandra Sánchez e J.A. Cordero.

’’Play-Doc consolídase como
a plataformagalega
–de carácter internacional–
de exhibición das propostas
máis recentes, persoais e
comprometidas
do documental”
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do franquismo, conxuntamente
coa segunda parte, Nas cata-
cumbas. Falamos dunha novela
na que a compoñente social é o
todo, as personaxes son bonecos
da historia social, a súa indivi-
dualidade pouco espa-
zo acha para realizarse
porque o que importa é
o conxunto. Aquelas
personaxes con densi-
dade psíquica máis
considerábel consé-
guena por acumula-
ción de experiencias. É
certo que non son moi-
tas, o franquismo man-
da obedecer, minimiza
a personalidade. Hai
que telo en conta, mais
toda a triloxía é así. Esa
non é a única explicación. Im-
porta máis o feito de contar cun
narrador que fagocita todo, que
superpón a todo a parcialidade
da súa experiencia vital. Polo que
máis ben habería que falar da tri-
loxía da historia do evanxélico
Valeriano. Para contrarrestar is-
to, en parte, interpólanse aquí,
historias intermedias, historias
varias, curioso remanso que pro-
porciona intensidade a un texto

crítica

CULTURA.32.

Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� HHaarrrryy  PPootttteerr  ee  aass  rreelliiqquuiiaass  ...... J.K. Rowling. Galaxia.

� OO  ccaasstteelloo  bbrraannccoo.. Orhan Pamuk. Galaxia.

� MMaaddee  iinn  GGZZ..  Séchu Sende. Galaxia

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

� CCaarrdduummee.. Rexina Vega. Xerais.

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

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

� CCaarrttaa  aaoo  sseeññoorr  FFuuttuurroo..  Suso de Toro. Xerais.

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

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

Eis o remate de triloxía evanxéli-
ca, aparece o fin nunha historia
que o lector non esquecerá facil-
mente, porque é unha historia
de longo per-
corrido. A im-
portancia do
tamaño do tex-
to nunca foi
tan explícito
coma hoxe,
nestes días nos
que dialéctica entre o moi breve
e o moi extenso está máis de ac-
tualidade que nunca. O longo
percorrido nunha historia signi-
fica que o lector debe estar moi-
to tempo en contacto con ela,
que se familiariza con ela. A dis-
tancia ultracurta, pola contra,
require unha lectura activa.
Neste caso para lograr a com-
prensión, o lector debe recorrer
a toda a súa bagaxe cultural e de
aí devén precisamente a súa fa-
miliarización co texto. 
Á marxe do que digan as estatísti-
cas, o seguro é que nunca se leu
tanto coma hoxe, mensaxes pro-
cedentes de múltiples orixes e en
soportes ben diferentes: desde a
propaganda, ás informacións
bancarias, as revistas, na pantalla
do computador, na do televisor.
A carón disto, hai outro factor, de
extremada importancia, a co-
mentar: o esquezo inmediato. O
esquezo inmediato non é propio
unicamente das hiperbrevida-
des, da Literatura Mínima. Case
todas as mensaxes mencionadas
teñen un impacto puntual, ten-
demos a esquecelas, tendencia
que provoca ademais o feito de
que sexan mensaxes que conti-
nuamente se repiten diante dos
nosos ollos. 
Unha falsa luz, terceira parte da
triloxía, remata coa morte de
Franco. Eis logo, un testemuño
amiudado da vida nos tempos

que non se caracteriza por iso
precisamente, e que contrastan
o pasar dos evanxélicos na Espa-
ña de Franco coa vida dos evan-
xélicos na emigración ou exilio.
Chama a atención a pouca, case

nula, atención que se lle
presta á muller. De non
ser polas que son anta-
gonistas, as “perfectas
casadas” irían despa-
chadas con catro liñas.
O discurso sérvese tru-
fado de textos e refle-
xións de índole relixio-
sa. Porén máis decisivo
ca ela é a ofuscación do
réxime franquista, a ob-
sesión con que até as
pedras debían ser cató-
licas e renderlle preite-

sía ao “Movimiento”. E vai sor-
prender o ben parado que sae
Manuel Fraga Iribarne, do que
só se ofrece a cara amábel, bene-
factora, como un cacique bo, se
cadra sorprende máis que o feito
de que o protagonista non deixe
de atopar valedores dentro dos
cadros nacionais, aínda que iso
non o salve de sufrir, unha tras
outra, cambadelas e inxustizas.
As dúas cousas poden explicar-

se: a oposición evaxélica ao fran-
quismo non é política (son apo-
líticos) senón a causa da liberda-
de de culto. Disto, do apoliticis-
mo, deriva esa facilidade para
atopar valedores dentro do siste-
ma. 
Esta memoria evanxélica fita de
esguello a situación vivida pola
xente de a pé, politizada ou non,
mais que si se opón politica-
mente ao franquismo. Tanto va-
ledor e tanto apoliticismo, nun-
ha situación relixiosa inamobí-
bel, xunto coa desatención ás
“perfectas casadas”, levan a que
se erixan como foco de tensión
os negocios, o progreso nego-
ciante do protagonista.
Xorde unha pregunta, é posíbel
construír un discurso histórico
con menos de 50 anos de pers-
pectiva? Xorde a pregunta por-
que no texto si se nota, e hai que
valorar os esforzos por construír
ambientes, aqueles ambientes
de esperanza coutada, de rebel-
día insatisfeita, aquel presente
gris e neo-inquisitorial, aquela
dependencia da posíbel e nece-
saria axuda externa para derro-
car o franquismo, a desilusión ao
comprobar que os resistentes
quedan á marxe da historia, a
chegada dos anos de desenvol-
vemento, o nacemento de no-
vas formacións (UPG) que se
opoñen ao réxime... Mais todo
isto, non deixa de ser pano de
fondo, igual que os recursos pi-
carescos tampouco tinxen o dis-
curso caracterizándoo nesa di-
rección. Bótase de menos, ta-
mén, algún tipo de actuación so-
bre a lingua que dea sensación
de evolución temporal. Recurso
ben típico da novela histórica,
aquí a evolución máis notábel é
o paso do, protagonista, da bici-
cleta á moto, da moto ao moto-
carro, do motocarro ao coche e
deste aos vehículos industriais. 
Finalmente, dígase que o na-
rrador que conta a historia fai-
no nunha cadencia rítmica
lenta, atende a múltiples anéc-
dotas, de xeito que o ritmo de
intelección resulta lento, clási-
co, se se quixer. Finalmente, o
valor da extensión resulta deci-
sivo para que a historia narra-
da deixe pouso.�

Xosé M. Eyré

Xabier López López

Un dos actos máis icono-
clastas que recordo, foi o

de arrebolar ao Mandeo, á al-
tura da Eira Vella, todas as no-
velas de Delibes que dei en
atopar na miña por entón na-
cente biblioteca. Desculpen
se non son quen de precisar
os detonantes da acción, pero
poden ter que ver, cando me-
nos, con dous sucesos daquel
92 onde a perspectiva dos fas-
tos ficaba eclipsada de vez po-
la miña longamente desexada
maioría de idade. Por unha
banda a mitomanía da miña
mestra de español e a “edifi-
cante” reprimenda logo de eu
ler un traballo sobre unha no-
vela do de Valladolid; por ou-
tra, a miña recente determi-
nación de dedicarme á escri-
ta, empurrado por unha sorte
de vento borrascoso no que se
entrelazaban as voces (todas
galegas!) dun Salinger, dun
Manuel Antonio ou dun Blan-
co Amor capaz de resucitar
tanto afogado en fontes e re-
gatos pequenos. Os amantes
dos símbolos ben poden si-
tuar aí, se a miña vida mere-
cese algunha vez máis intere-
se do que anticipa a Wikipe-
dia, o meu nacemento á lite-
ratura e ao arredismo pero hei
confesar, como sospeitan,
que gardo certo arrepenti-
mento polo que fixen. Non sei
onde irían parar todos aque-
les títulos, pero talvez logra-
ron vencer a ría e mesmo
aproveitar as correntes do
océano para pousar, co atraso
do correo dos náufragos, nas
areas dunha praia do Caribe,
poida que a mesma que vén
de recibir as aldraxes todas
duns suxeitos que nunca se
molestaron en ler unha soa li-
ña das nosas letras. Porque
tanto para opinar, como para
arrepentirse o primeiro é sa-
ber do que se fala. E ler. Sobre
todo isto último.�

DELIBES NA 
ILLA LAGARTO

’’

’’Falamos
dunha novela
na que a
compoñente
social é todo,
as personaxes
son bonecos
da historia
social”

NARRATIVA.

A personalidade
minimizada

Unha falsa luz
AAuuttoorr:: Xavier Alcalá.

EEddiittaa:: Galaxia.

’’Porque tanto 
para opinar
como para
arrepentirse
o primeiro é
saber
do que se fala”

Xavier Alcalá.
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persoa recibe un don que seme-
lla constituír un milagreiro re-
medio para os seus males, mais

que, co paso do tempo,
resulta ser unha autén-
tica maldición. Neste
caso, trátase dun xiro
postal que Ibrahim
Dieng, o protagonista,
recibe dun seu sobriño
emigrado en París. A
noticia espállase pola
veciñanza, todos co-
mezan a cifrar as súas
esperanzas nos cartos
vidos de Francia e os
cálculos sobre a canti-
dade en cuestión co-
mezan a esaxerarse. O
pobre Dieng, por outra
banda, sendo un anal-
fabeto que non coñece
en absoluto os trámites

precisos para facer efectivo un
xiro e que carece mesmo de pa-
peis para acreditar a súa identi-
dade, ve continuamente adiada
a cobranza, co cal se desata a
maliciosa desconfianza daque-

CULTURA.33.

As frustradas
ilusións
dos humildes
Rinoceronte traduce,
por primeira vez no
Estado, unha obra
do escritor senegalés
Ousmane Sembène

O senegalés Ousmane Sembè-
ne é unha das figuras máis re-
presentativas do rexurdir das li-
teraturas afri-
canas da se-
gunda metade
do século XX.
Máis coñecido
en Occidente
polo seu labor
como cineasta
–de feito, a eti-
queta de “pai do cine africano”
semella ter eclipsado a súa inte-
resantísima obra literaria–,
Sembène representa un pro-
xecto artístico antitético do de
Leopold Senghor –que, cando o
seu traballo comezou a publi-
carse, era o principal referente
da literatura senegalesa e, por
extensión, do continente. A súa
obra caracterízase por unha ira-
da vontade de denuncia que, na
descrición da sociedade africa-
na, antepón a lucidez á nostal-
xia, o cal lle valeu numerosas re-
probacións e censuras por criti-
car determinados aspectos dos
procesos de independencia, o
papel da relixión na sociedade
ou as políticas seguidas polos
novos gobernos de África.
Do libro que agora edita Rinoce-
ronte, O xiro postal, podería di-
cirse que é case o complementa-
rio da súa obra mestra, Les bouts
de bois de Dieu. Se neste último
Sembène creaba unha auténtica
epopea a partir da narración
dunha folga de empregados de
ferrocarril, O xiro postalamosa
un pequeno drama de costumes
centrado na vida cotiá dun pe-

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

Nancy Morejón, Premio AELG Internacional 2008.A Asociación de Escri-

tores en Lingua Galega celebrará o vindeiro 26 de abril a Cea das Letras na que

se fallarán os Premios AELG que recoñecerán as mellores obras publicadas en

2007 nos distintos xéneros literarios. A organización concedeu o premio AELG

Internacional 2008, “Escritora Galega Universal” á autora cubana Nancy More-

jón, e o galardón para Institución 2008 á Mostra de Teatro de Ribadavoa.�

CONTADELIBROS.
Antoloxías de García

A colección ‘Letra inversa’, de
Toxosoutos, presenta dous
novos títulos editados por

Xosé Lois
García.
Antoloxía
dos poetas

galegos
en Cuba
recupera
algúns
nomes
esque-
cidos.
Poesía
anónima

africana, de Rogelio Martínez
Furé (editado por García)
percorre a expresión do
continente negro.

Catro autores en portugués 

Alexandre Castro-Morgadas
publica Quaterno, que reúne
catro textos: un do propio

antólogo e
outros de
Mikhail
Xólokhov,
José Maria
Eça de
Queirós e
Higino
Martins

Estêvez. Escritos de moi
diversa orixe e obxectivos
(poesía, relato,
onomástica...), que edita
Medúlio desde Buenos Aires.

Todo Blázquez

Da man de Xavier Rodríguez
Baixeras, encargado da

edición,
Xerais
publica Po-
esía galega
completa,
de Xosé
María Álva-
rez
Blázquez,

autor a quen se lle dedica o Día
das Letras 2008. Neste volume
tamén se poden ler algúns tra-
ballos do autor tudense até
agora inéditos.�

queno barrio das aforas da cida-
de de Dakar. Mais hai un par de
elementos que os unen. Por un-
ha banda, o retrato da
severa dureza da vida
nunha África que sofre
a rigorosa herdanza do
colonialismo. Por ou-
tra, o debuxo do confli-
to clásico que se dá
sempre que comeza o
proceso de substitu-
ción dunha sociedade
agraria tradicional por
outra máis urbana e so-
metida aos principios
do capitalismo moder-
no. Cando ambos os
dous problemas deben
enfrontarse simultane-
amente –como adoita
ocorrer no caso das an-
tigas colonias do tercei-
ro mundo–, o resultado é o que
nos describe esta breve pero
aceirada novela. 
A trama de O xiro postalperten-
ce a un xénero moi frecuentado
pola narrativa popular: unha

les que agardan o seu auxilio. 
O argumento lembraralle ao
lector aquela pequena xoia de
John Steinbeck, A perla(Gala-
xia), que situaba unha peripecia
semellante noutro escenario
colonial, México. Mais se Stein-
beck exploraba naquela obra a
dimensión máis tráxica da rela-
ción entre o individuo e a socie-
dade, Sembène permanece
máis apegado ao chan, denun-
ciando o fracaso do proceso de
independencia dos novos esta-
dos africanos, a corrupción im-
perante entre as novas clases de
comerciantes e administrativos
e, en suma, a nova situación de
dominio encuberto creada
dende as antigas metrópoles. 
Mais esta denuncia, aínda que
contén moitos elementos proce-
dentes do realismo social que
tanto se levaban na época (esta-
mos a falar dunha obra datada
en 1966), consegue evitar o dis-
cursivo fixándose nas conse-
cuencias que o novo status dos
pobos africanos ten na vida cotiá
da xente, nos humildes. No can-
to de se remitir a principios ideo-
lóxicos que sustenten unha de-
terminada teoría sobre o punto
onde fracasaron os procesos de
emancipación dos estados afri-
canos, o autor visualiza as humi-
llantes experiencias e as priva-
cións que deben padecer os ha-
bitantes destes países por mor
da inestabilidade e precariedade
das institucións que os rexen. E
faino subliñando o conflito que
se desata no interior dos perso-
naxes cando chocan a solidarie-
dade cos membros da mesma
comunidade e o instinto de su-
pervivencia suscitado pola po-
breza. 
A naturalidade con que viven es-
tes seres, o seu espontaneamen-
te solidario código de comporta-
mento e a súa capacidade para a
comprensión e a compaixón
contrastan enerxicamente cun-
ha nova situación social na que o
capitalismo incipiente castiga
máis duramente os que se com-
portan decentemente que os
que rouban. Para destacar isto,
Sembène bota man dun recurso
moi balzaquiano, que consiste
en presentar cada personaxe se-
gundo o vínculo que man-

’’Sembène
subliña o
conflito os
personaxes
cando chocan
a solidariedade
cos membros
da mesma
comunidade e
o instinto de
supervivencia
suscitado pola
pobreza”

Ousmane Sembène.

>>>

O xiro postal
AAuuttoorr:: Ousmane Sembène.

TTrraadduuccee:: Isabel García Fernández.

EEddiittaa:: Rinoceronte.
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Nova Escola Municipal de Música Tradicional e Folk en Vigo. A conce-

lleira de educación de Vigo vén de presentar o proxecto da E-Trad, a nova

escola de Música Tradicional e Folk que se porá en marcha nesta cidade.

Dirixido por Rodrigo Romaní, o centro contará con dous itinerarios forma-

tivos (afeccionado e profesional), oito profesores e máis especialidades, or-

zamentos e horas lectivas. O proxecto curricular vén substituír ás ensinan-

zas que até o curso 2006-2007 se viñan impartindo dentro do plan de es-

tudos da Escola de Artes e Oficios.�

subtil que en 1980), senón
porque o «modo» e a «forma»
escollidos polo autor: panfleto

irónico, apoloxía a
contrario, falso alega-
to (din os editores)
son, talvez, intempo-
rais. 
Semprún, na esteira
de «Unha modesta
proposición...» de J.
Swift (Ensaios, sátiras
e aforismos, Laioven-
to, 1981, trd. de Abel
López) usa non só do
humor negro (fúne-
bre, dise na lapela) se-
nón da súa maneira.
Quen fala, quen escri-
be, é un convencido
da necesidade da

«nuclearización» do mundo.
Mais non por esixencias

ENSAIO.

Alegato irónico
e intemporal
contra
as nucleares

Jaime Semprún (fillo de Jor-
ge) é un filósofo e pensador
pouco coñecido por estes pa-
gos, a non ser en movemen-
tos alternativos, libertarios,
situacionis-
tas, ex-situa-
cionistas, pa-
ra-situacio-
nistas, pos-si-
tuacionistas
etc. A maioría
de libros seus
editados nalgunha lingua
ibérica non adoitan verse nas
librarías. Agora, por vez pri-
meira, o lector interesado po-
derá encontrar un libro de
Jaime Semprún na súa libra-
ría habitual, o que xa ía sendo
hora (en Portugal podía en-
contrar, en calquera libraría
ben surtida, hai anos A guerra
social em Portugal, editado
en 1976 pola Moraes e A nu-
clerarização do mundo, Anti-
gona 1982). Precisamente,
este último acaba de ver luz
en español, por segunda vez,
esta de maneira, digamos,

teña co diñeiro. E así –cons-
ciente de que esta é a trabe sobre
a que se vertebra o rol que cada
un deles xoga na intricada rede
de relacións da nova sociedade–
constrúe os seus personaxes dun
xeito clásico: primeiro sitúaos no
seu papel positivo ou negativo
para, a seguir, ir desenvolvéndo-
os a base de matizar as súas per-
sonalidades e os seus comporta-
mentos, de forma que os seus ca-
racteres queden máis acabados e
adquiran maior relevo. O resulta-
do é unha variada galería de per-
sonaxes que foxen do prototipo
para armar un fresco resolto con
auténtica graza e imaxinación. 
E este é un dos meirandes logros
desta obra, xa que por riba da
crueldade das situacións que esta
variopinta humanidade debe su-
frir, o autor é quen de transmitir-
nos tamén unha esperanzadora
ledicia, alicerzada na nobreza da
visión do mundo que, na súa in-
xenuidade, comparte. Sembène
relata aténdose ao xusto, dende
múltiples puntos de vista e cunha
sagaz e afiada mirada que apunta
ao esencial, logrando así un relato
ameno e moi atraente. A vivaci-
dade e a frescura compoñen a
principal das virtudes desta pe-
quena nouvelle, que tamén lo-
gra ser convincente sen preten-
der ser tallante. Unha obra sin-
xela e programática mais tamén
eficaz e agradábel, que trata un
tema que segue a ser de absolu-
ta actualidade ao tempo que
nos ofrece a posibilidade de co-
ñecer algo máis sobre unha lite-
ratura practicamente descoñe-
cida no noso país.�

Manuel Xestoso

«legal»: La nuclerización del
mundo.
O presente libriño foi editado
en 1980, anonima-
mente. Segundo nota
do tradutor, tamén
aparecera, anonima-
mente, en 1981 en es-
pañol. Posteriormen-
te foi reeditado en
francés pola editorial
Gérard Lebovici, na
que traballou Sem-
prún a carón de Guy
Debord. Estamos, xa
que logo, perante un
texto escrito hai vinte-
oitos anos e que non
perdeu actualidade.
Non só porque a
campaña a prol da
nuclearización do mundo é
cada día máis intensa (e máis

crítica

>>>

’’Para que
o panfleto
resulte
efectivo, o
autor debe ser
dono dun
estilo propio.
E Semprún éo.
Un estilo
divertido,
ameno,
penetrante e
suxestivo”
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CONTA DE LIBROS.
Materia Rivas

Reexistencia. A obra de Manuel
Rivas,de Isabel Castro Vázquez,
é un estudo literario sobre as
chaves que abren o universo li-

terario do au-
tor coruñés.
Entre outros
aspectos,
destaca a
relación do
escritor coa
emigración, a
ecoloxía, o

compromiso social e o feminis-
mo, entre outros valores. Publi-
ca Xerais.

Escrito no periódico

Dous novos libros reflexionan
sobre o oficio do xornalismo en
Galiza. Xornalistas con opinión.

20 biografías,
analiza a
obra dos pe-

riodistas
máis desta-
cados na
nosa histo-
ria. Xorna-
listas con
opinión.
Escolma de
textos

actualiza traballos xa publica-
dos no papel. Edita Galaxia.

O novo de Talasa

Talasa publica tres novos
títulos de ensaio: Crítica del co-
lectivismo europeo antiocci-

dental,de
Eugenio
del Río;

La educa-
ción del
deseo.
Los mar-
xistas y la
escritura
de la His-
toria,de
Harvey J.

Kaye e La prostitución a
debate. Por los derechos de las
prostitutas,coordinado por
Mamen Briz e Cristina
Garaizabal.�

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

CC EE NN TT EE NN AA RR II OO

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

La nuclearización del mundo
AAuuttoorr:: Jaime Semprún.

TTrraadduuttoorr:: Miguel Amorós.

EEddiittaa:: Pepitas de calabaza.

>>>

Rodrigo Romaní, director da Escola

de Música Tradicional e Folk de Vigo.
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CINEMA.

Gran cine
literario e un
actor superior,
Daniel
Day-Lewis

Na historia do cine só hai un po-
zo de petróleo para unha ducha

negra por riba dun afortunado:
James Dean, en “Xigante”, nun-
ha escea case de ballet que que-
da xa para a iconografía de pelí-
culas ao redor da épica petrolífe-
ra (en realidade houbo pouca
épica e menos lírica na historia
da explotación do chamado ou-
ro negro; hoxendía xa todo que-
da en miserias bélicas por mor
de acadar poder político e eco-
nómico). Poidera ser que “Xi-
gante”, aquela epopeia-resume
de todo o cine dos petroleiros, fo-
se o paradigma a seguir para cal-
quera intento neste eido do cine.
“Pozos de ambición” (o título
debeullo pór algún especialista
en titular culebróns venezola-
nos) desminte calquera teoría. 
Realmente, non estamos a falar
dunha película sobre o petróleo
nin a súa épica, aínda que o tema

sexa básico e domine a historia.
Estamos a falar dunha película
que parte dunha novela, e, neste
caso, isto é esencial para com-
prender o resultado final. A nove-
la, chamada máis directamente
“Petróleo”, fora escrita por Up-
ton Sinclair, un xornalista e escri-
tor, premio Pulitzer, comunista
utópico e tipo interesante no
contexto da sociedade america-
na, no que podería catalogarse
como un “outsider”. E isto é im-
portante, porque a película é, ao
mesmo tempo, unha narración
literaria, contada en imaxes, e, ta-
mén, un alegato social ou, cando
menos, unha obra descriptiva do
crecemento da economía ameri-
cana ligada ao petróleo até os
anos da crise e do gran Crack do
29; a época que vai dende os pio-
neiros prospectores de po-

enerxéticas, senón por-
que a «nuclearización» signifi-
ca, en realidade, a resolución
de todos os problemas e de to-
das as contradicións (de clase,
morais, etc.) da sociedade. To-
mando como pé declaracións
de expertos e políticos (de to-
da caste, desde a dereita até o
Partido comunista francés,
pasando polos ecoloxistas), o
«narrador» convéncenos da
mellora que supón para a civi-
lización e para o benestar co-
mún a proliferación das cen-
trais nucleares: os accidentes
–son imposíbeis–, a contami-
nación –a enerxía atómica ca-
se non produce–, as radia-
cións –vivir a carón dunha
central nuclear produce me-
nos radiacións que un fin de
semana esquiando ou a que se
recibe nunha viaxe en avión–,
etc. Mais, con todo, como di-
xemos, o importante da ener-
xía nuclear é que resolve os
problemas políticos e sociais,
aumenta os postos de traballo
e multiplica o estado de be-
nestar por 100 ou por 200.
Mais deixando de lado, por un
momento, o «alvo» ao que se
destinan os disparos, en de-
rradeira instancia, os políticos
de diversa clase e tendencia, e
unha sociedade que só busca
a explotación das clases subal-
ternas, o importante do libro,
talvez, vén dado polo estilo de
Semprún. 
O libro é un panfleto, e como
tal, goza de todas as caracte-
rísticas da escrita panfletaria.
Non esquezamos, Angenot di-
xit, que posición do panfleta-

rio é moi incómoda. Pretende
afrontar el só o universo da
impostura, na súa totalidade.
É unha ambición colosal: que-
re atacar a falsidade que to-
mou o lugar do verdadeiro ex-
cluíndoo completamente. O
panfletario está travesado por
unha vontade de poder coléri-
co. É portador dunha verdade
ao seu parecer vingadora e,
non obstante, áchase só a de-
fender os valores auténticos,
rexeitados ou marxinados a
causa dun inexplicábel escán-
dalo. Mais se esta é a posición
moral do panfletario, para que
o panfleto sexa «efectivo», o
panfletario debe ser dono dun
estilo propio. E Semprún éo.
Un estilo divertido, ameno,
penetrante, suxestivo, intere-
sante. Amenidade que deriva
do uso de modismos popula-
res, de frases feitas, de pala-
bróns ou exclamacións colo-
quiais reservadas á fala non á
escrita culta. Todos estes ele-
mentos, unidos á unha ironía
penetrante e ao humor negro
que atravesa todo o escrito,
dan un grande rendemento
estilístico e producen un pan-
fleto modelo. Rendemento es-
tilístico que o tradutor (Miguel
Amorós) logra conservar, ade-
mais de engadir unha serie de
notas en que fai falar a técni-
cos, economistas, empresa-
rios e políticos españois, que
outorgan un valor engadido e
lle dan un «plus» de universa-
lidade a un panfleto nacido
nun lugar e nun momento de-
terminado.�

X.G.G.

Finalistas aos Premios Mestre Mateo 2007. As fitas Concursante, Hotel Tí-

voli, Unha muller invisíbele O neno de barrocompetirán o vindeiro 15 de abril

na gala de entrega dos Premios Mestre Mateo 2007, que se celebrará no tea-

tro Jofre de Ferrol, na categoría de mellor longametraxe. No apartado de ani-

mación están seleccionadas Donkey Xote, Gritos en el pasillo e Nocturna. No

referido mellor dirección, optan a premio Jorge Algora, Marcos Nine, Rodri-

go Cortés e Xosé Manuel Vega. O neno de barro e A vida por diante son as

grandes favoritas con 16 e 12 candidaturas respectivamente.�

Pozos de ambición
DDiirreeccttoorr  ee  GGuuiioonniissttaa:: Paul Thomas

Anderson.

FFoottooggrraaffííaa:: Robert Elswit.

EElleennccoo:: Daniel Day-Lewis, Paul Dano

e Kevin O’Connor.

>>>

Fotograma de Pozos de ambición.

>>>

Fotograma de

A vida por diante .

32-37 critica.qxd  12/3/08  19:09  Página 5



CULTURA.36. ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

crítica

go hotel cunha arquitectura do
movemento moderno. Xa sei
que en calquera cidade ou vila
do mundo un atópase cun
destes pequenos museos adi-
cados á obra dun artista local
con ou sen éxito fóra da súa re-
xión, polo xeral son todos mu-
seos escasos en medios e infra-
estruturas e abondosos en his-
toria doméstica e sentimental.
Mais quérolles falar deste mu-
seo porque sen dúbida posúe
varios elementos que o fan “es-
pecial”. 
En primeiro lugar cómpre
lembrar a importancia do

ARTE.

Néstor ou a
vizosa natureza 

O museo Néstor (www.laspal-
masgc.es/mnestor/) está no
fermoso parque Doramas da
cidade de Las Palmas de Gran

Posibelmente sexa unha pelí-
cula que provoque amores e
desamores (se é que nestes
tempos pode haber polémicas
ao redor do cine) pero nin-
guén pode dubidar de que te-
mos cine na pantalla.  Por ou-
tra parte está a autenticidade
con que se nos mostra a narra-
ción: cada detalle presta au-
tenticidade á narrativa visual,

dende a roupa até as
uñas suxas dos traba-
lladores dos pozos;
todo está cuidado pa-
ra que non teñamos
dúbida. Por riba de to-
do, non se pode es-
quecer, está a supe-
rior interpretación de
Daniel Day-Lewis,
que leva arrasando
con todos os premios
do ano, sen posibili-
dades de compenten-
cia. Se Bardem com-
petira neste apartado,
non tería nada que fa-

cer; Day-Lewis papa o perso-
naxe e convirte a súa interpre-
tación nun concerto para ins-
trumento solista.�

J.A. Xesteira

PROPOSTA: Buscar a novela
orixinal, Petróleo, e rescatar a
Upton Sinclair do esquece-
mento. Poida que nos defrau-
de, ou poida que non, en cal-
quera caso, só a búsqueda e o
rescate xa merecen a pena.

zos feitos a man e barrenos
até a época dos pozos de balan-
cín e oleoductos; xentes que
amaban o poder e o diñeiro coa
mesma fe fundamentalista con
que alababan a El Señor. 
Foi esa, realmente a etapa da
economía americana dos gran-
des pioneiros, os apelidos famo-
sos que deron lugar a empresas
mundiais e que hoxe só posúen
os apelidos, pero en
máns de marallos de
empresas de orixe e ca-
beza descoñecidos. Ese
é un  gran mérito da pe-
lícula e do seu director,
que soubo levar á pan-
talla a prosa de Sinclair,
apoiado por unha foto-
grafía que é realmente
“literaria”; non hai poe-
sía nin delicadas postas
de sol, non hai estética
de adorno, hai prosa ci-
nematográfica. 
Polo tanto, a película lé-
vanos cara atrás, ao
tempo nos que no cine se conta-
ban historias sólidas, de longo re-
corrido, do mesmo xeito que a
novela de Sinclair nos leva ao
tempo nos que os Steinbeck, os
Dos Passos, os Hemingway, nos
metían en historias das cousas
que estaban a pasar, con prosas
de peso e sen desbastar, nas que
importaba máis a historia que o
estilo. Ese era precisamente o es-
tilo, facer literatura con tripas,
igual que esta película: ten tripas. 

Canaria, atópase aí nunha das
dependencias do chamado
Pueblo Canario que construíra
o irmán de Néstor e no que
conflúen todas as ensoñacións
dunha cultura canaria mítica
vertidas a unha arquitectura
rexionalista de madeira e pe-
dra, desa arquitectura case que
coetánea da que aquí fixeron
os irmán Gómez Román. Trá-
tase dun museo ben cativo, cu-
xa  propiedade e xestión per-
tence ao Concello de Las Pal-
mas de Gran Canaria, e cuxa
casa do Concello está por certo
moi perto, no que fora un anti-

Eterno navegar, o novo de Uxía. O 15 de marzo a vocalista presenta no

Auditorio de Galicia, en Compostela, os temas de Eterno navegar, o seu novo

disco. O concerto, que se inscribe dentro do ciclo Sons da diversidade, servi-

rá de presentación tamén da súa nova banda, coa que trasladará o público

aos ambientes atlánticos que enchoupan a nova entrega. Ademais da músi-

ca, Uxía explora neste novo disco linguaxes como a poesía e a fotografía.�

Colección Permanente
do Museo Néstor
LLuuggaarr:: Las Palmas de Gran Canaria.

AAnnxxoo  FFaarriiññaa  pprreesseennttaa

A NOSA TERRA

’’A película
lévanos
cara atrás,
ao tempo
nos que
no cine
se contaban
historias
sólidas,
de longo
percorrido”

>>>

>>>

‘‘AAss  lliinngguuaass  ddooss  aanniimmaaiiss’’ ‘‘OO  llaaddrróónn  ddee  ppaallaabbrraass’’
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segue a deixar o seu rastro den-
so e quente en moitas outras
obras desta pequena pinacote-
ca. E logo non destilan afectada

concupiscencia os pe-
quenos e pormenori-
zadísimos debuxos de
mancebos aos que vis-
te con traxes aperta-
dos e sofisticados? Pu-
ra carnalidade. E que
dicir dese gran cadro
titulado Epitalamio
que amosará en 1910
naExposition Univer-
selle et Internationale
de Bruxelas. Velaí un
autorretrato do artista
celebrando as súas vo-
das cun ambiguo par-
tenaire, case o seu al-
ter ego transmutado e
travestido en ninfa tan
masculina como o

propio varón-artista. Miro o
cadro unha e outra vez e des-
cubro uns esponsais homose-
xuais que están a cabalo entre
Il Sodoma e Il Perugino. 
Si, de certo que este museo de-

para máis dunha sorpresa ne-
sas representacións tan car-
nais, tan enchidas de erotismo
e tan coloristas. As últimas sa-
las do museo deste artista
dandy raro e exquisito cén-
transe nese retornar seu cara
ao enxebre da “canariedade” e
onde vemos infinidade de re-
presentacións dunha vexeta-
ción concupiscente e vizosa.
Resulta o peche natural, de vol-
ta á natureza, da carreira deste
artista. Trátase do retorno a
unha natureza ubérrima e pra-
centeira que como se ve nunca
abandonou. Esa natureza por
certo á que millóns de gays de
todo o  mundo lle seguen a ren-
der pleitesía a poucos quiló-
metros deste museo, nas me-
cas gays do sur da illa de Gran
Canaria, aí nesas dunas da
Praia do Inglés en  Maspalo-
mas e nos clubs nocturnos do
Centro Comercial Jumbo e on-
de, de algún modo, tamén ho-
menaxean o artista Néstor,
aínda sen sabelo.�

Xosé M. Buxán Bran

artista: Néstor Martín-
Fernández de La Torre (1887-
1938), un artista canario de éxi-
to que viviu entre París, Barce-
lona  e Madrid, e que é coñeci-
do esencialmente por ser un
dos mellores representantes
do simbolismo en España, un
movemento que tivo por certo
escasísimo eco na arte españo-
la. A carreira do pintor Néstor
estivo tamén orientada cara ao
deseño de escenografías, ves-
tiarios e figurinos para óperas
ou ballets e por iso seguramen-
te cando un percorre as saliñas
coa súa obra tampouco un ato-
pa grandes diferenzas entre o
creador dese manequíns sofis-
ticados e glamurosos  e o autor
dos lenzos, porque nuns e
noutros agroma sempre un
pintor delicadamente afecta-
do, colorista, grácil, decadente
e elegante. 
Durante anos seica era preciso
un permiso especial para a ac-
ceder a determinadas salas (o
museo abre as súas portas en
pleno franquismo: en 1956).

Pois ben esa é unha das particu-
laridades das que quería falar.
Néstor, do que non fai falla co-
ñecer gran cousa da súa biogra-
fía, para ver a través da
súa obra as trazas dun
bon vivantambiguo e
hedonista, realizou un-
ha serie de oito cadros
de gran formato titula-
dos Poema da Terra,
onde representa unha
parella dun home e
unha muller que per-
sonifican as catro esta-
cións e as catro partes
do día. Son uns lenzos
datados entre 1934 e
1938 que amosan os
corpos nunha cópula
desenfreadamente
manierista nos nus
miguelanxescos. Aí es-
tán pois nunha sala
eses espectáculo de carnalida-
de circundante, envolvendo o
espectador e, seguramente,
aterrorizando ao censor puri-
tano da época. 
Claro que o erotismo de Néstor

O Che na Luís Seoane. A sede da fundación na Coruña acolle até o 18 de

maio a mostra CH?! Revolución e mercado que presenta os traballos que dife-

rentes artistas elaboraron sobre a figura do Che Guevara. Entre os expostos fi-

gura Vik Miniz, Pedro Meyer, Martin Parr, Joan Fontcuberta, Larry Towell, An-

nie Leibovitz e Marcos López. A mostra artéllase ao redor das seccións Difu-

sión, Pop, Chesuscristo, Fetiche, Lugares, Escenarios  Propaganda política.�

’’Este museo
depara
máis dunha
sorpresa
nesas
representa-
cións tan
carnais,
tan enchidas
de erotismo e
tan
coloristas”

Rexina Vega

Atestoterona en xel, conve-
nientemente aplicada so-

bre o ombreiro,  pode facer que
as mulleres enxerguemos a vi-
rulenta vivencia do corpo, do
sexo, en  masculino. Coñezo es-
ta substancia grazas á nova obra
de Beatriz Preciado Texto Yon-
qui, un diario na que a autora,
convertida en cobaia, narra o
proceso da súa utilización. Hai
tempo que me rendín fascinada
ante a potencia da nova visión
que as teorías do postfeminis-
mo teñen para a concepción do
xénero. Sempre me resultou di-
fícil asumir os termos do debate
feminista tradicional. A reivin-
dicación da diferenza, baseada
nun condicionamento biolóxi-
co, sempre me pareceu unha
condena, unha reclusión sim-
plificadora. Non digo que na vi-
da cotiá non estea xustificado
que nos botemos á rúa, que pi-
damos visibilidade, lexislación,
respecto. Outra cousa é o xeito
que temos de teorizar, de cons-
truírmonos a identidade desde
unha condición binaria: home
ou muller, macho ou femia. Se
reparamos no carácter de cons-
trución ideolóxica da identida-
de sexual derrúbanse moitos
dos clixés cos que nos defini-
mos. Somos individuos e o se-
xo, a vivencia do sexo, as nosas
prácticas sexuais poden ser
moito máis abertas e transgre-
soras do que, adoito, estamos
dispostos a asumir. As novas
posibilidades tecnolóxicas, a
manipulación por medio de
substancias, implantes, ortope-
dias dannos tamén novas vías.
Se temos en conta estas realida-
des o que cambia é o xeito de vi-
vir a diferenza. É o reclamar a
multiplicidade, o desterrar o
prexuízo que vincula de xeito
natural sexo con bioloxía.
Vistas así as cousas, non pare-
ce indignante que aínda se
poida ler no noso carné de
identidade femia ou macho?�

TESTOXEL
’’

Sempre me resultou difícil 
asumir

os termos
do debate
feminista
tradicional”

’’

>>>

Orixinal da fotografía do Che,

de Korda (1960), de Narrative

of a portrait: Korda’s Che,

do Museo da Fotografía de California.
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go biográfico. O didactismo do
libro complétase cunha crono-
loxía da vida e obra do autor.
O poemario forma parte ta-
mén da antoloxía que a edito-
rial publica na colección Os
nosos clásicos, xunto con Poe-
mas de ti e de min(1949), escri-
to co seu irmán Emilio, Ro-
mance do pescador peleriño
(1954), o polémico Cancionei-
ro de Monfero (s. XIII) (1953), e

Canle segredo(1954), amais
de varios poemas

inéditos.�

Tamén se reeditan
os versos de Álvarez
Blázquez, autor
homenaxeado
o Día das Letras

L.R.
Co mes de marzo saen do prelo
novas propostas poéticas, den-
de reedicións do autor home-
naxeado no Día das Letras até
os poemas en forma de horda
de Chus Pato.
Está nas librarías o novo poema-
rio dunha das voces máis intere-
santes da poesía contemporá-
nea: Chus Pato achega a terceira
entrega da pentaloxía Método,
co título Hordas de escritura,
que a editorial (Xerais) introdu-
ce: “houbo unha morte e a mor-
te entrou no amor; finalmente
produciuse unha mudanza na
escritura”. A rupturista escrita da
autora de Charentone m’Talá,
precedentes nesta pentaloxía
recentemente traducidos ao in-
glés por Erín Moure, xoga coa
morte e a animalidade que inte-
gra os seres humanos (animali-
dade e linguaxe) a través dunha
auténtica horda de palabras
Estaleiro Editora presenta o
primeiro libro do poeta de Vi-
mianzo Alberto Lema, Plan de
fuga, prologado por María do
Cebreiro. A poeta explica o tex-
to como militancia “na impu-
reza, no centro dun lugar que
non é España”, e a Lema como
un poeta clásico, construtor,
parafraseando a Miguel Mos-
quera, dunha “épica da expe-
riencia”. Publicara xa na mes-
ma editora un longo poema
épico, Veremos caer os muros.
No outro extremo, atopamos
unha recompilación da obra
inédita de Bernardino Graña,
que reúne en Acendede as al-
menaras poemas “de amor,
amigo e escarnio”. O poeta
cangués organiza así o seu po-
emario seguindo a tradición
das cantigas medievais. A emo-
ción ante a vida e nas relacións
persoais enchoupa esta escol-
ma que abrangue dende os 80
até hoxe, editada por Xerais.

ÁLVAREZ BLÁZQUEZ PARA GRANDES E PE-

QUENOS.Tamén de Xerais veñen
dúas achegas á figura central das
Letras deste ano: publican a Poe-
sía galega completade Álvarez

Blázquez, en edición de Rodrí-
guez Baixeiras, e introducen na
súa colección Merlín o texto que
o autor lle dedicou á súa filla en
1950, con motivo do seu primei-
ro aniversario. 
Roseira do teu mencer reúne
poesías para lectorado peque-
cho: cancións de berce, de ro-
da, reminiscencias do xogo po-
pular... O texto, ilustrado por
Manuel Uhía, conta tamén coa
achega de Darío
Xohán Caba-
na en forma
de epílo-

Novos poemarios
de Chus Pato, Bernardino Graña
e Alberto Lema

Xosé Lois García

Ruy Cinatti (Londres, 1915-1986), fillo dun diplomático
portugués no Reino Unido, doutorouse en Etnoloxía

e Antropoloxía pola Universidade de Oxford. Licenciado
en Agronomía pola Universidade de Lisboa, foi destinado
aos Serviços de Agricultura en Timor, nos períodos: 1951-
56/1961-63. Cinatti foi a voz esclarecida nun pobo coloni-
zado desde 1522, onde os portugueses marcaron a ruta da
explotación de sándalo, tan abundante no dominio que
eles tiñan en Timor, Malaca e Solor. Dicimos voz esclareci-
da porque nos seus inventarios históricos, botánicos, an-
tropolóxicos e poéticos fixo emerxer un rexurdimento que
callou na conduta nativa do pobo maubere tanto que o
propio salazarismo tratou de degradalo e illalo do contor-
no timorense. As súas investigacións son inauditas e re-
presentan, desde o lado máis comprometido dun intelec-
tual portugués, percibir o esencial dunha nación sen con-
ciencia mais cunha serie de atributos que a configuraron
como tal no seu acordar. 
Ruy Cinatti legoulle ao pobo das súas benquerencias un
dos libros mais exuberantes que se teñen escrito sobre
Timor, titulado: Paisagens Timorenses (poesía), onde se

esclarecen varios vultos
dese escenario tan resi-
dual como marxinal e
de referencias colo-
niais. A sobria e nítida
paisaxe e vivencias po-
pulares que el tratou,
nas súas mais diversas
fases transitivas, reve-
lou como os timorenses
se impregnan de sabe-
doría e modulan a na-
tureza en arte funcional
e expresiva. En Rui Ci-
natti temos o condutor
que nos leva a transcen-
der desde temas preca-
rios e de subsistencia
pasando por harmoni-
zar unha serie de cate-

gorías que desvelan ese pobo orixinal e, tamén, anulado
polo conquistador. Non en van, precisou nestes curtos
versos a situación sangrante: “Dili-Timor,/ dor sempre
esquecida,/ tão presente dor!”
Poesía de incontinencia e denuncia histórica, contra os
vicerreis e misioneiros que gobernaron a illa con pracer e
antollo até a devastación fascista de Salazar. Ruy Cinatti
foi o intelectual atrevido e impetuoso que creou tantos
desafíos naquel silencio, superado nestes versos : “Gover-
nador, não!-Astucioso/ tiranete,/ com maneiras de ino-
cente./ Mente oposta ao realmente/ verdadeiro.”
Neste compendio poético están presentes as xeografías
vivenciais, tan sentidas e invocadas, todas elas suxeridas
polas raíces ancestrais que este intelectual postulou con
precisión na súa escrita. Cinatti, naquel período de ingra-
titudes, soubo asumir a realidade de Timor e retrotraerse
en todo aquilo que era diferente ao mundo estruturado
por un colonizador tan especial como Salazar. Ademais
de sentirse timorense, sen ningunha adopción, incidiu
na autodeterminación do pobo maubere. A súa obra so-
bre Timor esclarece moi ben ese amplo e heteroxéneo
universo lusófono. �

O TIMOR
DE  RUY CINATTI

’’ ECOS LUSÓFONOS

Ruy Cinatti, literato anglo-portugués

afincado en Timor.

Chus Pato e [abaixo] Xosé Mª Álvarez Blázquez.
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Perfecto Conde

B
enedito García Vi-
llar, un bule-bule
que non para nun-
ca, cofundador de
Voces Ceibes, é o

que teimou coa celebración do
corenta aniversario da revolta
estudantil de Santiago no 1968.
Dende a Fundación 10 de Mar-
zo, animou a Ricardo Gurriarán
para que se puxese a organizala
e non se deu por satisfeito até
que comprobou que este novo
recuperador da memoria histó-
rica sentou no diván psicoanalí-
tico da relembranza a maior
parte dos protagonistas daquel
fenómeno social que se adian-
tou varios meses ao estourido
do maio francés.
A verdade é que Gurriarán fixo
verdadeiramente de discípulo
de Lacan ou de Óscar Masotta
para lograr que lle contasemos
o pasado daquela época máis

dun cento de sobrevivintes do
desencanto. E realidade, a
moitos de nós foi el quen tivo
que contarnos o que fixemos e
o que deixamos de facer por-
que a memoria persoal non
sempre acompaña as nosas vi-
das. Como me dicía o psiquia-
tra Santiago Lamas a noite en
que se inaugurou a mostra,
“menos mal que agora sempre
hai alguén que che vén con-
tando o que che pasou”.
Ricardo Gurriarán, que lle to-
mou gusto a estas cousas dende
que fixo a súa magnífica tese de
doutoramento sobre a Univer-
sidade compostelá que estra-

gou o franquismo, aplicouse a
fondo. Gravou, mesmo en vi-
deo, horas e horas de entrevis-
tas e pescudou en ducias de ar-
quivos públicos e privados. Ti-
vo acceso, na medida en que llo
permitíu a lexislación vixente,
ao Arquivo Central da Direc-

ción Xeral da Policía do Estado e
reuníu centenares de pezas do-
cumentais (panfletos, fotografí-
as, reseñas de prensa, mesmo
prendas de vestir) coas que ar-
tellou un interesantísima mos-
tra que se pode visitar no pazo
de Fonseca, en Santiago, até o

próximo 27 de marzo, calquera
día da semana menos os luns.
De martes a venres hai, ade-
mais, visitas guiadas polo pro-
pio comisario da mostra, desti-
nadas aos centros escolares, e a
resposta do público está a ser
extraordinaria co rexistro

MA A INE.40.ZG

Santiago 1968, antes de París

>>>

Unha exposición en Santiago lembra
as mobilizacións estudantís do 68. Esta é
a crónica que fai da mostra un dos seus
protagonistas, o xornalista, Perfecto Conde

Imaxe da mostra Do Gaudeamus Igitur ao Venceremos Nós.                                                                                                                          OTTO / A.G.N.

Corredores da Facultade de Filosofía e Letras durante o peche estudantil de 1968. Instrucións para construír unha "vietnamita" [á dereita].

O estudantado máis combativo
daquela época proviña
de familias represaliadas
que xeraban un espírito
de rebelión oculto”

>>>
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Grande, pasou a ser o histórico
Venceremos nós.
Pouco antes o cantautor cata-
lán Raimon protagonizou en

Santiago un dos seus máis rele-
vantes recitais durante unha
visita á cidade na que foi recibi-
do como un auténtico heroe.
Carlos Casares traducíu ao ga-
lego as letras das súas cancións
e, por exemplo, Al vent consa-
grouse daquela como outra
das referencias musicais dos
estudantes. Tamén foi a época
na que naceu Voces Ceibes,
con Benedito, Xerardo Mosco-
so, Vicente Araguas, Xavier del

Valle, etc. Ou o tempo no que a
cidadanía de Santiago empe-
zou a sensibilizarse coa proble-
mática estudantil subminis-
trando comida e mantas, por
exemplo, aos que se pecharon
na Facultade de Letras.
Enfín, que agora, que aí ven o
maio, outra vez, non está mal
que a Universidade democrá-
tica lembre os que fixeron voar
os lastros e as pedras antes en
Santiago ca en París. A fin de

contas, daquela xeneración sa-
íron algúns dos que nos gober-
nan actualmente: Emilio Pérez
Touriño, presidente da Xunta;
Vicente Álvarez Areces, presi-
dente de Asturias; Tuco Cervi-
ño, deputado, e un sin fin de
políticos actuais, entre os que
que tamén os hai que agora
son de dereitas coma Henri-
que López Veiga, que foi con-
selleiro de Pesca en dous go-
bernos de Fraga.�

diario de case 400 visitas,
algo que case quintuplica a
afluencia normal das exposi-
cións que teñen lugar no mes-
mo marco universitario.
Onde está o segredo desta expo-
sición que se titula “1968. Do
Gaudeamus igitur ao Vencere-
mos nós. As mobilizacións estu-
dantís do 68 en Compostela”?
Entre outras cousas e como di o
seu comisario no limiar do Catá-
logo, en que “na Compostela da-
quela altura, pequenos grupos
de activistas estudantís organiza-
dos ‘protopoliticamente’ co-
menzaron a súa andaina na Uni-
versidade santiaguesa desde di-
ferentes espectros ideolóxicos
antifranquistas, algúns deles ‘di-
fusos’ e de difícil definición, mais
cun obxectivo táctico común: a
axitación universitaria co fin de
concienciar e atraer adeptos que
colaborasen na mudanza da ob-
soleta institución franquista, á
marxe das estruturas vixilantes
do Sindicato Español Universita-
rio (SEU), pero sen apoios inter-
nos visíbeis do profesorado, a di-
ferenza doutras universidades”.
Acerta Gurriarán cando sostén
que o estudantado máis com-
bativo daquela época proviña
de familias represaliadas que
xeraban un espírito de rebe-
lión “oculto” contra o réxime
franquista, e procedía en boa
parte de centros de formación
relixiosa ou da escola “invisí-
bel” dalgún profesor crítico
transmisor da idea de que as
regras de xogo impostas polo
sistema non valían, coa poesía
de Machado como guía. Isto
sabémolo ben os que fomos
alumnos de Xesús Alonso
Montero en Lugo ou os que fo-
ron ás aulas de Xosé Luís Mén-
dez Ferrín en Vigo.
Na celebración ocupan, como é
lóxico, un importantísimo es-
pazo os acontecementos oco-
rridos na Facultade de Ciencias,
gobernada daquela por un de-
cano nada predisposto a nin-
gunha forma de aperturismo,
Xoaquín Ocón, e na Facultade
de Letras, onde tivo lugar o his-
tórico peche de marzo de1968,
que deu lugar a importantes
consecuencias no desenvolve-
mento da loita estudantil. Foi a
época en que o Gaudeamus igi-
tur,himno clásico da vida uni-
versitaria, foi subtituído pola
popular canción americana We
shall overcome, que tan ben in-
terpretaba Joan Baez e que, tra-
ducida por Xosé Luís Franco

ís
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MA A INE.41.zG

Perfecto Conde, Federico Ordax, Raimon, Juanjo Reboiras, Carlos Casares, Marisa Melón e Arturo Reguera [de esquerda a dereita].

Cadro de Chichi Campos, publicado en 1988 no Diario de Galicia. Normas coas que se quería rexer a clandestinidade en 1967 [á dereita].

Xosé Luís Franco Grande
traduciu o We shall overcome
de Joan Baez que pasou a ser o
histórico Venceremos nós”.

>>>
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M. Barros

CC rítico de arte, co-
misario indepen-
dente e autor de
diversas publica-

cións, Xosé Manuel Buxán foi a
alma mater de ant_art, o pro-
xecto creativo que durante un
ano fundiu o mundo da arte
coa inmediatez da rotativa e le-
vou as páxinas do semanario A
Nosa Terra as propostas de 52
artistas de toda a península.
Un ano despois da experien-
cia, rara avis na prensa galega e
española, vén de publicarse o
libro de arte Ant_art que reúne
e dá homoxeneidade ás entre-
gas artísticas que se foron su-
cedendo durante 52 semanas.
Esta aventura artística, que fai
alusión no seu nome aos
acrósticos do semanario e ao
termo arte, naceu en 2006 coa
intención de achegar os crea-
dores ao mundo xornalístico,
sometelos aos seus ritmos e as
súas limitacións, pero tamén
facer chegar a arte ao especta-
dor a través de vías pouco ex-
ploradas. Deste xeito, ant_art
converteuse nunha sorte de
mostra seriada de artistas con-
vidados e Xosé Manuel Buxán
como comisario.
“A idea era implicar aos artistas
no mundo da colaboración
xornalística”. Na prensa escrita,
o aspecto máis artístico vén da
man de ilustradores e de humo-
ristas gráficos, pero poucas ve-
ces se transcende esa fronteira.
“Perseguía darlle unha volta
máis a esa realidade, é dicir, que
os artistas plásticos que habi-
tualmente fan exposicións e ca-
tálogos se atreveran co propio
xornal”, sinala Buxán.
Esta non é a primeira vez que a
arte se vale das rotativas perse-
guindo un fin común. En xullo
de 1997 o propio Buxán reali-
zou no suplemento mensual
Chinenes, do xornal O Correo
Galego, unha intervención de
vintecatro páxinas a xeito de ex-
posición. Exemplos similares
poden toparse na prensa do Es-
tado, pero non da dimensión
de ant_art, polo número de ar-

tistas que englobou e pola súa
duración no tempo. “Ant-art
converteuse nun escaparate e
nunha mostra” comenta Buxán
“con moito máis público e re-

ceptores dos que adoita ter cal-
quera exposición ad hoc e onde
a arte contemporánea ibérica
amosaba as cuestións que lles
interesaban aos seus artistas”.

ARTE ELECTRÓNICA. A convocato-
ria aos artistas para participar
no proxecto fíxose a través do
correo electrónico, feito que
restrinxiu a colaboración de
autores pouco familiarizados
con este medio. En palabras do
impulsor da iniciativa, “todos
os traballos expostos eran her-
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deiros dese espírito do mail art,
porque aquí tamén tiveron co-
mo única canle o correo”. Ma-
lia todo, Buxán topa unha dife-
renza fundamental que o arre-
da deste movemento: o feito
de que os artistas presentes en
ant_art participaron en fun-
ción dunha invitación persoal
que se lles fixo chegar, non era
unha convocatoria aberta co-
mo require o mail art.
Como explica Buxán, ademais
dos 52 artistas expostos nas pá-
xinas do semanario, a convo-
catoria chegou a preto do cen-
tenar de caixas de correos.
“Quizais foi esa a parte máis la-
boriosa, a da recollida de mate-
rial, non tanto a escolma inicial
de artistas”, sinala. “O proxecto
requiría  parámetros ao que os
artistas non están afeitos: a
premura dos peches e os con-
dicionantes do tempo. Este fei-
to fixo que moitos autores que-
dasen fóra, porque moitos son
alleos ao ritmo dos xornais”.
Os artistas representados desen-
volven as súas carreiras en dife-
rentes puntos da península ibé-
rica. Pero a diversidade do pro-
xecto non só reside na proce-
dencia de cada autor, senón ta-
mén nas súas idades e no reco-
ñecemento que xa conta a súa
traxectoria. Así, ant_art contou
coa colaboración de creadores
como Juan Hidalgo (Las Palmas
de Gran Canaria, 1927), Fernan-
do Casás (Gondomar, 1946), Pa-
loma Navares (Burgos, 1947),
pero tamén outros máis novos
como o compostelán Santi Ji-
ménez, a asturiana Mónica Ca-
bo e Izaskun Álvarez Gainza que
comezan a despuntar no eido da
arte. Ao ver de Buxán, o proxecto
conseguiu “a convivencia de xe-
racións, nomes, estilos, inque-
danzas e proxectos ben dispares
que converteron cada semana
nunha imprevista ollada ao es-
cenario artístico peninsular que
chegaba a todo tipo de públi-
cos”. Neste sentido, “ant_art ac-
tuou como unha escola e un
museo, como unha galería e un-
ha biblioteca que subministrou
proxectos artísticos e ideas dun
número equiparábel”.�

ant_art,52 semanas de aventura creativa

Vén de saír do prelo ant_art, o libro que recolle a experiencia
dun proxecto artístico pioneiro na prensa galega, que durante
un ano levou ás paxinas do semanario A Nosa Terra a obra
de 52 creadores contemporáneos da península

A aposta procurou ademais
que os artistas ibéricos “fixe-
sen deste xornal periférico o
seu centro de operacións e
que un medio en lingua gale-
ga fose tamén o lugar central
onde se desenvolveran pro-

xectos con artistas chegados
de Portugal, Asturias, Castela,
Euskadi, Cataluña, Valencia,
Canarias ou Andalucía”, expli-
ca Buxán. De feito, estes artis-
tas de fóra adaptaron os seus
proxectos artísticos ao galego,

“converténdose de facto en
pezas únicas na súa carreira
ao facer traducións, algo por
certo, e desgraciadamente,
completamente inédito nos
museos e centros de arte con-
temporánea do país”.�

O centro na periferia

’’Ant-art converteuse nun
escaparate e nunha mostra
con moito máis público e
receptores dos que adoita ter
calquera exposición”

X.M. Buxán, comisario do proxecto.
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tiva Liberdade
en branco
e negro
Un ano despois, a iniciativa
vén de materializarse en libro,
coa intención de compilar e re-
cordar os traballos que sema-
nalmente se publicaron. O vo-
lume pon de manifesto tamén
a sinxeleza coa que foi concibi-
do o proxecto, que non tivo
apoios externos, o branco e ne-
gro que serviu de fío condutor
e a conexión que se conseguiu
entre Galiza e a arte peninsular. 
Outra das premisas foi a liber-
dade total coa que os autores
puideron concibir as súas
achegas. Neste senso, o pro-
xecto, ao igual que o volume,
recolle pezas textuais, fotogra-
fía, debuxos, montaxes, obras
inéditas e outras xa coñecidas
que xiran ao redor de temas re-
correntes como, por exemplo o
retrato. Así, Sara Sapetti, ao
igual que Miguel Ángel Gaüeca
preséntanse como individuos
anuncio, Ana Pérez retrátase
ouveándolle á lúa, José Paz co-
lócase en tándem coa paisaxe,
Sergio Ojeda como un heroe
disgregado e Ana Laura Aláez
mistificada nuns brumosos
branco en negro. 
En A Nosa Terra tamén se pu-
blicou a foto noticia de Fernan-
do Casás, o anuncio da exposi-
ción de José Luis Vicario, na-
quel momento en cartel en As-
turias e as necrolóxicas de Mira
Bernabeu, xurdidas anos antes
cando publicara a súa propia
morte en El País. Pepe Miralle
fixo coincidir a saída da súa co-
laboración coa data do 1 de de-
cembro, Día Internacional da
Sida. Dora García documenta-
ba no xornal un proxecto da ar-
tista levado a cabo unhas se-
manas antes no CGAC.
A cuestión do xénero e da iden-
tidade sexual foron tamén o ei-
xo central dun importante nú-
mero de obras. Cabe destacar a
reflexión de Estíbaliz Sabada,
sobre os roles da muller, o tra-
ballo de Alex Mene ou o de
Diego del Pozo. Neste aparta-
do tamén se inscriben as foto-
grafías de Fran Herbello, a mu-
ller loba de Ana Pérez Quiroga,
a muller histérica que docu-
menta Carmen Navarrete ou
os símbolos e praceres de mo-
cidade de Salvador Cidrás.�
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César Lorenzo Gil

AAcrise dos Andes entre
Colombia, Ecuador e
Venezuela volve pór
o foco sobre a in-

fluencia dos EE UU sobre o resto
de América. Nunca dun xeito
aberto pero si constante desde
finais do século XIX, o norte
mantén unha vixilancia estrita
sobre calquera cambio que poi-
da xurdir ao sur do Río Grande.
Para entender os motivos e os
xeitos de traballar do goberno
norteamericano é bo lembrar a
figura dun home que decidiu
cambiar radicalmente de vida
para contar o que vira e fixera.
Philip Agee morreu o pasado 7
de xaneiro en La Habana aos 72
anos, por mor dunhas úlceras
sangrantes. Durante 12 anos foi
axente da CIA e desde había 40
denunciaba como funcionaba a
“Compañía” no mundo enteiro
para asegurar a influencia esta-
dounidense en todas as rexións.
Facer público o xeito de traballar
do servizo secreto norteameri-
cano custoulle fame, ameazas,
detencións e un éxodo constan-
te a través de varios países que
ían anulándolle o pasaporte.
Conta Agee na súa autobiogra-
fía (Acoso e fuga: coa CIA nos
calcañares) que a versión “ro-
mántica” da súa vida é que en-
trou na espionaxe por patrio-
tismo e a deixou por amor.
“Funme namorar dunha mu-
ller que pensaba que o Che
Guevara era a persoa máis ma-
rabillosa do mundo”.
En realidade, Agee chegou á
CIA convencido de que a liber-
dade estaba en perigo. Esta-
mos na década do 1950, a ida-
de das persecucións aos co-
munistas ditadas polo senador
Joseph McCarthy; a época do
medo a ver os rusos desembar-
cando nas praias de California.
Este fillo dun próspero comer-
ciante de Tampa (Florida) li-
cenciouse en Dereito e come-
zou a traballar para o goberno

por idealismo e para non ter
que seguir os pasos familiares
na empresa de lavandarías.
Durante 12 anos estivo destina-
do en América Latina, na época
na que o continente se convul-
sionaba tras o éxito da revolu-
ción cubana. A súa misión: de-
sestabilizar os gobernos menos
proclives a Washington, infiltrar
e corromper os movementos
sociais pro esquerdistas, detec-
tar calquera influencia cubana
ou soviética e cortala de raíz.
Agee, pouco e pouco, decatouse
de que a teoría que movía o seu
traballo: mellorar a vida dos lati-
noamericanos, batía de fociños
cunha realidade que camiñaba
no sentido contrario. “As cousas
non melloraban para a xente. Os

gobernos que nós escolliamos
non atendían as necesidades da
poboación. É máis, moitos aca-
baron torturados... ou mortos”.

MURIEL. O fastío de Agee chega
ao límite pouco antes dos Xo-
gos Olímpicos de México 1968.
Foi nesa altura cando coñeceu
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a Muriel, unha fascinante mu-
ller que o levará ao divorcio e á
renuncia ao seu traballo. Muriel
fíxolle ver a Agee a inxusti-

Philip Agee fotografado en La Habana, na oficina de Cubalinda, a súa axencia de viaxes por internet.                           REUTERS

Os segredos de Philip Agee
A experiencia do ex axente da CIA recentemente falecido
serve para explicar como inflúen hoxe os EE UU en América Latina 

’’A medida que coñecía
as cifras macroeconómicas e
as estruturas sociais , fíxose
consciente da necesidade de
contarlle ao mundo
como a CIA impedía
o desenvolvemento
democrático”

Durante catro anos, Philip Agee

madura a idea de escribir un libro

que relate os métodos da CIA. Se-

gue a estudar, visita Cuba e busca

editor para o seu testemuño. En

París instálase nunha pensión do

Barrio Latino disposto a acabar o li-

bro. A CIA xa teme que vaia contar

algo da súa experiencia logo de

publicar un artigo na revista uru-

guaia Marcha.“O problema coa

axencia non o tes por renunciar.

Hai centos de renuncias cada ano.

O que non soportaron foi que qui-

xese desvelar o xeito de traballo”.

Agobiado pola falta de diñeiro, re-

cibe con alegría o mecenado

dunha misteriosa muller chea de

luxos, Leslie, que lle regala unha

máquina de escribir. Cada día, o

cerco aumenta. Agee ten que

moverse constantemente para

non ser localizado pero, unha e

outra vez, acaba descuberto. París

vólvese tan perigosa que decide

instalarse en Londres e é alí onde

descobre que o regalo de Leslie

ten un cabalo de Troia, un sofisti-

cado transmisor de radio que ser-

viu para telo sempre vixiado.

A LISTA NEGRA. A CIA comeza un-

ha campaña de desprestixio

contra Agee. Na televisión dos

EE UU falábase del como de trai-

dor vendido ao KGB, mullereiro

e borrachón. Como contraata-

que, o ex axente publicou en va-

rias ocasións listas completas,

con nome e apelidos, de espías

en cidades como Atenas ou Mé-

xico DF. A CIA tivo que recons-

truír por completo varias redes

polas revelacións do seu antigo

empregado.

Despois de moitos esforzos e un-

ha profusa investigación nas he-

merotecas londinenses, Agee

publica o seu libroDiario da CIA,

no 1975. A filosofía do texto resu-

me os principios da política inter-

nacional dos EE UU “inamovíbeis

desde o século XIX”: acceso sen

atrancos aos recursos naturais, á

man de obra e aos mercados de

terceiros países.

As consecuencias do libro foron

a expulsión de Agee de Gran Bre-

taña. Os EE UU declarárono apá-

trida no 1979. Tivo que exiliarse

na illa de Granada e máis tarde

foi acollido en Nicaragua, duran-

te a época sandinista. Sobreviviu

como conferenciante e publi-

cando máis libros. Foi editor de

Cover Action, considerada, aínda

hoxe, unha das revistas máis ri-

gorosas en análise militar e di-

plomática.� 

Un transmisor nunha máquina de escribir

’’Foi editor deCover Action,
considerada, aínda hoxe,
unha das revistas máis
rigorosas en análise militar e
diplomática”.

>>>
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za da política estadouni-
dense no mundo (era a época
da efervescencia dos move-
mentos contra a Guerra do
Vietnam) e faloulle tan ben do
Chee tan mal da CIA que colleu
vergoña do seu emprego e deci-
diu abandonalo para casar con
ela. “Aquela conclusión era un-
ha escusa para xustificar un pa-
so que eu quería dar desde ha-
bía moito tempo”, conta nas
súas memorias.
Muriel acabou por romper con
el antes de se comprometeren
pero a súa influencia foi decisi-
va. “Naqueles momentos refle-
xionei moito sobre min mes-
mo. Eu tivera un brillante expe-
diente universitario pero non ti-
ña a máis mínima formación
política. Foi nas bibliotecas uni-
versitarias de México DF onde
empecei a estudar a historia e a
realidade de América Latina”.
A medida que coñecía as cifras
macroeconómicas e as estrutu-

ras sociais no continente, fíxose
consciente da necesidade de
contarlle ao mundo como a CIA
estaba a impedir que o desen-
volvemento democrático. “Cal-
quera cun pouco de lóxica pode
calcular que se nun país como
Guatemala hai unha ducia de fa-
milias que teñen o 90 por cento
da terra e dos medios de produ-
ción, é imposíbel que haxa liber-
dade, é imposíbel que a maioría
decida o seu futuro. A revolución
non era un acto de guerra contra
nós pagado pola URSS, era unha
urxencia histórica”.� 

?UERE SABER MÁIS?
Libros destacados
Diario da CIA [Inside the Company:
CIA Diary (1975)]
Acoso e fuga: Coa CIA nos calcaña-
res  [On the Run (1987)]
Na internet
HYPERLINK "http://www.cubalin-
da.com/" www.cubalinda.com. 
A axencia de viaxes fundada
por Philip Agee.

Nenas nicaraguanas nunha choupana de San José (Costa Rica), onde viven milleiros de inmigrantes en paredes feitas de folla de lata, recicladas moitas veces, como é o caso.                                                      JUAN CARLOS ULLATE / REUTERS

Conta Philip Agee que el viviu en

primeira persoa, en Nicaragua,

como actúa o Pentágono cando

quere cambiar un goberno. Na-

rra que durante a década do

1960, o medo á extensión da re-

volución cubana levou á CIA ao

abuso da forza. A resistencia de

Salvador Allende en Chile con-

venceunos de que non era sufi-

ciente organizar folgas. Foi por

iso que apostou polas ditaduras.

Mais o regueiro de desaparece-

mentos que impulsou Henry Kis-

singer deulles mala prensa. Foi por

iso que durante os tempos da pre-

sidencia de Jimmy Carter se im-

pulsou outro sistema de influen-

cia, fundamentado no investi-

mento económico. A través da

USAID, o departamento de Axuda

Exterior do goberno federal, cen-

tos de fundacións reciben, aínda

hoxe en día, fondos millonarios en

“Operacións Democracia” en toda

América. Con ese diñeiro pagouse

a Contraen Nicaragua pero sobre

todo a unificación dos partidos

opositores ao sandinismo. “A gue-

rra gañárona os sandinistas pero o

desgaste foi tal que Daniel Ortega

permitiu que os norteamericanos

financiasen a Violeta Chamorro”.

Foi ela quen gañou os comicios

do 1990 e liquidou a revolución.

Coa vitoria de Chamorro, Agee

cambia de país novamente. Casa-

do cunha alemá, reside dacabalo

entre La Habana e Alemaña, pero

pouco e pouco, os negocios reté-

ñeno máis e máis tempo en Cuba.

Alí crea unha axencia de viaxes,

Cubalinda, especializada en levar

turistas estadounidenses á illa.

As leis de bloqueo contra Cuba di-

ficultan que os cidadáns estadou-

nidenses tomen voos directos a La

Habana, polo que os preparativos

para as viaxes que organizaba

Agee até os seus últimos meses

de vida tiñan algo de retorno á es-

pionaxe. El mesmo recorda na súa

autobiografía como regresou a

Cuba por primeira vez despois do

triunfo de Fidel Castro. “Como non

quería que o goberno soubese

que ía visitar a illa, fun a Canadá,

conseguín un visado do consula-

do cubano e zarpei dun porto de

New Brunswick nun vello buque.

Tardei máis dunha semana en

avesullar o Castelo do Morro”.� 

‘Filtrar’ turistas norteamericanos en Cuba’

’’A través do Departamento
de Axuda Exterior do
goberno federal, centos de
fundacións reciben, aínda
hoxe, fondos millonarios
en ‘Operacións Democracia’
en toda América”

>>>
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escrito e catado nestas páxinas
era que o olimpo vitivinícola,
até hai ben pouco inalcanzá-
bel, acercábase para os tintos
galegos, e á volta do recanto e
máis rápido do que un podía
pensar estas puntuacións son
o seu exemplo máis evidente,
en realidade son o fin da conta
atrás, a nave xa despegou, xa
está camiño do Olimpo.
Debido á actualidade da nova
esta semana a sección da viñote-
ca é para dar os parabens aos
elaboradores e tamén ao resto
dos adegueiros polo que supón
de pulo aos nosos viños tintos.�

Deixamos, despois dun pri-
meiro acercamento rápido do
nariz á copa, os aromas para
máis adiante e saboreamos de-
seguido unha boca poderosa
pero de carácter sensual e fres-
co, cunha gran lonxitude
acompañada de baias negras.
Carácter de fusión e mestizaxe,
identidade atlántica con trazos
de influencia mediterránea,
que se ven confirmados logo
no nariz cunha paleta aromáti-
ca de cores mesturados: soto-
bosque, esteva, azafrán, vaini-
lla, regaliz ou loureiro. �

Antonio Portela

zoso espazo para a creación
plástica, con vocación interna-
cional, e particularmente
orientado ao traballo de artis-
tas xaponeses, portugueses,
alemáns ou dos Balcáns, malia
non descoidar tampouco a
aposta polos valores galegos.
Maric conceptúa o seu proxec-
to vital como unha proposta
interdisciplinar onde conflúen
negocio e cultura, e onde se in-
terrelacionan deseño, moda e
arte. A outra metade do tán-
dem que dirixe Goran Govor-
cin (nome de solteira de Goga)
é Raquel Rosón. Xuntas dirixen
este proxecto, que bota a andar
coa mostra de Yoshida, aberta
até o 14 de abril, e máis adiante
acollerá o traballo do compos-
telán Rubén Ramos Balsa, o do
portugués Isaque Pinheiro, a
obra do fotógrafo francés
Frank Perrin e unha mostra do
pintor e debuxante galego Bo-
badilla. Ante todo, tentan cu-
brir un oco achegando a Galiza
as tendencias artísticas de lati-
tudes que polo xeral nos son
descoñecidas, e das que se
adoita atopar escasa presenza
nos espazos artísticos: crea-
cións dende Oriente, Rusia ou
Serbia.

ANTI AUTORRETRATOS: AS NOIVAS DE KI-

MIKO YOSHIDA.Na actualidade po-
demos visitar na galería a serie
máis coñecida da xaponesa Ki-
miko Yoshida (Tokio, 1963), es-
tabelecida en París: trátase dos
seus autorretratos, en que xoga a
disfrazarse con varias pezas de
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VIÑOTECA.

Gorvia

Na edición da pasada semana
a revista dixital do gurú nortea-
mericano Robert Parker The
Wine Advocate,a máis influen-
te e determinante no mundo
do viño, vén de cualificar por
enriba dos 90 puntos unha se-
rie de viños galegos, algún de-
les rozando os 100, algo inaudi-
to no caso dos nosos tintos, re-
cordar que foi o ano pasado o
primeiro que este gurú pun-
tuaba con 100 puntos, na súa
escala suponse que o máis pa-
recido á perfección, a cinco vi-
ños peninsulares de zonas con
prestixio xa consolidado como
La Rioja, o Priorat ou Toro.
No último artigo do Mundovi-
ño falaba das sensacións e das
conclusións que sacaba do fa-
lado e do catado no Fórum
Gastronómico e que non dei-
xaban de ser un resumo do es-
crito e do catado nesta mesma
sección do periódico durante o
pasado ano pola que pasaron o
Leirana, o Goliardo de loureira
tinta, os dous da adega das Rías
Baixas Forxas do Salnés, o Al-
gueira e algún viño da adega
Quinta da Muradella do super-
puntuado A Trabe. Quédame
por probar El Pecado, elabora-
do como todos os anteriores
por Raúl Pérez, pero o día que
consiga plantar os narices
diante del por aquí pasará; as
conclusions de todo o falado,

EXPOSICIÓNS.

Goran Govorcin,
un novo espazo
para a arte
contemporánea
internacional
Un recuncho da rúa compos-
telá do Cruceiro do Gallo (que
non galo nin gaio, xa que o éti-
mo do topónimo ten que ver
coa forma gallada do camiño)
acolle un novo espazo para a
arte contemporánea dende o
pasado mércores 5 de marzo. A
Galería Goran Govorcin pre-
sentouse en sociedade coa
mostra “Son onde non penso,
penso onde non son”, unha ex-
posición fotográfica da xapo-
nesa Kimiko Yoshida. 
A nova galería compostelá na-
ce da vontade e da teimosía de
dúas mulleres. A empresaria
serbia, afincada en Galiza den-
de hai máis de dúas décadas,
Goga Maric, quería ser mece-
nas, pero non era doado. Che-
gou dende Novi Sadi hai 22
anos, seguindo os pasos do seu
home futbolista e con dous be-
bés, e montou un negocio de
moda no centro de Composte-
la. Agora, coa colaboración dos
seus fillos Goran (xogador do
Celta, como seu pai) e Marina,
estudante de Medicina, conse-
guiu converter o número 17 da
rúa compostelá nun novo e vi-

roupa inspirada polas súas pro-
pias improvisacións cando era
unha cativa para vestir de noivas
ás súas bonecas. Así, atopamos á
propia Yoshida poñéndose en
escena como unha noiva vesti-
das con té verde (The green tea
bride) ou mesmo unha terríbel
“Guernica bride” que rememora
a Picasso. Percorre o mundo
dende a dor da burka até a explo-
sión de cores dunha noiva pales-
tina,  segue as noivas de mundos
reais e imaxinarios (mesmo ato-
pamos unha Pokemon Bride ou
unha Cyber bride). Convértese a
si mesma, en resumo, en, máis
ca obxecto, vehículo da ollada
para achegar a quen mira a outra
realidade. É unha negación do
propio autorretrato, xa que o que
quere captar é a ausencia, preci-
samente, o ser onde non se pen-
sa ou pensarse onde non se é.
Yoshida estudou Literatura e
Fotografía en Tokio, e dende o
96 comezou a formarse en
Francia, na École nationale su-
périeure de la photographie, en
Arles, e despois no Studio natio-
nal des arts contemporains, en
Le Fresnoy. No 2005 levou o pri-
meiro premio por un autorre-
trato nos International Photo-
graphy Awards de Nova York.
As súas exposicións percorre-
ron o mundo: Tel Aviv, París,
Xerusalén, Chicago, Nova
York... Agora poderemos coñe-
cer a persoal plasticidade desta
artista en Galiza, grazas a esta
nova embaixada da arte con-
temporánea con nome serbio.�

L.R.

Gorvia 2004
Quinta

da Muradella

DO Monterrei.

Mencia (90%) e

Bastardo (10%)
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Zamáns. “Trátase de ofrecer un-
ha alternativa de ocio os nosos
cidadáns ao tempo que poñe-

ROTAS.

O lado verde
de Vigo a pé

A cidade olívica ten outras faces
ademais da portuaria e da cos-
teira. Na súa vertente interior Vi-
go conta con moitos atractivos
que a Concellaría de Medio Am-
biente quere amosarlle os seus
cidadáns a través dun programa
de rotas de sendeirismo que se
desvolven cada fin de semana de
marzo a xuño. Baixo o lema “Vi-
go camiño a camiño” esta inicia-
tiva de ocio descubrirá os encla-
ves naturais da cidade a través de
11 rotas así como actividades de
observación astronómica. 
Percorridos polas parroquias
de Beade, Bembrive, Zamáns,
Valadares, Saiáns e Candeán,
dirixidos e guiados por exper-
tos da concellaría, amosarán as
peculiaridades da flora e fauna
viguesas así como puntos de
interese paisaxístico oque pon

como a Serra do Galiñeiro, A Ma-
droa, A Guía, o Monte do Castro,
o Parque de Castrelos ou o río

MAGAZINE.47.ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

mos en valor os recursos natu-
rais máis prezados”, subliña
Chus Lago, a concelleira de Me-
dio Ambiente e promotora deste
programa apto para todos os pú-
blicos que aspira a que os vigue-
ses coñezan mellor o municipio.
As saídas por espazos naturais
parten cada domingo da Praza
do Rei, diante do Concello, ás 10
horas. Ademais esta iniciativa in-
clúe saídas especiais para alum-
nado de ensino medio dos catro
cursos de ESO todos os venres.
As observacións astronómicas,
denominadas “Rota das estre-
las”, todos os venres a partires
das 22 horas nos contornos do
Monte Alba e do Monte dos Po-
zos, darán a coñecer as estrelas a
través do estabelecemento de
estacións e observacións e rotas
con guías que ensinarán todo o
relacionado coas estrelas, cons-
telacións e planetas. 
A inscrición nestas actividades,
de balde, pode facerse a través
do teléfono ca Concellaría de
Medio Ambiente, 986 810 210.�

E.E.

de relevo o alto valor ecolóxico
das parroquias do rural vigués.
As rotas discorren por puntos

Panorámica de Candeán desde o Monte Alba en Vigo.                                                                                                                    PACO VILABARROS
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O retrato do Che Guevara feito

por Alberto Korda en 1960 é con-

siderado como a imaxe máis am-

plamente reproducida na histo-

ria da fotografía. O rostro do gue-

rrilleiro arxentino perpetuouse

coma símbolo de revolución e re-

belión xuvenil, e foi reproducido

innumerables veces en carteis,

camisetas e soportes comerciais

de todo tipo, demostrando o po-

der extraordinario desta imaxe e

o alcance da súa difusión.

¡Ch€! Revolución e mercado

amosa os traballos de diferentes

artistas, entre os que compre

destacar ao brasileiro Vik Muniz,

o mexicano Pedro Meyer, o britá-

nico Martin Parr, Joan Fontcu-

berta, o canadiano Larry Towell

ou o arxentino Marcos López,

ademais dos magníficos carteis

do citado Martin Parr e da norte-

americana Annie Leibovitz, cedi-

dos polo Center for the Study of

Political Graphics de Los Angeles,

así coma unha selección de dife-

rentes obxectos que serven

como mostra da evolución da

foto de Korda desde a súa identi-

dade como simple imaxe ata a

súa difusión, popularización e

uso contemporáneos.

A exposición vertébrase ao redor

de sete seccións, ademais de va-

rios audiovisuais independentes,

publicacións diversas e distintos

obxectos de merchandising. As

seccións pretenden ofrecer unha

visión ampla do significado e pe-

gada deixada polo Che Guevara

na cultura contemporánea.

Exposición: 

“Ch€! Revolución e Mercado”.

Fundación Luis Seoane- A Coruña

Aberta até o 16 de maio.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Kawase. El cine en el umbral“ a cargo
do seu coordinador, o crítico
cinematográfico José Manuel Ló-
pez. Entrada gratuíta.
Martes 18
Naomi Kawase -18.00 h. Historia de
xente da montaña (1997) ; Fíxome
naquilo que me interesa (1988) ; A
concreción das cousas... (1988) ; O
meus D-V (1988) ; Agora, (1989) 95´.
Vídeo. Subtítulos en galego.
Raoul Walsh
20.30 h. Obxectivo: Birmania (1945)
142 .́ Subtítulos en galego.
Luns 24 
Naomi Kawase - 20.30 h. Shara
(2003) 99 .́ Subtítulos en galego.
Martes 25
Naomi Kawase - 20.00 h. Hotaru
(2000) 164 .́ Subtítulos en galego.
Mércores 26
Raoul Walsh
20.30 h. Sen conciencia - Bretaigne
Windust e Raoul Walsh, 1950. 87´.
Subtítulos en galego.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Che! Revolución e
mercado. Exposición comisariada
por Trisha Ziff, que amosa a obra de

22:30 na Sede Fundación Caixa Gali-
cia.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 13
Naomi Kawase -20.30 h. O xeado de
papá (1988); Nos seus brazos (1992);
Ceo, vento, lume, auga, terra (2001)
95 .́ Vídeo. Subtítulos en galego.
Venres 14
Naomi Kawase - 20.30 h.O bosque
do loito (2007) 97´. Subtítulos en
castelán.
After Hours / In-Edit
23.00 h. Franzferdinand: Rockittorio
Don Letts, 2007. 54 .́ Vídeo. Subtítu-
los en castelán.
Sábado 15 
Historias de cine para nenos
18.00 h. A pequena vendedora de
sol(Djibril Diop Mambety, 1998) ; O
neno e o caimán (Moustapha Dao,
1999) 62 .́ Subtítulos en galego. En-
trada gratuíta.
Raoul Walsh
20.30 h. Xuntos até a morte (1949)
94 .́ Subtítulos en castelán.
Luns 17
Naomi Kawase - 18.00 h. Unha pe-
quena grandeza(1989); O pan da

deusa(1990) ; Como a felicidade
(1991) ; Lúa Branca (1993) 99´. Vídeo.
Subtítulos en galego. 20.30 h. Suzaku
(1997) 95´. Subtítulos en galego. Pre-
sentación do libro “Naomi

ARZÚA
¬EXPO. Alfredo Pirucha.
Mostra de pintura até o 30 de
Marzo (horario, de 19:00 a 21:00)
na sala de exposicións A Capela
da Madalena.

BOIRO
¬TEATRO.Emigrados.Obra repre-
sentada polo grupoTeatro de Nin-
gures, este venres 14, ás  21.00  na
Casa da Cultura Ramón Martínez Ló-
pez.
¬MÚSICA. Machina. Actuación o
venres 22, no Centro Social Aturuxo.

BUEU
¬MÚSICA. Mielotxin. Actuación
deste grupo de folk navarro. O ven-
res 14, ás 22:30, entrada a 5 euros,
no café bar Aturuxo.

BURELA
¬TEATRO. O merlo branco. Obra
de Talía Teatro, o venres 15, ás
18:00 , na Casa da Cultura.

CANGAS
¬MÚSICA. Vetusta Morla. O
grupo madrileño fai unha mini-xira
por escenarios galegos presen-
tando o seu novísimo disco "Un día
en el mundo". O  sábado 15, ás
23:00, na Sala Son.
¬MÚSICA. Sean Riley & The
Slowriders. Actúan o  sábado
22, ás 22:15, entradas a 3 euros,
no Sister Ray.

CARBALLO
¬MÚSICA.Trashnos + Grupo
por confirmar. Actúan este sá-
bado 15, ás 23:00, entradas a 4 eu-
ros,na Sala A Reserva (R/Desiderio
Varela, 7) .
¬MÚSICA.Loretta Martin. Ac-
túan o sábado 22, ás 23:00, entradas
a 4 euros,na Sala A Reserva (R/Desi-
derio Varela, 7) .

CEDEIRA
¬MÚSICA. Dúo Dürichen-Per-
muy (violín e piano).Concerto
este domingo 16, ás 18.00 , no Audi-
torio Municipal.

A CORUÑA
¬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 17, ás
18:00  e 22:30 na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Alarma no Expreso.
Filme de Alfred Hitchcock, The
Lady Vanishes (Alarma no expreso)
proxéctase o luns 24, ás 18:00  e

¡CHE! 
REVOLUCIÓN 
E MERCADO

¬ ARTE

Ch€! Revolución e mer-
cado. Exposición sobre as

múltiples implicacións cultu-

rais do mito do Ché, partindo

da imaxe que o inmortalizou

na cultura popular.

Maldita Europa
Mostra de Xurxo Oro Claro

Unha vez máis,  a Fundación Eu-
genio Granell fai agromar a pe-
gada do Surrealismo na arte ga-
lega actual, nesta ocasión na fi-
gura do artista ourensano.
Dende o comezo da súa andaina,
a Fundación Granell brindou o
seu espazo a prestixiosos artistas
galegos, que nun momento con-
creto do seu traballo, ou na totali-
dade da súa obra,  sentiron  unha
forte vinculación coa ética e a es-
tética do surrealismo.
A proposta de Xurxo Oro na
Fundación Granell, creada ao
abeiro da grande potencia do
signo escultórico utilizado,
brinda unha descarnada refle-
xión sobre a violencia creada na
nosa contorna cotiá. 
O corpo humano e a súa frag-
mentación, é o vehículo plás-
tico utilizado para crear esta
mostra, cobrando na obra do
artista entidade de idea esté-
tica en si mesma, e medio vá-
lido de transmisión de signifi-
cado na actualidade.
As sociedades xeradas polas de-
mocracias europeas no tempo  do
tardo capitalismo, a Europa da

abundancia, preséntansenos
como un corpo doente, lacerado
por feridas abertas aínda sen es-
tiña, como a criminalización da in-
migración, a violencia de xénero,
ou a violencia exercida contra a in-
fancia, resultando pois a mostra,
dende a fondura que caracteriza
toda a obra deste artista, unha
oportunidade única para reflexio-
nar, dende a arte, sobre o noso
tempo presente.
Formada por varias instalacións,
unha vídeoproxección, e tres se-
ries de fotografías, a mostra
consta de tres partes perfecta-

mente diferenciadas na mon-
taxe da Fundación Granell: unha
instalación feita especifica-
mente para o espazo do Pazo de
Bendaña, e outras dúas instala-
cións que foron o xerme desta
mostra, ambas baixo o título xe-
nérico de Maldita Europa.
O talante máis universalista das
instalacións, contrasta coa es-
pecificidade das series fotográ-
ficas, que atinxen en concreto a
lacras da sociedade contempo-
ránea como a violencia de xé-
nero, a violencia infantil ou a in-
migración.

Instalación de Xurxo Oro.

A foto orixinal de Alberto Korda ao Che.

A cineasta Naomi Kawase, protagonista na

programación do CGAI.
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numerosos artistas arredor da icona
do Che Guevara, así como a utiliza-
ción diversa da súa imaxe na cultura
de masas. Até o 18 de maio, na sala
de exposicións da Fundación Luis
Seoane.
¬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.  Até o 1
de abril (entrada gratuita) no  Museo
de Arte Contemporáneo Unión Fe-
nosa (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. Carlos Albert. Escultu-
ras deste artista, até o mes vindeiro
inclusive, na sala de exposicións
Atlántica.
¬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.

¬MÚSICA. La Desidia. O xoves 13,
entrada 3 euros, no Rock’n Roll Bar.
¬MÚSICA. Edu Big Hand & Wis-
key Tren. O xoves 13, ás 23:00. en-
trada a 5 euros, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Hit. O xoves 13  ás 22:30,
entrada libre,  no Mardi Gras.
¬MÚSICA. Wagon Cookin. Os ir-
máns Javier e Luis Gayarde, máis co-
ñecidos como Wagon Cookin, re-
gresan co novo álbum "2 faces". Fu-
sión jazz, soul, latin, brazil, Funk &
House. Entrada 12 euros (con con-
sumición). O sábado 15, ás 00:30, no
Superclub.

Teatro Nacional
Negro de Praga

Esta célebre formación está de
xira por Galicia, donde actúa en
catro cidades até o domingo 16.
Presentan dúas obras moi clási-
cas: Alicia no País das Maravillas
e Gulliver, adaptadas á súa pecu-
liar narrativa.
O espectáculo, dirixido por Pa-
vel Marek e Emma Srncová,
conta con música de Ondrej
Soukup e un reparto de artistas
excepcionais como: Pavel Marek
jr., Jiri Marik, Kristyna Nence-
vová, Lucia Soralova, Katerina
Sildova, Eva Novotna, Monika
Mrnoková, e un longo etcétera.
Mediante a arte da maxia e os
trucos de teatro negro, os efec-
tos multivisuales orixinais, as pe-
lículas animadas e con actores

levan aos espectadores a visitar
xigantes, ananos, polbos dan-
zantes, flores cantarinas ou figu-
ras de xadrez revividas. Alicia
voa, encóllese e desaparece. Gu-
lliver visita os continentes máis
extravagantes cheos de criatu-
ras e cousas descoñecidas.
Nesta obra aplícanse mecanis-
mos de escenas patentados que
facilitan aos actores voar moi
preto dos espectadores.

¬ TEATRO

Unha de amor
Artello Teatro alla scala 1:5

Teatro infantil / Monicreques.
Autor: Manuel Pombal, Rosa Hur-
tado e Santiago Montenegro. Direc-
ción: Manuel Pombal. Escenografía:
Artello e Suso Montero. Iluminación:
Santiago Montenegro. Vestiario: Bo-
necos: Rosa Hurtado e Santiago
Montenegro. Elenco artístico: Rosa
Hurtado e Santiago Montenegro
Espectáculo de sombras e bonecos
de variñas, inspirado no conto de
Jorge Amado O Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá e nas ilustracións
para aquel do acuarelista baiano
Carybé. Os animais que habitan
nunha pequena vila viven atemori-
zados pola inquietante presenza
dun veciño díscolo, o Gato Gaiado.
A el atribúenlle os máis horrendos
crimes e a orixe de todas as desgra-
zas que alí acontecen.

Golulá
Galitoon

Teatro infantil / Monicreques
Autor: Andrea Bayer. Dirección: An-
drea Bayer. Escenografía: Galitoon
Productions. Son: José Liz. Ilumina-
ción: Xurxo Cortázar. Vestiario: Mª Te-
resa Lloves Pérez. 
Elenco artístico:
Andrea Bayer, Chisco Casteleiro, San-
tiago Alonso, Óscar Ferreira.
Golulá é un país que só ten unha
nube, unha e ningunha máis. Os

habitantes de Golulá tiñan medo
a perdela e por iso un gardián moi
especial coidaba dela (Bunkaa, un
gorila moi grande, forte e de gran
corazón). Neste país tamén vivía
Lara, a mellor amiga de Bunkaa
(unha rapaza aventureira e em-
prendedora).  Xuntos podían pa-
sar horas, días, semanas...

O avaro
Galileo

Autor: Moliére. Dirección: Pedro
Rubín. Adaptación: Pedro Rubín.
Escenografía: Rodrigo Roel. Ilumi-
nación: Eduardo Alonso. Vestiario:
Sonia Pinaque. Elenco artístico: Cé-
sar Cambeiro, Raúl Varo, Teresa Ho-
rro, Xosé Baño "Tanas", Marita Mar-
tínez e Ana Santos.
O avaro é considerada a peza máis
importante de Molière, destacando
pola mestura de escenas de carácter
case dramático con escenas aberta-
mente hilarantes e coloristas. 

¬ EN ESCENA

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

Mielotxin.Este grupo navarro,

que actúa esta semana en Bueu, re-

colle a tradición folclórica navarra

cun estilo propio e adaptado aos

tempos musicais.

O Teatro Negro de Praga.

Unha de amor.

Maqamat Ensemble
Anwar Abudrah, un dos mello-
res músicos iraquís da actuali-
dade, acompañará a “Maqamat
Ensemble” para ofrecernos toda
a intensidade e beleza da arte
do maqam iraquí, cunha lectura
auténtica e brillante, non en
balde formáronse na escola clá-
sica desta arte, unha arte que
quizá non lles sobreviva pois
son as súas máis novos deposi-
tarios. O maqam iraquí é a tradi-
ción musical máis bela e sofisti-
cada de todo o mundo árabe, e
debe o seu exuberancia aos di-
ferentes influxos recibidos dou-
tras culturas, como a persa e a
turca, e tamén ao repertorio po-
ético que utiliza nos seus cantos.

Música Babel
A actuación do grupo iraquí en-
márcase no ciclo de “Música Ba-
bel” que Caixanova organiza na
cidade olívica, e co que se pre-
tende difundir diversos estilos
musicais que nos acheguen a
culturas afastadas combinadas
co que se fai aquí. Baixo este
nome englóbanse propostas
chegadas de diferentes partes
do mundo. Trátase dun ciclo de
seis concertos que responden a
artistas amplamente recoñeci-
dos na súa especialidade e
cunha importante traxectoria
internacional. “Babel” alude ás
linguas diferentes, ás propostas
e tendencias musicais distintas
aínda que orixinais en si mes-
mas, pero que atopan o seu
nexo de unión na música.
Despois do éxito recollido polo
espectáculo “Tao”, e pola actua-
ción dun dos mellores gaiteiros
de prestixio internacional, Xosé
Manuel Budiño, chega a Vigo
“Maqamat Ensemble” que re-
presentará a Iraq. Tras esta ac-

tuación a próxima cita correrá a
cargo de “De Mahagonny a You-
kali”, un admirable espectáculo
no que Vicky Peña percorre a
vida do mestre Kurt Weill. Segui-
damente, unha proposta de
Cabo Verde: Perico Paris, recoñe-
cido en todo o mundo como o
gran embaixador da música
deste país. E, para rematar o ci-
clo, música celta froito da com-
binación do violín de Alasdair
Fraser, unha das personalidades
máis destacadas da música celta
actual, e a nova violonchelista
norteamericana Natalie Haas.

Quique González
A andaina de González no
mundo da música comezou hai
máis de dez anos nun local de
Madrid chamado El Rincón del
arte nuevo. Nese local coñecería a
un dos seus mentores: o desapa-
recido cantante dos Segredos,
Enrique Urquijo, quen apostou
por el e chegou a establecer ami-
zade. As súas cancións melancó-
licas, sinxelas e evocadoras che-
garon a facer que lle comparasen
co malogrado Enrique Urquijo,
pero a dilatada carreira de Gon-
zález certificou o seu estilo e per-
sonalidade propios.
As súas influencias pola canción
americana como Tom Petty ou
Bob Dylan fanlle estar máis pró-
ximo ao rock que á canción de
autor, pero as etiquetas non van
con el. Dálle igual escoitar a Kiko
Veleno que Ryan Adams pa-
sando por Sabina ou Enrique
Bunbury, o seu é a música, aínda
que nos seus concertos é recono-
cible a súa alma de rockeiro.
Con xa sete álbumes editados
até agora, o último é “Avería e re-
dención”. O cantante estará esta
semana en varias localidades do
país, nunha mini-xira.

Ogrupo iraní Maqamat Ensemble

¬ MÚSICAS
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Visitantes do Monumento Natural
Costa de Dexo-Serantes. 
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres
que se reunen para calcetar. O sá-
bado 15, ás 20.30, no Auditorio Ga-
briel García Márquez.

OURENSE
¬CINE. Breve encontro. Dentro
do novo ciclo da fundación Caixa
Galicia, Trens de Cine, este filme do
grande director británico David
Lean do ano 1942. O martes 25, ás
20:00, 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). 
¬MUSICA.The Feedbacks + Boy
Elliott & The Plastic Bags. Ac-
tuación o sábado 15, ás 21:00, en-
trada8 euros, dentro da Festa Po-
werpop Action!, no Rock Club.
¬MUSICA.Noite de Zarzuela. Es-
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.Un agasallo para Xa-
quín. Espectáculo de títeres pola
compañía Os Monicreques de Ku-
kas, este xoves 13 , ás 20:30, noAudi-
torio  Municipal.

PADRÓN
¬MÚSICA. Pereza. A banda ma-
drileña presentará o seu novo
disco, "Aproximaciones". Rubén e
Leiva tentarán amosar no recinto
padronés que hoxe en día son un
dos mellores referentes do pop-
rock en español. As entradas cus-
tan 15 euros (á venda en Caixaga-
licia.es). O mércores 19, ás 22:30,
no Campo do Souto.

PONTEAREAS
¬TEATRO. Ide todos ao inferno.
Pola compañía Teatro Lope de
Vigo. O venres 15, ás 20:30 , noAudi-
torio Municipal Reveriano Soutullo.
¬MÚSICA. The Homens. O trío
santiagués de pop-rock actúa o sá-
bado 15  no Salón Parroquial.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Glassonion. Actúan o
venres 14, ás 23:30 noPubLeblon.
¬MÚSICA. Álvaro Muras. O can-
tautor actúa o sábado ás 23:30 no
PubLeblon.

Vento Metal Santa Cecilia, este  do-
mingo 16, ás 21:00 naSala Bahía.
¬MÚSICA. A volta ao mundo en
747… compases. Polo cuarteto
vocálico Vocalise, o xoves 20, ás
18:00 naSala Bahía.

LUGO
¬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 25, 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. Os xoguetes esqueci-
dos. Exposición sobre antigos xo-
guetes, elaborados por Xosé Ma-
nuel García, aberta até o 6 de abril
noMuseo da Deputación.
¬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.Triumph of Death
Fest I. O xoves 13, no Club Clavi-
cémbalo.
¬MUSICA.Quique González. O
cantante madrileño, en xira galega,
o venres 14, ás 20:30, entrada a 20
euros, no Teatro Lugo.
¬MUSICA.Sean Riley & The
Slowriders + Vale Tudo. O
mércores 19, ás 00:00, entrada 5 eu-
ros, no Club Clavicémbalo.

MELIDE
¬MÚSICA. Vetusta Morla. O
grupo madrileño fai unha mini-xira
por escenarios galegos presen-
tando o seu novísimo disco "Un día
en el mundo". O venres 14, ás 23:59,
no Pub Gatos.
¬MÚSICA.Kogito. Actuación o sá-
bado 15, á 1:00, entrada a 3 euros, no
Pub Gatos.
¬MÚSICA.Mama Boogie. Actua-
ción o mércores 19, á 1:00, entrada a
3 euros, no Pub Gatos.

MONDOÑEDO
¬TEATRO. Quero ser grande.
Obra do grupo Talía Teatro, un es-
pectáculo cómico creado sobre his-
torias curtas que tratan de contar as
visicitudes da adolescencia, esa
idade controvertida e polémica que
xera luces e sombras. O venres 14, ás
21:00, no Auditorio Municipal Pas-
cual Veiga.

OLEIROS
¬EXPO. Aula do Mar. Exposición
permanente sobre o mundo do
mar. Pódese visitar sábados, domin-
gos e festivos en horario de 11 a 14
horas e de 16 a 19 horas. A entrada é
gratuita.NoCentro de Recepción de

goza co xogo e vive permanente-
mente en bancarrota. E o martes 25,
ás 19:00, Hola, estás sola?, de Iciar
Bollain (1995), historia dunha viaxe
e unha amizade entre dúas mozas.
Ambas no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Sorolla e os seus con-
temporáneos. Nesta mostra po-
deremos ver a magnífica colección
de pintura española do Museo de
Belas Artes da Habana.  A exposi-
ción reúne un conxunto de 60
obras de Joaquín Sorolla, Zuloaga,
Santiago Rusiñol, Anglada Cama-
rasa ou Cubells, entre outros.  Até o
30 de marzo, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. 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.
¬MÚSICA.Eamus videre… o ci-
clo da Semana Santa a tra-
verso da música antiga. Polo
Grupo de Música Antiga 1500, o
sábado 22, ás 20:30, no Centro Cultu-
ral Torrente Ballester.
¬TEATRO. Teatro negro de
Praga. Alicia no país das maravillas
e Gulliver son as dúas obras a cargo
do Teatro Nacional Negro de
Praga nesta xira por Galicia. Este
sábado 15 , ás 20.30, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Golulá. Espectáculo
para nenos da compañía Gali-
toon. O martes 18, ás 18.30 no
Teatro Jofre.

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

FOZ
¬MÚSICA.Concerto de vento
metal. Polo grupoQuinteto de

¬MÚSICA. One Man Hand + Sr.
Anido. O sábado 15, entrada 4 eu-
ros, no Rock’n Roll Bar.
¬MUSICA.People Get Ready:
The Sweat! + Rufus T. Firefly
& Guests. Actuación destes tres
grupos o venres 21, entrada 3 euros,
no Rock’n Roll Bar.
¬TEATRO.Kamikaze.Espectáculo
da compañía Pistacatro Produ-
cións, o xoves 13, ás 20.30 ,  noTea-
tro Rosalía de Castro.
¬TEATRO. Teatro negro de
Praga.  Alicia no país das maravi-
llas e Gulliver son as dúas obras a
cargo do Teatro Nacional Negro
de Praga nesta xira por Galicia.
Este domingo 16 , ás 19.00, no Tea-
tro Rosalía de Castro.
¬TEATRO. Golulá. Espectáculo
para nenos da compañía Gali-
toon. O venres 21, ás 17.30 no
Teatro Rosalía.
¬TEATRO.Dame verde. Espectá-
culo de danza e teatro para nenos a
partir de 5 anos, polo grupo Dis-
que Danza. O domingo 23, ás
17.30 no Teatro Rosalía.

A ESTRADA
¬MÚSICA.Sean Riley & The
Slowriders. Actuación o venres
21, ás 22:30 , entrada 5 euros, noTea-
tro Principal. 

FERROL
¬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. Omércores 26, ás 18:00
(dobrada) e 20:30 (V.O.S.) na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Ciclo dirección de  mu-
lleres. O martes 18, ás 19:00, o
filme de Martha Coolidge (1997)
Out to Sea, titulado en castelán “Por
rumbas y a lo loco” , con Jack Lem-
mon, Walter Matthau e Dyan Can-
non. Charlie é un xogador nato que

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

O Leo i Arremecaghoná actúa n’A Coruña.

Kamikaze é a obra que a compañia

Pistacatro productora de soños(na

foto)leva por varias  salas galegas esta

semana. 

Quique González, o cantante madrile-

ño que esta semana realiza unha xira

por varias localidades galegas.

Quero ser grande, do grupo Talía Teatro.
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¬TEATRO. Teatro negro de
Praga. Alicia no país das maravillas
e Gulliver son as dúas obras a cargo
do grupo checonesta xira por Gali-
cia. Este xoves13 , ás 21.00, no Cen-
tro Social Caixanova.

O PORRIÑO
¬EXPO. O Exilio Galego en Ve-
nezuela. Na exposición, elabo-
rada pola fundación FESGA, com-
posta por 20 paneis fotográficos de
1,70 x 0.90m, repásanse diferentes
acontecementos protagonizados
por galegos e galegas exiliados en
Venezuela, pais que acolleu muitos
exiliados que fuxían da represión
franquista, como Xosé Velo Mos-
quera, Manuel Otero Castelao, Xosé
Sesto ou Xoán Noia. Até a fin do
mes, no Centro Cultural Municipal.

REDONDELA
¬EXPO. Xurxo Ventos. Fotogra-
fías no Multiusos da Xunqueira, Sala
Anexa. No mesmo lugar, Materia
azul, pinturas e fotografías de Pas-
tor Outeiral.
¬TEATRO.Kamikaze. Función
da compañía Pistacatro, este sá-
bado 15, ás 22:00, no Multiúsos
da Xunqueira.

RIBADAVIA
¬EXPO. Rosalía Ilustrada.
Unha exposición que ofrece unha
perspectiva diferente da literatura
rosaliana, valéndose do traballo de
vintecinco artistas galegos que
prestaron o seu pincel e creativi-
dade para recrear as sensacións
que evocan os poemas de Rosalía.
Até o 29 de marzo, no Centro So-
cial da Madalena.
¬TEATRO. Sombreiros sen cha-
peu. Obra da compañía Tanxarina
Títeres, o sábado 22 ás 20:00, noAu-
ditorio da Casa da Cultura.

RIBEIRA
¬MÚSICA. Cuchufellos + O So-
noro Maxín + Os Chiquili-
cuatres. Actúan dentro da Festa
da Chuvia, que ofrecerá outras ac-
tividades e diversións, degusta-
ciónns gastronómicas, circo... O sá-
bado 15 a carón da praia de Coroso.

SAN CIBRAO
¬EXPO. Andy Warhol. Exposi-
ción dunha serie de serigrafías e
obxectos da Factoría do artista no-
vayorkino. No Museo do Mar. Os sá-
bados 1 e 15 de marzo vaise desen-
volver neste museo un obradoiro
de Serigrafía titulado Somérxete
na Arte Pop,como actividade com-
plementar.

SAN  SADURNIÑO
¬EXPO. Galicia, camiño celeste.
Exposición de fotografías aéreas de
Xurxo Lobato,até o 3 de abril, no Cen-
tro Sociocultural. 
¬TEATRO. Arte. Obra polo grupo
Fulano, Mengano e Citano, o do-
mingo 16, ás19:30, no Centro So-
ciocultural. 

SANTIAGO
¬CINE. Ecocine. Ciclo de cine diri-
xido aos máis novos coa preocupa-
ción ecolóxica como nexo de unión.
O  luns 17, Unha verdade incómoda
de Al Gore, e o martes 18  O lixo e O
tango das baleas, de Tommy & Os-
car, as dúas ás 11:30, na Sala Multiu-
sos  da BiIblioteca Fundación Caixa
Galicia.
¬CINE. Breve encontro. Den-
tro do novo ciclo da fundación
Caixa Galicia, Trens de Cine, este
filme do grande director britá-
nico David Lean do ano 1942. O
martes 18, ás 18:00 (dobrada) e ás
20:00,en versión subtitulada, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Trens rigorosa-
mente vixiados. O maior éxito
de Jirí Menzel baseado na novela
homónima de Bohumil Hrabal,e
que acadou o Óscar á mellor pelí-
cula estranxeira en 1967. O mar-
tes 25, ás 18:00 (dobrada) e ás
20:00,en versión subtitulada, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Cartaces de cinema
en Checoslovaquia entre
1960 e 1989. Como actividade
complementaria á xa rematada
Semana das Línguas, exposición
dos orixinais cartaces checos de
cine, até  o 4 de abril na facultade
de Ciencias da Comunicación e na
Biblioteca Concepción Arenal.
¬CINE. Cartografías da es-
coita. O programa Audiovi-
sións propón un encontro entre a
retina e o tímpano, que se multi-

GUIEIRO.51.

PONTEVEDRA
¬CINE.O derradeiro tren.Filme
de de Diego Arsuaga, baseado nun
feito real, na que o espazo uruguaio
achega verosimilitude; e os cam-
bios de paisaxe van acompañando
aos estados de ánimo: da emoción
á euforia ou do medo á reflexión. O
martes 25, ás 18:00 (V.O.S.) na Sede
Fundación Caixa Galicia .
¬CINE. Perdición. Unha das pri-
meiras obras mestras de Billy Wil-
der, Double Indemnity (Perdición),
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
artistas galegos (catro homes e ca-
tro mulleres)de diferentes promo-
cións da Facultade de Belas Artes
de Pontevedra . Na Sala X do Cam-
pus 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
traverso de espectaculares fotos de
José Luis González. Até o 4 de
maio no Centro Social Caixanova.
¬MUSICA. Igloo. Actuación o xo-
ves 13, ás 23:00, na Sala Karma.

plica en doce títulos nos que o
son funciona como fío condutor
para achegarnos a diferentes for-
mas de escoitar e entender a di-
mensión acústica da realidade.
As proxeccións, no CGAC, son es-
tas: Xoves, 13 de marzo, Rize.
Venres, 14 de marzo, American
Hardcore. Sábado, 15 de marzo,
Periféricos. Domingo, 16 de
marzo, We Built this City.
¬EXPO. Do “Gaudeamus igi-
tur” ao “Venceremos nós”.
Exposición sobre os eventos es-
tudantís do curso 67/68, con ma-
terial gráfico das loitas daquel
ano, organizada pola Fundación
10 de marzo e a USC. Permanece
aberta até o 27 de marzo no Cole-
xio Fonseca.
¬EXPO. De ábacos a compu-
tadores. Trátase dunha mostra

de carácter didáctico que pre-
tende aproximarnos a este pro-
ceso evolutivo que abarcaría
desde os sistemas de cálculo
das culturas primitivas ata a
aparición no século XX da infor-
mática. Até o 23 de marzo, na
Igrexa da Universidade.
¬EXPO. A Junta para Am-
pliación de Estudios e a
ciencia en Galicia. Trátase
dunha mostra con motivo do
centenariodesa institución, até
o 24 de marzo, no Museo do
Pobo Galego.
¬EXPO. Un anaquiño de
Nicaragua. Exposición de fo-
tografías sobre este paíssuda-
mericano do fotógrafo Fer-
nando Bellas, até o 29 de Fe-
breiro na Fundación Gonzalo
Torrente Ballester . 

Documentais 
Play-Doc, en Tui
Ciclo: PLAY-DOC`08
Teatro Municipal da Área Pano-
rámica - Tui.
Ponse a andar a 4ª edición do
Play-Doc en Tui, o Festival Inter-
nacional de Documentais que,
desta volta, proxectará un total
de 26 traballos provenientes de
Francia, Holanda, Suíza, Israel,
Romanía, Brasil, Alemaña e Es-
paña, ademais das creacións fei-
tas no país. Do 12 ao 16 de
marzo, o Teatro Municipal do
concello pontevedrés acolle este
certame, ofrecendo variadas
seccións: documentais anima-

dos, un apartado dedicado á vio-
lencia de xénero, o especial so-
bre a obra do recoñecido realiza-
dor independente Lech Ko-
walski e, entre outras,
documentais de música, que
aportarán son en directo ás noi-
tes tudenses. Amais disto, o Ma-
ratón Play-Avid.doc volve para
formar e promover novos talen-
tos audiovisuais.
Programa de documentais
13 marzo:
“Für einen moment” e “Destino a
festa”, 12:30 
“Memorial Camposancos”, 16:30 
“Le papier ne peut pas envelop-
per la braise”, 18:30 
“Bajo Juárez, la ciudad devo-
rando a sus hijas”, 20:30
“Lech Kowalski: The boot fac-
tory”, 22:30 
14 marzo:
“Naked” e “Boje sie”, 12:30 
“LT22 Radio La Colifata”, 16:30 
“Camouflage” e “Nu te supara,
dar”, 18:30 
“Jimmy Rosenberg: The father,
the son & the talent”, 20:30 
“Lech Kowalski: On Hitler’s high-
way”, 22:30 
15 marzo:
“El sastre” e “Trecho”, 12:30
“Pic-nic”, 16:30 
“Silent snow”, “Rasende liebe”,
“Aldrig nsom fôrsta”, “Gängen!” e
“Yves”, 18:30 
“Que parezca un accidente” e
“Vida e tempo de Jack Griffin”,
20:30 
“Septiembres”, 22:30 

¬ DE PASEO

Quere saber máis?                                        anosaterra.com

Cine checo. Os orixinais e frescos

carteis de cine checos (ilustrando

tamén filmes estranxeiros) están

presentes nunha exposición en

Santiago. 

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

Trens rigorosamente vixiados, un dos fil-

mes do ciclo Trens de cine.

Exposición de fotos de Fernando Bellas

O realizador polaco Lech Kowalski
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¬EXPO. Os ecolatas Trátase de
20 paneis realizados en cartón
pluma con debuxos e textos expli-
cativos sobre a ecoloxía, ademais
dunha pequena guía didáctica
que se lle entregará a cada un dos
nenos que asistan. Até o 30 de
abril, na Sala Multiusos  da Biblio-
teca Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Historieta galega.
1973-2008.  Percorrido histórico
pola banda deseñada galega
dende os anos 70 até o tempo ac-
tual. Tamén haberá, en paralelo á
exposición, unha serie de clases
maxistrais e actividades para os
máis pequenos. Até o 8 de xuño
no Auditorio de Galicia.
¬EXPO.Susan Philipsz. Insta-
lacións sonoras. Até 30 de marzo,
no CGAC..
¬EXPO.Ficcións analóxicas: vi-
deocreación en Galicia nos
anos 80. Videocreacións de auto-
res galegos como Xavier Villaverde
ou Antón Reixa. Até o 27 de abril, no
Centro Galego de Arte Contemporá-
nea (CGAC).

15 na taquilla. Este venres 14, ás
20:30, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Uxía Senlle.Dentro do
ciclo Sons da Diversidade, Uxía, da
man do pianista e compositor dos
Azores, Paulo Borges, e acompa-
ñada por unha magnífica banda
preséntanos o seu novo traballo
"Eterno navegar", no que funde o
fado, o alalá e a morna.O prezo das
entradas é de 15 euros, con des-
conto do 50% para estudantes e
persoas paradas. O sábado 15,
ás21:00, no Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Cadalso. Actuación
deste grupo o domingo 16, ás
20:00, na Sala TNT.
¬TEATRO. Angel Cristo, Joselito
e Maradona son a mesma
persona.Monólogo humorístico
de Sebas Méndez, que se poderá
ver o xoves 13 no Pub O Desván, o xo-
ves 20 no CoffeePope o mércores 26
noPub Norfolk.
¬TEATRO.O avaro. Nova ollada á
clásica peza de Molière, pola com-
pañía Teatro Galileo. O xoves 27,ás
21:00, noTeatro Principal. 

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

TUI
¬TEATRO.Lazarillo. Versión do
clásico polo grupo Caramuxo Tea-
tro, o martes 25, ás 19:.00 no Teatro
Municipal Área Panorámica. 
¬EXPO.De África a Oriente
Próximo pasando por Tui.
Nesta exposición poderemos con-
templar as fotografías de Ruth Bel-
tran realizadas no arquipélago das
Bijagó-Guinea-Bissau, no marco
dun proxecto de investigación so-
bre a existencia do matriarcado na-
quela área. Até o domingo 16, coin-
cidindo co festival Play-Doc, na
Sala Municipal de Exposicións.

VIGO
¬CINE. Perdición.Unha das pri-
meiras obras mestras de Billy Wil-
der, Double Indemnity (Perdición),

¬EXPO. Maldita Europa. Exposi-
ción do artista de Allariz Xurxo Oro
Claro. Até o 14 de maio, na Funda-
ción Granell.
¬EXPO.Jannis Kounellis. A obra
máis recente do autor italiano de
orixe grega. A mostra presenta unha
obra recentemente acabada na pro-
pia cidade compostelá, onde o ar-
tista estivo traballando antes da
mostra para montar  un particular
universo creativo posto á nosa dis-
posición e relacionado coa cidade.
Até o 6 de abril na Sede Fundación
Caixa Galicia. 
¬EXPO. Rubén Santiago. Expo-
sición deste artista lucense, denomi-
nada “Proxecto 1:1”,  até o 19 de abril,
na galería DF Arte Contemporánea
(Rúa San Pedro, 11).
¬MÚSICA. Quique González. O
artista madrileño Quique González
en xira presentado os temas do seu
novo disco "Avería y redención". O
prezo da entrada é de 20 euros. O
xoves 13, ás 21:30, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Hablando en plata
Squad+ Elphomega + Elsi-

cario +Racketerno . Unha
noite de hip-hop con grupos con-
sagrados da escena española e o
MC do Porriño, Rack Eterno. A en-
trada custa 12 euros anticipada e

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Premio de Novela Manuel 
García Barros (Ken Keirades)
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 to-
talmente orixinais. 2. Os orixinais serán pre-
sentados por sextuplicado exemplar en pa-
pel tamaño folio ou en holandesa, mecano-
grafados a dobre espazo antes do 11 de abril
de 2008 na Casa do Concello, Praza da Cons-
titución,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 distri-
buirá indivisiblemente nun único premio. 5.
O xurado estará composto por cinco membros
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 coñecer no
día, lugar e hora que se  comunicará oportuna-
mente. 7. Unha vez emitida a resolución do xu-
rado procederase á apertura da plica gañadora
no curso dun acto público na data e no lugar
que se anunciarán que se anunciarán previa-
mente. 8. O premio poderá ser declarado de-
serto. 9. O acto de entrega do devandito XX
PREMIO DE NOVELA Manuel García Barros «Ken
Keirades», será no lugar, día e hora que se co-
municará oportunamente. 10. O Excmo. Con-
cello da Estrada resérvase, durante o prazo de

un ano, os dereitos de publicar a obra pre-
miada, en todas linguas do Estado. Neste sen-
tido,o autor o autora renuncia a favor do Conce-
llo da Estrada, na primeira edición, a calquera
tipo de remuneración polos seus dereitos de
autor.

Concurso de Carteis  
do Festival de Ortigueira        
O Festival Ortigueira convoca un concurso cre-

ativo para seleccionar o cartel oficial que servirá
de imaxe da edición 2008 da cita folk, que se de-
senvolverá os días 10, 11, 12 e 13 de xullo. A
obra elixida utilizarase nas campañas de publi-
cidade exterior do certame e adaptarase tamén
para os diversos elementos do merchandising.
A iniciativa estáaberta a empresas de imaxe e a
calquera persoa que teña unha idea con gan-
cho publicitario, supón unha sorte de batería de
ideas, que permitirá escoller o deseño que me-
llor represente o espírito do festival, sendo a te-
mática e as técnicas libres, aínda que ha de ser
presentado en soporte dixital. 
Os participantes poderán presentar o nú-
mero de deseños que estimen oportuno (un
lema identificará a cada un e permitirá man-
ter en segredo a autoría durante o proceso
de selección).
Un xurado determinará cal será o afiche gaña-
dor. Ao seu autor corresponderalle un premio
de 6.000 euros. 
O prazo para a entrega dos carteis inéditos
(montados a sangue en cartel pluma ou en so-
porte ríxido de 50 x 70 cm, formato vertical) será
do 24 de marzo ao 4 de abril. Haberá que pre-
sentalos na Casa Consistorial de Ortigueira ou
envialos por correo ordinario ao Concello de Or-
tigueira ( praza de Isabel II s/n, 15.330 Orti-

gueira) coa referencia “Concurso Cartel Festival
Celta 2008”. 
Os interesados poden consultar as bases na pá-
xina web do Festival (www.festivaldeorti-
gueira.com) ou na do concello (www.concello-
deortigueira.com).
O xurado realizará ademais unha selección
de entre os carteis admitidos a concurso e
non premiados. Cos elixidos organizarase
unha exposición.

IXX premio de gravado 
Máximo Ramos
Cada artista poderá presentar unha soa estam-
pación asinada e numerada polo autor e reali-
zada con posterioridade ao ano 2005. O Cer-
tame esta aberto a todas as técnicas gráficas re-
producibles para a consecución dunha

estampa, así como a todas aquelas linguaxes
que o autor estime conveniente. Establécense
para as oportunas manchas, unha medida mí-
nima de 35x35 cms e un máximo de 76x112
cms respectivamente. A medida máxima do
papel será de 76x112 cms. As obras irán necesa-
riamente acompañadas dunha ficha técnica.
Prazo: até o 31 de marzo de 2008. Primeiro
premio 6.010 euros. Segundo premio 3.005 eu-
ros. Terceiro premio 1.503 euros. Convoca:
Concello de Ferrol, Casa do Concello, Praza de
Armas, S/N, 15402 Ferrol, tel. 981 944 180.

III premio Meiga Moira 
de literatura infantil e xuvenil 2008

Poderán concorrer ao premio todas as autoras e
autores de calquera nacionalidade que presen-
ten os orixinais escritos en lingua galega (de
conformidade coas Normas Ortográficas e Mor-
folóxicas do Idioma Galego aprobadas pola
RAG o 12 de xullo de 2003) de obras de creación
literaria dirixidas a nenas e nenos de 8 a 16 anos.
As obras deberán ser inéditas e non premiadas,
sen límite de páxinas, escritas en letra Times
corpo 12 e a dobre espazo. Con cada orixinal,
que deberá ser presentado baixo lema, xunta-
rase, en sobre pechado, o nome completo, en-
derezo, teléfono e correo electrónico do autor
ou autora, así como o título da obra e grupo de
idade ao que vai dirixida (8 a 12 anos ou 12 a 16).
O fallo, o 1 de outubro do 2008.
Prazo: 17-05-08
Contía: Un único galardón de 2.500 euros
- Convoca / Enviar a:
Baía Edicións. Polígono Pocomaco, 2ª Avda. Par-
cela G-18, Nave Posterior. 15190 A Coruña. Info:
981 174 296. http://www.baiaedicions.net 

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

Cartografías da escoita no CGAC

Cartel de hai tres anos, obra de Mariscal,para o festival

de Ortigueira.

Sombreiros sen chapeu. Obra do vete-
rano grupo Tanxarina, represéntase
esta semana en Ribadavia
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Pola compañía Teatro do Adro,
o venres 15 ás 20:30, no Auditorio
Municipal.

VILAGARCÍA
¬TEATRO.A bombilla máxica.
Espectáculo da compañía Teatro do
Atlántico, este venres 14 ás 21:00,
no Auditorio Municipal.

VIVEIRO
¬TEATRO.Bolboreta. Obra para
os máis novos representada por Tí-
teres Trompicallo, este xoves 13, ás
18:00, noTeatro Pastor Díaz. 

¬TEATRO.Sempre ao lonxe.
Obra cómica e musical do dúo
Mofa e Befa acompañados do
músico Piti Sanz. O venres 15,
ás21:00, no Auditorio Municipal. 
¬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
venres 14, sábado 15 e domingo
16  ás 21:00, no TeatroEnsalle.
¬TEATRO.O avaro. Nova ollada á
clásica peza de Molière, pola com-
pañía Teatro Galileo. O mércores

26,ás 20:30, noCentro Cultural Cai-
xanova. 

VILABOA
¬EXPO.Febreiro Bisiesto.
Exposición de pintura “Febreiro
bisiesto, poesías para un lugar”
que pendura das súas paredes
até o17 de marzo. Técnicas mix-
tas da autoría de Rebeca Figue-
roa e Daniel López. Na Casa
dos Druidas.

VILALBA
¬TEATRO.Comida chinesa.

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 25, ás 18:00 (versión do-
brada) e ás 20:30 (V.O.S), no Centro
Sociocultural Caixa Galicia Vigo.
¬EXPO. Paraisos indómitos.  A
mostra parte da idea de fascinación
que nos producen os últimos luga-
res fronteirizos, espazos que cremos
aínda por explorar -e explotar- e que
se sitúan fóra do control humano,
onde a natureza ten as súas propias
regras. Até o 18 de maio,no 1º andar
do Museo de Arte Contemporánea ,
MARCO. 
¬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 .
¬MÚSICA. Vetusta Morla. O
grupo madrileño fai unha mini-xira
por escenarios galegos presentando
o seu novísimo disco "Un día en el
mundo". O  xoves 13, ás 22:00, na Fá-
brica de Chocolate.
¬MÚSICA.Stravaganzza + Dul-
cámara.  A banda madrileña Stra-
vaganzza, de heavy metal de corte
gótico, actúa na Sala Nautilius (San
Andrés de Comesaña)acompañada
no cartel polo sexteto toledano de
death metal melódico Dulcámara.
A entrada anticipada custa 10 euros
e na sala12 euros. O sábado 15, ás
22:30, na Sala Nautilus.
¬MÚSICA. Bogart and the Adic-
tives + Crash the Ocean + Fo-
tomatón Dj's. Tres grupos, tres,
este sábado 15, na Fábrica de Choco-
late.
¬MÚSICA. Quique  González.
Actuación este sábado 15, ás 23:00,
entradas 20 euros, na Sala “A”.
¬MÚSICA. The Porters + The
Rejects + Insolbentes. Tres

bandas noescenario, con entradas
a 15 euros. O sábado 15 ás 22:00 ,
na Sala Anoeta.
¬MÚSICA.Transfer. O venres 21,
en La Iguana Club.
¬MÚSICA. La Tronca + Oliver
& Anelka Dj's.Actuación o mar-
tes 18, na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.Heissel + Versatile.
Actuación osábado 15, na Fábrica
de Chocolate.
¬MÚSICA. La vela Puerca.
Única actuación en Galicia desta
ecléctica banda  uruguaia de rock
e fusión, o mércores 19, na Sala
Breogain, estrada de Camposan-

cos, 113 .
¬MÚSICA. Just Went Black +
Day of the Dead + Twenty
Fighters.  Actuación o sábado
22 ás 22:00 , entrada 5 euros, na
Sala Anoeta.
¬MÚSICA. Elodio y Los Seres
Queridos.  Actuación o do-
mingo 23, en La casa de arriba.
¬TEATRO. Teatro negro de
Praga. Alicia no país das maravi-
llas e Gulliver son as dúas obras a
cargo do Teatro Nacional Negro
de Praga nesta xira por Galicia.
Este venres 14 , ás 20.30, no Centro
Cultural Caixanova.

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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O exilio galego en Venezuela, exposición no Porriño.

� Vendo lavadora e neveira
totalmente novas (só dous
meses e pouco uso) por xunto
ou separado. Chamar ao
645748796 logo das 19.00.
Xosé Ramón (Candeán-Vigo)

�  Casa para aluguer de fin
de semana ou para vaca-
cións, situada á beira do río
Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� 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

� 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.

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

�  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. 
Tel.: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. 
Chamar ao mediodía ou á noi-
te ao Tlf. 986 372 263.

Foto (fragmento) de Xulio Gil..

O avaro. A coñecida sátira de Moliére,

na versión de Teatro Galileo.

Guieiro 1302.qxd  12/3/08  11:06  Página 7



ANOSATERRA
13-26 DE MARZO DE 2008

un filme de terror máis ben des-
cafeinado co reclamo de Alba, a
actual moza floreiro por excelen-
cia do cine para adolescentes.

O menor dos males
Dirixe: Antonio Hernández.
Intérpretes: Carmen Maura,
Roberto Álvarez.
Drama. España, 2007 

Co cine de Hernández hai que
ter todos os reparos do mundo,
capaz de filmes tan interesantes
como Lisboaou Na cidade sen lí-
mitesé culpábel tamén de en-
xendros inclasificábeis como a
horrenda O gran marciano,e se
queren tamén falamos do cule-
brón d’Os Borgia. Desta volta,
parece que volve ao rego cun
drama de personaxes con esce-
narios galegos e un reparto que
xa é toda unha garantía.

DVD.ALUGUER.
A zona
Dirixe: Rodrigo Pla.
Intérpretes: Daniel Giménez
Cacho, Maribel Verdú.
Drama. México, 2007 

Exercicio de voluntarismo en-
comiábel pero que non se sae
da mera corrección. O certo é

que polas salas pasou sen
espertar demasiado

entusiasmo. O
mexicano Pla
tiña xa un certo
nome no eido

da curta e da media-
metraxe inda que para o gran
público era practicamente un
descoñecido até a estrea en Ve-
necia, con premio incluído, o
“Luigi de Laurentiis”. Adapta
un relato de Laura Santullo no
que se denuncia a candente
fractura social do México con-
temporáneo a través do exem-
plo dunha urbanización de pri-

viliexiados, illada do seu ate-
rrador contorno de miseria.
Ten boa técnica e mellores in-
tencións pero adoece dun ca-
tálogo de personaxes excesiva-
mente planos e liñais. Con
todo unha interesante ópera
prima.

DVD. VENDA.
Fellini 8 e medio 
Dirixe: Federico Fellini.
Intérpretes: Marcello Mastroianni,

Claudia Cardinale.

Drama. Italia, 1963 

Pedra de toque da
modernidade ci-
nematográ-
fica. Ninguén
dubida da
existencia
dun antes e
dun despois
logo desta
viaxe interior
de Fellini en
clave psicoa-
nálise de artista.
O que con máis
de 40 anos de
perspectiva ta-
mén queda ta-
mén claro é
que non to-
dos os seus fi-
llos bastar-

dos herdaran a sabedoría do
pai. Imitada até a saciedade ten
servido para estabelecer o ca-
non do cine de autor moderno
pero tamén para máis dun so-
nado tropezón. Un dos máis
desaforados fans do chorado
Federico é Woody Allen, que
tratou de refacer 8 e medio coas
súas fallidas Memorias dunha
estrela.Opta xa a ser un dos lan-
zamentos do ano pola dificul-
tade que existía para acceder a
este clásico. A edición de Ca-
meo vén en dous formatos, o
sinxelo e unha coidada edición

especial con libriño, in-
trodución de Terry

Gilliam e abun-
dante material

extra entre o
que destaca
unha ex-
tensa en-

trevista co
director de

fotografía Vitto-
rio Storaro. �

Xosé Valiñas

EN CARTEL.
Dante 01
Dirixe: Marc Caro.
Intérpretes: Lambert Wilson,
Dominique Pinon.
Ciencia ficción. Francia, 2007

Fíxose agardar pero xa temos
aquí o debut en solitario do que
fora compañeiro inseparábel de
Jean-Pierre AmelieJeunet. Xun-
tos codirixiron Delicatessene A
Cidade dos nenos perdidos. A
súa demorada estrea como reali-
zador total chega con esta Space
Operaá francesa con prisións
galácticas, antiheroes espaciais,
sabor á vella escola do cómic de
aventuras "para adultos" da dé-
cada do 1980 e todo o estilismo
marca da casa, incluída a pre-
senza do totémico Pinon.

Ao outro lado
Dirixe: Fatih Akin.
Intérpretes: Nurgül Yesilçay,
Hanna Schygulla.
Drama. Alemaña, 2007 

Diálogo cultural e emocional en-
tre Asia Menor e Europa, Tur-
quía e Alemaña, na última fita de
Akin, aquel cineasta hambur-

gués de orixe istambulí que arra-
sara na Berlinale do 2004 coa es-
tupenda Contra a parede.Agora
aposta por un reparto multicul-
tural no que destaca a presenza
matriarcal da veterana Schygu-
lla, outrora musa do malogrado
Fassbinder. Activistas políticos
na busca de refuxio, personaxes
desorientados buscando amor e
relacións difíciles paterno-filiais
no limbo do éxodo migratorio
para cociñar un atinado melting
pot coral sobre os encontros e
desencontros entre oriente e oc-
cidente un chanzo por debaixo
da artificial retórica dos Estados.

O ollo
Dirixen: David Moreau e
Xavier Palud.
Intérpretes: Jessica Alba,
Alessandro Nivola.
Terror. EE UU, 2008 

O The eyedos irmáns Pang era
probabelmente a única fita asiá-
tica de terror que aínda non tiña
versión hollywoodiana. Cun
certo atraso –a franquía orixinal
xa leva como tres secuelas ou
así– chega o previsíbel remake
coa tradicional rebaixa de quie-
tismo zene o incremento de fast
food fílmico ao que xa estamos
acostumados coas revisitacións
de obras de Asia. Ao final queda

Dante 01 está dirixida por Marc Caro.

Jessica Alba en O ollo

Carmen Maura protagoniza O menor dos males.                                 FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Fatih Akin dirixe

Ao outro lado.

Maribel Verdú
participa

en A zona.

CINE,TV,DVD.54.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
Gonzalo Vilas

SOLUCIÓNS

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

doado difícil

Horizontais:

1- Prefixo que indica que se deixou de ser o que ven despois.

Prefixo grego que indica altura. Pao de madeira que serve para

levar entre dous un peso. 2- O tecido das “Noites de branco ....”.

Apófise da omoplata que se artella coa extremidade externa

da clavícula. 3- Extensión grande de auga. Composición poéti-

ca. Nota musical. 4- Destinado a adornar. 5-Prefixo latino que

indica lugar ou dirección. Ericácea, breixo. 6- Especie de mono

do Sul de Asia, arborícora. 7- Óso de froita, carabuña. Planeta

do sistema solar. 8- Moble para pousar libros ou partituras.

Nota musical. 9- Contracción. Expresión latina, que significa

ficar sen entender o que se quería. Símbolo do ouro. 10-  De

propiedades excitantes sexualmente. Pronome persoal de 1ª

persoa. 11-Simbolo do xermanio. Contracción. Vila do Barban-

za. Nese sitio. 12- Sentimento combinado de ledicia e pesar.

Desafío. Subir ó trono un monarca. 13- Planta anual, das borra-

xináceas (Borrago officinalis), de talo groso e ramudo, cuberto

de pelos. Feito de facer algo mal. Sociedade anónima.

Verticais:

1- Que permanece queda, sen moverse ou sen cambiar as

características. A excepción de. 2- Agora, sen esperar máis! Afo-

gamento, asfixia, incapacidade de respirar. 3- Erro. Anfibio fre-

cuente en ríos e charcas, aínda que cada vez menos. 4- Símbo-

lo do Helio. Abreviatura de “Osteoxénese Imperfecta”. Varieda-

de de ágata listada en bandas de diversas cores, usada para

tallar. 5- Calidade do que é inmorrente, aplicado máis ben en

sentido figurado. 6- Voz de mando militar. Contracción de “en“

e “iso”. 7- Enfermidade parasitaria que disque con gusto non

pica. Contracción. Clube de Fútbol. 8- Língua occitana. A nosa

marca xenética, reducida a siglas. Dita os xogadores que van

sair no equipo inicial.  9- Memoria que dá nome aos “CD”.

Lugar de Poio de triste actualidade por conflitos étnico-veci-

ñais. 10- Un dos poderes en que se estrutura o estado (dúas

verbas)   11- Teñen amor. Moverse a algún sitio. Que soou. 12-

Nitróxeno.13- Xunto á cabeza, elementos do lema dun partido

nestas eleccións pasadas. Ademais. 13- O que trouxo de cabe-

za a Frodo na súa singladura cara Mordor. Árbore que dá os

crouchos, ou noces.

1     2     3      4    5     6    7     8     9   10  11  12   13  14 
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H. Vixande
EExxppeerrttoo  eenn  ttaassccaass  ee  ttaabbeerrnnaass,,
uunnss  ccooññeecceemmeennttooss  qquuee  nnoonn
ssoonn  ppaarraa  ppooññeerr  nnoo  ccuurrrrííccuulloo..
Politicamente incorrectos...
Máis que un experto, son un
observador. Para ser experto
hai que ter unhas aptitudes e a
min non me dá o corpo. Non
podo beber moito viño.
DDee  ttooddooss  ooss  xxeeiittooss,,  oo  lliibbrroo  vveenn--
ddeeuussee  ttaannttoo  qquuee  ssee  rreeeeddiittoouu..
Claro, porque en tempos as ta-
bernas significaron moito
desde o punto de vista social.
Seguen a ter concorrencia, mais
xa non son os únicos sitios de
diversión. Unhas pechan, ou-
tras sobreviven... O libro inclúe
25 tabernas e desde que o escri-
bín xa desapareceron dúas.
OO  ggaalleeggoo  éé  mmooii  ddee  ttaassccaass??
Máis ben son parte da condición
humana. Obras literarias impor-
tantes transcorren nas tabernas
e senlleiros literatos foron gran-
des coñecedores das tascas.
Aquí ten a forma de tonel, sar-
diña e viño branco. En Palencia
terá as súas peculiaridades, mais
é un fenómeno universal. Álvaro
Cunqueiro tivo un gusto voca-
cional por elas.
OO  lliibbrroo  ttiittúúllaassee  ““PPoorr  ccaattrroo  ppee--
rrrraass””,,  ttaann  bbaarraattoo  éé  iirr  ddee  ttaassccaa??
Se cadra a expresión catro pe-
rras non é moi galega, pero
úsase. En todo caso, por prezo
as tascas non teñen competen-
cia e moitas delas ofrecen
unha calidade elevada.
MMaaiiss  ddáá  aa  iimmpprreessiióónn  qquuee  hhooxxee
lléévvaannssee  mmááiiss  aass  ccaaffeettaarrííaass  ee

Bieito Iglesias

Como diría o Perfeuto, vi-
ciño de outrora no lugar de

Vilarchao: “Os gordos levaron
un nabo”. El chámalles “gor-
dos” aos ricos, a súa linguaxe
data dunha época en que as cla-
ses sociais se distinguían polo
perímetro barrigán, igual que
hoxe pero ao revés: inantes o
cacique era bazuncho e o pobre
labrado; agora é broeiro o pobo
e a burguesía degallada grazas
ao ximnasio e a restrición caló-
rica. O partido dos “gordos”
perdeu e iso dá pra bailar un
fandango nunha perna soa. A li-
deira electoral prolongou a atá-
vica batalla entre dúas cidades
que se escornan desde sempre:
Barça versus Real Madrid, Los
Diablos contra Fórmula V, Za-
patero face a face con Raxoi, a
Cidade Condal arreposta á ca-
pital do urso e do érbedo. Trun-
fou o bipartidismo na España
cañí e sobrenadaron como pu-
deron os nacionalistas en Cata-
luña, Euscadi, Navarra e Galiza.
Izquierda Unida esvarou con
tremenda cuada porque ape-
nas hai manechos á esquerda
do PSOE. O resultado do Blo-
que tívoche boa dúbida e puxo
nos labios de Quintana un so-
rriso e un verso de Novoneyra:
“Tanto amor non pode ser inú-
til”. Coidadiño así e todo cos
buratos negros de Pontevedra e
Poio, concellos con alcaide do
pau onde o BNG pintou o ridí-
culo, recibindo por exemplo na
Boa Vila 5.000 votos por 20.000
do PP e outros tantos socialis-
tas. Á vista de tan parva colleita,
talvez cumpra substituír a lírica
do Caurel por esta paráfrase do
meu amigo Rafael Martínez
Castro: “Tanta inutilidade non
pode ser amor”.  �

PARÁFRASE

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Presidente: Miguel Barros Puente. Director: Manuel Veiga Taboada
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Administración, subscricións, publicidade e Editorial: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830                                                 Diario dixital: www.anosaterra.com

Suso de Toro

O xornalismo adoita es-
varar nas superficies:
estas eleccións tiveron

verdadeira épica. Houbo un in-
tento de asalto á democracia:
linchamento dun presidente
elixido democraticamente, boi-

coteo á gobernabilidade, divi-
sión social e enfrontamento en-
tre nacionalidades… Se o PP
chega a gañar as eleccións con

esa estratexia a democracia en
España probabelmente tivese a
súa fin. Modificarían a lei elec-
toral para eliminar do parla-
mento os partidos non estatais
e atacarían o autogoberno . A
súa vitoria, conseguida co “se
rompe España”, sería a verda-

deira ruptura do sistema polí-
tico . Unha ruptura sen futuro
para ninguén. A vitoria de Zapa-
tero é meritoria. E que o nacio-
nalismo galego resistise no me-
dio de tal desafío tamén o é , de-
mostra que Galiza existe e de-
sexa existir politicamente.�

1.302
anosaterra

VERDADEIRAS
VITORIAS

Escribiu Por catro perras. Guía de tascas e tabernas de Vigo(Ediciones Cardeñoso), un percorrido
polas baiucas viguesas, institucións que o autor considera universais. Chámase Xosé Gabriel Barral e
confesa que non lle dá o corpo para ser afeccionado ao viño.

8 400021 303104
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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

Xosé G. Barral
‘A única relixión das tabernas é o fútbol’

mmeessmmoo  aass  hhaammbbuurrgguueessaarrííaass..
Sempre houbo cafés, aínda
que eran lugares con outra dis-
tinción social. Moitos non os
lembramos porque somos es-
pecialistas en enterrar os nosos
sitios favoritos. As cafeterías
transformáronse e hoxe aco-
llen todo tipo de xente, por iso
compiten coas tascas. Un em-
prendedor non abrirá nunca
unha taberna porque a marxe
comercial dun viño é inferior
ao dunha coca cola.
CCaaddaa  ttaassccaa  tteenn  ooss  sseeuuss  ppeerrssoo--
eeiirrooss..
Antes eran máis recoñecíbeis,
hoxe, para captalos, é preciso

un pouco de observación, pero
son os máis significados den-
tro das redes sociais que crean
as tabernas,
EE  mmeessmmoo  hhaaii  ttaassccaass  ffuuttbboolleeii--
rraass,,  ccoommoo  ooss  ppuubbss  iinngglleesseess  oouu
iirrllaannddeesseess..
Todas o son. A única relixión
das tabernas é o fútbol.
HHaaii  ddiiffeerreennzzaass  eennttrree  uunnhhaa
ttaassccaa  ee  uunn  ffuurraanncchhoo??
A taberna está aberta todo o
ano, o furancho só cando hai
excedente de viño e hai que
darlle saída. Hoxe hai unha
liorta entre tascas e furanchos
e existen concellos que intro-
duciron unha regulamenta-

ción moi rigorosa porque hai
un trasfondo fiscal. Algúns fu-
ranchos até organizan comu-
ñóns, sen ter que pagar im-
postos, o que é inxusto para as
tabernas.
PPaarraa  ffaacceerr  eessttee  lliibbrroo,,  ccaallccuulloouu
ccaannttooss  vviiññooss  ttoommoouu??
Xa lle dixen que poucos, por-
que non mo permite o corpo.
NNoonn  oo  ddiirráá  ppaarraa  qquueeddaarr  bbeenn
ccooaa  GGuuaarrddaa  CCiivviill  ddee  TTrrááffiiccoo??
Non. Nas tabernas pode ato-
par moitos gardas civís. De to-
dos os xeitos, penso que se be-
bes un par de viños no alcolí-
metro das un índice menor
que se tomas un cubalibre.�

PACO VILABARROS

’’Coidadiño cos
buratos negros de
Pontevedra e Poio,
onde o BNG
pintou o ridículo”
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