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O 11-M, escola
práctica
para os técnicos
de emerxencias

Eva Estévez
Catro anos despois, pode dicirse
que o atentado do 11-M en Ma-
drid marcou o traballo dos técni-
cos de emerxencias  extrahospi-
talarias, especialmente na inter-
vención a nivel psicosocial. Foi
neste suceso onde se viu a im-
portancia que os primeiros auxi-
lios psicolóxicos teñen nos acci-
dentes con múltiples vítimas.
Fronte a intervención sanitaria
ordinaria que cura feridas e ope-
ra por un período de horas, os
servizos de intervención psicoló-
xica ocúpanse dos sentimentos
e prestan servizo durante días. A
psicóloga do Equipo de Inter-
vención Psicosocial do Samur,
Esther López Valtierra, e o técni-
co do mesmo servizo, Rafael Fer-
nández López, comentaron a
súa experiencia no atentado no
II Congreso Internacional de
Técnicos de Emerxencias cele-
brado recentemente por Atesga
en Cangas do Morrazo.
“Despois de catro anos ségue-
nos a fectar o que vivimos aquel
día”, confesa Rafael Fernández.
“Aféctanos da mesma maneira
que os cidadáns que tiñan os
seus familiares feridos ou fina-
dos, ou mesmo os que, sen teren
a ninguén achegado, pasaban

polo lugar dos feitos e viron o
que estaba a acontecer”. O técni-
co en emerxencias extrahospita-

larias, explica
que, a pesares de
estar noutro tipo
de atentados, o
de Atocha afécta-
lle especialmente
pola magnitude.
Non xa os 192
mortos, senón os
2.500 feridos
multiplicados
por 4 ou 5 fami-

liares directos cada un, o que nos
dá unha pista sobre a cantidade
de historias que tivemos que
asumir persoalmente. Lembrar
toda esa magnitude aféctanos”. 
Neste senso a psicóloga Esther
López dixo sentirse “orgullosa”
do traballo feito a nivel psicolóxi-
co  coas vítimas así como punto
de enlace entre as familias e as

autoridades, á hora de tramitar
certo tipo de papeleos e xestións. 
O atentado serviu para norma-
tivizar este tipo de interven-
cións extrahospitalarias xa
que, excepto no Samur, no res-
to de servizos de emerxencias
sanitarias do Estado non existe
un procedemento de actua-
ción psicosocial para acciden-
tes con múltiples vítimas. 

‘NON FOI UN CAOS’. “O do 11-M puido
parecer un caos visto dende fóra,
pero foi un caos organizado”, re-
sume a psicóloga Esther López,
quen defende o labor feito polo
persoal de emerxencias. 
“Os coordinadores puxéronnos
a cada un no sitio que nos co-
rrespondía. Ao principio puido
parecer caótico, pero cando to-
do se reconducíu, soubemos o
que tiñamos que facer”, conclúe,
Rafael Fernández.�
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PECADOS

Xavier López Rodríguez

Aínda hai quen di que a
Igrexa non se moderniza.

Que non evoluciona. Que está
ancorada no pasado. Son as
teimas dos inimigos. Son moi-
tos. A nova lista de pecados
mostra a súa preocupación
por adaptarse aos novos tem-
pos. Ben polo inferno para os
contaminadores, pero non ca-
beremos. No referido ás viola-
cións bioéticas, un podería ter
dúbidas ou mesmo estar de
acordo. Non no referido á
contracepción, pero si fronte a
casos como o deses pais xor-
dos que queren acudir a fertili-
zación “in vitro” para que o
seu fillo sexa tamén xordo.
Nos novos pecados de enri-
quecemento desmedido xa é
outro cantar. Un lembra aqui-
lo do apóstolo Mateo: é máis
doado ver a palla en ollo alleo
que a viga no propio. Vemos a
Igrexa mercando accións de
fabricantes de anticoncepti-
vos e Viagra, especulando en
urbanismo. E tantos fieis sen
poder aforrar unha cadela. Pe-
ro hai que admitilo: só de sé-
culo en século, mais a Igrexa
adáptase aos tempos. Teño un
amigo convencido de que an-
tes de que remate o século XXI
publicará unha nova relación
de pecados. Que excomunga-
rá todo home que lle levante a
man á súa muller, aínda que
non estean casados pola igre-
xa. Que permitirá o uso do
condón para parar a sida. É
moi afeccionado á literatura
fantástica, pero xa me gustaría
que tivese razón. Pregunteille
se será o ano que vén e mirou-
me coma se tolease. Dez anos,
logo? Negou coa cabeza. Hai
que darlle polo menos 50 anos
máis, di. E lembra que evolu-
ción sempre é moi lenta. Nes-
te caso, chegará tarde. En me-
dio século, as igrexas baleiras.
Solo urbanizable no centro
das cidades! Novas oportuni-
dades para o enriquecemento.
Indebido, excesivo, pecami-
noso. Pero daquela xa nin-
guén confesará. �

’’

’’Hai que admitilo:
só de século
en século,
mais a Igrexa
adáptase
aos tempos”
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Até hai pouco os técnicos en emer-

xencias non tiñan unha carreira

profesional sanitaria coma tal. O pa-

sado 29 de outubro publicouse o

Real Decreto no que se establecía o

Título de Técnico en Emerxencias

Sanitarias e as súas ensinanzas, po-

lo que a partires de agora estes pro-

fesionais contarán cunha forma-

ción máis completa no que a aten-

ción psicolóxica se refire. “Ofrecer

apoio psicolóxico é fundamental

para o noso traballo, igual que sa-

ber conducir unha ambulancia ou

facer fronte a unha parada cardio-

rrespiratoria. Nós tratamos as per-

soas de xeito global, os seus senti-

mentos, non solo as súas feridas”,

destaca Rafael Fernández. 

Saber tratar unha crise de ansieda-

de, comunicar malas novas, pre-

parar a un familiar para recoñecer

un cadáver ou pedirlle certo tipo

de informacións para dar co faleci-

do fíxose até o de agora por parte

dos técnicos de emerxencias de

xeito intuitivo, sen saber se o esta-

ban a facer ben ou mal.�

Preparados para o peor

’’Tratamos as persoas de xeito
global, os seus sentimentos,
non só as feridas”

[Rafael Fernández]
Técnico do Samur.

O SAMUR atende a unha ferida no atentado de Madrid.                        PAUL HANNA / REUTERS

Esther López
e Rafael Fdez.
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A Nosa Terra,premio Vigueses Distinguidos polo “compromiso coa cultura

e a lingua galegas”. Outras cinco entidades e unha persoa completan a lista de

galardoados, aos que se suma o estaleiro Hijos de J. Barreras, que recibe a Me-

dalla de Ouro da Cidade do 2008 polo labor “a prol da vida industrial e laboral

de Vigo”. Así o acordaron os tres grupos da corporación, que entrega os galar-

dóns o xoves 27 co gallo da celebración da festa da Reconquista.�
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María Obelleiro
Cada noite, cóntanse por cen-
tos os quilogramos de comida
que se destrúen. Hipermerca-
dos, tendas de ultramarinos,
froiterías, pastelarías, panade-
rías... desfanse non só dos pro-
dutos que están caducados,
tamén se desprenden dos en-
vases que presentan algún tipo
de deficiencia que non afecta á
calidade dos alimentos. “Ade-
mais de desfacernos dos ali-
mentos que están a piques de
caducar, retiramos os produ-
tos que están mal etiquetados
ou coas etiquetas rotas, os en-
vases golpeados ou mancha-
dos e os artigos que pesan me-
nos do establecido”, apunta a
empregada dun hipermerca-
do.

QUE SE FAI COA COMIDA? Os res-
ponsábeis de comunicación
dos hipermercados e das ten-
das de alimentación coinciden
en sinalar que “ao lixo non se
tira nada”. As actuacións no ca-
so dos produtos defectuosos
ou en mal estado difiren se-
gundo as políticas internas de
cada empresa. 
En Carrefour seguen dúas li-
ñas, “os alimentos que non son
aptos para o consumo van di-
rectamente á compactadora e
alí destrúense”. No caso dos
alimentos que, malia seren ap-
tos para o consumo, non po-
den ser postos á venda, céde-
nos a terceiros, “coidamos que
sempre estean en perfectas
condicións”.
Alcampo segue unha política
análoga. “Os alimentos que es-
tán próximos á data de caduci-
dade destrúense en plantas es-
peciais porque para nós a se-
guridade alimentaria e o máis
importante. Deste xeito non
deixamos ao alcance de nin-

guén comida en mal estado”,
apuntan. Segundo Alcampo,
outros produtos devólvense
aos fornecedores e cada certo
tempo destinan partidas de ali-
mentos en bo estado a ONGs.
Traballadores das tendas que
abastecen vilas ou pequenos
barrios admiten que os produ-
tos que non devolven aos pro-
vedores e están defectuosos ou
a piques de caducar repárte-
nos entre os empregados.

DO ANDEL AO CONTEDOR. Tamén se
dan casos nos que a comida
acaba no lixo. Os chamados
rebuscadores de comida aco-
den cada día a “facer a com-
pra” aos contedores. O seu lu-
gar preferido sitúase ás portas
de certos establecementos.
Normalmente, os rebuscado-
res non van abrindo contedor
por contedor, eles xa saben
onde poden atopar comida e a
que hora poden “comprar”. A
discreción acompaña a busca,
que non dura máis duns mi-
nutos.
Parellos aos rebuscadores, vi-
ven os freegan, persoas con es-
tratexias baseadas nunha par-
ticipación limitada na econo-
mía convencional e nun míni-
mo consumo de recursos. Os
freeganapostan por compartir
e mesmo publican “rutas de
reciclaxe” que indican tácticas
para conseguir comida, apun-
tan os horarios e enderezos.
“Trae as túas propias botellas”,
“pregúntalle aos dependentes
e xa che preparan unha bolsa
con bolos e pasteis”, “sé amá-
bel, limpo e lixeiriño, apresú-
rate”... sinalan na web
www.reciclantes.co.nr. A súa
filosofía é simple, “por que
mercar un produto no andel
se nun par de horas vai ao con-
tedor”.�

Comida de ‘sobra’

�Galiza acolle catro bancos de

alimentos, na Coruña, Lugo,

Ourense e Vigo.

� A Coruña reparte comida a 52

entidades e 5.532 beneficiarios

� O de Lugo atende 30 entida-

des e 1.600 beneficiarios.

� En Ourense son 70 os centros

que reciben comida e 470 os

beneficiarios

� No caso de Vigo atenden 70

entidades e 6.226 beneficiarios.

� No 2007, as empresas de ali-

mentación doáronlles aos ban-

cos 783.068 quilos de alimentos.

� Carne en conserva, peixe

conxelado, froita fresca, bebi-

das e lácteos foron os cinco ali-

mentos que máis doaron as

empresas no 2007.�

Bancos de Alimentos en Galiza

No último ano os bancos de alimentos galegos
recibiron 783.068 quilos de comida para
repartir entre os centros asistenciais

PACO VILABARROS

’’Os freeganapostan
por compartir e mesmo
publican “rutas de reciclaxe”
que indican tácticas para
conseguir comida, apuntan
os horarios e enderezos”

Miguel Barros, presidente do Consello

de Administración, intervén durante

a inauguración da exposición

do Centenario d’A Nosa Terra.
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da conflitividade e a violencia.
Con todo, cómpre matizar que
non está xeneralizada e que re-
presenta cifras estatisticamente
pequenas. Evidentemente, de-
bemos cubrir unha necesidade
que antes nin existía nin se con-
templaba nos programas de
educación pola paz, combater o
acoso e formar persoas críticas
con calquera tipo de violencia. 
NNeessaa  nnoovvaa  rreeaalliiddaaddee  qquuee  ssee  eessttáá
aa  ttrraazzaarr,,  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  aa  mmaattee--
rriiaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  ppoollaa  cciiddaaddaannííaa
ppooddee  ccoonnttrriibbuuíírr  aa  mmeelllloorraarr  oo  ccllii--
mmaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  nnooss  cceennttrrooss??
Paréceme importante que to-
do o alumnado teña unha for-
mación en valores cívicos, que
diso trata a materia. 
VVéénn  ddee  ccooññeerrcceerrssee  aa  sseenntteennzzaa  ddoo
TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  XXuussttiizzaa  ddee
AAnnddaalluuccííaa  qquuee  ccoonnttrraaddíí  oo  ddee  AAss--
ttuurriiaass  ee  CCaattaalluunnyyaa  ssoobbrree  aa  oobbxxeecc--
cciióónn  ddee  ccoonncciieenncciiaa  áá  nnoovvaa  mmaattee--
rriiaa..  QQuuee  ooppiinniióónn  llllee  mmeerreeccee??
A materia é necesaria e non debe
ser susceptíbel de obxección de
conciencia. Un estado democrá-
tico debe ter un sistema público
democrático, que escolarice e
eduque en valores cívicos. A
oposición á materia, encabeza-

soas heterosexuais e outras ho-
mosexuais e que ambas as dúas
son lexitimas considérano un
ataque moi forte. Tradicional-
mente a igrexa tivo o monopolio
e o control ideolóxico da educa-
ción, pero xa pasaron 30 anos. O
estado español non pode estar
atado ao concordato asinado co
Vaticano en 1978, no que a Igre-
xa recibe un tratamento desta-
cado. Con todo, hai un proble-
ma máis profundo detrás. O mi-
nisterio e as autonomías regu-
lan o currículo, pero a elabora-
ción dos libros de texto queda
aberta ao criterio das editoriais.
Entre o material xa editado de
Educación para a cidadanía as
oscilacións son enormes. O
máis conservador, da editorial
Casals, fai unha crítica expresa
ao matrimonio homosexual e a
familia válida é só a cristiá. Ábre-
se así o debate de até que punto
non presenta problemas que o
Estado dea liberdade absoluta
ás empresas á hora de crear os
contidos. A escolla dun libro ou
doutro, provocará en conse-
cuencia que haxa centros que
impartan unha materia contra-
ditoria co espírito da propia lei. A

Mar Barros
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Considerado pai da Edu-
cación para a paz, Xesús
Jares é o coordinador de

Educadores pola Paz, o colecti-
vo de profesionais do ensino
que dende a súa fundación en
1983 traballa a prol dunha esco-
la pública, laica e asentada nos
principios democráticos e nos
valores dunha cultura de paz e
non violencia. Entre as súas
obras, concibidas a partir da súa
propia experiencia, figuran Pe-
dagoxía da convivencia, Apren-
der a convivir (Xerais, 2006),
Educación para la paz. Su teoría
y su práctica(Editorial Popular,
2005), Educación e dereitos hu-
manos (Xerais, 1998), Educa-
ción y conflicto. Guía de educa-
ción para la convivencia (Edito-
rial Popular, 2001).
QQuuee  bbaallaannccee  ffaaii  ddeesstteess  2255  aannooss
ddee  EEdduuccaaddoorreess  ppoollaa  ppaazz??
Partindo de cero conseguimos
que a educación pola paz teña
xa unha certa solidez. Hai pre-
senza, publicacións, libros e
cómpre resaltar que todo se fi-
xo dende o voluntarismo. En
1990, cando se aprobou a
LOGSE e se puxeron en mar-
cha os temas transversais, o
Ministerio encargoume a ela-
boración do libro de Educa-
ción por la paz. Dalgunha ma-
neira reflicte a presenza que es-
taba a ter a Educación pola paz
de Galiza no resto do Estado. 
CCoommoo  mmuuddoouu  oo  eennssiinnoo  ddeennddee
qquuee  ssee  eessttrreeoouu  ccoommoo  ddoocceennttee
nnaa  eessccoollaa  uunniittaarriiaa  ddee  MMoonntteeddee--
rrrraammoo  eenn  11997799??
Naquel momento percibíanse
signos visíbeis dunha escola tra-
dicional, totalmente desgale-
guizadora, na que os alumnos
falaban con medo. Non se ela-
boraban produtos culturais nin
se invitaba á participación de
pais e alumnos. Nese senso,
avanzouse moito. Agora temos
unha escola máis democrática
e en galego. Tamén é certo que
aquel respecto pola palabra do
mestre perdeuse e debemos re-
cuperalo. Pero para conseguilo
precísase formación, por iso va-
loramos positivamente que a
formación do mestre teña un
tratamento de carreira superior.
Con respecto a década dos 80
apareceu o elemento novidoso

da pola Conferencia Episcopal,
parte dunha óptica relixiosa e
ideolóxica concreta. O Estado
non debe someterse ás súas de-
mandas, nin sequera un pai ten
capacidade de decidir se manda
o fillo ao colexio ou non. No Esta-
do español estase a dar unha
certa organización do move-
mento americano da “escola en
casa”, inspirado e propagado
por sectores fundamentalistas
americanos en contra do siste-
ma educativo público. Todo este
sensentido reforza os interese
privados e ideolóxicos de carác-
ter extremista, tanto en España
como en EEUU. A educación
para a cidadanía non impón op-
cións de vida concretas senón
valores democráticos, funda-
mentalmente os dereitos huma-
nos, consensuados e aprobados
pola maioría dos estados. 
AA  qquuee  ssee  ooppooññeenn  eennttóónn  ooss
bbiissppooss??
Á idea de obrigatoriedade, por
unha parte. Houbo declara-
cións de bispos no sentido de
que se o goberno formulaba a
materia optativa dábana por
boa. A importancia desta mate-
ria é precisamente a súa obriga-
toriedade, porque, con inde-
pendencia do credo dos pais, os
alumnos deben ser formados en
valores ético-democráticos. Por
outra parte, ao Episcopado ta-
mén o alporiza que se inclúa o
tema referido aos modelos de
familia e as opcións sexuais. Que
no propio currículo e de forma
obrigatoria se diga que hai per-

pesar de todo, cómpre destacar
que non se pode poñer en mar-
cha unha nova materia sen ter
en conta a formación do profe-
sorado, como se fixo na práctica.
En Galiza a crítica debería ser
aínda máis forte, porque a ma-
teria empezará a impartirse o
próximo curso e non teño cons-
tancia de que se levase a cabo
nin unha soa medida por parte
da Consellaría de Educación.
FFáállaassee  mmooiittoo  ddaa  vviioolleenncciiaa  nnaass
aauullaass..  MMeeddrroouu  nnooss  úúllttiimmooss
aannooss,,  mmaaiiss  aa  ppeessaarr  ddoo  eeccoo  qquuee  llllee
ddaann  ooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaa--
cciióónn  nnoonn  ssee  aaccaaddaarroonn  ooss  nniivveeiiss
ddooss  EEEE  UUUU  oouu  RReeiinnoo  UUnniiddoo..  HHaaii
ttaannttaa  vviioolleenncciiaa  ccoommoo  ssee  aaffiirrmmaa??
Por un lado aumentou, sobre
todo, a indisciplina, que non é o
mesmo que a violencia. Non to-
dos os alumnos chegan en
igualdade de oportunidades e
segue a haber bolsas de exclu-
sión social e de pobreza. Existen
familias con situacións econó-
mica difíciles que obrigan aos
dous pais a traballar. A degrada-
ción dos soldos  tradúcese en
que moitos deses nenos están
todo o día sós. As causas de boa
parte desa indisciplina e da falta
de valoración do estudio e a es-
cola explícanse en clave econó-
mica, social e política, non den-
de un punto de vista educativo e
menos psicolóxico. Educar ho-
xe é máis difícil porque a socie-
dade se fixo máis complexa.
Non é que agora xeneticamente
sexamos máis violentos, só que
está mudando a sociedade.�

Xesús Jares
‘Non somos xeneticamente máis violentos,
é que está mudando a sociedade’

Do 18 ao 20 de abril ponse en
marcha en Vigo o programa do
XXII Encontro Galego-Portu-
gués de Educadores pola Paz,
dedicado á Educación para a
Cidadanía e os Dereitos Huma-
nos, que inclúe debates, confe-
rencias, recitais poéticos e con-
certos. A nova cita de educado-
res galegos e portugueses coin-
cide co 25 aniversario de Edu-
cadores pola paz. O encontro
quere servir así de fiestra para a
reflexión pero tamén de festexo
a toda unha traxectoria dedica-
da á formación na paz. 

O programa abrirase o 18 de
abril no Teatro Caixanova
nun acto no que participarán
Xesús R. Jares. Isabel Lima,
María Dolores Vieiro Núñez,
Guadalupe Rodríguez e Laura
López Atrio. Entre os relato-
rios, José Vidal-Beneyto diser-
tará sobre as perspectivas da
cidadanía e a globalización,
Juan José Tamayo-Acosta so-
bre a posibilidade dun estado
e unha escola laica e Gregorio
Peces-Barba sobre a materia
Educación para a Cidadanía.
Dentro das xornadas presenta-

rase ademais os dous primeiros
libros que compoñen a triloxía
que Educadores pola paz está a
elaborar co gallo da seu aniver-
sario. Educación e paz I. 25
anos de Educadores pola paz,
escrito por Xesús Jares é o pri-
meiro deles. O segundo, Edu-
cación e paz II. Presente e futu-
ro da construción da paz, conta
coa colaboración de 42 autores
de diferentes disciplinas e pro-
cedencias. Coordinado por Xe-
sús Jares, este segundo volume
compila artigos de Jurjo Torres,
Luis García Soto, Federico Ma-

yor Zaragoza, Javier de Lucas,
Johan Galtung, Gregorio Peces-
Barba, Américo Nunes, Juan
José Tamayo-Acosta e Paulo
Serralheiro, entre outros. 
Celebrarase ademais un acto-
espectáculo que estará dirixi-
do por Manolo Romón, no
que intervirán, entre outros
escritores, Xulio Valcárcel,
Fran Alonso, Román Raña, An
Alfaya, Vítor Vaqueiro, Celso
Álvarez-Cáccamo e Miguel
Anxo Fernán-Vello, así como o
músico Abe Rábade e o grupo
Berrogüetto.�

Vidal-Beneyto, Tamayo e
Peces Barba no Encontro de Educadores pola Paz

A liberdade das editoriais
á hora de elaborar os contidos
de Educación para a
Cidadaníaprovoca conflitos
co espírito da lei”

’’ A obxección de conciencia
á Educación para a Cidadanía
reforza os intereses privados e
ideolóxicos extremistas”

’’
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25 anos
de militancia
pedagóxica
Entrou no mundo da educa-

ción de rebote. Despois de

suspender a primeira proba

de selectividade que se reali-

zou en Galiza e de pecháren-

selle as portas de Medicina,

Xesús Jares matriculouse en

Maxisterio en Ourense sen ter

“nin idea de que existía algo

que se chamaba pedagoxía”.

Descubriu un mundo inex-

plorado que o cativou e que o

levou a cursar Pedagoxía can-

do se implantou en Galiza. En

Compostela entrou a formar

parte como estudante do

Movemento Cooperativo de

Escola  Popular  Galega

(MCPG).  Xa había un compro-

miso pedagóxico e ideolóxi-

co. “Vivimos a loita antrifran-

quista, os primeiros pasos da

democracia e o compromiso

de renovación pedagóxica”,

recorda. Despois de varias

prórrogas e tres anos como

mestre, vese obrigado a facer

o servizo militar. Aínda que

daquela non tiña unha con-

ciencia antimilitarista forma-

da conceptualmente, o cho-

que ideolóxico e vital que lle

produce o exército lévao a ler

sobre antimilitaristarismo. Os

seus primeiros artigos, publi-

cados en 1983 enCuadernos

de Pedagogía e en La Voz de

Galicia, foron redactados o

ano anterior na Academia Mi-

litar Especial de Madrid. O

1982 foi o ano no que o move-

mento pacifista levantou voo.

A súa implicación foi tal que

mudou incluso a súa tese de

doutoramento, a primeira de-

fendida en Galiza sobre a edu-

cación pola paz. Naquel mo-

mento ninguén falaba deste

aspecto, nin se quera no mun-

do universitario. 

Dende entón publicou ducias

de libros e de artigos coa paz e

a educación como eixo central.

Puxo en marcha tamén, xunto

con Manuel Bragado, mem-

bros os dous de Nova Escola

Galega, o colectivo Educado-

res pola paz, que, entre as súas

actividades, vén desenvolven-

do anualmente os encontros

galego portugueses de Educa-

dores pola paz. 

Recalca ademais que educar

pola paz non significa formar

persoas débiles senón dotalas

dunha capacidade de loita

non violenta e tira dunha cita

de Gandhi para expresalo:

“duro coas ideas, brando coas

persoas”.�

os,
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ELOCUENTE

María Reimóndez

Este ano non fixeron falta as
“tediosas” cifras de todos

os oitos de marzo para recor-
darnos o noso papel de subor-
dinación. Non se falou do pa-
ro, do menos que cobramos as
mulleres, da violencia de xéne-
ro, do traballo no fogar. Non,
este ano non fixo falta nada di-
so. Foi máis que suficiente con
ignorarnos e facernos enten-
der que nin sequera por un día
as cuestións das mulleres, o
cincuenta por cento da poboa-
ción, teñen a máis mínima re-
levancia cando se contrapo-
ñen aos intereses dos homes.
Nin mención nos medios de
comunicación á prohibición
das manifestacións en practi-
camente todo o Estado espa-
ñol, unha represión xustifica-
da, coma sempre, polo “inte-
rese xeral” (neste caso as elec-
cións). Nin mención case a
que era o Día da Muller, tan
irrelevante comparado co
atentado da ETA, que matou
un home e que nos fixo ver no-
vamente que os mortos e as
mortas viven en diferentes ca-
tegorías, dado que por este
atentado inmediatamente se
permitiron manifestacións
(por exemplo en Valencia, on-
de primeiro se prohibiron as
manifestacións do 8 de marzo,
foi onde primeiro se cuestio-
nou e desobedeceu o acordo
de non manifestarse polo
atentado fóra do País Vasco). O
terrorismo que mata máis de
100 mulleres en España cada
ano e fai que miles vivamos
aterrorizadas e sen escolta, ob-
viamente, non ten importan-
cia suficiente para permitir as
manifestacións. O atentado de
non permitirnos saír á rúa rei-
vindicar, ser visibles polo me-
nos este día, recordar as que
non están, as que traballaron
polo cambio, nin sequera me-
receu mención informativa. E
iso é máis elocuente que todas
as cifras que puideron ter dado
no telexornal.�

’’
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O terrorismo que mata 100
mulleres ao ano non ten
importancia para
permitir
as manifes-
tacións”

’’

Tomás Ares
‘Os balnearios xa non se identifican con e
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O termalismo do século XVIII
ao XX era adicado ao coidado
da doenza. Pero ese criterio em-
pezou a mudar nos anos 80 coa
implantación co Estado do Be-
nestar no que o coidado da en-
fermidade pasou a ser un derei-
to do cidadán e pagar por coi-
darse pasou a un segundo nivel.
Pero, ao mesmo tempo, mello-
raron as expectativas de vida e
xurdiron novas necesidades co-
mo a de coidar, non a doenza,
senón o capital saúde. Neste as-
pecto os balnearios a finais do
século XX e principios do século
XXI vanse a converter en luga-
res magníficos para coidar e
mellorar a calidade de vida. 
PPooddeerrííaassee  ddiicciirr  qquuee  aaggoorraa  hhaaii  uunn
eeqquuiilliibbrriioo  eennttrree  ooss  sseerrvviizzooss  ddee
aanntteess  ee  aass  ddeemmaannddaass  ddee  aaggoorraa??
O balneario no século XXI non
vai deixar de xogar o seu papel
no tratamento das doenzas cró-
nicas, senón que ademais enga-
de o rol do coidado da saúde e
da calidade de vida. Antes aos
balnearios só acudían persoas
maiores e agora veñen rapaces
de 18 a 80 anos xeralmente bus-
cando o ocio saudábel.
OOss  nneennooss  tteeññeenn  uunn  eessppaazzoo??
Somos pioneiros a nivel euro-
peo nos club termais para ne-
nos. Temos seis centros co club
termal de nenos con zona de
gardería de 0 a 4 anos para cati-
vos con zona seca e húmida, e
un área para nenos de 5 a 12
anos con actividades no auga.
Nós non entendemos estas zo-
nas como lugares onde aparcar
aos rapaces, senón como zonas
para a diversión específica para
nenos que ademais lles crean
hábitos de ocio saudábeis.�

muller. En Tesal temos que fa-
cerlle discriminación positiva
aos homes porque os nosos ca-
dros directivos están cubertos na
súa inmensa maioría por mulle-
res.  Non é sexismo á inversa, son
mulleres porque buscamos un
perfil persoal determinado nos
nosos profesionais que polo que
sexa se da máis a miúdo nas mu-
lleres que nos homes. 
CCaalleess  ssoonn  ooss  sseerrvviizzooss  mmááiiss  ddee--
mmaannddaaddooss??
Os de ocio saudábel ou clubs ter-
mais, onde a xente se divirte ao
mesmo tempo que se coida; tra-
tamentos vencellados co relax, o
coidado do stress e a ansiedade;
e tratamentos para o coidado do
corpo por problemas concretos
(pel, factores de riscos, etc, ao
coidado de algún problema) ou
de cara á prevención de riscos fí-
sicos.  Neses tres niveis entran to-
dos os espectros de idade.
QQuuee  ddiiffeerreennzzaa  hhaaii  eennttrree  oo  tteerr--
mmaalliissmmoo  mmooddeerrnnoo  ee  oo  aannttiiggoo??

mariña. No concepto de spa é
onde xurdiu ototum revolutum
de que todo vale e de que calque-
ra cousa é un spa. O cliente aínda
non ten a información suficiente
e isto é un problema porque
moitas persoas se sentiron de-
fraudadas ao ir a un centro que
non encheu as súas expectati-
vas. A madurez do mercado vai
facer que se segregue o gran da
palla, pero, de momento, so a in-
formación correcta e suficiente
sobre os tratamentos antes de fa-
celos vai a ofrecer certa garantía.
CCaall  éé  oo  sseeggrreeddoo  ddoo  sseeuu  ééxxiittoo
eemmpprreessaarriiaall??
Ter desenvolvido un modelo
que se demostrou exitoso ao
longo do tempo e ter a capacida-
de de reproducilo noutros sitios.
E saber que o esencial do noso
negocio é satisfacer as necesida-
des dos clientes. Baseamos o no-
so éxito na reprodutividade do
modelo, na gran calidade do
equipo humano, e tamén na

tro do turismo de saúde, porque
as cadeas están desenvolvendo
ao longo de toda a península
grandes proxectos termais,
mentres que nós permanece-
mos segregados. Non somos un
destino de saúde como deberia-
mos porque seguimos a compe-
tir entre nós en vez de xuntarnos
para competir cos de fóra. Te-
mos que estruturarnos para ser
un actor relevante no Estado es-
pañol si queremos manter a Ga-
liza como unha posíbel potencia
de turismo de saúde. E Tesal na-
ceu precisamente coa idea de
cadea para resolver ese conflito. 
AAbbuussoouussee  nnaa  iinnssttaallaacciióónn  ddeessttee  ttii--
ppoo  ddee  eeqquuiippaammeennttooss  ee  sseerrvviizzooss??
O balneario tivo un elemento de
singularidade e diferenciación
irrefutábel que hai que seguir
poñendo en valor: as súas carac-
terísticas de auga mineromedi-
cinal. No que atinxe a talasos ta-
mén teñen un elemento de res-
trición ao funcionar con auga

AALDEAGLOBAL.7.

an con enfermidades senón con calidade de vida’
Eva Estévez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Defínese como “un gale-
go que leva moitos anos
traballando por este pa-

ís en distintas facetas”. Médico
especializado en  Xeriatría e Ter-
malismo, é coñecido por esta se-
gunda especialidade. Conside-
rado como un dos pioneiros do
novo termalismo galego, iniciou
a súa singradura profesional no
Balneario da Toxa dende princi-
pios dos 80 e até o cambio de sé-
culo deixando unha grande pe-
gada. Na actualidade preside o
Grupo Tesal, probabelmente  a
cadea máis importante a nivel
estatal na xestión de balnearios,
talasos e spas.  Convertido nun
empresario, Tomás Ares dalle
emprego a máis de cen persoas e
o seu emporio facturou no pasa-
do exercicio 4,5 millóns de euros.
Despois de entrar no mercado
portugués, o seguinte paso do
doutor Ares é dar o salto a Cen-
troeuropa, e destinos turísticos
de primeiro nivel como México,
Brasil ou o Norte de África.
CCoommoo  ddeeffiinniirrííaa  oo  GGrruuppoo  TTeessaall??
A súa principal actividade é a
xestión de 17 balnearios, talasos
e spas por conta propia en toda a
Península Ibérica que evolucio-
nou cara a un grupo empresarial
no sector termal. Actualmente
ten SLC Distribuciones, que é a
primeira firma cosmética de lu-
xo galega; unha distribuidora de
todo tipo de produtos vencella-
dos ao ocio e actividades para
balnearios, talasos, piscinas e clí-
nicas; unha cadea de hoteis, Bie-
nestar Hoteis, con catro hoteis
propios; e unha cadea de clínicas
médicas, La Toja Salud, que lle
da un valor engadido aos balne-
arios. Xestionamos os hoteis
vencellados aos balnearios. 
OO  sseeuu  ggrruuppoo  eemmpprreessaarriiaall  éé  uunn
rreeffeerreennttee  aa  nniivveell  ggaalleeggoo  ee  eessttaa--
ttaall..  EEssttaannssee  aa  ffaacceerr  bbeenn  aass  ccoouu--
ssaass  eenn  GGaalliizzaa??
Galiza foi un referente en España
por ser a primeira comunidade
que apostou seriamente pola re-
novación dos balnearios a prin-
cipios dos 90. O problema é que
somos minifundistas. As empre-
sas que xestionan balnearios son
de tipo familiar, herdadas, que
manteñen esa característica de
empresa pequena que por su-
posto lle dá características positi-
vas, pero tamén problemas de
futuro. Estamos a perder o papel
de comunidade distintiva den-

“O consumidor europeo, gale-
go e español mudou moitísimo
os hábitos de consumo na últi-
ma década. A cesta de necesi-
dades básicas pasou de repre-
sentar o 60% do total do investi-
mento dunha familia a non

chegar hoxe ao 50%. As familias
adícanlle ao ocio unha impor-
tante cantidade de diñeiro e as
persoas están dispostas a res-
trinxir os gastos en produtos
básicos, cambiando un iogur
de marca por outro de marca

branca ou de oferta para poder
dispoñer de recursos para go-
zar do tempo libre. A sociedade
do século XXI ten como para-
digma o concepto do ocio. E o
traballo é unha ferramenta pa-
ra poder dispor del”.�

Comer menos e gozar do tempo libre

’’Galiza foi un referente en
España por ser a primeira
que apostou seriamente pola
renovación dos balnearios
a principios dos 90”

’’Non somos un destino de
saúde como deberiamos
porque seguimos a competir
entre nós en vez de nos
xuntar e facelo cos de fóra”

’’Buscamos un perfil persoal
determinado nos nosos
profesionais que polo que
sexa se dá máis a miúdo nas
mulleres que nos homes”
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vestidura de Rodríguez Zapa-
tero, tamén se realiza no tabo-
leiro galego. A colocación de
Carmela Silva como portavoz
socialista no Senado é suscep-
tíbel de interpretarse na nece-
sidade de Xosé Blanco de ir co-
locando as súas pezas, para o
futuro. Aínda que el non des-
cobre os seus plans, parece au-

todescartarse para ser minis-
tro, por máis que deixou correr
a idea de que cobizaba Fomen-
to. Até o 8 de abril nada se sabe-
rá pero aproveitando que aín-
da é novo acaso esteña máis
maquinando na etapa post-
Touriño, agora que a reelec-
ción parece asegurada.
Nesa mesma lonxitude de on-
da vanse manexar algunhas da
negociacións que se abren en-
tre socialistas e nacionalistas. A
extrapolación corrixida do que
pasou o 9 de marzo, anuncia
que a entente bipartita vai con-
tinuar en 2009. Daquela os xes-
tos na configuración dos gru-
pos parlamentarios ou a pro-
cura do BNG como socio pre-
ferencial para estabilizar a le-
xislatura en Madrid poden en-
trar en xogo.
O BNG acadou un resultado
que lle permite ter un plus polí-
tico a pesar de contar con só
dous deputados. A maneira de
presentar os acordos poden re-
dundar en réditos políticos e se
ambas forzas, sobre todo a
maioritaria, non pretende con-
dicións inaceptábeis, o PP po-
de estar preocupado porque a
travesía do deserto en Galiza,
despois dunha hexemonía que
se fixo costume de case trinta
anos, pode tardar en volver. �
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na súa cadea comercial nin
entre os traballadores nin nos
letreiros nin nada fan gala da
lingua propia. Se vostede fala
a súa lingua xa non pasa por
pailán, agora é un separatista
perigoso ou, cando menos,
sospeitoso. Á TVG moitos ga-
legos dinlle Telegaita e dino
cun aceno despectivo cara á
gaita, un dos seus símbolos de
identidade máis senlleiros
xunto coa vaca e a árbore (ár-
bores e vacas que foron tamén
eliminados polos eucaliptos,
os tixolos e os cabalos). Por se

VIVIMOS
COMA GALEGOS?

Vai vostede camiñando polo
centro de Ferrol e le o nome
do comercio dun grande em-
presario galego: “Z Home”.
Nun país normalizado pensa-
ría: roupa de home, claro. Pois
non! Nun país diglósico home
é casa porque o galego cosmo-
polita fachendea de se dirixir
aos seus en inglés, a lingua do
Imperio. Incluso se o galego
fai publicidade, perdón, spots,
a prol de vivir coma galegos,

isto fose pouco, Galicia Bilin-
güe anda a recoller sinaturas a
prol da eliminación do galego
da escola cun macaco que le-
va unha camiseta que pon GB
no canto de GZ. O seu bilin-
güismo consiste, se atende-
mos á súa páxina web, en que
todos falemos castelán e in-
glés. “Seriamos sen fala uns
ninguén/unhas cantas galiñas
desprumadas…” escribía o
gran bardo Manuel María no
1970. Que pouco evoluímos!�

Iolanda Teixeiro
(Ferrol)

CARTAS

Xan Carballa
Coa vista no horizonte de 2009,
as tres forzas políticas galegas
escenificaron o martes 25 no
parlamento galego, a primeira
escaramuza seria do que que-
da de lexislatura en Composte-
la. A elección dos senadores
que designa o parlamento en-
frontaron á maioría do gober-
no (PSOE-BNG)  co PP, que
pretendeu soster que o reparto
máis proporcional era aquel
que lles daría a eles dous sena-
dores e un ao PSOE, utilizando
para manter esa proporciona-
lidade non a regra do resto
maior, senón a Lei D´Hondt.
Finalmente os votos impuxé-
ronse no pleno e os amagos de
dividir o grupo parlamentario
en dous que fixo Núñez Feixóo
quedaron en simples adver-
tencias. O insólito foi que para
manifestar a súa protesta os
populares decidiron escribir
nas papeletas o nome do ou-
rensán Manuel Cabezas, que
finalmente non saíu, de ma-
neira que Manuel Fraga repite
cargo de senador sen os votos

do seu partido.
O asunto non tería máis perco-
rrido de non ser pola ameaza
dos populares de que este inci-
dente parlamentario é para
eles razón para romper toda
caste de grandes consensos.
Do que se deduce que, se que-
daba algunha esperanza, xa
non vai ser esta a lexislatura
que reforme o Estatuto de Gali-
cia. Daquela pódese pensar
nun ano a cara de can polos
populares galegos, indepen-
dentemente da estratexia xeral
que deseñe Mariano Raxoi en
Madrid.
Resúltalle rendíbel ese cami-
ño? Se facemos caso ás análises
dos resultados do 9 de marzo,
no PPdeG acendéronse luces
de alarma. Despois dun esfor-
zo ímprobo, Galiza é a comu-
nidade do Estado onde máis
baixaron, por máis que o voto
CERA maquille un chisco ese
baixón. A renovación ábrese
paso, pero a falta de resortes de
poder en cidades, vilas medias
e dúas deputacións, tenden a
acentuarse as tensións e os

“sálvese quen poida”. De feito
os procesos congresuais que
virán despois do congreso ma-
drileño haberá que escrutalos
con lupa. A recomposición das
baronías que resisten parece
anunciada, aínda que só sexa
por lei biolóxica. O PP precisa
seiva nova, e desde os medios
que queren marcarlle a estrate-
xia en Madrid, teiman en abrir
batallas que non convencen a
unha grande parte do partido,
como a da fantasmal opresión
do galego sobre o castelán.

OS PEONS DE BLANCO.A partida de
xadrez que se xoga en Madrid,
coas negociacións para a in-

XO
SÉ

 L
O

IS

Quince meses de conta atrás
As eleccións galegas condicionan
algunhas decisións da política estatal

Escrutino no Parlamento dos senadores por designación autonómica.                      A.G.N.

’’Manuel Fraga repite cargo
de senador sen os votos
do seu partido”
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darse como unha forza hexe-
mónica e gobernaren en so-
litario.
Para o secretario xeral do Par-
tido Popular de Galiza, Afon-
so Rueda, “Touriño fixo uns
cálculos en función dos inte-
reses e as expectativas do seu
partido, situándoos por enri-
ba dos intereses de Galiza”.
Con todo, Rueda admite que
hoxe na axenda de Touriño
non figura o adianto electoral
e sinalou que “haberá que
confiar no que declarou pu-
blicamente o presidente, pe-
ro sospeitamos que nesa de-
cisión antes estará o PSOE
que o país”.
Carlos Aymerich, pola súa
banda, indicou que os resul-
tados electorais do 9 de mar-
zo mostran “que o PP baixa,
mais que continúa como pri-
meira forza política, aínda
que os socialistas e os nacio-
nalistas sumamos máis forza
que os populares. Ademais,
con estes resultados nas xe-
rais, nas vindeiras autonó-
micas albisco unha situación
de maior igualdade que a ac-
tual entre os dous socios de
goberno”.

ADIANTO TÉCNICO. Con indepen-
dencia de que Touriño des-
cartase un adianto electoral,
segundo o deputado do BNG
Carlos Aymerich, si pode
producirse o que el cualifica
como “adianto técnico”. Re-
fírese a convocar as autonó-
micas en marzo ou abril de
2009, en lugar de facelo en
xuño, como correspondería.
“Trátase de evitar a coinci-
dencia coas europeas para
manter a autonomía do ciclo
político galego e impedir que
o debate de campaña se vexa
influído ou escurecido por
esa outra convocatoria elec-
toral”.�

POLÍTICA.9.

H. Vixande
A posibilidade de adianto das
eleccións autonómicas foi
descartada polo presidente
da Xunta durante a noite do 9
de marzo, cando se coñeceu
que o PSdeG-PSOE quedaba
como segunda forza política
en Galiza e non superaba o
PP. Portavoces socialistas
aseguraron que nunca se ba-
rallou a opción do adianto
electoral.
Nas declaracións de Emilio
Pérez Touriño durante o re-
conto das eleccións lexislati-
vas do 9 de marzo, descartou
a posibilidade de adiantar as
eleccións autonómicas. Un-
ha portavoz socialista indi-
cou que as noticias que valo-
raban o posíbel adianto “son
unha especulación”. O secre-
tario xeral de Análise e Pro-
xección da presidencia da
Xunta, Xosé M. Rivera, sina-
lou que “ese tema nunca esti-
vo enriba da mesa, non sei
quen inventou ese bulo”. Ri-
vera é un dos homes de con-
fianza do presidente e evitou
realizar calquera outra decla-
ración sobre a cuestión.
A pesar dos desmentidos dos
socialistas, tanto os seus so-
cios de goberno como o Par-
tido Popular consideran que
Touriño si valorou a posibili-
dade de adiantar as elec-
cións autonómicas. “Era al-
go que se barallaba nos cír-
culos de Touriño”, indicou o
deputado do BNG Carlos Ay-

merich. O representante na-
cionalista considera que o
resultado das “eleccións xe-
rais confirmou que hai que
esgotar a lexislatura autonó-
mica e que en Galiza a alter-
nativa ao PP é cousa de dous,
o PSOE e o BNG”. Segundo
este punto de vista, os socia-
listas confiaban en situarse
como primeira forza política
en Galiza e adiantar as elec-
cións aproveitando ese con-
texto para tratar de consoli-
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ELECCIONS XERAIS

VOTOS DE
ALUGUER
’’

Luís Lamas

C ada vez que remata un pro-
ceso electoral sempre es-

coitamos as mesmas valora-
cións sobre o voto dos residentes
no exterior: é un escándalo que
precisa ser modificado.
O rebumbio dura un par de días.
Logo silencio. Cando un sistema
é malo de seu é necesario cam-
bialo, a pesar de que nun deter-
minado momento che poida ser
favorábel. 
O PP non foi quen de entendelo,
e por iso cando gobernaba non
mudou un sistema que era pou-
co transparente. Non o fixo por-
que os resultados non exterior
favorecíano. 
Para qué cambiar algo que che
favorece, supoño que se pregun-
tarían. 
A resposta non tardou en chegar.
Os votos no exterior non se ven-
den, alúganse. E para amosalo aí
están os resultados nas últimas
eleccións.
As entregas de cheques bochor-
nosas e o cambio espectacular.
Pero toda mala situación sem-
pre pode empeorar.
Non quero pensar ou que vai su-
ceder en menos dun ano cando
entre en vigor a previsión da Lei
da Memoria Histórica que per-
mite que os netos de galegos te-
ñan nacionalidade española, e
xa que logo poidan votar no no-
so país. 
Inda que dependerá da solicitu-
des que se presenten, xa que hai
un prazo de dous anos para
exercer tal dereito, o certo é que
nas próximas autonómicas un
de cada catro galegos pode non
coñecer Galicia. Non é serio. É
necesario desligar a nacionalida-
de do dereito ao sufraxio. 
Non é de recibo que persoas que
non saben nada de Galicia deci-
dan se o próximo presidente vai
ser Touriño ou Feixóo.
Por iso ten razón o BNG en pedir
a reforma do sistema. Pero sobre
todo ten lexitimidade, porque foi
o único que non se aproveitou
dun sistema fraudulento. Se ca-
dra porque non tivo ocasión.�

Nas próximas autonómicas
un de cada catro galegos
pode non coñecer Galicia”

’’
’’Cabe un adianto técnico

de tres meses para evitar
a coincidencia das eleccións
autonómicas e europeas”

[Carlos Aumerich]
Deputado do BNG.

Touriño indicou
na noite
do 9 de marzo
que esgotaría
o mandado

Emilio Pérez Touriño visto por Roi Cagiao.

O resultado electoral descarta
o adianto das autonómicas
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H. Vixande
Os datos indican que o BNG
retrocedeu lixeiramente no
espazo urbano e aumentou o
seu apoio nos concellos que
teñen arredor de dez mil habi-
tantes. En relación ás elec-
cións de 2004, a baixada dos
nacionalistas no conxunto das
sete urbes foi do 0,6%, máis en
Ferrol e en Pontevedra retro-
cedeu o 20% en cada unha. O
secretario de Organización
dos nacionalistas, Alberte An-
sede, admite que existe unha
tendencia “non extremada”
de descenso do Bloque nas ci-
dades cando se celebran un-
has eleccións xerais.
“As xerais son, cada vez máis,
unhas eleccións adversas para
o BNG”, recoñece Alberte An-
sede. Segundo o secretario de
Organización dos nacionalis-
tas, “esta non foi unha cam-
paña electoral, foi unha cam-
paña dos grupos mediáticos
que apoian os dous principais
partidos, un fenómeno ante o
que o BNG non pode levantar
cabeza, aínda que si se com-
porta mellor que outras forzas
doutros territorios”. Para An-
sede, a inexistencia dun “es-
pazo de comunicación galego
potente é un déficit que nos
impide facer fronte a esas
campañas”. Esta situación
non se dá noutras convocato-
rias electorais e en consecuen-
cia “as nosas posibilidades
son maiores”.

Por outra banda, Alberte An-
sede considera que, cando hai
unha campaña “con tanta po-
larización”, prodúcese un
efecto “que se chama voto

dual, que se dá entre os que vo-
tan excepcionalmente nas xe-
rais ás forzas estatais máis coa
pretensión de que non gañe
unha forza política que para
expresar o seu apoio ao partido
ao que votan”.
“Houbo unha modificación
do voto urbano –engade outro
representante do BNG–,
acontece tamén co PP, que
antes tiña uns resultados frou-
xos nas cidades pero que,
desde que gobernou con
maioría absoluta no Estado,
conseguiu facer delas case un
bastión”. Esta fonte sinala que
“o PP conseguiu alcanzar nas

cidades capacidade de arras-
tre entre as clases medias e
desfavorecidas e aumentar o
seu apoio electoral até o punto
de ser bastante fiel”.
O columnista político Manuel
Bragado coincide con esta
análise, mais tamén se detén
en resultados concretos. “En
Ferrol o BNG tivo un descenso
importante penso que porque
non participa no goberno lo-
cal e por unha crise organiza-
tiva; en Pontevedra, tamén
descenderon os nacionalistas,
neste caso por certo cansazo
no proxecto municipal”, ana-
liza Bragado.�

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
27 DE MARZO - 2 DE ABRIL DE 2008

Alectura dos resultados
electorais feita por Núñez

Feixóo a noite do 9-M lem-
broume as que fan os xornais
cando o Estudo Xeral de Me-
dios os sorprende cun claro
descalabro da súa audiencia.
Primeira perla interpretativa:
“Nunca antes o PP lograra ga-
ñar por catro puntos nunhas
xerais partindo desde a oposi-
ción nunha comunidade”.
Cando logren descifrar este re-
quiloquio poden adentrarse
no segundo: “Sacamos mello-
res resultados e gañamos por
máis marxe en Galicia que os
socialistas no conxunto de Es-
paña”. O máis salientable nes-
tas avaliacións do líder conser-
vador galego é o esforzo subxa-
cente por atopar magnitudes
comparativas favorables. Así se
defende a casa do pai.
Unha visión menos requin-
tada indica que o PP segue a
ser a forza máis votada en Ga-
licia, pero tamén que os socia-
listas recurtan distancias en
cada elección. O proceso pa-
rece tan lento como seguro. O
que máis chama a atención
neste achegamento do PSdeG
ao PP é o afianzamento da op-
ción socialista nas cidades,
nas que o BNG aparece estan-
cado e nas que o PP só conse-
gue un leve reaxuste na Co-
ruña post-vazquista e o man-
temento do seu tradicional
voto en Compostela, urbe na
que tamén é tradición que
unha parte substancial dese
voto vaia ao PSdeG nos comi-
cios locais. O de Pontevedra,
onde o PP gaña por uns pou-
cos sufraxios, non ten moito
mérito tendo en conta que a
do Lérez é a cidade de Raxoi.
Tamén Zapatero gañou na le-
vítica León.
Hai outra confirmación intere-
sante: o PP ten os seus grandes
feudos en Ribeira, Lalín e Vi-
lalba. Non é pouco, pero tam-
pouco moito. Galicia está dei-
xando de ser popular.�

ELECCIÓNS

Damián Villalaín

’’
Votar a un
para que non gañe o outro

ELECCIONS XERAIS

’’Os socialistas recúrtanlles
distancia aos populares
en Galicia en cada
elección”

O BNG explica o seu
retroceso nas cidades
polo ‘voto dual’ e ve
unha tendencia de
descenso do seu sufraxio
urbano nas xerais

PSOE e BNG de Mos alcanza-
ron un principio de acordo
para que os nacionalistas se
incorporen ao goberno que
preside a socialista María Xe-
sús Escudero. Trátase dun re-
parto de áreas municipais
entre as dúas forzas, aínda
que está pendente establecer

a dotación de orzamentos e
persoal nas concellerías do
BNG. Os nacionalistas asu-
mirán tres áreas: cultura, fes-
tas e animación cultural; vías
e obras e parques e xardíns; e
medio ambiente e xuven-
tude.
Ao inicio do mandado da ac-

tual corporación municipal en
Mos, os nacionalistas cumpri-
ron o acordo global de goberno
que asinaron en Santiago
PSOE e BNG e en consecuen-
cia votaron a prol da cabeza da
lista socialista, mais non se in-
corporaron ao executivo local
debido a diferenzas co PSOE

respecto ás competencias que
debían asumir.
A pesar do pacto de goberno
asinado entre socialistas e na-
cionalistas, en distintos conce-
llos producíronse desencon-
tros e nalgúns casos unha das
dúas forzas abandonou o go-
berno local.�

Principio de acordo entre o PSOE e o BNG en Mos

PACO VILABARROS

’’As xerais son, cada vez máis,
unhas eleccións adversas
para os nacionalistas”

[Alberte Ansede]
Secretario de Organización do BNG.
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fora evacuada antes do comu-
nicado. ETA, que finalizou o
seu alto o fogo en decembro de
2006, matou un concelleiro no
País Vasco dous días antes das
eleccións xerais do nove de
marzo. Un home que falou en
nome da ETA chamou á policía
avisando da colocación da
bomba e a explosión produ-
ciuse hora e media despois, in-
formou a prensa española”.

O APARTHEID
LINGÜÍSTICO

EEll  MMuunnddoo
((ddoommiinnggoo  2233  ddee  mmaarrzzoo))

“Contra o apartheid lingüístico”
é o título da editorial do xornal
El Mundo para defender o cas-
telán en Catalunya, País Vasco,
Galiza e Illas Baleares. Nunha
reportaxe nas páxinas de Es-

paña, sinálase que “grupos de
cidadáns, pequenos pero ben
organizados, resístense a acep-
tar o que desde o nacionalismo

quere impoñerse”. Na descri-
ción do novo modelo educativo
no País Vasco que estará en vi-
gor plenamente en 2017, indica
que “fixará un reto obrigatorio
para todos: que ao rematar a
ESO os alumnos demostren un
dominio do euskera e castelán.
Como seguir estudando en cas-
telán se é necesario alcanzar un
nivel de coñecemento tan alto
en euskera?” En Catalunya
afirma que a asociación en de-
fensa do castelán “Convivencia
Cívica acompañou a sete pais
nas súas denuncias para que os
seus fillos podan estudar en cas-
telán”. Respecto a Galiza, reco-
lle as palabras da presidenta de
Galicia Bilingüe, Gloria Lago, fa-
lando da Lei de Normalización
aprobada polo PP: “entón a ins-
pección non se empregaba a
fondo, había certa laxitude na
aplicación dos decretos e fací-
ase a vista gorda”. 

A INMIGRACIÓN E
A VIOLENCIA

UUSSAA  TTooddaayy
((lluunnss  2244  ddee  mmaarrzzoo))

Os efectos da inmigración ilegal
e das expulsións abórdaas o pe-
riódico norteamericano USA
Today nunha reportaxe asinada
por EEmmiillyy  BBaazzaarr  e que se titula
“Despois da deportación, os ile-
gais están decididos a regresar”.
Unha das conclusións que ex-
trae a xornalista é que a política
de expulsións nos Estados Uni-
dos está a revelarse inútil e trae
aparelladas outras consecuen-
cias. “Incrementado as depor-
tacións ‘afectaremos ao em-
prego aquí’, dixo o oficial de in-
migración Balbino Velásquez.
‘Iso afecta á economía’. Os sal-
vadoreños que non reciben as
remesas mensuais desde EE
UU, teñen menos cartos para
gastar e expulsándoos teñen di-
ficultades para atopar traballo
alí”. A reportaxe tamén afirma
que “a enxurrada de deporta-
cións tamén afecta á seguranza
pública. Perto dun cuarto dos
inmigrantes deportados ao Sal-
vador nos últimos anos nos Es-
tados Unidos foron condena-
dos por condutas que van
desde roubo e posesión de dro-
gas a delitos violentos. [O em-
baixador salvadoreño nos Esta-
dos Unidos, Rene] León di que
hai unha ‘clara relación’ entre o
aumento dos delincuentes de-
portados e o incremento do
crime no Salvador. Isto afecta
especialmente ás bandas e re-
des do crime organizado”.�

ATENTADO DE ETA

GGuuaarrddiiaann
((ssáábbaaddoo  2222  ddee  mmaarrzzoo))

Ao tempo que en España toda
a prensa ocupaba as súas por-
tadas co atentado de Calaho-
rra, o diario británico Guardian
recollía da axencia Associated
Press anoticia, que titulaba así:
“Coche bomba estoupa diante
dunha comisaría en España”.
O texto íntegro da información
era o seguinte: “Un coche
bomba estoupou onte no exte-
rior dunha comisaría de policía
en Calahorra na rexión do
norte de España da Rioxa, des-
pois dunha chamada de aviso
do grupo separatista vasco
ETA, dixo a policía. Ningunha
fonte pública informou sobre
casualidades, mais a prensa es-
pañola dixo que a comisaría

ENPOLEIROALLEO

Gloria Lago,de Galicia Bilingüe.

TRIBULACIÓNS
DE  FEIXÓO
’’

Carlos Aymerich

Anda Alberto Núñez Feixóo
preocupado co Senado.

Segundo o delegado rexional do
PP en Galiza, o seu partido ra-
chará todos os consensos se o
BNG non renuncia ao senador
que legalmente lle corres-
ponde. En caso contrario, o das
Peares ameaza con “non es-
quecer nunca un atropelo de-
mocrático de tal calibre”.  Po-
rén, se de esquecer se trata, non
hai motivos de alarma. Feixóo é
de memoria cativa. Porque se
realmente a exercitase lembra-
ría que o PP non favoreceu nin-
gún consenso: ben lonxe diso,
rachounos todos e exerceu o
seu veto en canto tivo oportuni-
dade. Impediu a aprobación do
novo Estatuto, rachou o con-
senso lingüístico (máis nominal
ca real mais, en calquera caso,
consenso) alentando as campa-
ñas extremistas dos inimigos do
galego e, en fin, non apoiou nin-
gunha das leis fundamentais
que a maioría que lle dá sus-
tento ao Goberno promoveu:
nin a nova lexislación florestal,
nin a do banco de terras, nin a
de protección do litoral… nin-
gunha. Cales son daquela os
consensos que lle quedan ao PP
por rachar?
Non, non é un problema de
consensos. A maioría BNG -
PSOE bástase por si soa. O pro-
blema real son os conflitos in-
ternos nun PP que non dá co-
locado os seus baróns. Se é
Fraga quen vai para o Senado,
onde metemos a Manuel Ca-
bezas, que queda ceibo por
Ourense. Como imos xestionar
con tranquilidade o relevo de
Baltar? Ao cabo estes non son
os problemas de Galiza senón
dun PP que non se dá afeito á
oposición. Paciencia. Lonxe
das cuitas dos populares a
maioría dos galegos, mesmo os
que non votaron polo BNG, ce-
lebran que tamén no Senado a
nosa nación vaia contar cunha
voz de seu.�

O problema real 
son os conflitos
internos nun PP
que non dá
colocado
os seus baróns”

’’
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maba un posto de traballo
para o seu fillo, “mi hijo
tiene el título de Higienista
Dental, a ver si le pueden
conseguir un puesto de tra-
bajo”. Ademais deste es-
crito, os que participaron no
reconto dos votos do CERA
na provincia de Pontevedra
mesmo puideron saber os
bens que herdaran os des-
cendentes dun finado, xa
que o sobre da papeleta in-
cluía o testamento.

As mensaxes e saúdos que
gardaron os sobres non son
as únicas mostras para com-
probar que dende o outro
mundo os finados tamén po-
den votar. Lobeira, que com-
para a situación coa temática
de Un ollo de vidro. Memo-
rias dun esquelete de Caste-
lao, sinala que “dunha ci-
dade que ten tanta relación
co máis alá, como é o Vati-
cano, chegaron tres votos
cando só hai dous galegos re-
sidentes ausentes”.�

M. Obelleiro
As eleccións do 9-M volve-
ron contar con até 18 sufra-
xios de persoas falecidas, se-
gundo membros do BNG
que presenciaron o reconto
dos votos procedentes do
Censo Electoral de Residen-
tes. Só na provincia de Lugo
se recibiron media ducia de
votos que, como o de Darío
Fernández, chegaron do
alén. Malia finar o 15 de
agosto do 1990, Darío votou
un ano máis dende Arxen-
tina. Alguén votou por el e
deixou constancia da súa
morte na papeleta, pero Da-
río non foi o único morto
que votou. Os falecidos tro-
caron a papeleta do voto
polo seu certificado de de-
función para deixar cons-
tancia de que os mortos ta-
mén poden votar.
O deputado nacionalista
Bieito Lobeira, que apunta
ironicamente que no alén
“hai aínda un importante
grao de participación”, de-
nunciou que as catro cir-
cunscricións recibiron votos
de persoas finadas, “algo que
se vén repetindo continua-
mente sen que se faga nada”. 

MENSAXES DOS MORTOS. Lobeira
revela casos nos que os su-
postos falecidos deixaron
escritas mensaxes adxuntas
á papeleta. Un dos finados
que exercen o seu dereito ao
voto emitiu xunto ao sobre
unha petición na que recla-

Os votos
do alén

’’Un dos finados que
exerceron o seu dereito
ao voto emitiu xunto co
sobre unha petición na
que reclamaba un posto
de traballo para un fillo”

Xunto aos sobres das papeletas chegaron
certificados de defunción de persoas
que faleceran hai máis de 17 anos

ESCRUTINIO DO VOTO DO CERA 2008

Elaboración propia.
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INDEPENDENCIA
EN CATALUNYA?
’’

Ferran Pujol
Xestor empresarial

As eleccións xerais demos-
traron que o pobo catalán

votou en clave española. Non
influíu o bipartidismo, que
sempre existiu. O realmente
novo foi que as dúas forzas na-
cionalistas non falaron de Ca-
talunya prioritariamente. Es-
querra gabouse toda a campa-
ña de facer catalanista o PSC e
sucursalista a CIU; en troques,
o seu eslogan eran moi inde-
pendista: o gran problema do
nacionalismo catalán, a falta
de credibilidade. Cando al-
guén que di branco de socato
cambia de rumbo e pasa a dicir
negro, polo xeral a xente do co-
mún deixa de crer nel e confía
máis en quen sempre dixo ne-
gro ou polo menos gris.
Tamén se constatou o 9-M
que á esquerda do PSOE non
hai vida. Os socialistas son
quen de aglutinar moitas co-
rrentes sen perder a súa iden-
tidade en Catalunya.
Ningún partido catalán con-
seguiu facer críbel un discurso
en campaña capaz de facer
prioritario o desexo de saír do
Estado español, goberne o PP
ou o PSOE. 
Non ten sentido que unha so-
ciedade que ten un 20 por cen-
to de independentistas reco-
ñecidos e moitos máis con sen-
timento catalanista prioritario
se afane en aprobar un Estatu-
tiño pola bobada de non poder
votar o mesmo que o PP ou vo-
tar polos que nos enganaron a
conta de que viña o PP. A inde-
pendencia require valentía.
Non se pode chegar á indepen-
dencia cunha ideoloxía mono-
lítica. Os cidadáns son suxei-
tos, non requiren adxectivos
que só crean exclusión. Se os
independentistas poden xes-
tionar Catalunya teñen que
aplicar receitas máis concretas
coa finalidade de xerar benes-
tar pero sobre todo avanzar no
concepto nacional.�

ELECCIÓNS XERAIS

’’Os socialistas son quen 
de aglutinar moitas correntes
sen perder a súa identidade
en Catalunya”

ccoonnffuussiióónn  ddee  mmeennssaaxxeess??
Emitindo a mensaxe que deci-
dan esas forzas. Non hai moitos
meses que [Jon] Imaz estaba a
dar mensaxes novas en tribu-
nas públicas non habituais. O

electorado non entende que
acontecía e que fixo que renun-
ciase. Tamén lle pasa a Ibarret-
xe, que presenta un plano so-
beranista aceptado polo Parla-
mento e que unha parte do
PNV parece que non desexa.
EE  qquuee  aaccoonntteecceerráá  ccoo  rreeffeerreennddoo
qquuee  aannuunncciioouu  IIbbaarrrreettxxee??
As análises da prensa de Madrid
falan dun castigo ao soberanis-
mo. Iso está por ver, pero o que
parece claro é que o PNV emite
mensaxes confusas. Se fose o
PSOE e estivese tan convencido
de que Ibarretxe se vai levar un

pau, permitiría ese referendo.
SSee  ccaaddrraa  oo  pprroobblleemmaa  éé  qquuee,,  uunn--
hhaa  vveezz  cceelleebbrraaddoo  uunn  rreeffeerreennddoo,,
eessee  ttiippoo  ddee  ccoonnssuullttaa  ccoonnvvéérrtteessee
nnuunnhhaa  vvííaa  lleexxííttiimmaa..
É que non importa tanto o resul-
tado como que se recoñeza o de-
reito dos vascos a decidiren o seu
futuro. Aínda que non teño da-
tos que me avalen, sospeito que
a maioría dos vascos queren que
se lles recoñeza ese dereito.
EE  ccoommoo  vvee  aa  rreellaacciióónn  eennttrree  oo
PPNNVV  ee  EEAA??
Se me pregunta se EA ten razón
de existir, dígolle que non. Non
hai grandes diferenzas ideolóxi-
cas e comparte a mesma base
social que o PNV, como tamén a
comparte co PNV parte de es-
querda independentista. Había
que ver as cousas nun mapa so-
cial normal, o que implica a de-
saparición de ETA. Pero aquí hai
outra cuestión. Imos chegar aos
mil presos, están no cárcere non
só Otegi, senón tamén directo-
res de periódicos. Milleiros de
persoas non puideron votar a
forza política que consideran
que a representa. As atrocidades
xurídicas que se cometeron fo-
ron brutais; o poder xudicial su-
peditouse ao executivo e iso co-
rrompe a democracia de arriba a
abaixo. En principio, a xente ten-
dería a solidarizarse con esas
persoas vítimas desa persecu-
ción, ás que se lles nega o voto,
pero enfronte está a ETA e, nese
marco, xa non son tantos os que
están dispostos a denunciar os
excesos do Estado.�

H. Vixande
Cunha traxectoria que inclúe ser
director do diario Egin,subdirec-
tor de Deiae director de Radio
Euskadi,o xornalista e ex profe-
sor universitario, José Féliz Azur-
mendi, na actualidade é director
de difusión internacional da tele-
visión pública vasca. Nesta entre-
vista analiza os resultados electo-
rais no País Vasco e Navarra.
SSoorrpprreennddéérroonnoo  ooss  rreessuullttaaddooss??
Non. As enquisas anunciaban
unha vitoria de Zapatero e que o
PP non ía perder votos porque a
súa oposición tivo como obxecti-
vo fixar o voto. A sorpresa é que
foron os sufraxios vascos e cata-
láns, e tamén galegos, os que lle
fixeron gañar as eleccións aos so-
cialistas, cando hai catro anos foi
o voto de esquerdas e o absten-
cionista quen lle deu a vitoria. Na
Comunidade foral de Navarra foi
unha gran sorpresa que o electo-
rado non castigase o PSN-PSOE
senón que lle mellorase os resul-
tados. Na Comunidade autóno-
ma vasca, o descenso do PNV era
previsíbel, pero non perdendo
tantos votos. A sorpresa é que a
cidadanía primase o PSV.
SSee  ccaaddrraa  oo  vvoottoo  nnoonn  eessttáá  ttaann  ffii--
xxaaddoo..
As xerais son distintas das auto-
nómicas e das municipais por-
que se priman os partidos esta-
tais, aínda que non coa mesma
intensidade que agora. A onda
polarizadora fixo que fose unha
elección entre Zapatero e Raxoi,
nin sequera entre PSOE e PP.
Nese contexto, ao electorado
non lle emociona ter que mobi-
lizarse para darlle ao PNV sete
deputados en lugar de seis. Ade-
mais, hai un problema de con-
fusión nas mensaxes, dúas
mensaxes diferentes tanto no
PNV como no caso de Eusko Al-
kartasuna. A xente percibe dous
PNVs e dúas EAs.
CCoommoo  tteeññeenn  qquuee  eelliimmiinnaarr  eessaa

José Félix Azurmendi
‘O PNV confunde
porque ten dúas mensaxes’

’’Se o PSOE está tan convencido
do resultado do referendo
vasco, por que
non permite que se celebre?’

Coche bomba da ETA.
A ETA atentou en Calahorra (La

Rioja) o venres, 21 de marzo con

70 kilos de explosivos colocados

nun coche bomba. A banda

avisou dúas horas antes da

explosión da localización do

vehículo pero aínda así houbo un

ferido. O ministro do Interior en

funcións, Alfredo Pérez

Rubalcaba, vaticinou un “período

longo de violencia” e alertou da

posibilidade dun atentado de

gravidade coincidindo coas datas

da investidura do novo

presidente do goberno central.�R
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H. Vixande
O catedrático de Opinión Pú-
blica na Facultade de Ciencias
da Información da Universi-
dade Complutense de Ma-
drid, Fermín Bouza, afirma
nesta entrevista que “a vitoria
do PP sería tanto como pre-
miar a súa conduta excesiva
durante catro anos”.
CCoommoo  vvee  ooss  rreessuullttaaddooss  eelleeccttoo--
rraaiiss??
Dentro da previsión das enqui-
sas. O PSOE e o PP conservan
unha distancia parecida á que
se deu en 2004. Tamén houbo
unha concentración do voto
que persoalmente agardaba. A
única incógnita era a participa-
ción que se ía dar. A absten-
ción sempre é unha incógnita
porque afecta aos resultados.
O mesmo resultado, con dis-
tinta participación, pode im-
plicar un reparto de escanos
diferente. De todos os xeitos,
ao final confirmouse o que di-
cían as enquisas e os socialistas
gañaron as eleccións.
NNoonn  ccaabbííaa  aa  vviittoorriiaa  ddoo  PPPP??
Este é un resultado normal,
non podía ser doutro xeito
porque o tipo de oposición
que fixo o PP foi excesivamen-
te dura. Un tipo de oposición
non para gañar, senón para
desgastar o goberno. Desgas-
tou algo, pero o PSOE continúa
no goberno. Outra cousa sería
tanto como premiar unha con-
duta excesiva.
CCoonn  ttooddoo,,  ppaarreeccee  qquuee  aaggoorraa  oo
PPPP  éé  mmááiiss  mmooddeerraaddoo..
Non é o momento de coñecer
a estratexia que poida trazar.
Todo depende do tipo de xente
que dirixa o partido. De seguir
como até agora, co contorno
de Aznar e as FAES [a Funda-
ción de Análise e Estudos So-
ciais que preside Aznar], será
igual. Tamén pode haber unha
dirección máis centrada, co-
mo sinalan algunhas persoas.
Non obstante, é cedo para dici-
lo, non temos pistas do que en
realidade poda pasar.
CCoommoo  ssee  pprreesseennttaa  aa  lleexxiissllaattuurraa,,
qquuee  ddiiffeerreennzzaass  tteerráá  ccooaa  aanntteerriioorr??
A cuestión da desaceleración

económica será importante.
Non se vai medrar como até o
de agora, haberá problemas
coa inflación e o descenso de
crecemento complicará a crea-
ción de emprego. Ese será o pa-
norama vixente durante un
ano, que é o tempo que se es-
pera que dure esta recesión.
Despois, Zapatero tratará de
crear emprego, sobre todo pa-
ra a muller, e realizará un tra-
ballo na liña socialdemócrata.
EEnnttóónn,,  qquuee  sseerráá  ddaa  aammpplliiaacciióónn
ddooss  ddeerreeiittooss  cciivvííss??
As leis cívicas están case todas
aprobadas. Falta poñer algun-

has en marcha porque non
deu tempo ou polo boicot que
impuxeron algúns sectores ou
territorios. De todos os xeitos,
penso que é o momento das
políticas sociais, da vivenda,
que pode compensar a crise da
construción. Será unha lexisla-
tura máis social.
PPoorr  úúllttiimmoo,,  ppeennssaa  qquuee  aa  tteerrrriittoo--
rriiaalliiddaaddee  eessttaarráá  nnaa  aaxxeennddaa??
De todos os problemas cos
que se enfrontaba o PSOE, cos
resultados conseguidos, pen-
so que este é o máis sinxelo. O
PSOE gañou precisamente
naqueles territorios nos que
atopaba atrancos. Esa vitoria
daralle máis marxe de mano-
bra e as forzas locais serán
máis proclives a pactar. O
PNV parece que ten boa dis-
posición para negociar e en
Catalunya tampouco se albis-
can dificultades. A cuestión
territorial parece que é o que
está máis normalizado.�

ANOSATERRA
27 DE MARZO - 2 DE ABRIL DE 2008

Fermín Bouza
‘Será unha lexislatura
de política social, non de
ampliación de dereitos civís’

ELECCIÓNS XERAIS

’’A cuestión territorial parece
que é o que está máis
normalizado”
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27 DE MARZO - 2 DE ABRIL DE 2008 Os labregos arxentinos protestan pola suba de taxas de exportación.

Os agricultores maniféstanse e convocan folgas desde o 13 de marzo, en

protesta polo aumento dos impostos de exportación para produtos como a

carne ou a soia. O goberno de Cristina Fernández considera necesario gravar

a venda de produtos básicos no mercado exterior ante a escaseza de reser-

vas para o consumo interno. Os produtores afirman que a situación é tem-

poral por causa da alta demanda, sobre todo de soia, nos EE UU. �R
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Hakob Symonian
[Ereván, Armenia] 

Colaborador  do IGADI (www.igadi.org).

Como era de esperar, o actual
primeiro ministro de Armenia,
Serge Sarkisian, gañou as elec-
cións presidenciais do 19 de fe-
breiro. Nos días previos predicí-
ase unha vitoria rotunda na pri-
meira volta segundo os resulta-
dos das enquisas e a propagan-
da oficialista. Tratábase só de
confirmar os prognósticos. 
Centos de observadores da
Asemblea Parlamentaria do
Consello de Europa, a Organi-
zación para a Seguridade e a
Cooperación en Europa (OS-
CE) e a Comunidade de Esta-
dos Independentes, vixiaron a
limpeza do proceso, baixo
sospeita tras as numerosas
irregularidades de comicios
anteriores. 
A Xunta Electoral Central ou-
torgoulle a Sarkisian case o 53
por cento dos votos emitidos,
fronte ao 21,5 por cento de Le-
von Ter-Petrosian, primeiro
presidente da Armenia post-
soviética. Este ultimo emitiu
unha declaración na que re-
xeitaba o resultado denun-
ciando unha fraude masiva
que incluía a compra de votos,
ameazas, subornos, inclusión
de persoas ficticias no censo,
intimidación aos electores e
mazos de papeletas deposita-
das nas urnas. Tras os comi-
cios, as forzas da oposición fa-
vorábeis a Ter-Petrosian botá-
ronse á rúa para protestaren
polo que consideraron un
roubo da presidencia por par-
te das actuais autoridades,
que fixeron valer o seu triunfo
con todo o peso do sistema es-
tatal. A consecuencia dos inci-
dentes, oito persoas morreron
e 33 policías resultaron feri-

dos. O goberno decretou o es-
tado de excepción, vixente até
o 20 de marzo, e mobilizou o
Exército.
Os observadores detectaron
moitas destas irregularidades,
pero chegaron á conclusión

de que non afectaron ao real-
mente importante, cualifican-
do a elección de xusta e demo-
crática: Sarkisian non gañou
limpamente, pero gañou. A vi-
cepresidenta da OSCE e xefa
da misión, Anne-Marie Lizin,
dixo nunha rolda de prensa
que Armenia debía “perfec-
cionar” o seu código electoral
e fomentar a confianza da po-
boación nos procesos electo-
rais. Pola súa banda, Jesús Ló-
pez-Medel, presidente da Co-
misión de Democracia e De-
reitos Humanos da Asemblea
Parlamentaria da OSCE, ob-
servador electoral nos comi-
cios, denunciou irregularida-
des, considerando que se pro-
ducira un "retroceso demo-
crático" en Armenia polo trato
de favor dispensado ao candi-
dato oficialista, relegando a
oposición real á marxinalida-
de, sen case acceso á televi-
sión e aos principais medios
informativos. 
Os partidarios de Petrosian e
doutros candidatos presiden-
ciais tamén denunciaron irre-
gularidades masivas pero non

houbo ningunha declaración
conxunta a propósito das vio-
lacións, falsificacións e amea-
zas a grande escala. 
As cifras publicadas apenas
traducen a elección real dos
cidadáns. Pero incluso os da-
tos oficiais permiten refle-
xións. En primeiro lugar, aos
primeiros catro candidatos. As
autoridades basearon a súa
campaña na tese de que o pri-
meiro presidente do país, Ter-
Petrosian, non era o principal
candidato da oposición, esti-
mación confirmada polos re-
sultados das enquisas, segun-
do as cales, este figuraba entre
os menos valorados. Pero as
empresas demoscópicas e os
sociólogos fallaron nos seus
prognósticos.
As autoridades deben aceptar
que en Armenia hai unha forte
oposición que lidera o Move-
mento Nacional Armenio e
Ter-Petrosian, aínda que non
sexa do seu agrado. A rivalida-
de entre Sarkisian e Petrosian
decidirá o rumbo dun país
que é peza esencial na gran
política da rexión. �

X.L. Franco Grande

Unha das teimas de Nico-
las Sarkozy é a Unión

Mediterránea, ou sexa, crear
unha unión para reagrupar os
países da ribeira do Mare
Nostrum. Unha idea que, ao
parecer, provén do seu conse-
lleiro Henri Guaino, pero que
el se apropiou e á que recorre,
conforme din os mal pensa-
dos, cando ten un problema
que quere que os franceses
esquezan.
A  Angela Merkel non lle atrae a
idea por varias razóns, entre
elas, porque esta pensa que a
Europa do Norte quedaría mi-
rando para o Leste e a do Sur
para o Magreb, co que se mina-
ría a cohesión europea. E por-
que Alemaña, principal contri-
buínte para o orzamento euro-
peo, non quere financiar o pro-
xecto de Sarkozy.
Merkel conseguiu que este
plan quedase en pouco máis
que en manter os 27 unha boa
veciñanza cos ribeiráns medi-
terráneos. ¿De que Unión Me-
diterránea se pode falar cando
nin sequera se tomou en consi-
deración o rol que nela podería
xogar o conflito de Palestina e
Israel ou os países totalitarios
dunha beira fronte aos demo-
cráticos da outra?
É dubidoso que poida crer Sar-
kozy nese seu proxecto, e se-
mella máis racional pensar que
lle vén moi ben sacalo de lonxe
en lonxe aos medios para me-
llor distraer os franceses do seu
obsesivo “pouvoir d’achat” e
tantos outros problemas que
realmente viven como tales.
Pero, caso curioso, a moitos
franceses empeza a gustarlles
–na prensa francesa xa apare-
ceu máis dun artigo defendén-
doa– a idea dunha concentra-
ción franco alemá para promo-
ver un proxecto europeo. O du-
bidoso é, por riba de todo, se tal
cousa pode ter a consideración
de proxecto europeo.�

LATEXOS

DESCUBRIR O
MEDITERRÁNEO

’’

De que Unión se 
pode falar cando
nin sequera
se tomou en
consideración
o rol  do conflito de
Palestina e Israel
nela?”

’’

’’Os observadores detectaron
moitas irregularidades pero
chegaron á conclusión de que
non afectaron ao realmente
importante”

’’Ass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeebbeenn
aceptar que en Armenia hai
unha forte oposición liderada
por Ter-Petrosian, aínda que
non sexa do seu agrado”

Armenia estrea goberno entre conflitos
A oposición denunciou
irregularidades nos
comicios do mes
pasado, tras os cales
morreron oito persoas

Muller discutindo coa policía durante os disturbios tras as eleccións en Armenia, o sábado 1 de marzo.                       REUTERS

Protestas dos agricultores

arxentinos nunha estrada na cidade

de Nove de Julio.
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Laudelino Pellitero 
Un billón de dólares. Este é
prezo actualizado da Guerra
do Iraq para os EE UU.
Engadindo os 4.000 compatrio-
tas mortos no conflito, outros
70.000 soldados feridos de consi-
deración, máis os 530.000 efecti-
vos que precisaron consulta mé-
dica, podemos atopar as causas
que explican a difícil dixestión
que se lle diagnostica á primeira
potencia mundial no aniversario
do primeiro lustro da guerra.
Hai cinco anos, nin nas peores
previsións do Pentágono, au-
guraban cinco anos de guerra,
nin uns custos directos de
500.000 millóns de dólares, co-
mo os xa consumidos para
mobilizar 1.600.000 soldados.
Tampouco se tiñan en consi-
deración as avultadas nóminas
para aqueles efectivos que tive-
ron que deixar a fronte con al-

gún tipo de invalidez. Cada
ano o goberno federal ten que
desembolsar 12.000 millóns de
dólares para pagar as pensións
dos veteranos da Guerra do
Vietnam. Os cálculos máis re-
centes, publicados no informe
de Política Exterior, a media-
dos de marzo, estiman que

aínda no caso máis favorábel
de que as tropas estadouni-
denses se retirasen no 2009,
deberíanse seguir pagando
pensións até ben entrada a se-

gunda metade do século XXI,
por  un importe  doutros
500.000 millóns. 
De seguro que tampouco esta-
ba nas previsións que o ciclo

económico virtuoso co que
convivimos as economías de
mercado ía rematar antes da
retirada das tropas. Existen dú-
bidas razoábeis para colocar
no ‘debe’ da guerra do Iraq a
actual desaceleración da eco-
nomía mundial, que nos EE
UU, xa ten rostro de recesión.
Probabelmente a avaricia e vo-
racidade dos mercados finan-
ceiros acabarían por rebentar,
de seu. Pero o déficit público
que a guerra achegou, acelerou
o ritmo da crise.�

Afganistán, máis perigoso que o Irak.  A situación en Afganistán é

moito máis inestábel que no Irak, segundo un estudo do grupo de docu-

mentación británico Jane. A gran presenza militar estadounidense redu-

ciu a violencia no país mentres que o desgoberno e os ataques das mili-

cias talibás converten o territorio afgán no terceiro máis duro do mundo,

só detrás de Palestina e Somalia. O Irak ocupa o lugar 22º. Actualmente

hai perto de mil soldados españois en Afganistán.� R
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A Guerra do Irak xa custou un billón de dólares

’’Os cálculos máis optimistas
indican que os EE UU
pagarán medio billón
de dólares en pensións
a veteranos do Irak”

’’Entre o 2001 e o 2003, altos
cargos do Goberno Bush
dixeron perto de mil
mentiras graves sobre o
réxime de Sadam Husein”

Manifestantes portando placas cos nomes dos iraquís e estadounidenses mortos no Irak nunha protesta en Washington, este 19 de marzo pasado.                                                                             JOSHUA ROBERTS / REUTERS

O petróleo sobe e
o Pentágono controla
os arrabaldos da China

Si que atinaron, de pleno, os
norteamericanos no salto es-
pectacular do valor estratéxico
do combustíbeis fósiles, na im-
portancia de posicionarse xeo-
políticamente nas áreas extrac-
tivas e na decisiva presenza nos
arrabaldos das imparábeis po-

tencias asiáticas emerxentes.
A partida que o presidente
Bush tiña reservada no seu or-
zamento para acadar estes tres
obxectivos estratéxicos eran
50.000 millóns de dólares. O
prezo intanxíbel, que pagou
coa perda de creto internacio-
nal, polos 953 falsos testemu-
ños feitos polos oito altos car-
gos da Administración, incal-
culábel. Na investigación de

Public Integrity na que se ana-
lizan as súas declaracións en-
tre o 11-S do 2001 e a mesma
data do 2003, atribúense a Ge-
orge Bush 260 mentiras com-
probadas, a Colin Powell 254, a
Donald Rumsfeld 109, a Paul
Wolfowitz 85... Falsos vídeos,
fotografías por satélite, confi-
dentes, desertores... avalaban
afirmacións de laboratorios
móbiles, armas de destrución

masiva biolóxicas e nucleares.
Quen peor balance ten son os
17.000 iraquís que oficialmente
perderon a vida, as 600.000 víti-
mas reais estimadas, o millón
de feridos, os dous millóns de
refuxiados internos e os outros
dous cara ao exterior.
Sobreprezo arrepiante que non
compensa, nin de lonxe, poder
vivir nun mundo máis multipo-
lar e menos unilateral.�

Os acertos xeopolíticos de Bush

En cinco anos morreron 4.000 soldados
estadounidenses e acelerouse
a crise económica norteamericana

Soldados estadounidenses

observan os cadáveres duns

soldados talibáns en Afganistán.G
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TRIBUNA �Ana Miranda.

Voceira do BNG-Galeuscat no Parlamento Europeo.

A Paz Noya, loitadora e activista

vital, que faleceu en Paris
no inicio da primavera 

Pertenzo a unha xeración de
mulleres de menos de 40 anos,
con máis oportunidades que
as súas nais, e cunha cualifica-
ción idéntica ou superior á
masculina, que tropezan cun-
ha barreira invisíbel para acce-
der a postos de responsabili-
dade, e que, a igual formación,
atopan sutiles valados que im-
piden pasar as fronteiras dos
lugares de decisión de poder.
No mundo empresarial, so-
cial, educativo, social, e tamén
no político. O sistema legal
que aconsella presenza pro-
porcional, paridade e cuotas,
ten que ser ademais acompa-
ñado dun voluntarismo de
perda de medos e de prexui-
zos acomodados e intencio-
nados. Non é tanto o feito de
ocupar as esferas do poder, se-
nón de ter o dereito de accce-
der a elas en igualdade. O sis-
tema debe garantilo, para que
un día, pola súa valía, poida-
mos, como en Irlanda, ter un-
ha Presidenta do Goberno ou
dun clube de fútbol, ou que
máis sindicatos, xornais, esco-
las, empresas sexan dirixidos
por mulleres. 
Dende o prisma político inter-
nacional, aplicado á política

galega, estamos as mulleres
en porcentaxes inferiores ou
superiores de representativi-
dade ao resto do mundo?
A Convención das Nacións
Unidas sobre a eliminación
de todas as formas de discri-
minación contra a muller
(CEDAW) de 1979, recolle que
os países asinantes eliminen
as formas de discriminación
contra as mulleres na vida po-
lítica e pública. E escasísima a
representación de mulleres
en política, tanto en Europa,
como no resto do mundo. As
cifras son elocuentes: dos 191
Estados Membros da ONU, só
hai 7 Xefas de Estado e 8 Xefas
de Goberno. No eido parla-
mentar, de arredor de 44.000
parlamentarios-as en todo o
mundo, só 7195 son mulleres,
o 16,4%. Destacan os países
escandinavos co 40%, segui-
dos dos países norte e suda-
mericanos, co 19,6%, e Euro-
pa co 16,9%, seguidos de Afri-
ca Subsariana e Asia, cunha
porcentaxe equivalente á eu-
ropea, Oceanía cun 12% e na
fin, os países árabes, nos que
só hai un 8,3% de deputadas.
A porcentaxe media da Unión
Europea non chega ao 24%,
polo que tampouco estaría no
estándar  “aceitábel” para que
as mulleres teñamos influen-
cia decisoria e significativa so-

bre as decisións políticas.
No Parlamento Europeo, dun
total de 785 parlamentares, só
hai 237 mulleres, un 30%. Chi-
pre ou Malta nen sequera te-
ñen unha soa eurodeputada.
O grupo que máis se aproxima
á paridade, é ALE-Os Verdes,
ao que pertenceu o BNG na le-
xislatura 1999-2004, con 20
eurodeputadas e 22 eurode-
putados e unha copresidenta.
Curiosidades como que na
Comisión de Seguridade e De-
fensada Eurocámara, só haxa
un 15% de mulleres e na Co-
misión de Dereitos da Muller e
Igualdade de Xénero,esta por-
centaxe acade o 91%. Das 24
comisións parlamentares,
permanentes e temporarias,
só 6 son presididas por mulle-
res. Do conxunto dos tres MPE
con residencia en Galiza, só
unha é muller. 

A Comisión Europea, recoñe-
ce que malia os progresos das
mudanzas lexislativas en fa-
vor da paridade en diversos
Estados, as europeas non es-
tamos non altos postos deci-
sorios en política ou no mun-
do económico e estamos sub-
rrespresentadas nas esferas
do poder. Os Parlamentos es-
tatais, só contan cun 24% de
parlamentarias, frente a un
16% de hai unha década, e só
un 24% de Ministras. Os Con-
sellos de Administración da
maioría das empresas están
tinxidos de masculinidade,
cun 90% de membros homes.
As mulleres representan en
Europa o 44% do conxunto de
traballadores-as, máis só un
32% como directivas ou altos
cadros técnicos. En cifras sala-
riais, as europeas gañan un
15% menos que os europeos.
Esta discriminación aféctalles
máis ás mozas e varía de país a
país: Grecia e Chipre, cunha
diferencia dun 25%, Bélxica
cun 7% e Malta cun 4%.
As organizacións políticas de-
ben garantir a presenza da pa-
ridade. No Parlamento galego,
só hai 26 parlamentarias de 75
—o BNG con 5 de 13, co
38,46%— Malia o número de
Conselleiras, presidenta e vi-
cepresidenta da cámara, hai
un abismo diferencial de polí-

ticas en postos decisorios de
cabeza en relación cos segun-
dos niveis decisorios. O caso
das eleccións municipais é
claro: de 945 candidaturas,
102 mulleres encabezaban,
unha de cada dez: o BNG con
46 candidatas, 29 do PP e 27 do
Psdg e 315 Concellos goberna-
dos por 25 alcaldesas, 8% do
total total. Estas cifras contras-
tan co número de concelleiras
que chega ao 30%. Os resulta-
dos das eleccións xerais ao
Parlamento español, tamén
son desalentadores no Sena-
do e no Congreso (124 deputa-
das, unha menos que na pasa-
da lexislatura).
A palabra política é femenina,
mais cómpre feminizala máis,
e por iso debemos pedir pu-
blicamente paridade e igual-
dade real, na vida, no acceso
ao traballo, nas condicións sa-
lariais, e no acceso aos postos
de decisión. Ogallá que a mi-
ña filla de catro anos, e cal-
quera outra filla, afirmen en
2038: “Pertenzo a unha xera-
ción de mulleres de menos de
40 anos, que tiveron moitas
máis oportunidades que as
súas nais, que cobran iguais
salarios, e que xa non trope-
zan cunha barreira invisíbel
para acceder a postos de res-
ponsabilidade con idéntica
formación”.�

’’Nos países escandinavos
a porcentaxe de deputadas
é do 40%, pero na Unión
Europea non chega ao 24”

MULLERES DECISIVAS REALMENTE?

Na primeira fila [de esquerda a dereita], Margot Wallstrom, da Comisión Europea (CE), Suzanne Mubarak, primeira dama de Exipto, Vaira Vike-Freiberga, ex presidenta de Letonia,  Tarja Halonen, ex presidenta de

Finlandia, Benita Ferrero-Waldner, da CE, Iulia Timoshenko, primeira ministra de Ucraína, Nino Burjanadze, política xeorxiana e  Asha-Rose Migiro, da ONU.                                                                                                     THIERRY ROGE / REUTERS
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Xurxo González
O pasado 18 de marzo iniciouse
o prazo de presentación de soli-
citudes de autorización de par-
ques eólicos. O Diario Oficial de
Galicia publicou nesa data a
orde na que se determina o ob-
xectivo de potencia eólica má-
xima (2.325 megavatios) para o
período 2008-2012. As empre-
sas ou grupos interesados en fa-
cerse cunha parte do negocio
eólico en Galiza disporán dos
próximos tres meses para ache-
gar os seus anteproxectos. 
Nas últimas semanas os move-
mentos para situarse na grella
de saída desta carreira foron pa-
tentes e as posíbeis alianzas fo-
ron evolucionando até datas
moi recentes. As máis sonadas
están a ser protagonizadas polo
capital galego. Construtoras,
navieiras e compañías alimen-
tarias concorrerán ben en con-
xunto, ben por separado, ao
concurso lanzado pola Conse-
llaría de Innovación  e Industria. 

JOVE, REY, TOJEIRO.Algúns dos em-
presarios máis recoñecidos da
Comunidade apostan pola ener-
xía eólica. Manuel Jove, que está
acaparando moita atención po-
los diversos destinos que lle dá á
súa fortuna (que se cifra en torno
aos 3.000 millón de euros), creou
Gaelsa, na que involucrou como
socios a outros empresarios da
órbita da Coruña como José Ma-
nuel Cortizo, Epifanio Campo e
Manuel Añón. Este grupo anun-
ciou a intención de abrir unha fá-
brica que produciría o 85% dos
compoñentes dos aeroxerado-
res, e que abastecería o mercado
galego ademais de exportar a Eu-
ropa, África e América.
A construtora San José, que di-
rixe Jacinto Rey, competirá en
solitario no concurso eólico. Hai
algúns meses algúns medios da-
ban por seguro que o faría aso-
ciada con Coren e coa constru-
tora ourensá Copasa. Final-
mente, a empresa pontevedresa
non terá compañeiros de viaxe e
incluirá na saída a bolsa a nova
división San José Energía. 

Manuel Gómez Franqueira
(Coren) e José Luís Suárez (Co-
pasa) aliáronse finalmente con
Roberto Tojeiro Díaz, presi-
dente de Gadisa e impulsor de
Reganosa. A empresa resul-
tante, Andavia Renovables SA,
aspira a conseguir 1.250 mega-
vatios na nova adxudicación.
Outros actores galegos intere-
sados no reparto eólico que terá
lugar a comezos de 2009 son
Amancio Ortega e Rosalía Mera
(Inditex), Cupa Pizarras, Anto-
nio Vidal (Vidal Armadores) e
José Alberto Barreras, copropie-
tario do estaleiro Vulcano e pre-
sidente da construtora de orixe
canario Montebalito, que conta
cunha división dedicada ás
enerxías renovábeis.

OPOSICIÓN DAS MULTINACIONAIS.Os
empresarios galegos citados te-
rán que competir coas multina-
cionais que dominan actual-
mente o sector en Galicia. O 90%
da potencia instalada actual-
mente no país está xestionada
polos socios da Asociación Eó-
lica de Galiza (EGA, nas siglas en
inglés). Entre os seus socios cón-
tanse empresas punteiras no
sector como Acciona, Endesa,
Unión Fenosa, Grupo Elecnor,
Iberdrola, Vestas ou Gamesa. 
O novo decreto inclúe dúas dis-
posicións que desataron a opo-
sición destas empresas. Por
unha parte, o decreto outórgalle
prioridade aos proxectos que in-
clúan no seu accionariado á Ad-
ministración Autonómica ou
outras entidades públicas, como
os concellos. Por outra, concé-
delle á Consellaría a potestade
para notificar a caducidade das
concesións estabelecidas baixo
o anterior decreto que regulaba
o sector, e que data de 2001.
Endesa e a multinacional xapo-
nesa Eurus (que posúe a metade
das accións de Norvento, unha
das promotoras eólicas con par-
ques en funcionamento en Ga-
liza) optaron pola vía xudicial
para evitar que lles sexan revoca-
das as súas concesións. A Conse-
llaría que dirixe Fernando

Blanco ten outra fronte aberta
en forma de catro recursos con-
tencioso-administrativos contra
a totalidade do decreto, que fo-

ron presentados por Endesa,
Enerfin (participada polo Grupo
Elecnor e Caixanova), Gamesa e
Adelanta Corporación (a antiga
HGP dos empresarios ouren-
sáns Ramón Váquez Conde e
Antonio Vázquez Fernández).
Fontes da Consellaría afirman
que estes procesos non entorpe-
cerán o proceso de adxudica-
ción da nova potencia, que se-
guirá o seu curso normal.�

Manuel Jove, Jacinto Rey e Roberto Tojeiro
poxarán no concurso da Xunta para
adxudicar as novas concesións

O capital galego aposta pola eólica 

Reganosa duplicará a produción. A central situada na ría de Ferrol co-

mezou o proceso de licitación para xerar 825.000 metros cúbicos de gas

á hora, cando actualmente se limita a 413.000. As obras, previstas no bo-

rrador da planificación enerxética do Ministerio de Industria para o perí-

odo 2007-2016, custarán en torno a 16 millóns de euros e a empresa

prevé que estean rematadas en 2013.� O
T

T
O

O vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana, afirmou na
presentación da orde que fixa
a potencia máxima para o pe-
ríodo 2008-2012 (6.500 mega-
vatios instalados en total) que
“a nova política eólica pro-
movida por este Goberno
permitirá, por un lado, dar
cumprimento ás recomen-

dacións europeas e interna-
cionais en materia enerxética
e, por outra banda, vainos
permitir mirar polo noso”. A
responsabilidade social do
modelo de explotación desta
enerxía, no que Galiza é unha
potencia mundial polas ca-
racterísticas da súa xeografía
e climatoloxía, é o cerne fun-

damental do discurso da
Xunta ao respecto. Aínda así,
diversas organizacións so-
ciais (veciños e ecoloxistas)
xulgan que o decreto non
protexe suficientemente o
medio natural e os dereitos
dos propietarios dos terreos
sobre os que se asentan os
parques. �

Control sobre un gran potencial

Alto de Paxareiras –por riba de Carnota– con Fisterra ao fondo.                                                                                                                X. TABOADA

’’Outros actores galegos
interesados no novo reparto
eólico son Amancio Ortega e
Rosalía Mera (Inditex), Cupa
Pizarras, Antonio Vidal (Vidal
Armadores) e José Alberto
Barreras”

’’Na actualidade, case o 90%
da potencia está controlada
por grupos foráneos”
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ECONOMÍA.20. 300 millóns de chineses son potenciais estudantes, visitantes ou inves-

tidores en España. Pablo Bravo Lozano, embaixador da misión especial

“Ano de España en China”, destacou o pasado luns día 24 en Lugo o esforzo

da Administración estatal para darse a coñecer entre a clase media do xi-

gante asiático. Segundo Bravo, o empresariado chinés interesouse pola tec-

noloxía española relacionada coas enerxías alternativas. �

vendas de vivenda nova caeron
un 70%. Quen dixo que a vi-
venda nunca baixaba de prezo?
A cousa non fixo máis que em-
pezar. O máis incríbel en todo
isto é a falta de memoria econó-
mica pois o noso país viviu unha
situación similar á actual a prin-
cipios dos anos noventa. 
Que facer agora?  O certo é que
agora a solución é complexa
pois o dano xa está feito. Aque-
las empresas que queiran ir
aguantando o pago das débe-
das contraídas cos bancos de-
berán adoptar diferentes me-
didas que sen dúbida deberán
pasar polas desgraciadas e ine-
vitábeis reducións de persoal.
Tamén deberán exporse á
venda de determinados acti-
vos, aínda que sexa perdendo
diñeiro, cara a xerar a liquidez
necesaria que lles permita “ta-
par buracos” e, para rematar,
veranse obrigadas a cambiar as
súas políticas comerciais e de
mercadotecnia sen esquecerse

Pablo Moro
Socio-Director de Solventis.

www.solventis.es

A pesar de que o Banco de Es-
paña levaba meses advertindo
do sobrequentamento do mer-
cado inmobiliario, case nin-
guén lle fixo caso. Poucos pro-
motores inmobiliarios deixa-
ron de expoñerse debido ás ad-
vertencias do banco emisor e
menos se as entidades finan-
ceiras seguían prestándolles
diñeiro con soltura e lixeireza.
Era fácil disparar con pólvora
do rei. Con todo, a mediados
de 2007 a situación cambiou
de xeito virulento co estalido
do problema das hipotecas
“subprime” en Estados Unidos
e o mercado empezou a falar
de crise inmobiliaria, bastante
tarde, ao meu xuízo, o que está
dificultando a implantación de
medidas correctoras eficientes.
Actualmente, os expertos do
sector xa recoñecen que a crise

estará presente canto menos
até o 2009 e que nese ano será
máis grave que no presente,
pois aínda gozamos de certo
impulso polas vivendas xa ini-
ciadas. Agora, recoñécese que
quizais o volume de produción
de vivendas era esaxerado e en
consecuencia imposíbel de ab-
sorber polo mercado.
As últimas cifras publicadas en
febreiro, indican que o prezo da
vivenda usada caeu da orde dun
5% de media nos últimos doce
meses e a devandita caída acon-
teceu en polo menos un 75% dos
municipios. Ademais as pre-

que quizais unha rebaixa é a
mellor estratexia de venda,
aínda que custe asumilo. Inter-
net sen dúbida conformouse
como un medio barato e efi-
ciente no que plasmar as ofer-
tas de vivendas. As promotoras
que poidan deben tamén in-
tentar mellorar o halo de em-
presas especulativas que se
creou á súa ao redor, xa que
non todas o son, e sen dúbida
apelarán á mercadotecnia di-
recta e relacional para chegar
aos seus potenciais clientes,
agora que estes escasean.
A VPO parece ser o futuro. A re-
alidade é que o mercado espa-
ñol de vivenda libre está parali-

zado desde finais do 2.007 e
moitos promotores están des-
viando o seu negocio cara á vi-
venda de protección oficial
pois así aseguran en boa me-
dida a venda e o crédito para
afrontar as promocións agora
que aos bancos lles custa tanto
prestar diñeiro. Probabel-
mente a metade das vivendas
españolas construídas en 2.008
sexan de VPO. Será esta a solu-
ción? Quen tirará agora do ca-
rro da nosa economía? Recen-
temente o presidente de riscos
do cuarto banco norteameri-
cano, o Banco Wachovia, de-
clarou que a crise inmobiliaria
naquela rexión está lonxe de
concluír. Esperemos nesta
ocasión remontar o voo máis
rápido que os americanos,
aínda que parece dificil se o
banco central europeo non
axuda baixando os tipos de
xuro e abandona a súa obse-
sión por unha inflacion sen dú-
bida importada en boa parte.�

A crise inmobiliaria
estará presente até o 2009 cando menos 

’’As pre-vendas de vivenda
nova caeron un 70%.
Quen dixo que a vivenda
nunca baixaba de prezo?”

ANOSATERRA
27 DE MARZO - 2 DE ABRIL DE 2008

’’Probabelmente a metade
das vivendas españolas
construídas en 2.008
sexan de protección oficial”

Urbanización Aires, a carón do Parque de Castrelos, en Vigo.                                                                                                                                                                                                                                                             PACO VILABARROS
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de prezos das últimas semanas,
coincide no tempo coa decisión
da Unión Europea de aumentar
un 2% a cota de todos os seus
Estados membros para a pró-
xima tempada leiteira, que co-
meza o 1 de abril. Segundo os
sindicatos, esta situación favore-
cerá os países que producen
máis do que consumen, como
Francia, pero prexudicará os
produtores de territorios no que
a situación sexa a inversa, como
España, ao provocar o descenso
dos prezos en orixe (os exceden-
tes franceses aflúen a España
cun prezo menor). 
Francisco Bello, secretario xeral
de Xóvenes Agricultores indica
que a política de cotas imposta
pola UE e a conseguinte recon-
versión do sector gandeiro, cau-
sou nos últimos anos unha pro-
dución menor que o consumo
da poboación, e o descenso nas
reservas de certos produtos
como o leite en pó e a manteiga.
Gómez Santiso sinala que “os
técnicos da UE vense un pouco
sobrepasados pola evolución de
certas variábeis económicas
que afectan ao agro. Non teñen
en conta o aumento dos prezos
de produción, xa que o obxec-
tivo declarado pola comisaria de
Agricultura (Mariann Fischer) é
baixar os prezos a niveis de xa-
neiro de 2007 (28 céntimos de
euros por litro) cando hoxe os
prezos de produción están nos
40 céntimos”.�

Xurxo González
A patronal da industria transfor-
madora achacaba hai dúas se-
manas o aumento dos prezos de
venda ao público do leite a un
aumento dos beneficios que
conseguen as grandes superfi-
cies comerciais, e non a un au-
mento da súa propia ganancia.
O responsábel dos sectores gan-
deiros do Sindicato Labrego Ga-
lego, Xabier Gómez Santiso,
opina pola contra que esta situa-
ción deriva dunha errada estra-
texia comercial das industrias,
baseada na elaboración de mar-
cas brancas, nalgúns casos por
debaixo do custe de produción,
a cambio de beneficios comer-
ciais en produtos derivados,
como a manteiga ou os iogures.
“Os gandeiros non temos que
pagar os fallos estratéxicos da in-
dustria, que busca aumentar o
seu beneficio reducindo unila-
teralmente o prezo en orixe”,
opina o dirixente do SLG.
Xavier Iglesias, secretario de Ac-
ción Sindical de Unións Agra-

rias, considera que a problemá-
tica dos gandeiros vén derivada
da falta dun tecido cooperati-
vista propio na industria trans-
formadora galega. “Existe unha
diferencia fundamental entre
España e outros países da UE
como Francia ou Dinamarca, e
é a gran forza do asociacionismo
agrario nestes últimos”. Gómez
Santiso considera que a indus-
tria de capital galego cometeu o
erro de non aumentar o valor
engadido da súa produción, e
iso pode supoñer unha eiva á
hora de competir coas empre-
sas estranxeiras.
Estas xa recollen o 80% do leite
que se produce en Galiza, se-
gundo os datos da Consellería
de Medio Rural. As únicas em-
presas transformadoras que
subsisten con capital galego son
a cooperativa Feiraco e Leite
Río, a maior empresa do sector
na Comunidade.

CRÍTICAS Á POLÍTICA DA UE.A convoca-
toria da Mesa do Leite, órgano
de negociación entre produto-
res e industria para tratar a crise

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
27 DE MARZO - 2 DE ABRIL DE 2008

Manuel Cao

O s resultados do 9-M revelan continuidades e cam-
bios moi relacionados coa estrutura política e so-

cial de cada territorio. Globalmente, obsérvase unha es-
tabilidade básica co mantemento do apoio de cada par-
tido sendo as variacións cuantitativamente escasas pero
esenciais para designar o grupo gobernante na Mon-
cloa. Hai correlación entre o partido que goberna na au-
tonomía e o que gaña as eleccións xerais o que viría a
confirmar a importancia das políticas autonómicas
para a sociedade debido ás competencias en benestar
(sanidade, educación, política social) e infraestruturas.
Un certo grao de clientelismo produciría réditos signifi-
cativos xunto coa apelación a factores específicos (gue-
rra da auga) e desgaste gobernamental (Andalucía) pero
o elemento diferencial destas eleccións estivo no tras-
vase masivo de voto ao PSOE en Euskadi e Catalunya
por razóns de tipo político activadas pola promesa de
recentralización do PP.
Na estabilidade das preferencias latexan causas diver-
sas relacionadas en aparencia máis con temas políticos
que económicos – o voto non se asocia á riqueza ou po-
breza relativa das autonomías– e sobre todo á capaci-
dade dos líderes e proxectos partidarios para adaptarse
ás características do Estado. Agora, as políticas econó-
micas non dependen dos gobernos estatais e menos na
UE, onde as competencias de Bruxelas e Frankfurt defi-
nen o principal da política económica española. Esta re-
alidade é contemplada de xeito matizado por un PP con
morriña da política illacionista dun Estado centralista e
intervencionista que marcara as dinámicas e preferen-
cias básicas da sociedade española. Se lle engadimos o
proceso de globalización con enormes furados na polí-
tica comercial e migratoria entendemos a frustración
dunha dereita con proxectos para mundos residuais e
con escasa capacidade adaptativa para aceptar os cam-
bios da sociedade global. Talvez por iso, o PP puxo o ollo
na inmigración e sobre todo na redución das compe-
tencias das autonomías para resarcirse da imposibili-
dade real de recuperalas fronte á UE e o imparábel pro-
ceso de internacionalización socioeconómica. Tal elec-
ción estratéxica ocasionou unha reacción visceral nas
autonomías con tradición consolidada de autogoberno
e cavou unha fosa enorme de desencontro para o futuro
de calquera proxecto da dereita española. O modelo es-
querda-dereita perde sentido na política económica
tradicional e é o sistema de descentralización o factor
económico clave para a asignación de recursos que
marca a liña divisoria entre dereita e esquerda e velaí a
causa que explica o fracaso das opcións de centrode-
reita unha vez vacinada a periferia logo das actuacións
do segundo Goberno Aznar.
Galicia, co avance inexorábel do bipartito daralle o
golpe de graza a uns proxectos de Génova inaxeitados
para unha economía en desenvolvemento, con especi-
ficidades culturais, lingüísticas e simbólicas e xa con alta
estima das institucións de autogoberno.�

O modelo esquerda-dereita
perde sentido na política
económica tradicional e é o
sistema de descentralización o
factor económico clave na
asignación de recursos”

’’

’’

PACO VILABARROS

Os sindicatos agrarios
acusan ás industrias
transformadoras de
lucrarse a costa dos
produtores de leite.
Advirten que a política da
UE pode causar
problemas de
desabastecemento

’’A industria de capital galego
cometeu o erro de non
aumentar o valor engadido
da súa produción”

[Xabier Gómez Santiso]
Responsábel dos sectores gandeiros
do SLG..

Vacas no hipermercado

ESTRUTURA SOCIAL
E ELECCIÓNS
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de Catalunya, se ben as maiores
marcas de asistencia a un par-
tido no solo estatal rexistrá-
ronse para ver a un equipo fran-
cés. O Biarritz pertence á elite
de Europa e xoga as grandes ci-
tas continentais no estadio de
Anoeta de Donosti, onde reúne
unhas 25.000 persoas. O Biarritz
non exerce de club galo senón
vasco. Esa é unha característica
básica do rugbi: o seu respecto
polos territorios. É a única disci-
plina na que xogan xuntas a Re-
pública de Irlanda e Irlanda do
Norte. E, por exemplo, Galiza
ten combinado propio e com-
pite a nivel menor, pero oficial.
Na Copa de Europa das Re-
xións. Tamén ten xogado ami-
gábeis, incluso contra Portugal.
O recoñecemento que ten a se-
lección galega neste deporte é
aínda utópico no seu curmán o
fútbol. 
Símbolos da terra fecundan o
imaxinario do rugbi. Nótase nos
cánticos antropolóxicos dos po-
tentes combinados de Oceanía
ou nos escudos dos participan-
tes do 'Seis Nacións', onde Gales
loce tres plumas de avestruz,
Francia un galo, Italia unha co-
roa de loureiro, Inglaterra unha
rosa de Lancaster, Escocia un
cardo e Irlanda un trevo. O rugbi
galego tamén ten o seu propio
símbolo, sen dúbida o máis evo-
cador de todos os que se poden
atopar no deporte do país: a flor
de toxo. Con ela na camiseta, a
selección enfrontouse en Lalín a
Armagnac, con derrota por 22 a

51. En maio, visitará as Lan-
das, na costa cantábrica de
Francia. Ao tempo, com-
pite no campionato estatal

con bos resultados.�

rencia rural, este foi un deporte
que se estendeu por medio das
colonias do Reino Unido e so-
bre todo polas universidades e
os colexios británicos, que tar-
daron en desenvolverse plena-
mente nalgunhas periferias pe-
ninsulares”, comenta Fermín
de la Calle, xornalista do diario
As que viviu en Galiza durante
catro anos, considerado o
maior espe-
cialista deste
deporte do
Estado. Ac-
tualmente,
Valladolid e
Madrid son os
centros do rugbi
español, xunto
a algunhas
poboacións
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Rodri Suárez
Hai dúas semanas, a selección
dunha pequena, atlántica,
verde e celta nación que oficial-
mente só exerce de autonomía
ocupaba un lugar destacado
nas informacións deportivas de
todo o mundo. Os seus aproxi-
madamente tres millóns de ha-
bitantes estaban de festa. Pola
descrición podería tratarse de
Galiza. Pero non o era. O territo-
rio en cuestión foi Gales. 
A selección galesa obtivo o 15 de
marzo o seu décimo título do
'Seis Nacións', o torneo máis
prestixioso do mundo do rugbi.
Fíxoo ante Francia, no especta-
cular estadio do Milenio en Car-
diff e nunha data simbólica:
xusto no día no que se cumpría
un século do seu primeiro
'Grand Slam' nesta mesma

competición. Todo un canto á
historia dun deporte que –ao
contrario ca outros da súa fami-
lia obsesionados coa suposta
modernidade da mundializa-
ción– ten como alicerces a tradi-
ción e as identidades. Mais en
Galiza, nos mesmos días nos
que Gales celebraba entre mul-
titudes unha fazaña internacio-
nal, uns modestos clubs cheos

de entusiastas comezaban a dis-
putar a Copa Xunta ante apenas
unhas ducias de afeccionados. 

VALLADOLID E MADRID. “O norte de
España e especialmente Galiza
é unha zona que por cultura e
incluso paisaxe ou clima debe-
rían contar cunha importante
tradición de rugbi pero o pro-
blema é que malia a súa apa-

O rugbi galego
subsiste lonxe da elite
malia o carácter
atlántico dun deporte
no que Galiza conta
cunha selección
absoluta que compite
de xeito oficial.

Os heroes da flor de toxo

O facho olímpico parte cara a Bei-
xing.Nunha cerimonia solemne en

Olimpia (Grecia) acendeuse o facho

olímpico (o acto interrompeuno un

espontáneo de Reporteiros sen fron-

teiras en protesta contra o réxime chi-

nés). O 8 de agosto chegará a Beixing

xusto antes do comezo dos Xogos

Olímpicos. Até ese momento perco-

rrerá 22 países. Un dos intres máis

atractivos será a chegada do facho ao

cumio do Everest, no Nepal.�

Imaxe do Galiza-Castela e León xogado a finais do 2007.

Pero o gran fito da selección ga-

lega de rugbi chegou da man

do equipo feminino, que en

xuño de 2006 foi quen de gañar

a Portugal en Lisboa por 10 a 20

dentro dun torneo de verán

chamado Copa das Nacións.

Galiza ten un interesante nivel

entre as rapazas, como o de-

mostra que tres delas foran cha-

madas para xogar co equipo es-

tatal ante Inglaterra o pasado

mes de febreiro. Foron Ana Va-

nessa Rial, Berta García (do Uni-

versidade da Coruña) e Rocío

García (do Lalín). Elas son as

xoias da Federación Galega,

que este ano celebra o seu 25º

aniversario. Foi en outubro de

1983 cando botou a andar o

rugbi federado en Galiza, malia

que a fundación dalgún club é

anterior, como no caso do CRAT

da Coruña. un dos máis impor-

tante na actualidade xunto ao

Universidade de Vigo ou Os In-

gleses de Vilagarcía. Ningún de-

les está perto da elite estatal. Os

seus recursos son moi limitados

mais enormes no entusiasmo.

Non pode ser doutro xeito

nunha disciplina famosa pola

amizade tabernaria dos chama-

dos terceiros tempos, eses que

xuntan os dous equipos para

compartir cervexas despois do

partido. Por algo o rugbi foi de-

finido como “un deporte de ca-

balos xogado por cabaleiros”. �

Tres galegas na selección española
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unha distribuidora. De novo,
temos que facelo todo nós: ter
algún amigo que se dedique ao
deseño e facer unha web, pre-
parar material de promoción...
Afortunadamente, o CCG lan-
zou unha iniciativa interesante:
difundir un DVD con tres mi-
nutos de vídeo de cada compa-
ñía de danza pola rede de pro-
gramación”. Outra cousa é que
os programadores se interesen.
Como conta Manolo Vázquez,
actor de Berrobambán e encar-
gado da distribución, “a actitu-
de é moi pasiva: somos as com-
pañías quen ten que convence-
los de que escollan os nosos es-
pectáculos, na vez de buscáre-
nos eles. Sobre todo no noso
ámbito, o infantil. Cómpre facer
un enorme esforzo para dicir
“estamos aquí”. 
Iniciativas como a Rede Galega
de Teatros e Auditorios puxé-

ronse en marcha para facilitar-
lles ás compañías unha infra-
estrutura estábel. Para Chiqui
Pereira, ten que haber algo
máis ca espazos: “invístense
cartos públicos onde despois
non hai seguimento, implica-
ción”. O acceso das compañías
privadas aos circuítos de pro-
moción tampouco é doada:
“na Feira das Artes Escénicas
non hai lugar para xente nova,
só están as compañías ás que
lles deixan perdurar”.
Boas Noitesnaceu da man dun
premio convocado polo IGA-
EM, mais isto non garante me-
llor difusión: “é como se che
dan cartos para sacares un li-
bro en edición de autor. Unha
vez que o tes publicado, que
fas con el?”, explica Carballeira.
Así e todo, salienta: “temos que
estar moi contentos co resulta-
do: non só movemos un-
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Lara Rozados

Esta edición dos Pre-
mios María Casares
que se entregan o día
27, coincidindo co Día

Mundial do Teatro, o Centro
Dramático Galego acapara a
maioría das candidaturas coas
súas montaxes, Noite de reise A
Piragua. Só As últimas lúas, de
Lagarta, Lagarta, lle pisa os cal-
cañares con nove candidaturas.
As compañías privadas quedan
relegadas a candidaturas como
maquillaxe, escenografía... Que
acontece cando existe unha re-
de vizosa onde agroman segui-
do novas experiencias, pero o
que se denomina “teatro gale-
go” segue a ser un circuíto res-
trinxido?  
Berrobambán, unha compa-
ñía referencial no teatro infan-
til de actores, opta ao premio a
mellor texto por Boas Noites,
coa que Paula Carballeira ga-
ñou o I Premio Manuel María
de Literatura Dramática Infan-
til e Xuvenil. Este proxecto am-
bicioso e premiado polo pro-
pio IGAEM é o último chanzo
dun camiño longo e non sem-
pre doado: “o principal proble-
ma son os cartos”, conta Chi-
qui Pereira, actor e encargado
da produción. Para a propia
Carballeira, o orzamento con-
diciona o produto. “É un pro-
blema facer unha produción
que precisa un investimento.
Se queres certo número de ac-
tores, música en directo... Iso
ten un custe enorme para un-
ha compañía privada”. 
Rut Balbís, da compañía de
danza Pisando Ovos, conta
que cousas tan básicas como
un local de ensaio poden non
ser accesíbeis para unha com-
pañía de pequeno formato.
“Nós temos sorte, ao sermos
compañía residente do Teatro
Ensalle de Vigo, e agora que o
Centro Coreográfico Galego
cede as instalacións”. Balbís
apunta tamén á dificultade de
ter que encargarse de todo o
proceso de produción e distri-
bución o propio elenco destas
compañías: “financiamento,
resolver trámites administrati-

vos para os que che esixen que
a túa facturación sexa como a
do CDG, contactar cos tea-
tros... Esíxenche unha estrutu-
ra empresarial, pero arríscaste
a non teres continuidade no
número de funcións”, explica
Rut. “E máis na danza contem-
poránea: moitos programado-

res aínda lle teñen certo medo.
Non podemos vivir das fun-
cións. De feito, seguimos im-
partindo aulas e con traballos
paralelos”.

COMO DISTRIBUÍR O PRODUTO? “O
principal problema son os me-
dios de comunicación”, conta
Chiqui Pereira. “Dende o pro-
pio IGAEM non se fomenta a
presenza das compañías non
institucionais: o teatro galego
preséntase como un saco onde
colle de todo. Deberían desta-
car a variedade que hai”. Paula
Carballeira incide neste aspec-
to: “se es unha institución pú-
blica, xa tes o teu gabinete de
prensa e o teu nome. Pero se es
unha compañía, arríscaste:
mandas unha nota de prensa e
a ver que pasa”. 
Rut Balbís coincide: “non pode-
mos asumir o risco de contratar

‘Estamos aquí’
As compañías privadas desvisten os seus problemas no Día Mundial do Teatro

Xosé Olveira "Pico", Víctor Mosqueira e Xan Cejudo [de esquerda a dereita] interpretan Noite de reis, do CDG, obra con nove nominacións.

>>>

’’É un problema facer unha
produción que precisa un
investimento. Se queres
certo número de actores,
música en directo... Iso ten
un custe enorme para unha
compañía privada” 

[Paula Carballeira]
Actriz e autora dramática.
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ballo, foi un paso enorme. Con-
verteuse nunha profesión.
Amais, levar o selo do CCG axu-
da tamén na distribución”.
Con todo, que sexa necesaria a
coprodución coas institucións
para que unha compañía poi-
da desenvolver o seu traballo
artístico de forma profesional
non é sintomático de normali-
dade. Aínda queda un longo
treito para que as compañías
pequenas poidan vivir do seu
traballo, e as artes escénicas se
constitúan como unha verda-
deira industria cultural, sen te-
ren como único alicerce o tea-
tro institucional.�

ha obra de teatro cun for-
mato moito maior, senón que
tamén un libro e un DVD. Pero
se apoias un premio de teatro,
deberías interesarte por todo o
que carrexa ese premio”. 
A coprodución é un sistema re-
corrente nos últimos anos: o
CDG presentou Kamikaze en
coprodución con Pista Catro, e
o CCG traballou na mesma liña
con Experimenta Danza (Arte a
escena) e coa propia Pisando
Ovos, en 30.000. Para Rut Balbís
foi “un paso de xigante”: “de
non termos nada a sabermos o
que é traballar con cartos... A
ensaiar e cobrar polo noso tra-

CULTURA.25.ANOSATERRA
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Teatro

>>>

Manuel Xestoso
A selección que os premios
María Casares fixeron do me-
llor do teatro galego do ano
pasado demostra polo menos
dúas cousas. A primeira, que
existen en Galiza autores, di-
rectores, actores e técnicos
con talento suficiente como
para pór en pé espectáculos
de calidade contrastada. A se-
gunda, que seguimos a ter un
sistema teatral anómalo, inca-
paz de independizarse da
subvención, da axuda –máis
ou menos enmascarada– das
institucións. En todo caso,
non cabe dúbida de que se
trata dun sistema teatral deso-
rientado que corresponde á
desorientación da sociedade
que o orixina e o contempla.
Como ben di Suso de Toro no
texto de apertura da cerimonia
de entrega dos premios, o tea-
tro galego tivo que se inventar a
si mesmo. Mais temos que
lembrar que aquela invención
se levou a cabo nunhas cir-
cunstancias específicas que xa
non son as que rexen a socie-
dade actual. Naquel momento
histórico, a renovación da es-
cena –en todo o mundo occi-
dental– viña da man dun tea-
tro independente que puña en
cuestión o teatro burgués, a
linguaxe clásica, os papeis tra-
dicionais asignados a actores e
a espectadores e, nalgúns ca-
sos, a noción mesma de teatro.
Aquela revolución rebelábase
contra o anquilosamento do
teatro comercial, pretendén-
dolle insuflar vida á creación

escénica e deu diferentes froi-
tos nos distintos lugares nos
que se aplicou. En Galiza, per-
mitiu a aparición do teatro
profesional e por iso aquel foi
un proceso que o país nunca
lle agradecerá o suficiente aos
seus protagonistas. 
Non obstante, hai un elemen-
to que distingue esta transfor-
mación, tal e como se deu en
Galiza, das que se deron nou-
tras latitudes. Como queda di-
to, aquela protesta ía dirixida
contra o teatro comercial,
mais obviábase un problema:
aquí non existía teatro comer-
cial ningún. Logrouse crear un
teatro nacional mais a costa
de expulsar das salas á bur-
guesía, que era quen podía
mantelo. Das tres patas de
que consta un sistema teatral
estábel –institucional, comer-
cial, alternativo– o galego pa-
sou a constar unicamente de
teatro alternativo, mais alter-
nativo a que? 
A creación do CDG iniciou a
constitución dun teatro insti-
tucional galego, mais o mode-
lo de produción a fondo per-
dido que se impuña daquela
en toda Europa –e que, en cer-
ta medida, segue vixente– im-
posibilitaba a competencia
por parte de empresarios pri-
vados. O público “burgués”
mantívose afastado das salas e
a crise de espectadores foi ha-
bilmente sorteada grazas ás
subvencións e ás alternativas
profesionais que ofrecían o ci-
ne e, sobre todo, a televisión. 
Na encrucillada actual, as so-

lucións á falta de espectadores
pasan pola creación dun tea-
tro comercial que recupere

aqueles sectores do público
que se sentiron expulsados
das salas cando o teatro inde-
pendente se fixo dono delas. E
iso significa adoptar medidas
que propicien a implicación
do capital privado na produ-
ción, profesionalizar e racio-
nalizar a distribución de es-
pectáculos, achandarlles o ca-
miño aos empresarios que
aposten por ese modelo… e,
sobre todo, abandonar pre-
xuízos fronte á palabra co-

mercial que, na actualidade,
non implica en absoluto per-
da de calidade. 
Cun teatro comercial en frutí-
fero diálogo cun teatro institu-
cional que consegue a cada
máis éxitos e cun teatro alter-
nativo que sabe manterse vivo
e renovado, o rico potencial
artístico que posúen os nosos
profesionais enriquecerá as
súas posibilidades. E permiti-
rá esa emancipación tan lon-
gamente desexada.�

Berrobambán, compañía de referencia no teatro infantil de actores, opta ao premio a mellor texto por Boas Noites, coa que Paula

Carballeira gañou o I Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil e Xuvenil

A emancipación
esperada

’’Hai que abandonar prexuízos
fronte á palabra comercial
que, na actualidade,
non implica en absoluto
perda de calidade” 
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Música e identidade territorial
son conceptos que adoitan ir
parellos, cando ubicamos a raíz
do valseen Viena, do tangoen
Argentina, do flamencoen An-
dalucía, ou do jazz no estado
norteamericano de New Orle-
áns. A trashumancia tamén
afecta aos músicos, que levan
consigo unha particular bagaxe
cultural que devén en universal
cando é asumida fóra do seu
hábitat orixinario. Logo virán as
fusións –o jazzrock, por exem-
plo– e o posterior desenvolve-
mento de sonoridades, que
aínda mantendo o seu pouso
étnico, son reelaboradas se-
gundo sexan vividas por crea-
dores de distintas localizacións
xeográficas.  Asumindo que es-
tamos a tratar da máis universal
das linguaxes, ante un fenóme-
no orixinariamente foráneo ca-
ben dúas opcións: ou ben re-
producilo miméticamente, ou
pola contra ver de adaptalo ás
nosas propias características.
Se durante os anos vinte do –ho-
mónimo– pasado século,  a
emigración africana a Estados
Unidos condicionou o xermo-
lar e posterior desenvolvemen-
to dun xénero musical actual-
mente tan asentado como é o
jazz, co paso do tempo outros
países asumiron como propia a
linguaxe sonora que revolucio-
nou o mundo por aquel entón.
Así, músicos brasileiros e cuba-
nos deron en desenvolver unha
corrente latina dentro do xéne-
ro, e en Europa outros creado-
res como o noruego Jan Garba-
rek sentaron as bases para, pa-
seniñamente, ir tecendo unha
escola propia dentro do mesmo
estilo, pois á marxe de emular
aos orixinarios creadores afroa-
mericanos localizados en urbes
como Chicago ou New York,
asumiron un discurso diferen-
ciado, no que a  vitalidade inhe-
rente ao swingcedeu protago-
nismo a un discurso melódico,
debedor acaso dos conservato-
rios clásicos, como corresponde
a este que é o continente dos
Bach, Beethoven ou Mozart.

JAZZ EUROPEU. Por conseguinte,
máis que tratar sobre o jazzen
Europa, compriría facelo do jazz
europeu, como proba o conso-
lidado panorama do estilo en
países como Franza ou Italia,
mentres que na Península Ibéri-
ca non é casual o recoñecemen-
to internacional dispensado en

vida ao pianista Tete Montoliú,
pois na súa Catalunya natal a
proliferación de  músicos desta
tendencia é constante desde hai
máis de trinta anos; outrosí, Por-
tugal e especialmente o para-
digmático referente andaluz en
forma de jazzmenco, confir-
man a progresiva madurez al-
canzada por unha sorte de di-
versidade jazzista, á que Galiza
por suposto non é allea. 
Desde os vellos tempos do gru-
po Clunia Jazz(1982), salienta o
nome do compositor e conta-
baixista ferrolán Baldo Martínez
como músico veterano do xé-
nero, que na súa dupla faciana
de creador-instrumentista vén
desenvolvendo un estilo presi-
dido por un criterio conceptual
en cada unha das súas grava-
cións, pois o mito da improvisa-
ción fica esvaído en rexistros co-
mo os titulados No País dos
Ananos, Nai, Zona Acústica ou
Tusitala, producións discográfi-
cas que manteñen unha conti-
nuidade no repertorio escollido,
dadas a sucesivas versións dun
mesmo tema, ben en forma de
Baldo Martínez Grupo, ou á
fronte dun colectivo de oito mú-
sicos máis unha voz, a de Maite
Dono, que o pasado ano fixeron
realidade a gravación do ambi-
cioso Projecto Miño, segundo
repertorio tradicional proce-
dente das dúas beiras do noso
río transfronteirizo. Máis próxi-
mo á vangarda que a fidelidade
étnica, a obra é xa por dereito

propio toda unha referencia da
música do noso País, que mos-
tra entre outras calidades as
enormes posibilidades dun ins-
trumento como a zanfona, que
nesta ocasión muda a súa sono-
ridade arcaizante por outra
máis experimental e propia do
século XXI. A maiores, o compo-
sitor-instrumentista desafía no
conxunto da súa obra as limita-
cións que ameazan con condi-
cionar a todo creador, ben na
procura de novas linguaxes pa-
ra vellas estruturas, así como re-
correndo á técnica instrumen-
tal para reclamar o protagonis-
mo que o seu instrumento me-
rece, pois o contrabaixo, á mar-
xe de ser un elemento de acom-
pañamento, posúe identidade
de seu e é quen de reconducir o
discurso concertístico segundo
determine o criterio previa-
mente establecido. Menos doa-
dos resultan de discernir os con-
ceptos de composición e inter-
pretación na gravación do disco
Folklore Imaginario, comparti-
da por noso músico co italiano
Carlo Actis Dato, instrumentista
de vento co que explora ata o
máximo unha expresividade di-
ficilmente cualificable.
Como queira que no ámbito do
jazza colaboración-complici-
dade establecida entre os músi-
cos é de seu precisa, algúns no-
mes adoitan seren comúns a
distintas formacións, e así ato-
pamos a propio Martínez no re-
xistro que ben pode marcar un
punto de inflexión no panora-
ma autóctono da especie: En-
tremares, do Alberto Conde
Trío, formación liderada polo
pianista ourensán-vigués e
completada co baterista e per-
cusionista paquistaní Nirankar
Khalsa. O disco establece sen
dúbida as bases para un jazzde
temática galega.

O reto actual semella ser afon-
dar na nosa identidade para po-
dermos concorrer no contexto
global, e nomeadamente para
ver de recoñecermos colectiva-
mente como  afeccionados, que
non só recibimos senón que ta-
mén avaliamos a nosa propia
pouta creativa, en aras dun cri-
terio universal asumido como
diverso e enriquecedor.

DA MARXINALIDADE Á BRILLANTEZ.
Neste devir histórico, os músi-
cos de jazzmudaron a súa con-
dición de artistas marxinais po-
la de brillantes intérpretes
aplaudidos en prestixiosos tea-
tros, ao tempo que foron e se-
guen condicionando os máis
diversos estilos musicais, en
tanto que corredores de fondo
a modo de arranxistas e/ou ins-
trumentistas de outros creado-
res con nome propio. Por
exemplo, no ámbito dos can-
tautores, o portugués Fausto
opina que “no jazzdéixase máis
espazo aberto para desenvolver
a música autóctona” (ANT nº
533 / 30 de xullo 1992).  Afirma-
ción acaida para outro disco de
referencia na música galega,
Nordestin@s, (Premio Opinión
de música folk 2006)  que conci-
ta a unión de Ugia Pedreira e

Guadi Galego, voces chegadas
do ámbito folk, coa do pianista
Abe Rábade, en tanto que expo-
ñente sobranceiro do noso jazz,
que nesta ocasión serviu de de-
cisivo soporte a un repertorio
de composicións propias e de
cancións tradicionais localiza-
das no norte do noso país. E se
recuamos no tempo, podemos
considerar precursora neste
particular a gravación de Dolo-
res Plata, Lúa descolorida, na
que mostraba unha musicali-
dade sorprendente da poética
de Rosalía de Castro, acompa-
ñada como estivo por Clunia
Jazz e con Rodrigo Romaní co-
mo produtor. Máis tímido pa-
rece o intento de Carmen Dor,
que en Dora maar 74escora ca-
ra o mundo da balada, cantan-
do un repertorio baseado en
observacións e sentimentos da
vida cotián. 
Outros músicos optan pola súa
fidelidade á orixinaria matriz
afro-americana. Por exemplo,
Roberto Somoza Trío no seu
disco Regra de Tresdevece por
unha expresividade aparente-
mente máis desaliñada, nas
que as licencias de cada músico
compaxinan entre si un discur-
so espontáneo, pois no jazzpri-
mitivo as entradas e saídas de
cada instrumentista estaban
condicionadas pola empatía
establecida entre os integrantes
da formación.  O propio Somo-
za co seu saxo forma parte do
Pepe Evangelista Cuarteto, á
fronte do cal se atopa o guita-
rrista que lle dá nome, e que vén
de editar un disco, Teima, que
inclúe  dous poemas musica-
dos de Rosalía de Castro: Maio
Longo, texto que continúa a
sorprendernos neste caso gra-
tamente, e o máis forzado Sin
niño, cantados ambos por Be-
lén Xestal.   
Todos eles están a pular por un
movimento galego de jazz, no
que a diversidade parece garan-
tida, mentres que a súa recepti-
vidade está avaliada coa progre-
siva inclusión dos nosos músi-
cos na programación de festi-
vais especializados, na Coruña
–o incipiente ciclo Iberojazz–,
en Lugo, Ourense, Pontevedra
–co engadido do seu Seminario
Permanente– ou Vigo –Imaxina
Sons–. Mágoa do pasamento do
saxo Antonio Cal, que coa súa
presenza contribuiría sen dúbi-
da a esta consolidación do xéne-
ro no seu –noso– país. �

’’Baldo Martínez, máis próximo
á vangarda que á fidelidade
étnica, con Projecto Miño
é unha referencia da música
do noso país”

UERE SABER MÁIS?
www.baldomartinez.com
www.albertoconde.com
www.nordestinas.eu

?

’’A contribución de Alberto
Conde resulta, pois, decisiva,
se de diferenciarnos se trata
no panorama internacional
da música de jazz”

EXISTE UN JAZZ GALEGO?

Alberto Conde. JAVIER ALBERTOS

TRIBUNA �Xoán Manuel Estévez.
Crítico musical.
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A antorcha olímpica xa partíu desde Grecia a per-

correr o mundo, con relevos entre deportistas de

todas as nacións, até que chegue á lonxana China

para inaugurar as Olimpíadas de Beijing ou Pe-

kín, dentro duns cinco meses.

Este acontecemento, non só deportivo senón so-

cial e mesmo político, é un dos poucos que consi-

guen aunar a case todos os países, aínda que sexa

por unhas semanas, en torno a uns valores positi-

vos, baseados no intento de superación de mar-

cas, na exaltación do deporte, na confraternidade 

entre os deportistas, na épica do esforzo físico. É o

que se deu en chamar o espírito olímpico, car-

gado de boas intencións, aínda que non sempre

se poida cumprir.

Este espírito tenta recoller os valores con que os

antigos gregos, os pais da nosa cultura actual en

moitas facetas, encetaron esta competición, que

eles facían como unha ofrenda aos seus deuses e

tamén coma unha homenaxe ás mellores virtudes

dos humanos.

Cal foi a historia dos xogos olímpicos?

Cando empezaron as olimpíadas  modernas?

Que anécdotas son as máis relevantes?

Que deportistas se converteron en lendas polos

seus fantásticos logros?

Que galegos e galegas participaron e quen  foron

os/as máis destacados?

Estas e outras moitas cuestións irán saíndo neste e

noutros números, en canto as Olimpíadas se

vaian achegando, na súa emocionante conta atrás.
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Os xogos na Grecia Clásica
Os primeiros Xogos Olímpicos celebráronse no
ano 776 antes de Cristo. Chamábanse así por ce-
lebrarse no santuario de Olimpia, nos montes
do Peloponeso na antiga Grecia, nunha ceremo-
nia en honor a Zeus. O estadio, do que aínda per-
manecen as ruinas, estaba na cidade cercana de
Élide. A Olimpíada era o periodo de catro anos
entre cada xogo.
Facíanse cada catro anos, e para celebralos sus-
pendíanse os conflitos ou guerras, nunha tregua
respectada por todos. Isto é o que se quixo recu-
perar nos nosos tempos co chamado espírito
olímpico, non sempre aplicado.
Os atletas gregos, que solían competir espidos,
eran coreados pola xente coma hoxe facemos
cos nosos ídolos, e os mellores foron retratados
ou esculpidos en numerosas obras de arte,
como o moi coñecido discóbolo do escultor

grego Mirón. O premio para os
gañadores era unha coroa de

oliveira sobre a súa cabeza,
e a gloria da vitoria.

Coa dominación ro-
mana, estes proseguiron
facendo xogos, pero

usaban escravos e loitas
até a morte, lonxe do espí-

rito deportivo dos gregos.

As Olimpíadas foron decaíndo até que Teodosio,
emperador xa cristiano, aboliunos no ano 393,
xa que a idea cristiana rexeitaba o culto ao corpo
e ao físico, esencia daqueles xogos. 

Os xogos modernos
O francés Barón Pierre de Coubertain foi o im-
pulsor dos xogos modernos, para recuperar os
valores da Grecia Antiga. A súa frase “o impor-
tante non é gañar, senón participar”, quedou
para a historia. Baixo a súa idea celebráronse as
novas Olimpíadas en Atenas, en 1896. Creáronse
unha serie de normas que aínda se manteñen,
como desfilar coas bandeiras dos países ou ser
atletas non profesionais (esta non deu durado
moitos anos, e en 1976 o COI admiteu as remu-
neracións a deportistas).
O primeiro facho olímpico acendeuse en Ams-
terdam, en 1922. Desde aquela, o lume olímpico
gárdase en Grecia durante os catro anos entre
cada xogo. 
A primeira vila olímpica fíxose en Los Angeles
en 1932, e os xogos de Berlín foron os primeiros

transmitidos por televisión.
En tres ocasións, polas dúas guerras mundiais,
foron suspendidos os xogos. Noutras houbo boi-
cots dos respectivos países dos bloques da gue-
rra fría, ou dos países africanos polo apartheid de
Sudáfrica. En Munich, no ano 1974, houbo un
atentado no quemorreron varios atletas israelís.
En xeral, a política sempre está presente, pois a
propia trascendencia mediática dos Xogos fai
que se poidan utilizar para chamar a atención so-
bre conflitos diversos, como parece pasar agora
coa China e o Tibet.
Sen embargo, a pesares da comercialización pro-
gresiva do deporte e dos intereses políticos, as
Olimpiadas sobreviven, e a súa maxia a través
dos séculos segue unindo dalgunha maneira
aos distintos pobos e culturas do mundo.

O antigo estadio de Olimpia

Os gregos representaron os deportistas na súa arte.

As olimpíadas de 1896, as primeiras da era moderna.

Spiridon Louis
Este grego foi o gañador  da
maratón na Olimpíada de
1896 no seu país, a primeira
da época actual. 
Foi o primeiro mito olímpico
dos tempos modernos.

Jesse Owens
Foi o grande héroe das Olimpíadas de
Munich de 1936. O primeiro atleta que
gañou catro medallas nos 100, 200,
lonxitude e 4x100 metros. O público toleaba
co seu éxito. Hitler abandonou o palco para
non ter que saudalo a el e a outros
deportistas de cor, “inferiores” para el, aínda
que daquela, tamén o eran para os
americanos.

Emil  Zatopek
Este checo alcumado “a
locomotora” foi cicais o
mellor corredor de longa
distancia de todos os
tempos. 
En 1952, nos xogos de
Helsinki, foi quen de gañar os
5.000 e 10.000 metros, e por
riba a maratón, algo que
ninguén volveu lograr.
Ademáis de bater records,
impúxose uns métodos de
adestramento moi duros,
que aínda hoxe son
admirados por eficaces.

Abebe Bikila
Corredor etíope, asombrou ao
mundo ao gañar a maratón dos
xogos de Roma (1960) correndo
descalzo. Despois gañou tamén a
proba en Tokio 64, desta volta xa
calzado. Foi o primeiro africano de
cor en gañar unha medalla de ouro.
Despois del virían moitos.

Bob Beamon
Este saltador de lonxitude
negro e americano, non é
gañara moito, pero un só 
pasou á lenda olímpica e d
deporte. A súa marca de 8
metros en México 68 duro
anos como a mellor mund
aínda é o record olímpico,
segunda mellor da histori

Hai moitos e moitas atletas destacados que
se convertiron en lendas do olimpismo,
aquí van algúns.
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PasatemposPasatempos

A ver se resolves estas adiviñas!

1- Unha persoa, tan boa será, que nada che pide e todo cho dá.

2- Pequena como unha abella e enche a casa ata a tella.

3- Fouce no rabo e serra na testa, ¿que cousa é esta?

4- Branco como o papel e rompe como o cristal, todos o poden

abrir, ninguén o pode pechar.

5- Detrás dun penedo pariuno súa nai, corre pola terra e casou

no mar.

Adiviñas:

1-A nai

2- A luz

3- O galo

4- O ovo

5-O río

SOLUCIÓNS:

Bob Beamon
Este saltador de lonxitude
negro e americano, non é que
gañara moito, pero un só salto
pasou á lenda olímpica e do
deporte. A súa marca de 8’90
metros en México 68 durou 23
anos como a mellor mundial, e
aínda é o record olímpico, e a
segunda mellor da historia.

Nadia Comaneci
Esta rumana foi,

con só 15 anos, a
raíña de Montreal,
en 1976, gañando

moitas medallas
como ximnasta,
moitas notas de

10,  e namorando
ao mundo pola

súa fraxilidade e
perfección a tan

escasa idade. 

Mark Spitz
As súas sete medallas en

natación, nas sete probas
que nadou, e outros tan-

tos records do mundo en
Munich 74 seguen sendo

o record de medallas
douradas nunha soa

Olimpíada. Outro mito da
natación e do deporte en

xeral.
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Este xoves 27 de marzo celébrase
o Día Mundial do Teatro. O pa-
sado día 20 tivo lugar outra data
similar,  o Día Mundial do Teatro
para a Infancia e a Xuventude. 
É unha celebración instituida
pola Unesco, e ao igual que no
día do teatro dos maiores, adoi-
tase encargar a unha personali-
dade teatral que faga un mani-
festo que se distribúe para a súa
lectura.
A Asociación internacional para o
teatro da infancia e a xuventude,
ASSITEJ, é a que organiza estas
actividades. Este ano correspon-
deulle o manifesto ao coreano
Kim Woo Ok, quen fala da globa-
lización do teatro como maneira
de poder levalo a todo o mundo
e intercambiar ideas e culturas
dun xeito positivo.
Isto é o que escribeu este home
do teatro:

O dicionario define a globaliza-
ción, entre outras acepcións, co-
mo “un maior intercambio cultural
internacional”. Citando aquí o ter-
mo globalización refírome a que
deberiamos ter un maior e máis
activo intercambio do teatro para
nenos e mozos entre as nacións e
rexións do mundo para sacar ao
teatro da súa situación actual.
Para que se dea un intercambio
os socios implicados haberán de
ter, mais ou menos, valores simila-
res que ofrecer. Lamentablemen-
te, o desenrolo do teatro para ne-
nos e novos é  desigual dun país a
outro, dunha rexión a outra. As ac-
tividades teatrais están concentra-
das nunha ou dúas áreas, imposi-
bilitando calquera tentativa crible
para lanzar un programa serio de

intercambio global.
A situación non presaxia nada
bon para o futuro do teatro para
nenos e novos. Debemos atopar
un xeito para remediar este dese-
quilibrio. Só entón sere mos ca-
paces de lanzar un verdadeiro
programa de intercambio global
neste tipo de teatro.
Espero que os países actualmen-
te menos activos lideren o cami-
ño neste esforzo. Teñen un cam-
po tan rico como pouco explota-
do.Poderían crear os seus
propios teatros coas súas cultu-
ras que enriquecerían a diversi-
dade do mundo do teatro.
Cando alcancemos as metas do
teatro global, os grandes benefi-
ciarios serán os nenos e os mozos
do mundo. Estarán mellor prepa-
rados para tratar coa complexida-
de do mundo no século XXI gra-
zas á súa exposición á diversida-
de de culturas. Isto é
globalización, no máis puro signi-
ficado da palabra, no que ao tea-
tro para nenos e mozos refírese.
Imaxinade un día no que compa-
ñías de todo o mundo viren por
todo o mundo, encantando e
sorprendendo a nenos e mo-
zos alá onde vaian coas súas ri-
cas e diversas creacións. Un soño
distante, quizá, pero apenas soa-
mente un soño.

Kim Woo Ok
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Día Mundial do Teatro

CARA á GLOBALIZACIóN

DO TEATRO PARA NENOS E NOVOS

No actual panorama do teatro

galego hai unha boa cantidade

de espectáculos pensados para a

xente máis nova. Boa parte deles

son obras protagonizadas por

monicreques ou títeres.

Como este Mozart neno que ve-

mos na imaxe, da obra “Do, Re,

Mi, Mozart xoga aquí”, represen-

tada polo grupo Títeres Cachirulo.

Ti podes salvar o planeta.

Autor:  Jacquie Wines

Ilustradora:  Sarah Homes 

Editorial: S.M. Xerme

Curioso, interesante e práctico libro di-
vulgativo que pon de manifesto a rea-
lidade actual do noso planeta. Non se
trata de dar leccións senón máis ben,
de concienciar da situación. O libro vai
dirixido aos mozos, pero implica a to-
da a familia. Ao longo dos sete capítu-
los descubrimos máis dun cento de
trucos e consellos prácticos, intelixen-
tes e divertidos que podemos, e mes-
mo debemos facer para mellorar a si-

t u a c i ó n
do noso
medio e,
xa que lo-
go, a nosa
calidade
de vida.
Cada ca-
pítulo co-
m e z a
c u n h a
breve e
sinxela ex-
plicación
da situación ambiental acompañada
dun debuxo ilustrativo-explicativo,

que facilita o seu entendemento. A
continuación, aparece unha serie de
propostas útiles que todos nós somos
quen de levar a cabo para solucionar o
problema ou mitigar os seus efectos
nocivos. En coherencia aos seus princi-
pios, o libro está fabricado con papel
de árbores plantadas en bosques sus-
tentables e as ilustracións son en bran-
co e negro. Para os lectores que, des-
pois de ter lido o libro, queiran ser  inte-
grantes da guerrilla ecolóxica hai
información adicional de páxinas web
ao final.�

Alba Piñeiro

An Alfaya

CC ando aínda estaba en
idade de soñar co futu-

ro, ignorando que o futuro
non ten idade, inxenua-
mente tiña a pretensión de
transformar o mundo den-
de a educación, e no limiar e
na meta da miña vocación
de mestra, quería ser Suso
Jares. De feito, cando pui-
den escoller as miñas prácti-
cas nun centro de ensino
público, elixín o Colexio
García Barbón, mais por
una soa razón, porque alí es-
taba Suso Jares. O que vivín
ao seu carón naquel curto
tempo, eu como aprendiza
ávida, el como mestre sin-
gular, deume unha dimen-
sión universal da docencia,
libre e nada encofrada, e fí-
xome medrar por dentro. Xa
daquela brillábanlle os ollos
cando falaba da Educación
pola Paz, e tamén de Paz (a
súa inseparable compañei-
ra). Os ollos de Suso siguen
sendo dúas luminarias que
serven de guía a moitos edu-
cadores en formación. Eles e
elas vense reflectidos no es-
pello do seu entusiasmo.
Persoas como Suso reconcí-
liannos con este mundo
masacrado por guerras ab-
surdas. Pasados os anos, el
aínda cre na utopía, e eu ne-
cesito deixarme arrastrar
pola súa valentía, pois as cir-
cunstancias leváronme por
outras canles e non tiven a
oportunidade e exercer co-
mo mestra, se ben libero as
miñas inquedanzas a través
da literatura. Grazas por to-
do, Suso; temos unha cita
no encontro galego-portu-
gués de Educación pola Paz,
do 18 de abril no Centro Cai-
xanova-Vigo. Dende aquí
tómome a liberdade de con-
vidar á xuntanza a todos
aqueles que aspiran a cons-
truir un mundo mellor den-

de a Educación pola,
para e na Paz.��

EU QUERÍA SER
SUSO JARES

Os ollos de
Suso seguen
sendo dúas
luminarias
para os
educadores”

’’

A destrución da terra
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universalmente humana e, ao
mesmo tempo, a idea dunha re-
surrección redentora… Com-
plexas e contraditorias constela-
cións metafóricas que invitan a
reflexionar sobre a mortalidade,
sobre o carácter efémero da vida
e, simultaneamente, sobre o pri-
vilexio da existencia. 
En certo sentido, Kounellis –res-
tituíndo o tanxíbel das cousas, a
súa materialidade– logra amosar
que é posíbel unha medida hu-
mana do sagrado, unha dimen-
sión do divino que pon ao home
no centro da existencia e concilia
o mito e a Historia. A súa obra
enaltece o presente común sen
que a ubicua presenza da morte
e da traxedia dea paso ao horror
dos moralistas. Posúe daquela
unha dimensión liberadora que
nos aboca a encarar con humil-
dade, mais con afouteza, a volú-
bel displicencia do mundo. 
Nunha sociedade coma a nosa,
onde o ruído semella asolagalo
todo, a verdadeira arte distín-
guese pola necesidade de silen-
cio, pola claridade con que o
seu murmurio se impón sobre
o balbordo que a arrodea. E esta
exposición sobrancea precisa-
mente por iso: esixe mutismo,
invita á contemplación calada.
Non se me ocorre mellor eloxio
para unha mostra de arte.�

Manuel Xestoso
Loitando durante anos contra a
preguiza intelectual que insistía
en acoutalo dentro da redutora
etiqueta de arte povera, Iannis
Kounellis (O Pireo, Grecia, 1936)
demostrou ao longo das últimas
décadas que a súa obra seguía de
actualidade, que a súa activi-
dade creadora non perdera un
ápice de interese nin de solidez.
Agora que xa é considerado un
dos personaxes máis relevantes
da arte contemporánea, conti-
núa protagonizando espectacu-
lares intervencións que porfían
en redescubrir os alicerces sub-
versivos da beleza. A engaiolante
exposición que aínda se pode vi-
sitar estes días en Compostela
ilustra perfectamente o espírito
que anima o entusiasmo artís-
tico deste vello mestre. Un afer-
voamento de natureza serena-
mente poética, mais tamén de
inflexíbel raíz dramática. 
A exposición estrutúrase en
forma dun labirinto que emerxe
do vello pozo situado no centro
desta casa, sede agora da Funda-
ción Caixagalicia. A este respecto
hai que salientar dous aspectos,
ao meu xuízo importantísimos.
O primeiro é que a persoal impli-
cación do artista na montaxe da
exposición contribúe a conver-
tela nun acontecemento irrepe-

tíbel, mercé á fundamental im-
portancia que sempre lle atribúe
ao diálogo co espazo expositivo,
entendido como espazo físico e
como lugar no que conflúen di-
versas forzas ideolóxicas deriva-
das da súa historia e do seu con-
texto cultural. Neste caso, o feito
de ser Santiago o epicentro do
camiño europeo por antonoma-
sia reforza a identificación do iti-
nerario artístico de Kounellis coa
viaxe homérica da Odisea. O se-
gundo é que o emprego metafó-
rico do pozo como lugar da me-
moria dende onde traer á super-
ficie os espectros do pasado re-
dunda –coa inestimábel axuda
dun impecábel sentido esceno-
gráfico– no sentido último da
obra exposta. 
Este sentido hai que procuralo
na colisión dramática que se
produce entre uns obxectos que
exhiben unha presenza física
aparentemente ordinaria e os
rastros que a Historia foi deposi-
tando neles, entre a súa impá-
vida disposición e as variadas re-
sonancias culturais que esper-
tan no espectador. O poderoso
efecto que as obras de Kounellis
provocan dimana desa sutil evo-
cación de reminiscencias do pa-
sado. Trátase de obxectos que
ostentan as cicatrices do vivido,
unhas pegadas que lles outorgan

unha riqueza simbólica poli-
morfa que –na mirada de quen
os contempla– cristaliza nun ri-
tual poético onde converxen a
vida e a materia, o sacro e o pro-
fano. Deste xeito, apelando á
memoria cultural dos obxectos,
a obra reclama unha resposta

non só intelectual senón tamén
emocional que a vincule co pre-
sente, coa sociedade. 
Podemos atopar, daquela, raís
ferroviarios envolvidos en abri-
gos, rudimentariamente suxei-
tos a eles por aramios, que remi-
ten á idea da existencia coma
viaxe, mais tamén a Auschwitz.
Pequenas mandolinas amalga-
madas con ferramentas de tra-
ballo ou con caveirasque lem-
bran as vanitas do século XVII

–coa súa ambigua mensaxe so-
bre os praceres deste mundo, a
un paso do carpe diem hora-
ciano. Sudarios atravesados por
cravos que invocan unha Paixón

Kounellis, memoria do sagrado
Tres das obras de Kounellis expostas na Fundación Caixa Galicia de Santiago, onde se poden contemplar até o 6 de abril.
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’’O poderoso efecto que
as obras de Kounellis
provocan dimana da sutil
evocación de reminiscencias
do pasado”
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personaxes, a poeta é conscien-
te, porque son creadas persona-
xes; Mariana, Hrg (antes Hr-g),
están aí, como o inevitábel
Jeckyll cando se fala de desdo-
bramento. Diálogo coa propia
escrita, diálogo co / coa
lector / lectora. Non
existiría poesía de non
ser pola súa existencia,
se non se presentise, se
non se sentise. Diálogo
coa lingua, coa histo-
ria, coa arte, coa xeo-
grafía, coa natureza,
coa infancia, cos luga-
res e a xente querida e
os seus avatares socio-
políticos. Tamén coa
obra literaria allea e
precedente, porén con
moitísima menos in-
tensidade que nos títu-
los anteriores. Diálogo
co tempo. E diálogo
equivale a irmanamento. O diá-
logo tamén é delirio, loucura,
viaxe, itinerario (físico, psíqui-
co). Non hai consciencia de es-
cribir poesía, si de crónica, de
feito recorre á estratexia de co-

crítica

CULTURA.32.

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

� MMaaddee  iinn  GGZZ..  Séchu Sende. Galaxia

� CCaarrdduummee.. Rexina Vega. Xerais.

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

� FFiinn  ddee  ssééccuulloo  eenn  PPaalleessttiinnaa.. M.A. Murado. Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� NNoo  ppaazzoo  ddee  LLaaiioovveennttoo..Xosé Luna. Espiral Maior.

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

� OO  sseegguunnddoo  sseexxoo.. Simone de Beauvoir. Xerais.

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

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

“Método” é o concepto rector
da pentaloxía que Chus Pato
vén publicando desde aquela A
ponte das poldras. Este poema-
rio fai o número tres, logo de m-
Taláe Charenton. Terceiro títu-
lo pois a refle-
xionar sobre a
propia poesía,
sobre a pala-
bra. Precisa-
mente, Cha-
rentondefinía-
se como un
mecanismo de
captura. Agora non se trata tan-
to de capturar  (o feito poético),
de experimentar coa súa expre-
sión, como de indagar sobre a
súa natureza e esencia. Porque a
poeta é consciente das mudan-
zas que o xénero poético experi-
menta. Por exemplo a morte da
metáfora, a negación do lirismo
como orixe do manancial poéti-
co, tradicionais signos identita-
rios da poesía (maioritarios
mais non exclusivos). Porque
non nada doado que a poeta
autoidentifique o seu eu (o seu
sufrimento, as súas ilusións e
necesidades) como cousa dife-
rente, radicalmente diferente,
do dos demais. Porque o eu re-
sulta inconcebíbel se non forma
parte do nós. Non formar parte
dese nós sería o síntoma da non
existencia para os demais, da
non existencia absoluta.
Velaí que Hordas de escritura
encétao xustamente a delimita-
ción da necesidade de atopar
“calquera episodio que nos
agrupe” (p. 15), de atopar o nós.
A partir do desdobramento,
método xa presente nos ante-
riores títulos da pentaloxía, iní-
case o diálogo. Diálogo coas

mentar escenas, pensamentos,
sentires, na tentativa de aprei-
xarlles o miolo. Aproximación e
distanciamento no mesmo
vector. Remata a primeira parte
coa sensación de que nada po-

de ser apreixado, mais
reclamando perspecti-
va e concluíndo que
“todas as respostas e
preguntas desta cróni-
ca son túas, lector-lec-
tora, ou de quen con
nome ficticio asinará o
escrito” (p. 29).
Procurando unha pers-
pectiva que esclareza o
caos, o poema non ten
corpo e non é porque
nunca fique completo e
precise de aclaracións-
continuacións-retros-
pectivas. O itinerario re-
sulta imprescindíbel
para entender isto co-

mo evolución. A autora non está
segura de que o sexa. Tampouco
se dá por vencida e, na segunda
parte, que é continuación tamén
da primeira, acode á perspectiva
do retorno a escenarios familia-

rizados (Ourense, Muros) e á in-
fancia, perspectiva do tempo.
Para atopar que “o relato é auto-
biográfico na medida en que as
palabras constitúen biografía”
(p. 41) ou preguntarse “que sorte
de tecnoloxía é o poema?”, tec-
noloxía, subliñamos. Para reco-
ñecer que, a fin de contas, o que
a arrebata é o fascinio, que á súa
vez é indefiníbel, tan antergo co-
mo a procura da pureza e a vai-
dade, a miraxe obsesiva, de quen
se cre un deus (Empédocles).
Deste xeito éntrase na terceira
parte, onde o título “Os paxa-
ros queriámolos ser e non nos
gustan os prismáticos” anun-
cia un total mergullamento
(como Empédocles se lanzou
no interior do Etna) na expe-
riencia poética (do fascinio, da
beleza, da pureza, da filosofía,
ou como se chame) e renun-
ciando explicitamente a toda
perspectiva distanciadora:
desde fóra non se poden coñe-
cer, só maldebuxar, imprecisa-
mente, os interiores. E a entrar
no poema, no delirio persis-
tente, no abismo, porque ago-
ra óptase por “botar por fóra a
escritura” (p. 49). Porén, isto
non atenúa o sentimento de
desintegración, de incomple-
tude, senón que incrementa a
sensación de fragmental de
greta, “entre a potencia escri-
tora e a imposibilidade de es-
cribir” (p. 61), que atrapa e de-
volve a escritora a impresión
de ciclo, de rescate, o poema é
a voz do tempo, “cámara das
marabillas” (p. 64). E rexorde o
compromiso social esencial,
fuxir da lírica abstracta, “indi-
ferente ao que sucede, ao que
nos sucede” (p. 66), recoñecer-
se nos grandes poemas dunha
lingua (Rosalía, Curros, Pon-
dal), nas voces dos demais.
Malia a razón, “quizais o seu
maior acto de razón foi un de-
seño de fantasías eróticas”, e
reivindica o instinto carnal,
“éxtase dos sentidos” (68). 
Se cadra non é esta a solución
definitiva, con seguranza, po-
rén si é a menos traumática, a
menos dolorosa. Na faciana
animal ,“o paraíso non é a in-
fancia, é a animalidade” (p. 79)
do ser humano estoura o

Marta Dacosta

Desde o extremo do antigo
Imperio, chega a turista a

Roma, disposta a recrearse na
contemplación das ruínas que
testemuñan un pasado de es-
plendor. No seu percurso, vai
comprobando como inunda-
cións, incendios ou terremotos
non foron os únicos responsá-
beis de que só unha pequena
parte destes monumentos se
conserve case íntegra. A rapina
dos propios gobernantes roma-
nos foi desmantelando os vellos
edificios dos seus materiais de
valor para ser utilizados unha e
outra vez, na que foi unha das
primeiras operacións de espe-
culación urbanística a grande
escala ao servizo da propagan-
da política. Cada novo empera-
dor realizaba unha grande obra.
Para iso iniciaba a invasión
doutro pobo, o seu saqueo de
bens e vidas, visíbeis nas proce-
sións triunfais que facían osten-
tación da política expansionis-
ta, das riquezas roubadas coas
que o emperador edificaba. O
monstro alimentábase. 
A turista visita cada mostra dese
pasado que non deixa constan-
cia da vida dos máis humildes.
O mapa vai dun a outro gran
monumento, mais non reco-
menda a visita do Museo Stori-
co della Liberazione situado no
mesmo edificio que entre 1943
e 1944 foi cárcere e centro de
tortura de presos políticos em-
pregado pola policía de seguri-
dade tedesca, colaboradora das
SS. Un lugar triste que deixa
constancia dun pasado errado,
tamén imperialista. 
De regreso, a turista queda co-
as palabras de Tácito que criti-
can o afán imperialista que edi-
ficou a súa grandeza no some-
temento e na expoliación dou-
tros pobos: “Fixeron pasar bai-
xo o falso nome do imperio
roubar, torturar, rapinar: e can-
do tiñan feito un deserto, cha-
máronlle paz”.�

CHAMÁRONLLE
PAZ

’’

’’Procurando
unha
perspectiva
que esclareza o
caos, o poema
non ten corpo
e non é porque
nunca fique
completo e
precise de
aclaracións-
continuacións-
retrospectivas”

POESÍA.

Cal é
a tecnoloxía
dun poema?

Hordas de escritura
AAuuttoorraa:: Chus Pato.

EEddiittaa:: Xerais.

’’O mapa turístico de Roma 
esquece o Museo
da Liberación,
centro
de torturas
na II Guerra
Mundial”

Chus Pato.

>>>
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tos equívocos permitiu á hora de
avaliar a figura de Goethe– e vol-
tar ás súas orixes coma mozo ai-
rado que facía parte do
revolucionario move-
mento do Sturm und
Drang, o precursor das
rebeldes aventuras lite-
rarias de Byron e Stend-
hal, o exterminador de
ortodoxias e acade-
mias.
A trama de As mágoas
do mozo Werther é
dabondo coñecida e
simple. Werther na-
mórase da fermosa
Lotte S., mais ela está
prometida a Albert. Werther
trata de consolarse da súa des-
ventura, mais como non pode
odiar nin desexarlle ningún
mal a Albert –que é unha das
persoas máis indulxentes e afá-
beis que coñece– nin logra in-
tegrarse na sociedade –que o
rexeita polas súas avanzadas
ideas–, opta polo suicidio.
Cuns vimbios tan sinxelos co-
ma estes, Goethe tece unha
obra extraordinaria, radical e

CULTURA.33.

logos incontíbel, e na pa-
labra na historia e na memoria
a necesidade do combate libe-
rador. A faciana animal reafír-
mase tamén na propia esculca
do método, “claro que o poe-
ma non vai manifestar a activi-
dade oculta das súas células”
(p. 76), na praxe poética que a
vén caracterizando, “e os dis-
positivos de escritura repregá-
ronse a un esquema de si e a
magros e hipotéticos temas de
reflexión futura”. 
“O corpo desaparecido de Ma-
nuel Antonio fai posíbel que sexa
ocupado por calquera tipo de
ficción” (p. 84). Manuel Antonio,
orixe da poesía galega do século
XXI. Poesía?, narrativa?, filoso-
fía?, crónica? “Se é unha epopea
estamos seguras”, só.
Escrita no fulcro intersticial de
reflexión sobre ela mesma, so-
bre o mundo e a sociedade. Te-
maticamente, evolución non
supón obrigatoriamente mo-
dificación. Esteticamente, a va-
riedade tampouco equivale
sempre a riqueza expresiva.�

Xosé M. Eyré

ANOSATERRA
27 DE MARZO - 2 DE ABRIL DE 2008

Cultura convoca os Premios Nacionais con dez categorías.O pasado luns

24 a conselleira de Cultura Ánxela Bugallo presentou en Compostela os Premios

Nacionais da Cultura Galega, unha demostración de que a cultura do país “é

moi rica e diversa”, e tamén o punto final dunha vella arela do sector. Dez catego-

rías destacarán anualmente o mellor de cada unha das áreas culturais. Cada un

dos galardóns, que se entregarán en xuño, estará dotado de 15.000 euros.�

CONTADELIBROS.
Testamento de Elixio

Reedítase Matádeo mañá.
Memorias dun aviador gale-
guista republicano entre a

guerra e o
exilio,
de Elixio
Rodríguez,
recente-
mente
falecido.
O autor
foi figura

crucial da política da
República e do desterro
mexicano, onde desenvolveu
un activo labor cultural.
En Xerais.

A loita polo Estatuto

Ceferino Díaz publica
A esforzada conquista da au-
tonomía (1979-1981), un
libro de memorias que recu-
pera un período
fundamental na xestación

da Galiza
moderna,
cando se
discutiu o
modelo e o
alcance do
Estatuto
galego.
Todo

reflexionado desde a
óptica socialista.
Edita Galaxia.

Diálogos de actualidade

Conversas con: reúne nun
só volume os diálogos que
organizou a Dirección Xeral
de Xuventude con
destacadas personalidades

da cultura
e o pensa-
mento
internacio-
nal. Nina
Pacari,
Carlos
Alberto
Torres,

Ken Loach, James Petras,
Adolfo Pérez Esquivel,
Anxo Quintana e Joaquín
José Martínez.�

NARRATIVA.

A nostalxia
de ser un deus
Galaxia traduce
o Wertherde Goethe

Quizais a ningún escritor lle acae
tan ben o cualificativo de olímpi-
cocoma a Goethe. Olímpico no
sentido de “morador do Olim-
po”, a residen-
cia dos deuses.
E para lembrar
o verdadeiro
significado que,
á luz deste ad-
xectivo, tivo a
obra goethiana
no devir da cul-
tura europea, nada máis oportu-
no que esta excelente tradución
para o galego do Werther que
agora nos ofrece Galaxia na súa
colección Clásicos Universais.
Precísase deixar a un lado a efixie
marmórea do prudente minis-
tro e conselleiro áulico –que tan-

fermosísima que conmoveu
toda Europa. A partir dos mo-
delos epistolares que lle ofrecí-

an as novelas de Ri-
chardson e de Rousse-
au provoca un cata-
clismo na narrativa
que destrúe tanto o
idealismo destas co-
ma a ironía materialis-
ta de Sterne e Fielding. 
Werther –un personaxe
de talento que escribe e
pinta, que ama a natu-
reza e os nenos, que
odia as desigualdades e
combate as inxustizas–
convértese nesta obra

no símbolo da ruptura entre o
home moderno e a sociedade
que habita. O protagonista desta
engaiolante novela encarna an-
tes que ningún outro a escisión
moderna entre o desexo de per-
fección e a fraxilidade da existen-
cia. O estrito cosmos medieval
–tan ben descrito por Dante– ar-
ticulábase arredor dos dous po-
los do Paraíso e o Inferno baixo a
severa mirada dun Deus autori-
tario e omnipotente. Era esta un-
ha orde totalitaria, mais posuía
un aspecto consolador: o home
era consciente de cal era o carrei-
ro que debía elixir para acadar a
salvación e evitar a condenación
eterna. As estremas estaban ben
delimitadas. O Renacemento
crebou esta orde poñendo o ser
humano no centro dunha exis-
tencia sen límites que abría todas
as portas á súa creatividade, ás
arelas de descubrimento, ao an-
helo de totalidade. Mais iso signi-
ficaba tamén a posibilidade da
soidade, do desamparo cósmico,
da destrución. O “home íntegro”
do Renacemento permitía o so-
ño do saber universal, mais ta-
mén o seu reverso, a nada. 
O século das luces propiciou a
morte definitiva de Deus e, con
ela, un universo no que o ser hu-
mano usurpaba o seu lugar. Coa
razón científica na man, o home
avanzaba sen freo no dominio da
natureza e no desenvolvemento
da técnica. Mais comezaba a al-
biscarse tamén o fracaso na tare-
fa de harmonizar a técnica e a na-
tureza, a razón e a poesía, a orde
social e a liberdade individual. O
disparo que acaba coa vida

’’Werther
convértese
nesta obra
no símbolo
da ruptura
entre o home
moderno e
a sociedade
que habita”

>>>

>>>

Ghoete visto por Andy Warhol.

Xosé R. Barreiro, 
Ánxela Bugalloe Luís Bará[de esquerda

a dereita] na presentación dos premios.
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Faktoría K presenta nova colección de poesía.Trece lúasé o nome desta

iniciativa, que bota a andar coa edición de dúas escolmas: a de Rosalía de

Castro, con ilustracións de Belén Padrón, e a de Celso Emilio Ferreiro, ilustra-

da por Baldo Ramos. Na súa liña, a editorial aposta pola confluencia da litera-

tura e as artes plásticas, e presenta esta nova colección como unha porta

aberta a novos xeitos de gozar da poesía.�

recolle unha serie de escritos e
crónicas sobre París, os france-
ses e os seus escritores
Sebastian, como os seus citados
amigos, estaba ateigado de cul-
tura francesa e, ademais, pasou,
a comezos dos 30 do século pa-
sado, dous anos en París. As cró-
nicas que durante eses dous
anos lle enviou a unha revista ro-
mena conforman a primeira e a
última parte do libro: «En Paris»

(À Paris) e «Nos Alpes»
(Dans les Alpes); a se-
gunda «En casa dos es-
critores» (Chez les écri-
vains), son cinco escri-
tos de diferentes anos
sobre catro escritores
franceses. Na primeira
parte, Sebastián pre-
séntalle París os seus
lectores. É unha ollada
marabillada, irónica,
tenra, apaixonada, lúci-
da e.. etnográfica sobre
París. Sobre as súas
xentes, os seus pinto-
res, os seus edificios,
museus (belísima e di-
vertida a cronica dedi-
cada al Louvre), as súas
ruas, os costumes dos

diversos barrios parisinos, etc.
Dúas crónicas están dedicadas á
exposición colonial, e aparece
un Sebastian anticolonia-

este último –na novela de Mary
Shelley– chora a morte do heroe
goethiano “sen saber moi ben
por que”. Talvez porque intuía
nel o seu complementario,
igualmente demediado e, xa
que logo, confuso. Werther, da-
quela, é a prefiguración da mag-
na obra de Goethe, o Fausto,
onde a sombra mefistofélica do
home se enuncia sen disimulo.
E tamén a humilde confesión
do home que lembra o tempo
en que foi un deus: “Si, son só un
camiñante, un peregrino na te-
rra! Pero, sodes vós máis?”�

Manuel Xestoso

OUTRAS LINGUAS.

O amor
por París
dos escritores
romaneses

Iosif Hechter, mais coñecido co-
mo Mihail Sebastian (1907-
1945), autor dramático, crítico,
xornalista, novelista, etc., é un
dos escritores
romenos máis
importantes do
século XX. Per-
tencente ao
que se chamou
«Nova xera-
ción» romena,
cuxo líder era o
seu amigo Mircea Eliade, este xu-
deo romeno asistiu como teste-
muño á fascinación que o fascis-
mo (a Garda de Ferro) exerceu
nos seus amigos: Eliade, Cioran,
Camil Petrescu (considerado o
«Proust» romeno, etc.) e o seu
compromiso con el –outro
exemplo máis que debe condu-
cir a liberármonos da parvada de
que a cultura libra do fascismo.
Salvado por miragre de progoms
e persecucións, en 1944, foi un
dos militantes clandestinos que
prepararon a caída do réxime do

de Werther é o primeiro avi-
so a un mundo co que non se dá
conciliado. “Tiña que ser así, que
aquilo que fai a felicidade do ho-
me volva ser a fonte da súa mise-
ria?” advírtenos o protagonista
sobre a inapelábel dualidade do
suxeito moderno. 
Daquela, o estereotipo senti-
mentaloide que acompañou o
Wertherdende practicamente o
mesmo día da súa publicación
perde todo sentido. A convulsión
existencial do mozo é, en primei-
ro lugar, política. Remítese á im-
posibilidade de levar a cabo o seu
proxecto humanista de vivir de
acordo coa sociedade, coa natu-
reza e consigo mesmo. Werther
non morre por falta de carácter
senón por exceso del. A indepen-
dencia do seu carácter e o seu
temperamento categórico impí-
denlle negociar coa realidade
–non digamos xa renunciar aos
seus principios. A súa paixón por
Lotte é tan absolutista que non
contempla a posibilidade dunha
relación de amizade ou do es-
quecemento; a súa autonomía
intelectual védalle a submisión
ao embaixador e ao aristócrata
ao servizo dos que se pon duran-
te un breve período de tempo.
Werther, dinos Goethe, ten os dí-
as contados.
Porque é nesta tesitura onde
aparece o Goethe olímpico, o
home que quixo ser científico e
poeta, artista e estadista, erudito
e aventureiro, burgués e namo-
rado. O que pretendeu non re-
nunciar a ningunha das infinitas
facetas que promete a existencia
advírtenos da inviabilidade de
reconciliar a “alma bela” co escu-
ro mundo que a rodea. E amósa-
nos, na traxedia de Werther, a
vulnerabilidade do individuo cu-
xo desexo non produce outra
cousa que embriaguez: unha al-
ma que soña sen confiar na reali-
zación do seu anceio está obriga-
da a retirarse dun mundo no que
non pode actuar. A transacción
entre a arela de plenitude e a pe-
rentoriedade do mundo é inevi-
tábel se queremos mitigar a dor
da propia existencia. 
Werther é a conciencia sen
ciencia, igual que o monstro de
Frankenstein é a ciencia sen
conciencia. E lembremos que

xeneral Antonescu. O ano se-
guinte, mentres se dirixía á uni-
versidade, onde preparaba un
curso de literatura universal,
morreu baixo as rodas dun ca-
mión militar soviético.
Menos coñecido que os seus
amigos, que escribiron a súa
obra en francés (Ionesco, Cio-
ran) ou en inglés (Eliade, ben
que para a súa obra de ficción
nunca abandonou o romeno),
ou que outros romenos
«apátridas»: Gherasim
Luca (gran poeta des-
coñecido fóra de Fran-
cia, a non ser en circuí-
tos surrealistas ou su-
rrealizantes), Paul Ce-
lan ou Vintila Horia (es-
te tamén pertencente á
Garda de Ferro), etc., de
Sebastian publicáronse
en español dúas obras
(O accidente, e o seu
Diario, ambas en Edito-
rial Destino) que pasa-
ron desapercibidas: até
que nolas veñan descu-
brir, como pasou con
Vida e destino, de Gros-
mann, cuxa edición de
1985 foi saldada nuns
grandes almacéns en 1988 ao
módico prezo de 200 pta. Recen-
temente, en Francia, apareceu
Promenades parisiennes, que

crítica

>>>

’’Sebastian,
como os seus
citados
amigos, estaba
ateigado
de cultura
francesa e,
ademais,
pasou,
a comezos
dos 30 do
século pasado,
dous anos
en París”

CORDEL.
O Faro das Relfas
Nº 6. 2006-2007. Edita: CEIP Sárdoma-

Moledo. 

A través dos traballos do
alumnado (de entre cinco e 12

anos) desfilan
polas páxinas
da revista
eventos (ma-
gosto, Día da
Paz, Entroido,
Letras
Galegas,

Semana da Prensa...), áreas de
estudo (inglés, informática,
lingua...) e tamén poesía, educa-
ción viaria e alimentación, entre
outras cousas.

Círculo de Dirigentes
Nº 117. Febreiro do 2008.

Dirixe: Nieves Díaz. Edita: Grupo

Vertebral. Prezo: 4 euros.

Elizabeth Prado entrevista a José
Peláez Bardales, fiscal supremo

do Caso Fuji-
mori. Inclúe-
se unha
reportaxe so-
bre a
situación de
Cuba unha
vez que dimi-
tiu Fidel Cas-

tro. Tamén hai colaboracións de
Diego Uribarri, Domingo Bello e
Luís Veiga, entre outros.

Abrente
Nº 46. Outubro-decembro do 2007.

Edita: Primeira Linha.

O editorial  critica a actitude dos
deputados do parlamento gale-
go en canto á política salarial dos

cargos electos
e administra-
tivos. Carlos
Taibo analiza
o Oriente Me-
dio da Era
Bush. Rute
Cortiço e
Senim

Gonçalves estudan os informes
europeos e as súas consecuen-
cias sobre o ensino público.
Tamén se conmemora o 90º ani-
versario da Revolución Rusa.�

Promenades parisiennes
AAuuttoorr:: Mihail Sebastian.

EEddiittaa:: Éditions L’Herne.

Mihail Sebastian.

>>>

Rosalía de Castro por Maside.
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REVISTAS.

Repaso crítico
á lingua,
ás letras e
á sociedade

No máis recente número d’A
trabe de ouro a lingua ocupa
un espazo destacado, aínda
que, como de costume, a revis-
ta trimestral
procura unha
diversidade te-
mática xa clá-
sica no espírito
dunha publi-
cación que sa-
be combinar a
erudición coa novidade cientí-
fica. Non en van, a declaración
de intencións do seu subtítulo
destaca os conceptos “pensa-
mento” e “crítico”.
Dous membros da Real Aca-
demia Galega e do Instituto da
Lingua Galega escriben sen-
llos textos independentes pe-
ro referidos á historia recente
da lingua. Francisco Fernán-
dez Rei analiza en “A proble-
mática elaboración do galego
literario moderno” a pugna
entre os partidarios de inte-
grar o galego no sistema orto-
gráfico, sintáctico e léxico por-
tugués e os impulsores da in-
dependencia da lingua de no-
so, maioritarios. Rei encárgase
primeiro de desmitificar a uni-
dade galego-portuguesa da lí-
rica medieval e dá dous datos
históricos irrevogábeis: Por
unha banda, o galego medie-
val non usou nunca as formas
-lh e -nh (introducidas ao por-
tugués desde o provenzal).
Pola outra, que o portugués
comezou no século XV unha
“desgaleguización” na sintaxe
e no vocabulario que a medi-
da que se estendeu o modelo
centralista acabou por

lista que aborrece da litera-
tura colonial e os discursos hu-
manitarios. As dúas crónicas so-
bre o metro: un exercicio de et-
nografía e (ademais) de imaxina-
ción: a segunda está feita desde
Bucarest, a partir dun plano do
metro de París. Como crónica et-
nográfica é a dedicada á coviza
dos franceses, aos «squares» e á
cidade universitaria. O conxun-
to: unha visión de París, de Fran-
cia, dos franceses, dos seus escri-
tores e dos seus pintores.
Divertida é a primeira crónica,
«Unha velada futurista en París»,
en que asiste a unha conferencia
de Marineti, da Real Academia
Italiana. Apaixonados, os escri-
tos dedicados a Stendhal ou a
Remy de Goncourt. Irónico e
distanciado, o que aos 21 anos lle
dedica a «Gide memorialista»,
onde escribe, entre outras cou-
sas: «O obxecto da memoria in-
terésame menos que a súa fun-
ción. O que quero coñecer non é
a lembranza (o seu interese é re-
lativo), senón o esforzo realizado
para encontrala, o estremece-

mento case sexual, a poesía pro-
funda desta penetración en si
–ora, eu sabía que Gide memo-
rialista non podía ofrecelos. Non
obstante, aínda que prevista, a
súa ausencia pareceume peno-
sa, unha fenda nunha obra que
puido ser fermosa». Non é de ex-
trañar, xa que logo, que se senti-
se fascinado por Proust, por Joy-
ce e por Jules Renard, sobre cuxo
Diarioescribe un iluminador ar-
tigo no que acabada dicindo que
debe ser estudado «polo miúdo,
a escala non dun breve artigo, se-
nón dun libro./ Este libro quixe-
se poder escribilo un día(1)».
Escritos «menores», quizais ali-
menticios, que descubren as
claves dun gran escritor. Á luz
destes escritos talvez se poida
entender mellor a súa gran
obra, o seu Diario.�

X.G.G.

(1) Aproveitando que o Sil pasa pola Rúa

de Valdeorras, recomendamos aos lec-

tores tanto o Diario de Renard como o

traballo que a este lle dedicou Jean-Paul

Sartre («O home amarrado»)

Segunda CulturGal, en decembro e na Coruña.A feira organizada pola

Asociación Galega de Editores cambia de localización e de datas: logo da pri-

meira edición en Pontevedra, en maio do ano pasado, esta segunda terá lugar

a finais de ano no Palexco da Coruña, cun programa máis ambicioso, con

maior orzamento e para o que se agarda a implicación de máis axentes.�

>>>

>>>

Francisco Fernández Rei analiza “A problematica elaboración do galego lite-

rario moderno” no número 72 d’ A Trabe de Ouro. ANDRÉS PANARO

A trabe de ouro
Nº 72. Outubro-decembro 07
DDiirreecccciióónn:: Xosé Luís Méndez Ferrín.

EEddiittaa:: Sotelo Blanco.

Imaxe da anterior edición

da CulturGal.
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crítica
espectador unha das singulari-
dades máis interesantes do gru-
po: a súa vocación internacio-
nal e o seu afastamento volun-

tario dos grandes cen-
tros internacionais
sancionados polo
mundo da arte, París e
Nova York. 
Xa que logo, a etiqueta
de “antolóxica de Co-
BrA” resulta a todas lu-
ces excesiva, dado que
non poderá contem-
plarse a pintura de im-
portantísimos mem-
bros do grupo como
Pedersen, Alechinski
ou –unha carencia es-
pecialmente lamentá-
bel– de Asger Jorn. Se-
ría sen dúbida máis
honesto, daquela, falar
dunha exposición do
Grupo Experimental

Holandés, rúbrica baixo a que
se agruparon estes artistas dos
Países Baixos pouco antes de se
integrar en CoBrA. Por outra
banda, dicir que esta é a primei-
ra vez que se presenta no Esta-
do Español unha retrospectiva
de CoBrA significa obviar –polo
menos– a excelente exposición
que La Caixa lle dedicou ao gru-
po na súa sede de Madrid en
1996. 
Así que situadas as cousas na súa
correcta dimensión, debemos
sinalar que un dos atractivos
desta exposición reside precisa-
mente en darnos a coñecer o tra-
ballo de varios artistas menores
cuxa obra queda habitualmente
eclipsada pola dos pesos pesa-
dos do grupo. Os cadros de pin-
tores como Lucebert, Anton Ro-
oskens ou Eugène Brands axu-
dan a reconstruír a enleada quí-
mica ambiental que propiciou a
nacencia deste movemento,
fundamental para o desenvolve-
mento dunha nova subxectivi-
dade que ampliou o campo de
acción das vangardas. A obser-
vación destas obras a carón das
dos artistas máis importantes do
grupo holandés –Appel, Cons-
tant, Corneille– permítenos
apalpar o espírito da época e so-
pesar a formidábel liberdade coa
que abriron novas portas á arte
moderna. CoBrA –acróni-

ARTE.

Un terzo
de CoBrA

A desapiadada competitividade
na que nos mergulla a moderna
sociedade de consumo provoca
que, ás veces, as obrigadas es-
tratexias publicitarias coas que
se divulga un evento transmitan
unha idea esaxerada da relevan-
cia do mesmo. Como se trata
non tanto de comunicar senón
de vender, quen acepta sen re-
servas a idealizada imaxe que a
promoción fabrica dun deter-
minado artigo arríscase a pade-
cer un frustrante desengano:

concepto comunista do país
asiático. E Xosé Luís Santos fai a
crónica da homenaxe a Ánxel
Casal en Cacheiras.

Mención á parte me-
rece o traballo de Anxo
Núñez Sobrino. Baixo
a aparencia de micro-
ensaio filosófico, “Crí-
tica do modo conven-
cional” é un texto de
opinión sen base ar-
gumental nin dato
ningún en relación á
tradición do pensa-
mento nin da análise
social que pon en
cuestión a docilidade

da maior parte do corpus so-
cial. Seguindo unha retórica
baleira que se alimenta de tó-
picos de certa escola autode-
nominada de esquerdas, So-
brino cae no maniqueísmo, a
simplificación e, moitas outras
veces, no paradoxo.�

C. Lorenzo

afectarlle á fonética dos
territorios lusitanos máis pró-
ximos a Galiza.
No traballo do académico ta-
mén se valora o labor
das institucións lin-
güísticas por adaptar o
idioma ás necesidades
comunicativas actuais
(creación de palabras
como beirarrúa, esco-
llas de léxico importa-
do pola vía portuguesa
ou adaptándose á fo-
nética orixinal). As ex-
plicacións parten
dunha persoa respon-
sábel desta tarefa des-
de o principio, que saúda con
optimismo a normativa de
consenso do 2003 como punto
e á parte da discrepancia lin-
güística en Galiza.
Outro protagonista deste pro-
ceso é Antón Santamarina. O
lingüísta recorda en “Trinta
anos de Atlas Lingüístico Gale-
go” o proceso de pesquisa léxi-
ca no territorio galego desde xa
os tempos de Aníbal Otero (an-
tes do 1936) e o paradigma
científico que se seguiu na defi-
nición do traballo e na análise
de campo dunha obra conside-
rada básica para coñecer o ga-
lego vivo e permitir que au-
mente a base do vocabulario
autóctono.
Ademais, a revista inclúe ou-
tros traballos relacionados con
áreas como a análise social
(“Medición e análise da pobre-
za en Galicia: Unha historia re-
cente”, de Patricio Sánchez); a
crítica literario-cinematográfi-
ca (“A lei de Shylock”, de Xerar-
do Couto, en relación ás recen-
tes adaptacións á pantalla d’O
mercador de Veneza, de Wi-
lliam Shakespeare) ou o ensaio
sobre as letras (“Facer de tripas
voz, riscos da escritura en femi-
nino”, de Amelia Gamoneda
(en tradución de Manuel Ou-
teiriño) e “O ceo dos guitarris-
tas”, de Bieito Iglesias)
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
escribe en “A cultura, o saber e
a guerra no pensamento clási-
co chinés” un resumo divulga-
tivo das liñas mestras da filoso-
fía social tradicional chinesa,
hoxe en día actualizada no

non é inhabitual que a realida-
de desminta a hiperbólica im-
portancia que a propaganda di-
funde sobre as virtudes do pro-
duto. 
Vén isto a conto da ex-
posición que se pode
ver arestora en Vigo e
que proximamente
viaxará á Coruña e a
Pontevedra. Para evitar
decepcións, o visitante
debe ser advertido de
que o que se anuncia
como unha retrospec-
tiva do grupo CoBrA é,
de facto, unha mostra
moito máis modesta
que reúne exclusiva-
mente traballos dos ar-
tistas holandeses que
pertenceron a este co-
lectivo, sen que exista
representación nin-
gunha da obra dos bel-
gas e daneses que formaban
parte del. Así, desaparece para o

A feira do Proxecto Edición inter-
nacionalízase.Chega unha nova

edición da feira ao Pazo da Cultura de

Pontevedra, entre o 3 e o 5 de abril. Co-

mo novidade este segundo ano da

feira, ábrenselle as portas a exposito-

res portugueses, arxentinos ou perua-

nos. Dous obradoiros, concertos e en-

contros entre creadores completan o

programa de actividades e presenta-

cións das iniciativa máis innovadoras

no eido da edición.�

’’CoBrA nace
como
reacción tanto
ao pesimismo
existencial do
informalismo
europeo de
Burri, Tàpies
ou Fautrier
coma ao
solipsismo do
expresionismo
abstracto
americano”

>>>

’’Rei encárgase
de desmitificar
a unidade
galego-
portuguesa
da lírica
medieval”

Cobra. A cor da liberdade
LLuuggaarr:: Centro Cultural Caixanova,

Vigo. Até o 11 de maio.

Paxaro pousado, de Karel Appel.

>>>
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resposta á catástrofe
que acababa de pa-
decer Europa carac-
terízase por unha
apelación ao telúri-
co, pola profusión de
figuras amorfas que
se confunden en es-
pazos retorcidos e
dinámicos, seres
misteriosos que se-
mellan conter en si
mesmos todas as
criaturas da nature-
za. Un colorido vio-
lento, case cruel,
desmente o tópico
de que hai que situar
estas obras no terreo
do lúdico: o drama
encerrado no seu fe-

rinte cromatismo remite máis
á Munch ou a Ensor que ao re-
louco mediterráneo de Miró.
As resonancias subterráneas
destes cadros apuntan a unha
abolición das fronteiras entre o
abstracto e o figurativo, a unha
creación de ritmos visuais que,

aparentemente caóticos, ad-
quiren unha coherencia des-
carnada e decisiva. 
Existen ademais dúas caracte-
rísticas específicas de CoBrA
que –grazas aos exemplares
dalgunhas publicacións pre-
sentes na mostra– se poden al-
biscar nesta exposición: o an-
ceio de estender á lírica a nova
expresión e a creación de obras
colectivas –herdo do surrealis-
mo do que procedían algúns
dos membros do grupo, no-
meadamente os belgas. 
En fin, que unha exposición
coma esta, minguada e com-
posta por obras de segunda or-
de (aínda que con luminosas
excepcións: a visión dunha
obra tan inquietante como O
mozo salvaxede Appel resarce
da medianía da maioría do ex-
posto) tamén pode ser ocasión
de gozo se sabemos orientar a
mirada cara aos recantos onde
se agocha a intimidade artísti-
ca. Cuestión de sutileza.�

Manuel Xestoso

mo das cidades de onde
procedían os seus compoñen-
tes, Copenhague, Bruxelas e
Amsterdam– nace, en principio,
como reacción tanto ao pesimis-
mo existencial do informalismo
europeo de Burri, Tàpies ou Fau-
trier coma ao solipsismo do ex-
presionismo abstracto america-
no. Mais, en realidade, do que se
trataba era de elaborar unha al-
ternativa á estarrecedora con-
moción que a guerra e o descu-
brimento do Holocausto intro-
ducira na relación entre a crea-
ción artística –e a cultura en xe-
ral– e a sociedade. 
Conscientes do peso da historia,
a reacción destes artistas foi a de
apelar á un asoballador estoupi-
do de sinceridade, á impetuosi-
dade provocadora e soberbia, á
brutalidade apocalíptica. En su-
ma, a un berro de protesta que
contiña o agoiro da traxedia
mais que apostaba por un vita-
lismo desesperado para lle facer
fronte. Unha actitude revolucio-
naria que adoptaba os princi-

pios teóricos marxistas e reinter-
pretaba o concepto de arte po-
pular. Fixáronse, para acadar os
seus obxectivos, na arte primiti-
va, nos debuxos dos nenos e nos
dos tolos, que xa foran reivindi-
cados por Dubuffet. 
A pintura que ofrecían como

O debut hardcore de Machina.Despois de 5 anos de concertos e cambios

na formación, a banda Machina presenta Acouga,o seu primeiro traballo. O

EP de cinco temas foi gravado co produtor Javier Abreu e editado baixo li-

cenza copyleft. Para o seu debut, Machina aposta por un son duro artellado

sobre unha base hardcore e new metal. A edición en compacto inclúe o vi-

deoclip do tema Queimame, dirixido por Óscar Ansótegui.�

Xosé A. Perozo

O balbordo do PP pola viaxe
a Cuba non sorprende a

ninguén. Tampouco a súa des-
memoria á hora de xulgar as
viaxes institucionais. Nunca
chegamos a coñecer nin os or-
zamentos, nin os gastos, nin as
prebendas, nin os obxectivos,
nin os resultados das viaxes de
Manuel Fraga, sempre cunha
chea de xornalistas e amplas re-
presentacións de industrias, co-
merciantes, algúns escritores,
moitos políticos, convidados de
pedra e demais. Eran viaxes ins-
titucionais contra as que clama-
ban socialistas e nacionalistas
no deserto da oposición no par-
lamento galego. Apenas trans-
cendían esas protestas á opi-
nión pública e os resultados
sempre foron ou inexistentes
ou cativos. 
Polo tanto, a hipocrisía do PP é
tan inmensa como a súa esga-
zadura de vestimentas. Porén,
isto non xustifica a desmesura
da viaxe á Habana da Conselle-
ría de Cultura. A representación
galega só se pode entender e
xustificar desde a realidade da
desmesura e a falla de coheren-
cia. Facer no exercicio do Go-
berno o que se critica na oposi-
ción só conduce ó descrédito
cara ó cidadán, que lle outorgou
a confianza, e remata na famo-
sa frase de “todos son iguais”.
Porque todos non son iguais na
xestión da vida pública, a Con-
sellería de Cultura de Ánxela
Bugallo non se debe medir po-
los feitos da Consellería de Cul-
tura de Pérez Varela. Obxectivos
e medios deberán ser diferen-
tes. Non deberá caer en seitaris-
mos e exclusións, aínda que se-
xan de distinto signo, para non
confundir o xogo político. Esta
viaxe dos 250 non é máis que o
síntoma febril dunha enfermi-
dade que avanza na xestión pú-
blica do BNG e que resulta, des-
de a cultura de esquerdas, preo-
cupante.�

DESMESURA
’’

A representación galega  só 
se pode entender e xustificar
desde a desmesura e

a falla de
coherencia”

’’

>>>

Nena chorando, de Karel Appel.
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crítica
en versión pastún. Todo isto
enfróntanos coa evidencia de
que as sociedades eran distin-
tas do que agora pensamos,
que nunca as cousas foron co-
mo o de agora, e que as reli-
xións (todas), en nome dun
deus inhumano, censor e in-
misericorde, acaba por aplas-
tar as risas e proibir que voen
papaventos. 
A segunda parte da historia
móstranos outra realidade, a
dos exiliados afganos en Occi-
dente, unha estampa que po-
deríamos sobrepoñer coa de
calquera exiliado do mundo
enteiro, tamén nos informa de
cómo é a vida desta xente, oc-
cidentalizada pero que mante-
ñen viva unha tradición propia
como elemento de sobrevi-
vencia. A terceira parte é máis
feble e menos críbel; o retorno
do americano a un Kabul tali-
bán, con lapidacións e burkas,
ao rescate dun neno, pese á
súa dureza, ten máis de aven-

tura fantástica que de
realidade, que nunca
ten final feliz. O resul-
tado é un best sellerde
cine.�

J.A. Xesteira

PROPOSTA: Xa que
está de moda, agardar
polo outro cine afgano,
o da vergoña de Buda e,
aproveitando os ventos
de primavera, volver
voar os papaventos co-
mo terapia contra a
empanada electoral.

(Nota: no Brasil chaman Papa-
Bento a Benedicto XVI).

papaventos no ceo de Kabul e
cousas polo estilo. 
A narración xoga cun flash
backsimple, o protagonista, un
escritor afgano exiliado en Cali-

de emocións simples,  algúns
clichés e estereotipos, poesía
elemental sobre a dura infancia
dos miserábeis, estética “new
age” sobre a marabilla de voar

CINEMA.

Unha película
afgana con ollos
de occidente

Esta película está baseada na no-
vela O cazador de papaventos,
escrita por un médico afgán nor-
teamericano, Khaled Hosseini,
recentemente traducida ao gale-
go pola editorial A Plataforma. As
críticas falan ben do libro –nin to-
dos os best sellersson lixo, nin to-
dos os grandes títulos son intere-
santes– e penso que é importan-
te coñecer este dato para enten-
der mellor o aire desta historia. O
filme puidera parecer que está
apuntado a unha certa vía do ci-
ne oriental, do que nos sorpren-
den cada día  con xoias que ve-
ñen de países dos que nin sique-
ra se pensa que puidese existir al-
guén que levantase unha obra ci-
nematográfica, países sen indus-
tria do cine e que precisan finan-
ciación do “home branco” e do
capital occidental. 
O nome de Marc Foster na casi-
ña do director xa nos marca ou-
tro carreiro; este tipo impredecí-
bel é quen de facer unha pelícu-
la “oriental”, afgana, para máis
señas, pero, claro, mirada con
ollos de occidente, aínda que to-
dos os personaxes que lle dan
vida á historia sexan orientais.
Isto cadra perfectamente co que
me refería máis atrás: é unha
historia contada desde América,
aínda que as persoas que viven
dentro da historia sexan dun
país terríbel como é o actual Af-
ganistán. Así, o filme abala entre
valores de importancia narrati-
va e melodrama ao estilo occi-
dental. O resultado non é des-
preciábel e consegue manter en
pé a historia, entre secuencias

fornia, recorda a súa infancia
por mor dunha chamada tele-
fónica desde Pakistán, e decide
regresar a reparar o
mal que fixera de pe-
queno a un amigo
traizoado. A parte da
memoria recobrada é
a máis interesante;
contemplamos un Af-
ganistán distinto do
que estamos acostu-
mados a mirar nas te-
levisións, un Kabul
dos anos 60, occiden-
talizado, no que os ne-
nos (imposíbel non
namorarse deles) vo-
an papaventos e nas
casas dos ricos bailan “El Bim-
bó” ou “Una paloma blanca”

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

CC OO LL EE CC CC II ÓÓ NN   EE SS EE NN CC II AA SS

C E N T E N A R I O  D E  U R B A N O  L U G R Í S

A NOSA TERRA

’’O resultado
non é
despreciábel
e consegue
manter en pé
a historia,
entre
secuencias
de emocións
simples”

O cazador de papaventos 
DDiirreeccttoorr:: Marc Forster.

GGuuiióónn::  David Benioff, Khaled

Hosseini (novela).

EElleennccoo::Susan Zangl, Shaun Toub,

Khalid Abdlla, Atona Leoni.

MMúússiiccaa:: Alberto Iglesias.

Fotograma d’O cazador de papaventos, dirixida por Marc Forster [abaixo].

Preestrea da película O tesouro.O pasado 26 de marzo preestreouse no

teatro Colón da Coruña o telefilme O tesouro, do director Manuel Martín

Cuenca. A película, producida por Morena Films, Vaca Films, Estrategia Au-

diovisual e Loma blanca, poderase ver en practicamente todas as televisións

autónomas do Estado. Escrita po Tacho González e Alejandro Hernández, O

tesouroé unha historia moderna de aventuras inspirada no clásico literario A

illa do tesouro.�

Fotografía

da rodaxe d’O tesouro.

Aquí vén o Maio

de URBANO LUGRÍS

RR EE LL AA TT OO SS   HH II SS TT ÓÓ RR II CC OO SS
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timilitarista Mulleres de negro.
Organizada pola Aula Castelao,
a cita cumpre 25 anos achegan-
do ao público en xeral o pensa-
mento crítico. Como explica o
coordinador da semana, Xulio
Leal, “é unha utopía feita reali-
dade”. Este ano a Semana conta
con preto de 1.300 matricula-
dos e 15 relatores.�

M.B.
A utopía está a ser o motor de
debate da XXV Semana de Filo-
sofía de Pontevedra, que se
clausura o venres 28 no Centro
Cultural Caixanova co relatorio
de Hebe de Bonafini. Nela, pen-
sadores e expertos recoñecidos
achegaron as súas propias refle-
xións ao redor de cuestións co-

mo o urbanismo, a cultura, a
política, os avances xenéticos
ou a espiritualidade. Dentro da
programación, de fondo calado
filosófico e de análise teórica
nas sesión da mañá, destaca a
presenza das activistas palesti-
na Jumana Odeh Esawee e da
israelí Ivonne Mansbach,
membros da rede feminista an-

Vinte e cinco anos
de utopía feita realidade

Xosé Miranda

A lenda é un xénero no que se pretende verosimilitude,
por iso o narrador cóntao como certo (e el mesmo

cre na súa verdade), como un sucedido do que hai teste-
muñas coñecidas e fiables (un familiar, un amigo, o amigo
dun amigo), e localízao nun lugar en un tempo inmediatos
ou cando menos recoñecibles. Son sucedidos narrados
como se acabasen de pasar ou como se pasasen en tempo
non remotos, senón “accesibles”. O motivo disto é que a
lenda conta algo que semella irreal, pois nela interveñen,
de novo, personaxes sobrenaturais como fantasmas, tras-
nos, meigas ou mouros, e de que o crea quen o conta e
quen o escoita depende todo o seu efecto. Mais tamén na
lenda, co paso do tempo, houbo un aggiornamento, e apa-
receron as “neolendas” que xa non se sitúan en tempos in-
mediatos, senón en tempos antigos (mais recoñecibles: na
Idade Media, no tempo dos señores feudais…) e, polo tan-
to, os testemuñas xa non se coñecen. A neolenda non per-
de totalmente a súa verosimilitude porque segue locali-
zándose nun lugar ben coñecido (nun castelo, nunha al-
dea). Pero sóanos a afastada a que non nos incumbe. Ten
o seu aquel, o seu atractivo, pero atinxe máis heroes hu-
manos, ou antiheroes, como os señores feudais, que a se-
res míticos. E non nos fala de maxias, encantamentos, te-
souros, trasnadas, senón máis ben de crimes, apuñala-
mentos, vinganzas, misterios. De novo observamos un
proceso de humanización, de perda da marabilla, como
ocorreu no conto. Aclaremos que a arqueolenda, a lenda
orixinal, aínda está viva. Pero máis viva estivo nos “séculos
escuros” e nas épocas nas que Deus estaba, literalmente,
en todas as partes. A neolenda tivo os seu esplendor no ro-
mantismo, nos séculos XIX e XX, na desamortización, no
nacemento da literatura fantástica.
O mito é un xénero con características compartidas polo
conto e pola lenda, mais moi distinto a estes. Por un lado,
como a lenda, cóntase como algo verdadeiro (é verosímil)
porque atinxe as crenzas máis fondas dunha sociedade e
explica a orixe das cousas, do mundo, da sociedade, da xeo-
grafía e dos animais e plantas. Polo outro, non presenta tes-
temuñas (non pode presentalas) e sitúase en tempos re-
motos, nos tempos primixenios ou directamente fóra do
tempo, e ademais case sempre sen precisión de lugar, co-
mo o conto. O mito fala dos deuses, dos heroes semidivi-
nos, do tótem, dos animais totémicos. Cando cambian as
crenzas dun grupo humano, os vellos mitos semellan con-
tos haxiográficos ou lendas (se se presentan localizados).
Por iso moitos mitos galegos pasan por contos de animais e
os mitos fundacionais das nosas pedras , montes, ríos, cas-
tros, pontes, por lendas (e non o son) de mouras. Os mitos
actuais (que os hai ou había) non se recoñecen tampouco
como tales e pasan por verdades (os mitos cristiáns, os de
Virxes, Santos, Cálices, etc.). Nunca se insistirá bastante
nesta idea: existen mitos propiamente galegos, son real-
mente mitos e non contos nin lendas.�

A LENDA URBANA 
E O MITO

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Existen mitos propiamente
galegos, son realmente mitos e
non contos nin lendas”

Sociólogo, poeta e experto en
ecoloxista, Jorge Riechmann
foi un dos convidados da XXV
da Semana da Filosofía. Na
súa disertación, 'Para unha te-
oría da racionalidade ecoló-
xica', afondou na necesidade
dun cambio cara a un modelo
social sostíbel.
NNooss  úúllttiimmooss  aannooss  ssaallttaarroonn  vvoo--
cceess  ddee  aallaarrmmaa  ssoobbrree  aa  ssaaúúddee  ddoo
ppllaanneettaa  ee  ppuubbllííccaannssee  iinnffoorrmmeess
cciieennttííffiiccooss  ppoorr  vveecceess  ccoonnttrraaddii--
ttoorriiooss..  EEssttaammooss  aannttee  uunnhhaa  ccrriissee
ddaa  cciivviilliizzaacciióónn??
Estamos ante unha crise so-
cioecolóxica de dimensións
planetarias. Nos 70 abriuse un
fondo debate despois da pu-
blicación do primeiro dos in-
formes do Club de Roma titu-
lado Os límites do crece-
mento e da crise do petróleo
do 73. É dicir, non son proble-
mas novos, o dramático é que
se agravaron e seguimos sen
facernos cargo. Non é moi
axustado dicir que se publi-
can informes científicos nun
signo e noutro. O cuarto in-
forme de avaliación que vén
de presentar en Valencia o
IPCC, o grupo intergoberna-
mental sobre cambio climá-

tico, conta cun consenso moi
sólido, que non se ve fraxili-
zado porque existan dúas vo-
ces discrepantes a soldo. En
publicacións avaladas pola
comunidade científica non
hai ningún escéptico en canto
ao clima. Se se dá un salto aos
semanarios de información
xeral aparecen máis posicións
en contra e xa na televisión
preséntanse as dúas posturas
ao mesmo nivel. Estamos
lonxe de chegar a unha situa-
ción de transición cara a un
modelo de economía sostíbel
e os indicadores alertan de
que nos quedan poucos anos
para cambiar de rumbo.
MMaarrggaarriittee  YYoouurrcceennaarr  mmaannttiiññaa,,
hhaaii  mmááiiss  ddee  2200  aannooss,,  qquuee  uunnhhaa
ppoobbooaacciióónn  ssoossttííbbeell  nnoonn  ppooddííaa
ssuuppeerraarr  ooss  mmiill  mmiillllóónnss  ..  HHooxxee
ssoommooss  77..000000  mmiillllóónnss..  SSoommooss
ddeemmaassiiaaddooss  nnoo  ppllaanneettaa??

A poboación debe ponderarse
co consumo para avaliar o im-
pacto no ecosistema. Unha po-
boación de mil millóns de per-
soas consumindo como esta-
dounidenses equivale a 60.000
millóns de bangladeshís. Na ac-
tualidade estamos por riba do
que o planeta pode soportar.
Empeora a situación que haxa
unha parte da poboación que
se estea a desenvolver como lle
dixemos que o fixese. Unha pe-
dra de toque na vontade de
avanzar é a reforma fiscal ecoló-
xica, é dicir, que os produtos in-
sostíbeis custen máis. 
AAffiirrmmaa  aaddeemmaaiiss  qquuee  éé  nneecceessaa--
rriioo  pprrooggrreessoo  sseenn  ccrreecceemmeennttoo
eeccoonnóómmiiccoo,,  ppeerroo  éé  ppoossííbbeell??
Progreso debe entenderse
como mellora cualitativa da
condición humana non só
como o incremento da circula-
ción de bens e servizos mer-
cantís, que é a definición im-
perante. Que creza o PIB non
sempre indica procesos sociais
desexábeis. A destrución do te-
rritorio e a reconstrución sen
control fai crecer o PIB. En
cambio, actividades como a
produción doméstica non
afectan para nada.�

’’O crecemento do PIB non
sempre indica procesos
sociais desexábeis”

Jorge Riechmann:
‘É necesario
o progreso
sen crecemento
económico’
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Eva Estévez

Q
ue entendemos
por moda freak?
As coleccións ba-
rrocas e chamati-
vas de John Ga-

lliano, as mesturas de alfinetes e
diamantes de Vivienne Westwo-
od, ou a singularidade da posta
en escena de David Delfín? Velaí
o dilema e as versións de cada
quen. Para os non iniciados, in-
dicar que o significado que ten
esta palabra anglosaxoa, que se
refire a todo o excéntrico, insóli-
to, exótico ou inesperado, ten a
orixe nos anos 20, para referirse
ás persoas que con algún tipo de
anomalía física ou malforma-
ción eran exhibidos nos espectá-
culos circenses (mulleres barbu-
das, homes de dúas cabezas...). 
Na actualidade este termo ten
sentido de eloxio. “Un freak é
unha persoa que pensa por si
mesma e que actúa de xeito
inesperado sen seguir os ditados
da moda convencional”, explica
Felipe Ibáñez, director da pasa-
rela Fashion Freakde Barcelona.
Este axitador de vangardas co-
menta que as influencias e re-
percusión deste movemento xa
se están a notar en firmas conso-
lidadas. “O feito de que empre-
sarios de marcas consagradas
asistan aos nosos pases quere di-
cir algo. Moitos veñen para to-
mar apuntes e copiar os deseños
dos creadores independentes”,
comenta Ibáñez, que predí que
a orixinalidade e a innovación,
eixos nos que se basea a Fashion
Freak, xa están empezando a
marcar certas directrices do sis-
tema da moda convencional.
“Ningún destes deseñadores
traballa xa con tecidos nobres
ou puros. As teas con ou sen
acetato, ou neoprenos termo-
rreguladores da temperatura
do corpo, son algúns dos exem-
plos dos materiais usados na

moda freak,nos que a tecnolo-
xía e a investigación están á or-
de do día”, comenta Manel Tri-
nitat, encargado do estilismo
desta pasarela. Ademais dos te-
cidos tecnolóxicos, o trash,  (re-
ciclaxe e reutilización de teas e
materiais diversos para a con-
fección de prendas), é outra das
constantes deste movemento. 
A pasarela Fashion Freak, que se
celebra en Barcelona dende hai
cinco anos, é unha plataforma
única a nivel europeo na que
coinciden todas aquelas pro-
postas politicamente menos co-
rrectas dentro da moda e nas
que se da prioridade á creativi-
dade e á innovación. Nesta cita
de novos talentos, a posta en es-
cena sáese do común dos desfi-
les convencionais con pases nos
que os modelos desfilan no me-
dio dos invitados ou toman co-
mo escenarios casas en ruínas. 

AIRE FRESCO. Distintas personalida-
des do mundo da moda en Gali-
za coinciden en destacar o as-
pecto novidoso e vangardista
desta moda independente. Cris-
tóbal Vidal considera este move-
mento como necesario e que
debería ter maior repercusión:
“O freaktería que ser unha laba-
zada para as firmas convencio-
nais por teren unha oferta tan
pouco variada. É un xeito de
lembrar que o creativo tamén
ten opcións válidas para estaren
penduradas nas tendas”, opina.  
Pablo Zentolo, da firma de ca-
misolas Rei Zentolo, ve a moda
freak como a identificación co
secundario. “O termo freak en
canto a chamativo, raro ou bi-
zarro é algo que sempre estivo
aí. O que pasa é que hai mo-
mentos nos que a xente busca
chamar máis a atención”, ex-
presa. Este deseñador identifi-
ca o freak coa procura da dife-
renciación fronte aos demais.

“Usar como referente a facia-
na dun actor dunha película
non oscarizada nunha cami-

sola é freak”, sinala Zentolo. 
As deseñadoras Premio Tesoira
Carolina González e Lorena Ro-

dríguez, coinciden na importan-
cia deste fenómeno no futuro.
“Estou segura de que afectará ao
mundo da moda, pero non á mi-
ña inspiración e ao meu estilo”,
asegura Carolina. “Considero
que as grandes firmas acabarán
tendo estes movementos en
conta nun futuro próximo”, afir-
ma Lorena Rodríguez, que criti-
ca a manipulación á que as gran-
des firmas de moda someten aos
consumidores aos que lle ditan
como vestir. 
Para a directora dos Estudos
Superiores en Deseño Téxtil e
moda de Galiza (Esdemga),
Lola Dopico, o fenómeno freak
é un tipo de tendencia entre
comiñas que afecta ao mundo
da moda. “Designa certa co-
rrente pero non unha moda en
concreto. É un xeito de adxecti-
vación dun movemento que
non é pechado. Pero non é un-
ha tendencia”, comenta. 
A profesora insiste en que o fre-
akten un compoñente de estra-
ñamento, non de diferenza.�

MA A INE.40.ZG

A moda copia os deseños freak
As propostas dos deseñadores independentes, con
prendas innovadoras en canto a materiais e patróns,
está a ser imitado por moitas das grandes firmas do
fashion system. O fenómeno freak no téxtil conta
cada vez con máis adeptos e maior consideración

>>>

Reportaxe Gráfica: ÁLEX AMENGUAL e FELIPE IBÁÑEZ

’’O feito de que empresarios 
de marcas consagradas
asistan aos nosos pases
quere dicir algo”

[Felipe Ibáñez]
Director da pasarela Fashion Freak.

’’O freaktería que ser unha
labazada para as firmas
convencionais por teren unha
oferta tan pouco variada”

[Cristobal Vidal]
Deseñador de moda.

? UERE SABER MÁIS?
www.ibanezdesign.com 
www.telamagazine.com
www.fashionfreak.es
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Claves e
diferenzas
entre freaks
e frikis 
� Friki e freak (pronunciado

frik) son dous conceptos dife-

rentes. Segundo indica Manel

Trinitat non teñen nada que

ver: “O lema da moda freak é

víste como che dea a gana,

mentres que un friki é un ma-

marracho”. Felipe Ibáñez vai

máis aló ao dicir que friki ten

connotacións despectivas

fronte as de loubanza de

freak: “Un freak non é un bo-

rrego, senón que é unha per-

soa que se sente e atreve a ser

única”. 

� O termo friki ten a orixe na

palabra inglesa freak, usada

para referirse ás persoas que

tiñan algunha malformación

ou anomalía física e eran exhi-

bidas en circos nos anos 20.

Co tempo a palabra evolucio-

nou para referirse a persona-

xes extravagantes, e estrañas.

Na actualidade fai referencia

ao excéntrico, insólito ou

inesperado. 

� En España denomínanse

frikis as persoas que teñen

gustos pouco comúns e os

demais consideran “xente ra-

ra” ou personaxes. Son apai-

xonados da informática, xo-

gos de rol, cómics, filatelia, pe-

lículas de ciencia ficción e

manga, e, nalgúns casos po-

den chegar a facer desa pai-

xón un xeito de vida. Noutros

usan estas afeccións para

chamar a atención. 

�Os freaks, sen embargo, son

considerados verdadeiras

persoas que pensan e actúan

por si mesmas e destacan po-

la súa creatividade e intelixen-

cia. 

� O 25 de maio é o Día Orgu-

llo Friki. Conmemora o estre-

no de Star Wars Capítulo IV “A

New Hope”.

�A quinta edición da pasare-

la Fashion Freak organízase o

7 de xuño na Sala Emporio de

Sevilla, o 11 na sala Razzma-

tazz de Barcelona; e o 20 no

Cabaret Sauvage de París, e

aspira a viaxar a outras cida-

des europeas como Berlín,

Bruxelas e Milán.�

NGUAL e FELIPE IBÁÑEZ
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CC onta a lenda que o
orballo que cae so-
bre as leiras de Es-
melle durante a

noite de San Xoán ten poderes
curativos. Os vellos do lugar
aseguran que hai máis de cen
anos os seus devanceiros espi-
ron unha muller que padecía
sarna e fixérona correr entre os
trigais para que se mollase co
orballo milagreiro e, segundo a
tradición, a muller curou.
Esta lenda forma parte do
“Proxecto Esmelle”, un proce-
so de revalorización do val, si-
tuado a oito quilómetros de
Ferrol, que se basea na recupe-
ración do patrimonio material
e inmaterial e no aproveita-
mento sostíbel dos recursos
naturais. Foi a finais do 2003
cando deron comezo as activi-
dades impulsadas pola Asocia-
ción Veciñal Val de Esmelle,
pero anos antes sentaran os
alicerces grazas á publicación
dunha revista que se editara co
gallo da festa parroquial. Entre
as súas páxinas recollíase parte
do patrimonio e da etnografía
do lugar, “isto espertou as no-
sas conciencias, porque moi-
tos veciños descoñecían boa
parte dos recursos de Esme-
lle”, di Rafael F. Beceiro, coor-
dinador do proxecto. 
Os comezos foron difíciles, “ti-
vemos que convencer os pro-
pietarios dos vinte e dous muí-
ños medievais para que nolos
deixasen restaurar e ao princi-
pio eran remisos”, revela Be-
ceiro. Non obstante, á primeira
cesión, a do “Muíño de Outei-
ro”, sumáronselle as seguintes,
“viron que o que faciamos era
interesante e animáronse”.
Hoxe son catro os muíños ce-
didos para a súa recuperación.

DOMINGO, DÍA DE TRABALLO. Ás nove
da mañá comezan os traballos.
Desta vez toca encintar e arran-
xar o tellado do Muíño da La-
vandeira e o do Ferreiro. Como
os dous primeiros domingos de
cada mes, Carneiro, Ramón,
Basi, Carmen, Rafa, Julita... e os
demais voluntarios achéganse

ao local social para coordinar as
catro horas que lle rouban ao
seu día non laborábel para facer
de Esmelle un exemplo de recu-
peración do patrimonio.
Na aldea hai tradición de tra-
ballos comunitarios. Non só
dende que naceu o “Proxecto
Esmelle” os veciños veñen tra-
ballando os domingos pola
mañá. Beceiro explica que aló
polos sesenta, os habitantes do
val abriron unha estrada co seu
esforzo. O coordinador do pro-
xecto conta que tamén partici-
paron para estender a traída da
auga a máis de 70 casas e que
nos oitenta construíron inte-
gramente o local social. “O
compromiso era tal que se non
podían asistir ao traballo do-
minical pagábanlle a un obrei-
ro para que o fixese por eles”,
engade Beceiro.

ESFORZO CON PREMIO. Xa no 2005,
o colectivo veciñal que traballa
arreo no “Proxecto Esmelle”
viu recompensado o seu labor
cun accésit do premio Agader
de acondicionamento do me-
dio rural e recuperación etno-
gráfica. “Foi un orgullo para
nós”, lembra Beceiro, “tanto
esforzo viuse recompensado”. 
Agora, os veciños de Esmelle ve-
ñen de coñecer que o proxecto
foi seleccionado polo Comité do
Hábitat Español, que depende
do Ministerio de Vivenda, para o
VII Premio Internacional de Bo-
as Prácticas da ONU. O traballo
dos ferroláns concorre ao certa-
me na categoría de Desenvolve-
mento territorial e urbano sostí-
bel e terá que competir con oito
propostas españolas ademais
das que presenten outros países.
En outubro, os gañadores viaxa-
rán a Dubai para recoller pre-
mios de 30.000 dólares. “Aínda
que non gañemos é moi gratifi-
cante que poñan de exemplo de
boa práctica unha aldea de 600
habitantes”, explica Beceiro.�
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A recuperación dos muíños de Esmelle

Vinte e dous muíños, fontes, la-

vadoiros, cruceiros, canastros,

mámoas, unha igrexa do século

XVII e mesmo un castro son al-

gúns dos elementos arquitectó-

nicos que acolle a aldea. Até o de

agora, os veciños concluíron a

restauración do chamado “Muí-

ño de Outeiro”,  do “Muíño das

Salgueiras” e da “Fonte da Evaris-

ta”, que ficaba completamente

soterrada, ademais de limpar zo-

nas verdes, camiños, regatos e

lavadoiros do lugar. Beceiro con-

ta que nun deses traballos de

limpeza descubriron un cano de

auga de cantería duns vinte e

cinco metros de lonxitude e va-

rios aparellos que formaban par-

te da maquinaria dos muíños.

Aos labores de cantería e limpeza,

súmanselles as sinalizacións das

rutas de sendeirismo, as xornadas

de recuperación do medio am-

biente, os cursos para fomentar o

uso sostíbel do monte, as sema-

nas culturais, a plantación e coi-

dado de especies autóctonas ou

as viaxes a outras poboacións

que albergan experiencias seme-

llantes, como o caso dos Muíños

de Folón (no Rosal), Allariz ou Ta-

ramundi. Beceiro engade que o

colectivo veciñal está a traballar

na creación dunha aula didáctica

e dun museo etnográfico no Muí-

ño do Ferreiro, que mide 200 me-

tros cadrados.

Entre as rutas deseñadas pola

asociación veciñal destaca a “Ru-

ta dos Sentidos”, na que os cami-

ñantes poden experimentar to-

da caste de sensacións co tacto

das cortizas das árbores, o das

súas cores e flores; o sabor das

froitas; o recendo de flores e

plantas medicinais; o son da fau-

na e da auga; as postas de sol ou

a contemplación das estrelas.

Para poder facer posíbel o soño da

recuperación da aldea, o “Proxecto

Esmelle” conta con axudas pun-

tuais da Xunta, da Deputación da

Coruña e do Concello de Ferrol.�

Cantería, limpeza e sinalizacións

?UERE SABER MÁIS?
www.blogoteca.com/pesmelle
www.valledeesmelle.com
www.bestpractices.org

Camiño do Mago Merlín, que pasa a carón do Muiño de Outeiro. O mago do li-

bro de Álvaro Cunqueiro –Merlín e familia–, vivía na Selva de Esmelle, de aí

que o Concello de Ferrol decidise adicarlle unha rúa e erguerlle unha estatua.
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elle

Ademais de traballar a prol do
patrimonio material, os veci-
ños de Esmelle están a recu-
perar as voces e os arquivos
que recollen a historia, costu-
mes, tradición, festas, rituais e

lendas do val. Casa por casa e
gravadora en man, os volun-
tarios recadan o testemuño
oral dos máis vellos do lugar
para tentar conservar as ori-
xes da aldea.

A recuperación do patrimo-
nio veuse enriquecido coa
descuberta duns negativos
de arredor dos anos cincuen-
ta que apareceron no faiado
da casa na que nacera Serafín

Lorenzo, un veciño “pecu-
liar”, segundo os que o lem-
bran. Da cámara de Serafín
saíron 1.300 fotografías que
foron expostas en varias oca-
sións polo colectivo.

Grazas a un convenio coa
Xunta, agora Esmelle conta
co traballo dunha experta
en Humanidades que coor-
dinará todo o traballo in-
material.�

As voces gardadas e 1.300 fotografías recuperadas
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Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

AAetnógrafo e investi-
gador Xerardo Da-
sairas, (Verín, 1953),
vén de rescatar a

biografía dun dos primeiros
activistas que tentaron organi-
zar a resistencia fronte aos mi-
litares alzados no 36 na provin-
cia de Ourense. Con Luis Bazal.
Memoria e fuga dun mestre
anarquista galego (A Nosa Te-
rra, 2007), Dasairas recupera a
historia dun home que até o de
agora pasara desapercibido
malia ter deixado constancia
da súa pegada nos días que se-
guiron o golpe militar.
PPoorr  qquuee  ccuussttoouu  ttaannttoo  ffiixxaarr  aa
mmeemmoorriiaa  ddee  BBaazzaall??  MMaalliiaa  eessccrrii--
bbiirr  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  aa  ssúúaa  mmee--
mmoorriiaa,,  ffiiccoouu  nnoo  eessqquueecceemmeennttoo..
É certo que non sabiamos da
súa figura nin da súa actua-

ción. Non hai moita xente en
Galiza que tivese a capacidade
de deixarnos por escrito unhas
memorias. Aínda que sexan
moi particulares, déronnos pé
para contextualizar o levanta-
mento militar e a represión.
Son unha caste de crónicas no-
veladas nas que vai deixando
constancia da evolución da
guerra e da súa ideoloxía.
PPoorr  qquuee  ssee  aasseennttoouu  aa  ddeessmmee--
mmoorriiaa??
A represión foi tan brutal que
desembocou nun medo terrí-
bel. Os protagonistas directos
ou indirectos botaron un man-
to de silencio por riba. Nas reu-
nións familiares apenas se fala-
ba destes temas. A nivel colec-
tivo, a desmemoria funcionou
en Galiza, é unha suma desta
represión psicolóxica.
CCaall  éé  oo  ppeerrffiill  ddee  BBaazzaall  aanntteess  ddoo
11993366??
De neno instálase en Verín coa

familia e estuda con bastante
esforzo nunha academia, na
que intercambiaba os estudos
pola súa colaboración. Máis
tarde, monta unha academia
particular xunto a súa irmá e
logo fai estudos de maxisterio.
Coa chegada da República, é
destinado como mestre a un
pobo moi próximo ao tendido
ferroviario e comeza o seu la-
bor de sindicalista. Máis tarde
trasládano a unha aldea de
Xinzo de Limia e continúa o
seu labor de axitador coa xente
do campo. É nun pobo preto

de Ourense, onde o colle o le-
vantamento militar. Alí intenta
montar unha caste de guerrilla
e resistencia. Unha vez perdida
a tentativa, opta por fuxir coa
súa muller. Aquí empeza o pe-
riplo que se nos deixou escrito.
QQuuee  ffooii  ddeessttee  hhoommee  nnoo  eexxiilliioo
ffrraannccééss??
Unha vez que foxe para Fran-
cia e xorde a Segunda Guerra
Mundial é internado nun cam-
po de traballo en Alemaña.
Cando volve a Francia, traballa
vendendo zapatos e nas feiras.
Logo, consegue a rehabilita-
ción como mestre e remata de
lector de español nun liceo en
Toulouse. Neste período abor-
da as súas memorias e déixaas
nunha biblioteca da universi-
dade. Parece que pretendía di-
fundilas universalmente. Can-
do volve ao Estado, estable-
ceuse en Roses, Girona, e nun-
ca volveu a Galiza.
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VVoollvvee  vveerr  aa  ssúúaa  ccoommppaaññeeiirraa??
A muller tentou pasar até Fran-
cia coas súas fillas en tres oca-
sións, pero estaba tan contro-
lada, que as autoridades non
llo permitían. Por causarlle o
máximo prexuízo, deixábana
coller o autobús, o tren e xa en
Barcelona detíñana e facíana
volver despois de gastar os car-
tos. Unha vez que remata a Se-
gunda Guerra Mundial, conse-
gue un salvoconduto. Malia vi-
vir xuntos durante anos e ter
dúas fillas, Bazal e Palmira non
casaran polos seus ideais. Pa-
sado o tempo, a traxectoria de

As memorias perdidas do mestre Luís Baz
Xerardo Dasairas rescata as crónicas noveladas dun dos primeiros fuxid

’’En cuestión de días pasábase
de confrontación dialéctica
ao espertar dos instintos
máis salvaxes”

’’Os guardiñas portugueses
mostraron solidariedade
cos nosos fuxidos”

UUnha daquelas noites che-
gou un recluso máis. Era

un raparigo de mirar pícaro e
maneiras desenvoltas. A súa ca-
ra axitanada e o modo de vestir
non me eran descoñecidos.
Saudoume con efusión, cal se
tivese comigo unha vella ami-
zade. Correspondinlle igual-
mente e entramos en conversa.
Logo de intercambiar algunhas
frases sen ningún interese, res-
pirou profundamente, a xeito
de suspiro, e proseguiu así: 
—Á fin, tiven sorte; pero o meu
irmán Ramón... Esa é a pena
que teño. 
Entón recoñecín ao que así se
laiaba; porque, parecéndose
moito ao seu irmán e coñecen-
do eu a este, saquei polo un ao
outro. Este coitado Ramón, na-
tural de Punxín, concello próxi-
mo a Ourense, fora condenado
polos acontecementos de Astu-
rias. Como xa dixen antes, eu fó-
rao tamén. Sendo presos políti-
cos, ambos fomos recluídos na
mesma cela, onde trabamos

moi pronto unha estreita amiza-
de. Era Ramón un mozo teme-
rario, aventureiro e valente e de
espírito tan libre que nin na
mesma anarquía acharía unha
praza cómoda e apropiada para

el. Era, en consecuencia, un
pouco libertino (ou demasiado,
talvez); pero dun corazón de ou-
ro e amigo dos amigos. Chamá-
banlle “O Xítano”, por mor do
seu talante e aspecto de tal. Ar-
mado dunha escopeta e da ban-
da de cartuchos corresponden-
te, tiña sempre en xaque á Garda
Civil, pasatempo perigoso e que
tomaba por fantasía e a xeito de
deporte. Dividía o seu tempo en
dúas partes iguais: metade no
monte e metade en prisión. Non
era, pois, estraño que os “civi-
lóns” o tivesen entre cella e cella
e non perdesen de vista os fusís.
Pero oiamos ao irmán. 
—Cando estalou o Movemento
había xa unha boa tempada que
andaba Ramón polo monte.
Quería darlle un pouco de traba-
llo á moi “Benemérita”, que, des-
de había xa algún tempo, folgaba
no cuartel e tiña as botas dema-

siado limpas. Eu, que estaba ta-
mén algo fichado e temía pola
miña saúde, botei man da miña
escopeta e á munición que pui-
den e reuninme co meu irmán e
outros moitos que se botaran ao
monte. Acosados por todas par-
tes, sen comer nin durmir, al-
gúns conseguimos romper o
cerco e refuxiarnos acó e acolá
até pasar a fronteira. Entremen-
tres, o meu irmán e moitos máis

caeron prisioneiros e foron en-
carcerados. Unha daquelas noi-
tes comezaron as “sacas”. Ra-
món sabía o que lle estaba garda-
do e, como padecía moito do es-
tómago, pediu que o operasen
coa maior urxencia, coa espe-
ranza de que aquela estrataxema
lle salvaría a vida. O “operador”
foi velo cunha puntualidade e
celo inusitados nel, e díxolle con
sorna: “Come e bebe canto poi-
das, sen temor a indixestións nin
a molestía ningunha; porque, de
todos os xeitos, a túa enfermida-
de será curta. Se pasa desta noite
non chegará á seguinte”. O meu
irmán comprendeu e púxose
triste. Aquela mesma noite os fa-
lanxistas foron por Ramón para
darlle o paseo. Pero chegaron
tarde. Acababa de colgarse dun-
ha reixa e o seu corpo estaba aín-
da quente... 
Conversamos algo máis, até
acordarme eu do “Torto”, aquel
portugués maldicido que, da-
cabalo da súa egua e sen darse
un chisco de repouso, cometía

COMO ACABOU ‘O TORTO’

Luís Bazal de vello.

’’Aquela mesma noite
os falanxistas foron por
Ramón para darlle o paseo.
Pero chegaron tarde. Acababa
de colgarse dunha reixa e o seu
corpo estaba aínda quente...”
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Bazal foise abrandando até o
punto de pedirlle casamento,
pero ela non aceptou.
PPoorr  qquuee  iinnssiissttee  eenn  qquuee  aa  ssúúaa  ffuu--
ggaa  ee  ttrraaxxeeccttoorriiaa  vviittaall  éé  oo  ppaarraa--
ddiiggmmaa  dduunn  aaccttiivviissttaa  ddee  eessqquueerr--
ddaass  aannttee  oo  ggoollppee  ddee  EEssttaaddoo??
Aparecen datos sobre o inten-
to de resistencia das autorida-
des, o clima enrarecido, a soli-
dariedade portuguesa... É un-
ha parte importante de como
podía sobrevivir a xente. Mes-
mo conseguían pasaportes fal-
sos, de cubanos, venezolanos
ou arxentinos mortos, para
embarcar a Latinoamérica.
Todo isto reconstrúe anacos
da historia. Estamos a cons-
truír un crebacabezas que vai
máis alá de Verín.
SSoorrpprreennddee  aa  aaccttiittuuddee  ccoonnttrraaddii--
ttoorriiaa  ddaass  aauuttoorriiddaaddeess  ppoorrttuu--
gguueessaa..
Nos primeiros tempos, esta-
ban sobrepasadas pola canti-

dade de fuxidos, non só de Ga-
liza. Chegou un momento no
que non sabían a que aterse.
Cando os franquistas contro-
lan a situación, comezan as en-
tregas e a “brigadilla” da Garda
Civil e falanxistas destacados
puideron actuar en Portugal
con total impunidade. Non
obstante, os guardiñasmostra-
ron solidariedade cos nosos fu-
xidos. É algo que vén de lonxe,
de casamentos, intercambios
de alimentos, contrabando...
DDaa  mmaann  ddee  BBaazzaall  ccooññeecceemmooss
aass  ttiippoollooxxííaass  ddee  rreepprreessiióónn..
Ao deixarnos o relato, coñece-
mos a represión que sufriron
en Ourense e deducimos que
os represores non adoitaban
actuar en zonas nas que fosen
recoñecidos. É curioso que en
cuestión de dous ou tres días
pasábase da confrontación
dialéctica ao espertar dos ins-
tintos máis salvaxes.�

uís Bazal
meiros fuxidos
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a eito aqueles desmáns e crimes
de que xa fixen mención. E pre-
gunteille ao mozo: 
—Sabes algo do “Torto”, aquel
portugués malnacido, que vivía
en Palmés e asasinaba arreo
pola conta da Falanxe? Ou non
o coñeces? 
—Ah! si, si; coñézoo abondo;
aínda que só foi con motivo da
guerra; porque até entón non o
coñecía nin a súa propia nai,
respondeu con amargura. El
matou canto puido; pero ta-

mén lle chegou o seu día. Má-
goa que non lle chegase antes. A
cousa foi así: entre os innúme-
ros crimes, raspiñadas e barra-
basadas que cometeu aquel ti-
ñoso, fixo un agravio de maior
contía, que seguramente coñe-
ces: asasinou na rúa a un hon-
rado raparigo de Palmés, cha-
mado Naboeira. 
—Estouche ben informado. 
—Xa o supuña. Pero logo veu a
segunda parte. Rematada a súa
“tarefa”, como el dicía orgullo-
so, e tendo cobrado os seus bos
cartos, atopouse con diñeiro su-
ficiente para vivir folgado. O que
quixese velo non tiña máis que
dar unha volta pola taberna de
Xavier, na que “o matasete” pa-
saba as horas enteiras, dicindo
babecadas e dándolle ao tinto.
O pobre Naboeira tiña un irmán
pequeno, de apenas catorce
anos, o cal axexaba o “Torto”
noite e día, debecente de matalo
á primeira ocasión. Pero, aínda
que era un raparigo, o valente
mozo non quería atacalo por

detrás e pasar por traidor, senón
cara a cara e peito a peito, como
fan os homes. Estando, pois, “O
Torto” na taberna, entrou nela o
raparigo e díxolle: “Se es un ho-
me demóstrao agora”. Véndoo
tan pequeno, o matón botouse
a rir. Namentres, o rapaz sacou
do peto unha navalla, que tiña
xa aberta, e, en menos que se
chisca un ollo, cravoulla ao
“Torto” no ventre. Logo cuspiu-

lle na cara e marchou moi tran-
quilo. Retorcíase o portugués,
bradando e botando pestes e re-
gando o chan co sangue. Tan
malferido estaba que tomou a
cor da cera e deixouse caer co-
ma un morto. Logo, foi recollido
e levado á súa casa. 
“Véndose morrer irremisibel-
mente, maldicía o pequeno Na-
boeira e pedía, a grandes berros
e botando escumallos pola bo-
ca, que llo levasen alí. E, con es-
ta mala saña e sen que ninguén
se ocupase del, nin sequera a
súa propia familia, acabouse “O
Torto”. Pero, desgraciadamen-
te, non acabou aquí a historia.
O valoroso raparigo foi apresa-
do ben pronto e conducido po-
los “civís” até o cume dun ou-
teiro. Ordenáronlle poñerse fir-
me e co brazo dereito tendido,
mentres os “civilóns” lle apun-
taban á cara. O rapaz, entón,
empinouse canto puido na
punta dos pés; pero, no canto
de tender o brazo, ergueu con
firmeza o puño e, dando media

volta, desapareceu veloz coma
un lóstrego. 
“Véndoo tan en perigo, a xente
toda quería que marchase a Por-
tugal; pero el non o fixo así. Eu
non sei se por falta de recursos
ou por temor de ser entregado.
O caso foi que o atraparon de
novo. Un grupo de falanxistas,
despois de esposalo, conduciu-
no de noite até o curuto máis
próximo a Palmés e, logo de
maltratalo, obrigárono a poñer-
se firme nunha rocha grande e
puntiaguda. Como a noite era
escura e serea, entregáronlle un
chisqueiro para que o tivese de
pé na cabeza e poder apuntarlle
á luz da chama. Polo visto, querí-
an divertirse e matalo con fanta-
sía. Pero, no momento crítico, o
pequeno deu un salto con axili-
dade fantástica e escapou co
chisqueiro. Desde entón non
souben máis del. Sería unha má-
goa que, despois de tantas peri-
pecias e de tanta profusión de
valor, serenidade e enxeño, lle
botasen de novo a gadoupa...�

’’Ordenáronlle poñerse firme
e co brazo dereito tendido,
mentres os “civilóns” lle
apuntaban á cara. O rapaz
empinouse canto puido na
punta dos pés; pero, no canto
de tender o brazo, ergueu con
firmeza o puño e desapareceu
veloz coma un lóstrego”

Xerardo Dasairas, investigador e etnógrafo. 
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EXERCICIO E SAÚDE.

Os estilos de vida

Se tecleamos “estilos de vida” no
Googleaparécenos de primeiro
o enderezo da wikipediacoa se-
guinte información: “En epide-
mioloxía, o estilo de vida, hábito
de vida, forma de vida son un
conxunto de comportamentos
ou actitudes que desenvolven as
persoas, que unhas veces son
saudábeis e outras nocivas para
a saúde. Nos países desenvolvi-
dos os estilos de vida pouco sau-
dábeis son os que causan a
maioría das enfermidades”.
Podemos utilizar multitude de
definicións pero aproximada-
mente todas teñen un senso
moi similar ao aquí referido. Na
mesma enciclopedia afírmase:
Entre os estilos de vida máis im-
portantes que afectan a saúde
atopamos: consumo de subs-
tancias tóxicas: tabaco, alcol e
outras drogas. Exercicio físico.
Sono nocturno. Condución de
vehículos. Estrés. Dieta. Hixiene
persoal. Manipulación dos ali-
mentos. Actividades de lecer e
afeccións. Relacións interper-
soais. Medio ambiente. Com-
portamento sexual. 
Nunha publicación do Centro
de Documentación Virtual en
Recreación, Tempo Libre e Le-
cer co título: “Os  estilos de vida
saudábeis: compoñentes da ca-
lidade de vida”, proponse: Ter
senso de vida, obxectivos de vi-
da e plan de acción. Manter a
autoestima, o sentido de per-
tenza e a identidade. Manter a
autodecisión, a autoxestión e o
desexo de aprender. Brindar
afecto e manter a integración
social e familiar. Ter satisfac-
ción coa vida. Promover a con-
vivencia, solidariedade, tole-
rancia e negociación. Capaci-
dade de autocoidado. Seguri-
dade social en saúde e control
de factores de risco como obesi-
dade, vida sedentaria, tabaquis-
mo, alcolismo, abuso de medi-
camentos, estrés e algunhas pa-
toloxías como hipertensión e
diabete. Ocupación de tempo
libre. Comunicación e partici-
pación a nivel fa-
miliar e social.
Accesibilidade
a programas
de benestar,
saúde, educa-
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RECICLAR.

Sete vidas do
mobiliario 

O lixo ten os seus atractivos e te-
souros. Senón que llo digan aos
promotores de Makea, unha
web na que se dan pistas de co-
mo recuperar, reutilizar e reci-
clar infinidade de obxectos e
mobles sen deixar de estar á últi-
ma en decoración. Sen inten-
ción de vender nada, Makea
quere representar unha actitude
de resistencia e de contrariedade
fronte a sociedade de consumo.
Baixo o lema “faino ti mesmo”,
nesta web demóstrase que con-
verter algo que a sociedade de
consumo considera inútil como
algo cun novo valor é posíbel.
Basta con botar un ollo na web
HYPERLINK "http://www.ma-
keatuvida.net/"www.makeatu-
vida.net e pinchar no seu parti-
cular “receitario” no que se dan
pistas de cómo reparar, custo-
mizar ou mesmo tunear obxec-
tos que cada día se acumulan
xunto aos contedores de lixo das
nosas rúas. Cadeiras-báscula,
casco-maceta, mesa-paletou o
armario-neveirason algunhas
das propostas do catálogo deste
movemento que alonga a vida
útil dos mobles e produtos varios
sempre dende o punto de vista
artístico e utilitario. Os amantes e
crentes na reciclaxe poden en-
viar as súas propostas ou dúbi-
das ao correo  HYPERLINK
"mailto:makeatuvida@gmail.co
m"makeatuvida@gmail.com�

E.E.

ción, cultura, recreativos, entre
outros. Seguridade económica.
Como vemos, hai coincidencias
pero realmente poderiamos fa-
lar máis de complementarieda-
de porque no primeiro caso
concrétase en aspectos máis fí-
sicos, por así dicilo, e no segun-
do incorpóranse factores qui-
zais máis psicosociais. En todo
caso, o verdadeiramente signifi-
cativo é valorar que a persoa ten
un elevadísimo grao de partici-
pación no que lle acontece no
referente a súa saúde. Se o noso
estilo de vida favorece a apari-
ción de patoloxías, enfermida-
des ou doenzas, non debemos
pensar que a solución está en
acudir ao médico e que este nos
receite un medicamento. Se
continuamos alimentándonos
todos os días con abundante
carne e escasa froita ou alimen-
tos de orixe vexetal; se non reali-
zamos ningunha actividade físi-
ca cando o noso traballo é basi-
camente sedentario; se non
descansamos o suficiente por-
que sempre temos escusas para
non deitarnos; se priorizamos
mercar toda clase de produtos
de moda fronte ao axuste dos
presupostos familiares a base
de empréstitos con xuros abusi-
vos; entón atoparémonos nun-
ha situación que facilmente re-
matará en conflito e algún tipo
de doenza como son: depre-
sións, cefaleas continuadas, hi-
pertensión, hipercolesterol,
reumatismo, dores de costas,
problemas de xeonllos, etc.
Estaría ben que asumísemos
que o noso estilo de vida depen-
de en gran medida de nós, por
suposto con condicionantes ex-
ternos que nos obrigan a tomar
decisións non sempre acordes
cos nosos desexos, pero o que
non serve de nada é pensar que a
solución está na medicina, no
aumento de salario, na maior ca-
pacidade de gasto. Canto máis
temos, máis queremos, o siste-
ma lévanos coma un río deica o
consumismo, o traballo desper-
sonalizado e alienante, e nos re-
fuxiámonos na falsa crenza de
que con máis cartos os noso pro-
blemas desaparecen, que con
pastillas podemos continuar co

mesmo ritmo, que con tecno-
loxías melloramos a ca-

lidade de vida e na-
mentres os psiquia-
tras, psicólogos e ou-

tros terapeutas, teñen
máis traballo que nunca.�

Xurxo G. Ledo
coquegl@terra.e
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anosaterra á venda
en madrid

O Centro Comercial Colombo de Lisboa é un dos máis grandes de Europa.
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á rúa durante o 2008 a obra do
artista. 
En paralelo, a fundación ten
aberta na súa sede a exposición
temporal Laxeiro, debuxos iné-
ditos VI. anatomías, unha es-

área lúdica feita á súa medida. 
Dez salas de cine e 6.800 prazas
de aparcamento completan as
dotacións deste gran centro co-
mercial no que non falta de na-
da. Incluso ten capela por se to-
ca arrepentirse por facer algún
exceso no carriño da compra ou
pedir clemencia para chegar a
fin de mes. Máis información en
HYPERLINK "http://www.co-
lombo.pt/"www.colombo.pt�

E.E.

EXPOSICIÓN.

Laxeiro en
autobús

Quen dixo que a arte está rifada
coas rutinas cotiás? A Funda-
ción Laxeiro vén de demostrar
que aínda é posíbel rachar as li-
mitacións dos museos e pen-
durar arte nos lugares máis in-
sospeitados, coa posta en mar-
cha do proxecto Museobus. A
iniciativa xa encheu dous auto-
buses urbanos con obras de La-
xeiro. A escolma inclúe pezas
de todas as épocas do pintor. A
intención é que en abril o nú-
mero de autobuses-museo que
dispón no seu interior das ima-
xes aumente até un total de 10. 
O proxecto, que conta co pa-
trocinio da empresa viguesa
Vitrasa e Clear Channel, inscrí-
bese dentro dos actos de con-
memoración do centenario do
nacemento de Laxeiro, cos que
a fundación pretende achegar
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colma de bosquexos e debuxos
inéditos que abrangue o perío-
do de 1930 a 1980, na que se
aprecia a evolución estilística
do pintor.�

M.B.

COMPRAR.

Descubrir o
Colombo en
Lisboa
O que nun tempo foi o meiran-
de centro comercial de Europa,
o Colombo de Lisboa, segue a
ser un interesante lugar de visita
para todos aqueles que se ache-
guen até a capital portuguesa. 
Con 120.000 metros cadrados,
esta mole situada na Avenida
Norton de Matos, preto do Es-
tadio da Luz (Benfica), destaca
non só polas súas dimensións,
senón tamén pola súa arqui-
tectura. Inspirada na época dos
Descubrimentos Portugueses,
o edificio distribúese en prazas
e rúas interiores de grande altu-
ra e monumentalidade bauti-
zadas con nomes como a Ave-
nida dos Descubrimentos ou a
Praza do Trópico de Cáncer,
nos que non faltan figuras e ele-
mentos alusivos a personaxes,
paisaxes e obxectos desta prolí-
fica etapa da historia lusa. 
Nos seus tres niveis repártense
máis de 420 locais nos que se
oferta todo tipo de artigos e ser-
vizos, e máis de 60 restaurantes
dotados cunha capacidade de
1.200 prazas nas que as cartas
abarcan especialidades para
todos os petos e gustos. A terra-
za, de 12.000 metros cadrados,
tamén é unha zona de obrigada
visita sobre todo para os máis
pequenos xa que conta cun

O pintor Antón Pulido [á esquerda] observa o interior dun dos autobuses de-

corado coas pinturas de Laxeiro.                                                 ARQUIVO FUNDACIÓN LAXEIRO

pa.
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Coincidindo co ano do seu cen-

tenario, a mostra recolle unha es-

colma dun dos  maiores anova-

dores da plástica galega do sé-

culo XX. Xosé Otero Abeledo,

Laxeiro, é  o artista galego que

soubo sintetizar a tradición visual

da nosa cultura coas linguaxes

renovadoras que atravesaron o

panorama artístico internacional

ao longo do século pasado.

Na mellor tradición do "ne-

grismo" ibérico, Laxeiro ofréce-

nos un mundo que mira cara o

Norte, tendo ao Atlántico como

metáfora do descoñecido (fronte

á mesura da razón que aluma os

límites do pequeno Mediterrá-

neo), rexeitando a pintura da luz

impresionista e instalándose na

penumbra do descoñecido, que

arrinca co Barroco e continúa co

Romanticismo.

Comisariada por Luis María Ca-

runcho, e acompañada dun coi-

dado catálogo, a exposición pre-

tende provocar a través dunha

escolma de 47 obras un achega-

mento á fascinante iconografía

do artista que soubo crear unha

estética propia a partir de dife-

rentes elementos, como a mito-

loxía popular, a iconografía reli-

xiosa do Románico e unha extra-

ordinaria capacidade para a

fabulación.

Lugar: Fundación Pedro Barrié de la

Maza, nas sedes de Vigo e A Coruña.

Horario: De martes a domingo, festi-

vos incluidos:      de 12:00 a 14:00 ho-

ras e de 18:00 a 21:00 horas.

Entrada gratuíta

Datas: Até ó 01/06/2008

Coordenado por Gonzalo Vilas

Sábado 29 
David Lynch
18.00 h. Lynch (b/n, 2007). 84 .́ Subtí-
tulos en galego.
20.00 h. Inland Empire (2006).180´.
Vídeo. Subtítulos en castelán.
Luns 31
Naomi Kawase
20.30 h. A miña familia, unha soa per-
soa (1989); Caracol (1994); Viches o
ceo? (1995); Nacemento/Nai (2006)
103 .́ Vídeo. Subtítulos en galego.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Che! Revolución e
mercado. Exposición comisa-
riada por Trisha Ziff, que amosa a
obra de numerosos artistas arredor
da icona do Che Guevara, así como
a utilización diversa da súa imaxe na
cultura de masas. Até o 18 de maio,
na sala de exposicións da Fundación
Luis Seoane.
¬EXPO. Foto-espazos da co-
lección MUSAC. Exposición de
fotografías do Museo de Arte Con-
temporánea de Castela e León. Até
o mes de xuño noMACUF, Museo de
Arte contemporánea Unión Fenosa,
Avenida de Arteixo, 171.

grupo Berrobambán, osábado 29
ás 18:00, no Auditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA.Facto Delafé y las
Flores Azules. O trío de Barce-
lona formado por Marc Barrachina -
Facto- , Oscar DAniello -Delafé- e
Helena Miquel -Las flores azules-
está en xira polo país presentado o
seu disco "La luz de la mañana". Ac-
túan este xoves 27, ás 23:00, entra-
das a 8/10 euros, na Sala A Reserva
(R/Desiderio Varela, 7) .
¬MÚSICA.Tonhito de Poi e
Rasa Loba. O polifacético can-
tante barbanzán coa súa banda ac-
túan o sábado 29, ás 23:00, entra-
das a 5 euros,na Sala A Reserva
(R/Desiderio Varela, 7) .
¬TEATRO. Sombreiros sen cha-
peu. Obra de Tanxarina Títeres, o
domingo 30, noPazo da Cultura.

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

A CORUÑA
¬CINE. Vías cruzadas. The sta-
tion agent, (Vías cruzadas), é a
ópera prima, e única até o mo-
mento, do actor de televisión e te-
atro Tom McCarthy, quen rodaba
en 16 mm ao longo de vinte días
esta historia de soidades. O do-
mingo 3 1 de abril,  ás 18:00  e
22:30 na Sede Fundación Caixa Ga-
licia.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 13
David Lynch
20.00 h. Inland Empire (2006). 180 .́ Ví-
deo. Subtítulos en castelán.
Venres 28 
David Lynch
20.30 h. Six figures getting sick(1966)
The alphabet (1968)
The Grandmother(1970)
The amputee (1974)
The cowboy and the frenchman (1988)
Premonition following Anevildeed
(1995)67´. Vídeo. Subtítulos en ga-
lego.
After Hours/ David Lynch
23.00 h. Mulholland Drive (2001)
145 .́ Subtítulos en castelán.

AMES
¬TEATRO. Emigrados.Unha obra
do grupo Teatro de Ningures, arre-
dor das diversas circunstancias do
estado de estar emigrado/a. O ven-
res 28, ás 21:00, na Casa da Cultura
de Bertamiráns.
¬TEATRO. Un avó especial.Obra
polo grupo Migallas Teatro. O do-
mingo 30, ás 17:00, na Casa da Cul-
tura de  Bertamiráns.

ARZÚA
¬EXPO. Alfredo Pirucha. Mos-
tra de pintura até o 30 de Marzo
(horario, de 19:00 a 21:00) na sala
de exposicións A Capela da Mada-
lena.

O  BARCO
¬MÚSICA. Mitocondrias.Actua-
ción deste grupo o xoves 27 no pub
Baranda.

BOIRO
¬TEATRO Hendaya mon
amour. Obra representada polo
grupoBacana, unha sátira sobre o
encontro de Hitler e Franco no ano
41. Este venres 28 ás  21.00  na Casa
da Cultura Ramón Martínez López.

BUEU
¬EXPO. O mar nos carteis. Co-
lección de carteis no Museo
Massó. Conta con obras de Abe-
lenda, Díaz Pardo ou Peteiro, en-
tre outros autores. Aberta até o 2
de abril do 2008.
¬FESTA. X Encontro do Millo
Corvo. Unha serie de actividades
arredor desta variedade de millo
mouro, en perigo de desaparición.
Máis detalles en destaque aparte.
Ao longo desta fin de semana.
¬MÚSICA. Som do Galpom. Ac-
tuación deste grupo orixinario de
Ames. O sábado 29, ás 23:00, no
Bar  Beni.

BURELA
¬TEATRO. Humor Neghro. Es-
pectáculo con humor (neghro) e
música, ritmo, etc..., con Carlos
Blanco e Manecas Costa, o venres
28, ás 21:00 , na Casa da Cultura.

CANGAS
¬MÚSICA. Escuela de Odio.O
grupo actúa o sábado 29, no pub
Tiradoura.
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres
que se reunen para calcetar. Este
venres 28,  sábado 29 e domingo 30,
ás 20:30, no Auditorio Municipal.

O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Boas noites.Unha obra
sobre nenos e para todos, con
moita e boa música en directo, polo

LAXEIRO:
A lóxica do 
irracional

¬ ARTE

LLaaxxeeiirroo..A obra do xenial artista

lalinense  é revisitada en dúas ex-

posicións simultáneas en Vigo e A

Coruña, e nun traballado catá-

logo elaborado por Luis María Ca-

runcho.

Foto-espazos da colección
do MUSAC

O Museo de Arte Contemporánea
Unión Fenosa (MACUF), acolle
desde hai unha semana a exposi-
ción Foto-Espazos da Colección
MUSAC (Museo de Arte Contem-
poránea de Castela e León) que
se poderá contemplar até o pró-
ximo mes de xuño.
Trátase dunha selección dos fon-
dos fotográficos da institución le-
onesa que dirixe Rafael Doctor e
que chegan a Galicia onde o visi-
tante poderá percorrer os distin-
tos modos de abordar a paisaxe
mediante a conxunción do es-
pazo e o ollo fotográfico dos artis-
tas Alexander Apóstolo, Gabriele
Basilico, Sergio Belinchón, Jordi
Bernardó, Bleda e Rosa, Biel Cap-
llonch, Gerardo Custance, Luc De-
lahaye, Carmela García, Alberto
García Alix, Paul Graham, Andreas
Gursky, Candida Höfer, Francesco
Jodice, Tobias Madörin, Anxo Mar-
cos, Xavier Rivas, Santiago Sierra,
Nicolai Howalt Trine Søndergaard,
Massimo Vitali e María Zarraga.
A través de case 60 imaxes destes
artistas e as súas representacións
espaciais, realízase un achega-
mento a eses escenarios manipu-
lados polo home que conforman

a paisaxe hoxe en día, recupe-
rando a memoria, a lembranza, xa
que capturar a través de fotogra-
fías distintos lugares supón sem-
pre novas formas de abordalo.
A exposición, comisariada por
Marta Gerveno, propón un pa-
seo polo museo coa fotografía
como único vehículo, por unha
selección das paisaxes urbanas ou
naturais, interiores ou exteriores,
habitados ou solitarios, reais ou
soñados, nesta Colección MUSAC.
Desde o inicio da súa andaina,  o
Museo de Arte Contemporánea
de Castela e León veu definíndose

como «Museo do Presente», in-
tentando reivindicar unha partici-
pación e implicación nun mo-
mento ao que vitalmente perten-
cemos e do que non queremos
ser simples actores pasivos. Sen
nunca pretender negar o pasado,
a institución museística con sede
en León, mostrouse firme a través
dunha aprendizaxe na que se
asume dunha vez por todas as
vangardas do século XX e que,
polo anto, brinda unha maior li-
berdade e resolución á hora de
traballar directamente coa arte re-
almente contemporánea. 

Unha das fotos da exposición no MUSAC
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¬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.  Fotografías e instala-
cións, en torno ao choque de cultu-
ras 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. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha se-
lección de medio cento de obras
que conforman un percorrido ba-
seado nas múltiples facetas estilís-
ticas e temáticas de Laxeiro, a ex-
posición plasma a personalidade
irrepetible do que foi un dos
maiores anovadores da plástica
galega do s. XX. Até o 1 de xuño
na Fundación  Barrié de la Maza.
¬EXPO. Os rostros do fút-
bol. Os fotógrafos suízos Mat-
hias Braschel e Monika Fis-
cher son os creadores deste
proxecto expositivo, que mos-
tra as expresións de 25 dos fut-
bolistas máis destacados a nivel
mundial. Até o 6 de abril pode-

remos ver esta exposición foto-
gráfica no Centro Sociocultural
Fundación Caixa Galicia. 
¬EXPO. Carlos Albert. Esculturas
deste artista, até o mes vindeiro, inclu-
sive, na sala de exposicións Atlántica.
¬MUSICA. The Glenn Miller Or-
chestra UK.  Ao igualque a súa ho-
mónima de Nova York, a Glenn Miller
Orchestra británica é unha das big
bands máis populares. Cunha ampla
traxectoria e infinidade de actua-
cións, a formación leva por todo o
mundo a música de Glenn Miller e o
mellor son do jazz. O xoves 27, ás
20:30, con entradas a 23, 20, 17 e 12 €,
no  Teatro Colón Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Opium Experience.
Actuación este  xoves 27, con entrada
libre, no Rock’n Roll Bar.

¬MÚSICA. Dementia. O xo-
ves 27  ás 22:30, entrada libre,
no Mardi Gras.
Na mesma sala, o venres 28 o
grupo Batusi, ás 22:30h, entrada a
5 euros. E o sábado 29, ás 22:30 e
con entradas a 6 e 8 euros, o grupo
Niño y Pistola.
¬MÚSICA. Nacho Vegas &
Christina Rosenvige.
Dous artistas do pop español,
cunha longa traxectoria (desde
aquel dúo “Alex e Christina”, no
caso dela), únense para dar un
intenso concerto dentro do ci-
clo Vangardas Sonoras, o  ven-
res 28, ás 20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Los Rockin' Kies. O
venres 28, ás 22:30, entrada 3 eu-
ros, no Rock’n Roll Bar.
¬MÚSICA. Los Santos. Actua-
ción o venres 28, ás 23:00, no
Pub Garufa. E o sábado 29, o
grupo Retobato.
¬MÚSICA. Aguardiente Swing
Band. Jazz con este cuarteto ala-
cantino de cordas e voz, que trae
todo o swing dos anos 20 e 30. A
entrada custa 6 euros. Este venres
28, ás 23:00, no Clube Jazz Vides.
¬MÚSICA. Berrogüetto.Den-
tro do ciclo "Música con raíces" o
grupo Berrogüetto actúa na Co-
ruña na que , previsiblemente,
será a primeira aparición co novo
vocalista da formación, Xabier
Díaz. As entradas custan entre 6 e
13 euros. O venres 28, ás 21:00,
no Teatro Colón.
¬TEATRO.Margar no pazo
do tempo. Espectáculo da
compañía Sarabela Teatro, o
sábado 29, ás 20.30 ,  no Teatro
Rosalía de Castro.

Emigrados
Teatro de Ningures

Autor: X. M. Pazos, Suso de Toro, An-
xos Sumai, Sonia Torre e Cándido
Pazó.
Dirección: Etelvino Vázquez
Adaptación: Xosé Manuel Pazos e
Etelvino Vázquez
Elenco artístico :
Casilda García, Sonia Rúa, Mónica Ca-
maño, Santiago Cortegoso, Fran Pa-
redes e Salvador del Río.
“En Emigrados decidímonos por
unha historia múltiple que, engar-
zada, constitúe un mosaico de pezas
de distintos autores e autoras que,
unha por unha, dende o tratamento
específico da emigración, da inmi-
gración, do retorno, do desenraiza-
mento, compoñen un cadro xeral
que permite apreciar nidiamente o
drama individual e social que supón
estoutro xeito de "exilio". 

Non é tan fácil
Malasombra Teatro

Autor: Paco Mir
Dirección: Marcos Orsi
Escenografía: Malasombra
Elenco artístico:
Xoque Carbajal, Pablo Alvarado e
Sandra Lesta
Comedia escrita polo popular actor
Paco Mir que está acadando unha
gran acollida de público e crítica
(máis de 16 premios, entre eles o
Max). Agora en Galicia a compañía

Malasombra, baixo unha intelixente
e divertida dirección de Marcos Orsi,
preséntanos Non é tan fácil, que nos
conta que é difícil romper unha rela-
ción de parella.

Feminino Plural
Bolován Teatro

Autor: Sobre textos de Alonso de
Santos, Felix Sabroso, Antonia San
Juan, Artur Trillo e Paula Carballeira.
Dirección: Artur Trillo
Elenco: Merche Alonso e Paz Quiroga
Música: Leo Fernández
Duración: 70 minutos
Unha sucesión de sketchessobre si-
tuacións que teñen a ver co com-
portamento femenino máis tópico
ou o máis rachador, co masculino a
respeito delas, nun tono de comici-
dade e crítica que demostra como
un grupo non profesional pode aca-
dar as mesmas prestacións cun tra-
ballo ben feito e o talento das súas
intérpretes.

¬ EN ESCENA

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

HHuummoorr  NNeegghhrroo..Carlos Blanco

e o músico Manecas Costa forman

un peculiar dúo neste espectáculo

humorístico e musical, que esta se-

mana se poderá ver en Burela.

Non é  tan fácil

Berrogüetto
Dentro do ciclo "Música con raí-
ces" o grupo Berrogüetto actúa
na Coruña na que , segundo é de
prever, será a primeira aparición
en directo co novo vocalista da
formación, Xabier Díaz, sustituto
de Guadi Galego na formación, e
quen xa colaborou na gravación
do seu último CD.
Aínda que xa ben coñecido no
ámbito musical galego, e colabo-
rador do grupo ou dalgún dos
seus compoñentes en solitario, o
cantante e instrumentista de
grupos como Rumbadeira ou
Nova Galega de Danza supón
unha novidade para os seguido-
res do grupo e os espectadores
en xeral que se acheguen ao Tea-
tro Rosalía.  
Os dez anos coa voz de Guadi,
cansa das obrigas dun grupo
con tanta proxección e obrigas
discográficas, e volcada agora
en proxectos máis pequenos
como Nordestin@s, dan lugar
agora a unha voz ben distinta,
pola condición masculina, non
menos brillante, pero tamén a
un polifacético instrumentista
que há aportar o seu selo musi-
cal ao grupo.

The Glenn Miller 
Orchestra (UK)
The Glenn Miller Orchestra UK  for-
mouse en 1988 xunto coa Glenn
Miller Productions de New York.
A orquestra UK mantivo a exacta
formación no escenario ideada-
por Glenn, consistente nun líder,
cinco saxofóns, catro trompetas,
catro trombóns e tres percusio-
nistas xunto a unha voz mascu-
lina e outra feminina.  Os cantan-
tes actúan tanto de xeito indivi-
dual como integrando o grupo
The Moonlight Serenaders.  Ta-
mén contan con The Uptown
Hall Gang, un destacado grupo
de Dixieland extraido de mem-
bros da orquestra.

O repertorio da banda consiste
en máis de 200 números, moitos
deles do repertorio orixinal, que
incluen os magníficos arranxos
de Miller para as orquestas civil e
militar das Forzas Aéreas, nunha
de cuxas viaxes en avión atopou
a morte na Segunda Guerra. O li-
breto da orquestra inclúe arran-
xos de mestres coma Jerry Gray,
Billy May e Bill Finegan.
Na xeira dourada das grandes or-
questras dos anos 40, cada unha
tiña a súa pizca de gracia particu-
lar en canto a temas e arranxos.
O tema da Glenn Miller Orches-
tra era e segue a ser  Moonlight
Serenade. Glenn Miller escribira
o arranxo orixinal coma un exer-
cicio para un curso.  Compuxoa
ben antes de ter formado a súa
mítica formación, mais hoxe per-
manece como un hit inmune ao
paso dos anos e as tendencias.
Unha oportunidade para volver
no tempo á época en que a mú-
sica das “big bands” marcaba o
ritmo dos bailes e dos hits musi-
cais da xente, con unha forma-
ción que conserva o sabor do
ben feito e do eterno “swing”.

Portada dun disco de Berrogüetto.

¬ MÚSICAS

Escena da obra Margar no pazo do tempo.

O Glenn Miller orixinal.
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obra do grupo Malasombra, o
venres 28 ás 22:00, no Teatro Coli-
seo Noela.

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
grutuita.NoCentro de Recepción de
Visitantes do Monumento Natural
Costa de Dexo-Serantes. 

OURENSE
¬CINE. Desexos Humanos . Este
filme de  Fritz Lang é unha nova
versión da novela de Èmile Zola. No
ciclo Trens de Cine. O martes  1 de
abril, ás 20:00, no Centro Sociocultu-
ral 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.Doc Magoo’s. Actua-
ción este sábado 29 , ás21.30, en-
trada a 3 euros, noCafé Cultural Au-
riense. E no mesmo lugar, o do-
mingo 30, tamén ás 21:30, actúa o
grupo The Urges, con entrada an-
ticipada a 5 euros e no día do con-
certo a 6 euros.
¬TEATRO.A mirada de Pier.
Unha muller descobre os fíos do de-
sexo a través duns zapatos que só se
poden mercar en París. Obra do

guetes, elaborados por Xosé Ma-
nuel García, aberta até o 6 de abril
noMuseo da Deputación.
¬EXPO. Cristino Mallo. Expo-
sición do artista tudense,con es-
culturas e debuxos deste artista
por redescubris, tras do seu pasa-
mento. Até o 30 de marzo no Mu-
seo Provincial.
¬MUSICA.El Pararrayos.Actua-
ción en directo desta banda ou-
rensá, enmarcada na celebración
dos Concertos Lubicán, co seu
novo traballo “Los días cambiantes
del Pararrayos”, o vindeiro xoves 27 ,
ás 21:00, na Escola Universitaria de
Formación do Profesorado.
¬TEATRO. Olladas de Caracol.
Contacontos para nenos por Ra-

quel Galavís, o venres 28, ás 18:00,
na Biblioteca Provincial.

MONDOÑEDO
¬TEATRO. Arte. Obra do grupo Fu-
lano, Mengano e Citano, a ser re-
presentada o vindeiro xoves 3 de
abril, ás  21:00, no Auditorio Munici-
pal Pascual  Veiga.

NARÓN
¬TEATRO. E ti quen ves
sendo?. Nova obra do grupo Ta-
lía Teatro , dirixida por Cándido
Pazó. Este sábado 29, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.

NOIA
¬TEATRO. Non é tan fácil. Unha

O GROVE
¬MÚSICA.Facto Delafé y las
Flores Azules. O trío de Barce-
lona formado por Marc Barra-
china -Facto- , Oscar DAniello -De-
lafé- e Helena Miquel -Las flores
azules-  presenta o seu disco "La
luz de la mañana". Actúan o do-
mingo 30,entradas a 10/12 euros,
na Sala Vinilo.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Concerto de Jazz.
Este venres 28, ás 23:00, entrada gra-
tuita, no  Auditorio do concello.

LALIN
¬TEATRO. Estoraque, o in-
diano. Obra do grupo Artesán  Te-
atro, sobre un texto de Blanco-
Amor, este venres 28, ás 21:30, no
Novo Salón Teatro.

LUGO
¬CINE. Alarma no Expreso.
Filme de Alfred Hitchcock, The
Lady Vanishes (Alarma no expreso)
proxéctase o martes 1de abril, no ci-
clo Trens de Cine, ás 20:00, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬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,
todas as idades. Un proxecto aberto
a todos os artistas e que abre as por-
tas do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protagonistas,
sexan 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. Os xoguetes esqueci-
dos. Exposición sobre antigos xo-

¬TEATRO. Historia dunha se-
mente. Espectáculo infantil polo
grupo Caramuxo Teatro S. C.. O
sábado 29 ás 19:00, e o domingo
30, ás 12.00 e 19:00, no Teatro do
Andamio.

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

FERROL
¬CHARLA. O xenocidio na Ar-
xentina . Debate coa presencia de
Nidia Eloi, o xoves 27, ás 20:30, na
Fundaçom Artábria.
¬CINE. Desexos Humanos .
Este filme de  Fritz Lang é unha
nova versión da novela de Èmile
Zola. No ciclo Trens de Cine. O
martes  1 de abril, ás 18:00 (do-
brada) e 20:30 (V.O.S.) na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Sorolla e os seus con-
temporáneos.Nesta mostra po-
deremos vera magnífica colección
de pintura española do Museo de
Belas Artes da Habana.  A exposi-
ción reúne un conxunto de 60
obras de Joaquín Sorolla, Zuloaga,
Santiago Rusiñol, Anglada Cama-
rasa ou Cubells, entre outros.  Pro-
rrogada até o 13 de abril, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Dúo Najwa Jean . Xira
galega do dúo integrado pola actriz
e cantante Najwa Nimrie o produ-
tor Carlos Jean. O vindeiro venres
28 , ás 20:30 horas, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA.Cornelius . Actuación
da formación galega este venres 28,
ás 23:00, na Sala Búfalo. 

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

¬ TEATRO
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Día Mundial do Teatro 
e Premio Vidal Bolaño, 
en Gondomar

O Concello de Gondomar, a través
da Concellaría de Cultura, celebra
un ano máis o Día Mundial do Te-
atro, entregando o Premio Ro-
berto Vidal Bolaño de 2008, que
este ano recaerá sobre a compa-
ñía Ancora Producións e os seus
co-directores, Anxela Abalo e
Gustavo Pernas.
O sábado 29 de marzo,  a partir das
22:00 horas, a compañía recibirá
este premio  de teatro do Concello
de Gondomar,  pola súa notable
contribución ao teatro galego e
polo seu vencello coa cultura
deGondomar e coa Mostra de Tea-
tro "Roberto Vidal Bolaño", que se
celebra todos os outonos nesa vila.
Despois da cerimonia de entrega
do premio, a cargo do alcalde  e a
concelleira de Cultura, a compañía

porá en escena para o público do
Auditorio Lois Tobío, a súa última
obra: "Medidas preventivas".
Esta obra, escrita por Gustavo Per-
nas, acadou o premio AELGA (Aso-
ciación de Escritores en Lingua Ga-
lega) do 2007 como mellor libro de
teatro.
A representación será no Auditorio
Lois Tobío, con entradas a3 euros.
Coa dirección de Pernas, interve-
ñen: Ánxela Abalo, Vicente de
Souza, Xosé Bonome
Medidas preventivas lanza unha mi-
rada irónica e crítica, tamén cun
acedo senso dohumor, sobre as
novas relacións e os novos com-
portamentos sociais e  o aumento
da represión soterrada polo poder,
a raiz dos acontecementos políti-
cos e estratéxicos dos últimos anos.
Son medidas desenfocadas e diri-
xidas a cidadáns de a pé, presuntos
culpables nos seus actos cotiáns.
Medidas absurdas que venden

protección a cambio da submisión,
e seguridade a cambio de medo.
Que converten os cidadáns en po-
licías de si mesmos. Fragmentos de
ficción ou sucesos dunha realidade
que xa existe ou á que asistiremos
en breve.

¬ CINE

Cine infantil
Seguen a programar diversos fil-
mes para os cativos, nun ciclo que
organiza Caixa Galicia, proxectán-
dose este sábado 29, gratuita-
mente, nas súas sedes das distin-
tas cidades:
O carrusel máxico, enLugo.
Historia dunha gaivota, de Enzo
d’Aló (1998), en Ourense. 
Os tres cabaleiros, de Norman
Ferguson (1945) en Ferrol.
Elmo no País dos Rosmóns, de
Gary Halvorson (2000), en  Vigo.
O xigante de ferro, de Brad Bird
(1999), en A Coruña 

Dumbo, de Ben Sharpsteen
(1941),  en Santiago.
Valiant,  en Pontevedra.

EEmmiiggrraaddooss. Peza teatral do grupo

Teatro de Ningures e que toca o

tema da emigración desde diversos

enfoques. Está este venres en Ames.

The Homens, grupo compostelán que actúa

en Pontecaldelas.
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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. O martes 1 de abril,  ás
18:00 (V.O.S.) na Sede Fundación
Caixa Galicia .
¬EXPO. Antonio Murado. AM
34 x 24 Vol. 1. Retrospectiva da
obra do pintor lucense, dividida en
dúas sedes, esta e a de Vigo, até o 30
de marzo. Luns a sábados: 12:00 h. a
14:00 h. e 18:00 h. a 21:00 h. Domin-
gos e festivos: 12:00 h. a 14:00 h. Na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Lancôme con grelos.
Unha exposición con oito mozos ar-
tistas galegos (catro homes e catro
mulleres)de diferentes promocións
da Facultade de Belas Artes de Pon-
tevedra . Na Sala X do Campus de
Pontevedra.
¬EXPO. Ríos de Galicia, tesou-
ros de vida. Exposición fotográ-
fica sobre a riqueza paisaxística e
de fauna e flora dos ríos galegos, a
traverso de espectaculares fotos de
José Luis González. Até o 4 de
maio no Centro Social Caixanova.
¬MUSICA. Xosé Manuel Bu-
diño. Continúa a presentación da
súa última produción discográfica,
titulada “Home”, por toda Galiza.
Este sábado 29, no Centro Social
Caixanova.
¬MÚSICA.Facto Delafé y las
Flores Azules. O trío de Barce-
lona formado por Marc Barrachina -
Facto- , Oscar DAniello -Delafé- e He-
lena Miquel -Las flores azules-  pre-
senta o seu disco "La luz de la
mañana". Actúan o domingo 30, ás
23:00,entradas a 10/12 euros, na
Sala Karma.

O PORRIÑO
¬EXPO. Premios de arquitec-
tura Grandearea . A  exposición
abrangue obras visadas na Delega-
ción de Vigo ao longo do ano 2006,

principalmente correspondentes a
proxectos realizados no sul da pro-
vincia de Pontevedra. Nalgúns casos
trátase de obras xa executadas, men-
tres que noutros son os proxectos os
que se premian. As obras permane-
cerán expostas nas rúas da vila até o
31 de marzo.
¬MÚSICA. Baldosa amarilla.
Grupo porriñés que nestes momentos
esta dando concertos por toda Galiza .
Xa teñen editadas 2 maquetas nas que
fan un rock alternativo moi potente.
Sera o venres 28 , ás 23:00.  Os prezos 3
euros normal, 2 anticipada e 1,5 para
socios , no Café  Liceum.

REDONDELA
¬TEATRO. Non é tan fácil. Unha
obra do grupoMalasombra, este sá-
bado 29, ás 22:00, no Multiúsos da
Xunqueira.

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

SAN CIBRAO
¬EXPO. Andy Warhol. Exposición
dunha serie de serigrafías e obxectos
da Factoría do artista novayorkino.
No Museo do Mar. 

SAN  SADURNIÑO
¬EXPO. Galicia, camiño celeste.
Exposición de fotografías aéreas de
Xurxo Lobato,até o 3 de abril, no Cen-
tro Sociocultural. 

SANTIAGO
¬CINE. O último tren. Dentro do
novo ciclo da fundación Caixa Galicia,
Trens de Cine, este filme de Diego Ar-
suaga, o martes 1 de abril, ás 18:00 e
ás 20:00,en versión orixinal, na Sede
Fundación Caixa Galicia. 
¬EXPO. Cartaces de cinema en
Checoslovaquia entre 1960 e
1989. Como actividade complemen-
taria á xa rematada Semana das Lín-
guas, exposición dos orixinais cartaces
checos de cine, até o 4 de abril na fa-
cultade de Ciencias da Comunicacióne
na Biblioteca Concepción Arenal.
¬EXPO. Mulleres con cargas.
Óleos e collages, da psicóloga e
pintora Encarna Álvarez Gallego
que permanecerá aberta, de luns a
venres de 9 a 14 horas e de luns a
xoves de 16 a 21 horas,  até finais
de marzo na sede do Colexio Oficial
de Psicólogos de Galicia, Rúa Espi-
ñeira, 10-Baixo. 

GUIEIRO.51.

grupo Nut Teatro.O venres 28, no
Teatro Principal.
¬TEATRO.O mago de Oz. Espec-
táculo de títeres pola compañía Os
Quinquilláns, este domingo 30, no
Auditorio  Municipal.

PADRÓN
¬MÚSICA. Yoplay + Noise Pro-
ject + Som do Galpom + De-
lahoja + Kogito + Loretta
Martin. Ampla oferta de rcok e
pop galego no II Festival do Sar. O
venres 28, a partires das  21:30, na
Praza de Touros da Barca.

PONTEAREAS
¬CINE. Mulleres na globaliza-
ción. Proxección do documental
"Mulleresna globalización: a triple-
explotación", con motivo do mes da
muller, filme da autoría de José
Manzaneda, de Paz e Solidariedade
Euskadi. Duración: 38 minutos. O
próximo sábado 29, ás 18:00, no lo-
cal  de CC.OO.

AS PONTES
¬MÚSICA. Brothers in Band.
Esta banda criada como tributo a
Dire Straits e Mark Knofler actúa o
sábado 29, ás 21:30 noPub Palique.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Capitán Furilo.
Actúan o venres 28, ás 23:30 no
Pub Leblon.
¬MÚSICA. The Homens. O grupo
compostelán actúa o sábado ás
23:30 noPubLeblon.

PONTEVEDRA
¬CINE. Vías cruzadas.The station
agent, (Vías cruzadas), é a ópera

¬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 histó-
rico pola banda deseñada galega
dende os anos 70 até o tempo
actual. Tamén haberá, en para-
lelo á exposición, unha serie de
clases maxistrais e actividades
para os máis pequenos. Até o 8
de xuño no Auditorio de Galicia.
¬EXPO.Palmeiro. Obra de este ar-
tista postimpresionista (Madrid, 1903 -
Bergerac, Francia, 1984), na Galeria
Jose Lorenzo,Travesa do Franco 3.

¬EXPO.Ficcións analóxi-
cas: videocreación en Ga-
licia nos anos 80. Videocrea-
cións de autores galegos como
Xavier Villaverde ou Antón
Reixa. Até o 27 de abril, no Cen-
tro Galego de Arte Contemporá-
nea (CGAC).
¬EXPO. Maldita Europa. Expo-
sición do artista de Allariz Xurxo
Oro Claro. Até o 14 de maio, na
Fundación Granell.
¬EXPO.Jannis Kounellis. A obra
máis recente do autor italiano de
orixe grega. A mostra presenta
unha obra recentemente acabada
na propia cidade, onde o artista es-
tivo traballando antes da mostra
para unha montaxe específica rela-
cionada coa cidade compostelán.
Até o 6 de abril na Sede Fundación
Caixa Galicia. 

X Encontro degustación
do Millo Corvo

A Asociación Cultural de Meiro
(Bueu) organiza o X Encontro
degustación do Millo Corvo.
Esta celebración de artesanía
agroalimentaria é a culmina-
ción anual dun ciclo de traballo
a prol da recuperación deste
millo escuro que corre o perigo
de desaparecer. 
Este ano é un tanto especial por
celebrarse a décima edición
deste evento. Con actividades
que xa comezaron en días ante-
riores, este é un resumo delas:

Venres 28:
Muiñada. Comezará ás 10:00 ho-
ras e poderase visitar ó longo de
toda a xornada. Pola noite ha-
berá música tradicional. Para re-
matar a xornada, ás 12:00 horas
da noite farase unha queimada.
Sábado 29
Exposición dos dez anos da Re-
cuperación do Millo Corvo en
carteis e imaxes de tódalas activi-
dades da asociación.
Charla – coloquio: “O rural, en-
contro entre o home e a natu-
reza”. Dará comezo ás 18:00 ho-
ras. Ponentes: Alba Dasairas e
David Álvarez.
Festival “A pan de millo”. Actua-
cións de agrupacións tradicio-
nais de música e baile. Comezará
ás 20:00 horas. Ecotaberna: Po-
deranse degustar diferentes ta-
pas e platos elaboradas con mi-
llo corvo.

Domingo 30
X Encontro degustación.Re-
sumo do programa:
10:00 horas. Ruta de senderismo:
“O rural, encontro entre o home
e a natureza”. Roteiro . 12:30 ho-
ras. Lectura do pregón a cargo
de Yolanda Castaño. 12:45 horas.
Actuación de “Navirada”. 16:00
horas. Representación de títeres
pola sección infantil do grupo de
Teatro Simalveira de Meiro. 16:30
horas. Charla: "O Grupo de inves-
tigación arqueolóxica e etnográ-
fica ̈ "A Laxe da Irena" e o seu pro-
xecto para Ponte Caldelas". 17:30
horas. Actuación das Panderetei-
ras de Toutón. 19:30 horas. Actua-
ción de: Pepe Vaamonde Grupo.
Durante todo o día: Degustación
de alimentos elaborados co mi-
llo corvo. Elaboración de recetas
tradicionais na Ecotaberna. Ex-
posición etnográfica. Rutas guia-
das ao muíño da Presa. Talleres e
obradoiros artesanais: cestería,
carpintería: arranxo dun carro,
abanos de carballo. Obradoiro
de follaco. 

¬ FESTAS

Quere saber máis?                                        anosaterra.com

GGrraannddeeaarreeaa..Unha exposición de

obras ou proxectos de arquitec-

tura da área viguesa premiados en

diversos apartados poderá ser

vista no Porriño.Na foto, un pro-

xecto de Beatriz González.
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Xosé Manuel Budiño prosegue de xira.

Rosalía ilustrada en Ribadavia.
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¬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. Hyde Casino  +  Su-
persound. Dous grupos locais: os
Hyde casino presentando o seu pri-
meiro disco "meeting Point" estarán
acompañados no cartel polo dúo
Supersound. Psicodelia e pop. A en-
trada custa 5 euros. O xoves 27, ás
22:30, na Sala Nasa.
¬MÚSICA. Barón Rojo + Eco . A
mítica formación Barón Rojo pasa
por santiago cos seus grandes te-
mas de todos os tempos. ECO é o

VIGO
¬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 Menzelbaseado na novela ho-
mónima de Bohumil Hrabal,e que
acadou o Óscar á mellor película es-
tranxeira en 1967. O martes 1 de
abril, ás 18:00 (versión dobrada) e ás
20:30 (V.O.S), no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia Vigo
¬EXPO. Paraisos indómitos.  A
mostra parte da idea de fascinación
que nos producen os últimos luga-
res fronteirizos, espazos que cre-

mos aínda por explorar -e explotar-
e que se sitúan fóra do control hu-
mano, onde a natureza ten as súas
propias regras. Até o 18 de maio,no
1º andar do Museo de Arte Contem-
poránea , MARCO. 
¬EXPO. O Himno. Os tempos
son chegados. Exposición que
conmemora o centenario do
Himno Galego estreado na Habana,
organizado pola consellería de Vice-
presidencia. No Verbum- Casa das
palabras.
¬EXPO. Antonio Murado. AM
34 x 24 Vol. 2. Obra do pintor lu-
cense, até o 30 de marzo na Sede
Fundación Caixa Galicia.

novo grupo galego formado polo
guitarrista Alberto Cereijo e o bate-
ría Tino Mojón (compoñentes de
Los Suaves) xunto co baixista Diego
P. Castro e o vocalista Roberto Espi-
nosa. Presentan o seu primeiro tra-
ballo discográfico, "Réplica". A en-
trada custa 18 euros. Este venres 28,
ás 21:30, na Sala Capitol.
¬TEATRO.O  Avaro. Nova ollada á
clásica peza de Molière, pola compa-
ñía Teatro Galileo. O xoves 27,ás
21:00, noTeatro Principal. 
¬TEATRO. Valdemuller. Última
produción do Centro Dramático
Galego, combinando actuación
humana  e  de monicreques. Estará

o xoves 27 e venres 28, en funcións
escolares, ás 11:00, e o sábado  29 e
domingo 30, ás 18:00, no Salón Tea-
tro.
¬TEATRO.Kiosco das almas
perdidas. Novo espectáculo de
teatro,  música e danza do CDG e
Compañía Galega de Danza. O sá-
bado 29 e domingo 30, ás 21:00, no
Auditorio de Galicia. 

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

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

IV Premio a artigos 
xornalísticos normalizadores 
Concello de Carballo 2008
Obxectivos:
O Concello de Carballo, desde o seu Servizo de
Normalización Lingüística e en colaboración
con varios medios de comunicación escritos,
convoca o IV Premio a artigos xornalísticos nor-
malizadores Concello de Carballo 2008 cos se-
guintes obxectivos:
• Promover a reflexión sobre a situación social
da lingua galega. 
• Crear espazos nos xornais para analizar e pro-
mocionar o uso do idioma galego.
• Promover o uso do galego na prensa escrita.
Participantes:
Poderán participar neste concurso de xeito in-
dividual todas aquelas persoas que o desexen,
cun único artigo.
Características do artigo:
Os artigos serán inéditos, deberán estar escri-
tos en galego e deberán contar cos trazos máis
significativos do estilo xornalístico: carácter di-
vulgativo e/ou de opinión, estilo breve e di-
recto, linguaxe xornalística, etc.
Neles tratarase algún tema concreto relacio-
nado coa defensa e promoción da lingua ga-
lega, co seu estatus, con propostas ou análises
sobre o proceso de normalización lingüística
nalgún sector ou ámbito determinado, coa le-
xislación e os dereitos lingüísticos, con expe-
riencias sociolingüísticas concretas, con ac-
cións de impulso ao uso social do galego, con
experienciasútiles ou favorábeis para a dinami-
zación da lingua, coa política lingüística, etc.
Os artigos presentaranse  (...) cun pseudónimo
e neles non poderá figurar o nome nin nin-
gunha outra referencia ao autor ou á autora.
Os artigos deberán presentarse por cuadripli-
cado no Rexistro do Concello de Carballo (Pazo
da Cultura) ou por correo certificado. No remite
debe sinalarse o pseudónimo empregado e na
parte dianteira do sobre:
IV Premio a artigos xornalísticos normalizado-
res Concello de Carballo 2008. 
Rexistro de Cultura, Ensino e Normalización
Lingüística. Pazo da Cultura, 1.º andar. 

Rúa do Pan s/n -15100 Carballo.
O prazo de admisión de artigos rematará o 18
de abril de 2008.
Outorgaranse dous premios:
1.º Premio: 1.000 euros e a publicación do ar-
tigo en todos os medios colaboradores.
2.º Premio: 350 euros e a publicación do artigo.
Colaboran con este Premio e publicarán os arti-
gos gañadores:
- A Nosa Terra , A Peneira , Diario de Ber-
gantiños, ,Galicia Hoxe, La Opinión de A
Coruña, La Voz de Galicia, O Acontecer,
Tempos Novos, Vieiros.
As bases completas do premio poden consul-
tarse no sitio web do Concello de Carballo
(www.carballo.org). Tamén se pode obter máis
información no teléfono 981 704 304, ou no
enderezo electrónico normalizador@carba-
llo.org.

Premio Rockastru’s 2008, 
en Esposende (Portugal)
Premio de maquetas musicais, do que se re-
producen  as súas bases en portugués:
“O Rockastru's já tem abertas as incrições para
o 12º Festival de Música Moderna, anualmente
acolhido pelo Kastru's Bar , em Forjães, fregue-
sia pertencente ao concelho de Esposende. O
prazo para as bandas assinalarem o seu inte-
resse em participar no concurso esgota-se no
próximo dia 9 de Abril. A 10 de Maio vai arran-
car a competição, dividida por cinco eliminató-
rias, estando a final guardada para 21 de Junho,
com presença de bandas convidadas.

Começa a entrar em contagem decrescente
a 12ª edição do Rockastru's. O concurso já
está lançado e agora é só esperar por bandas
candidatas, sendo a selecção oficial anun-
ciada a 15 de Abril, ao que se seguirá a distri-
buição dos 20 grupos por cinco eliminató-
rias. Os The Other Side (Castelo de Paiva) fo-
ram os últimos vencedores, e com esse
triunfo foram recentemente de gira pela Ga-
liza, por intermédio da Audiência Zero, e têm
edição de um primeiro disco agendada para
o início de Abril, através da Rastilho Records. 
Estes vão ser apoios repetentes no 12º Rockas-
tru's, concurso de grandes pergaminhos cada
vez mais projectado no exterior.
O Rockastru's foi um palco que já deu a conhe-
cer, entre outros, os Fat Freddy, os Bypass, os vi-
gueses Paranoid ou até num passado mais re-
cente os PLASMA. Este concurso tem como
principal objectivo a promoção e apresentação
de novos valores da música nacional, abrindo-
se também a projectos do estrangeiro. Como
destinários, o Rockastru's  abrange todos os
grupos, desde que estes não tenham contratos

com editoras nem edições comerciais.
O processo de candidatura exige nome do
projecto, um cd com um mínimo de três te-
mas originais, dados do responsável (a con-
sultar no regulamento), sendo estes os re-
quisitos fundamentais.
As inscrições devem ser remetidas até 9 de
Abril para a seguinte morada:
ROCKASTRU´S 2008 - Kastru's Bar 
Av. Margarida de Queirós, n.º 82
Forjães 4740 – 438 Esposende.

Proxecto didáctico 
Antonio Fraguas. VI edición.
Co propósito de rememorar a figura de don
Antonio Fraguas na súa dobre vertente de pe-
dagogo e etnógrafo, a Fundación Antonio Fra-
guas Fraguas convoca a sexta edición do pro-
xecto didáctico encamiñado á realización dun
programa de pescuda sobre o patrimonio et-
nográfico, antropolóxico, xeográfico, histórico
e artístico do entorno inmediato entre os cen-
tros escolares de Galicia.
Establécense dúas modalidades: ensino pri-
mario e ensino secundario. En cada unha de-
las elixirase un proxecto, a desenvolver du-
rante o seguinte ano lectivo. O ámbito temá-
tico abranguerá un ou varios dos seguintes
campos: etnografía, antropoloxía, xeografía,
historia e arte.
Institúese un premio de 10.000 euros para cada
modalidade. O premio dedicarase integra-
mente á realización do proxecto.
Información completa en:
Museo do Pobo Galego. San Domingos de Bo-
naval. 15703 Santiago de Compostela. Tel. 981
583620 – fax 981 554840. Correo -e.: fundacion-
fraguas@museodopobo.com.
A presentación de proxectosdebe ser  antes
do 30 de abril.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
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BBaarróónn  RRoojjoo. Os vellos rockeiros,
mesmo os heavys, nunca morren. Si
acaso, botan algo de panza, o que non
impide que estén en plenaforma mu-
sical. Esta semana tocan na sala Capi-
tol de Santiago.
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VIVEIRO
¬TEATRO. Emigrados. Unha
obra do grupo Teatro de Ningu-
res, arredor das diversas circuns-
tancias do estado de estar emi-
grado/a. O sábado 29, ás 20:30,  no
Teatro Pastor Díaz. 
¬MÚSICA. Nacho Vegas &
Christina Rosenvige. Dous
artistas do pop español, cunha
longa traxectoria (desde aquel
dúo “Alex e Christina”, no caso
dela), únense para dar un in-
tenso concerto que terá lugar
este sábado 29, ás 23:30, con
entradas anticipadas a 3 euros,
en taquilla a 5 , no Teatro Pastor
Díaz.

galega do dúo integrado pola actriz
e cantante Najwa Nimrie o produ-
tor Carlos Jean. O xoves3 de abril, ás
20:30 , no Teatro-Sala de Concertos
do Centro Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Feminino Plural.
Obra construida sobre unha serie
de sketches desenfadados e incisi-
vos sobre diversas cuestións da co-
tidianeidade das mulleres, a cargo
do grupo Bolován Teatro. Este
venres 28 , ás 21.00, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. A mirada de Pier.
Unha muller descobre os fíos do de-
sexo a través duns zapatos que só se
poden mercar en París. Obra do
grupo Nut Teatro.O venres 14, sá-

bado 15 e domingo 16  ás 21:00, no
TeatroEnsalle.
¬TEATRO.O avaro. Nova ollada
á clásica peza de Molière, pola
compañía Teatro Galileo. O
mércores 26,ás 20:30, no Centro
Cultural Caixanova. 

VILALBA
¬TEATRO.Moondogs Blues
Party. Actuación deste grupo ga-
lego o venres 28  no Pub Fardela.

VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Rober Bodegas. Ac-
tuación este venres 28, ás 21:00,
con entradas a 6 e 8 euros, no Audi-
torio Municipal.

¬EXPO. Algoritmi DIxit. Darío
Basso (Caracas, 1966) presenta esta
peza, un proxecto composto por
unha instalación que envolverá o
patio interior da Casa das Artes e
dous vídeos con música de instru-
mentos exipcios e imaxes do pro-
ceso pictórico levado a cabo polo ar-
tista galego, ocupando un contorno
expositivo que desaparecerá baixo
unha tonelada de pintura que o cu-
brirá por completo. Até o 13 de abril
na Casa das Artes .
¬EXPO. Próspera. Intervención da
artista Carme Nogueira, en torno a
interacción coa cultura chinesa tras
dunha viaxe a Pekín. Até o 11 de
maio, no Marco, Museo de Arte Con-
temporánea, Espazo Anexo.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha se-
lección de medio cento de obras
que conforman un percorrido ba-
seado nas múltiples facetas estilís-
ticas e temáticas de Laxeiro, a ex-
posición plasma a personalidade
irrepetible do que foi un dos maio-
res anovadores da plástica galega
do s. XX. Até o 1 de xuño na Funda-
ción  Barrié de la Maza.
¬MAXIA. Ilusiona 2. Espectáculo
de maxia polo mago Xacobe Sanz.
O sábado 29, ás 18:00, no Auditorio
Municipal. 
¬MÚSICA. Natan + Forma-
lehyde + Basiliades + Morte +
Strangled With Guts.Actuación
este venres 28, ás 22:00, entradas de
5 a 7 euros, na Sala Anoeta.
¬MÚSICA.Facto Delafé y las Flo-
res Azules. O trío de Barcelona for-
mado por Marc Barrachina -Facto- ,
Oscar DAniello -Delafé- e Helena Mi-
quel -Las flores azules-  presenta o
seu disco "La luz de la mañana". Ac-
túan o venres 28, ás 23:00,entradas a
10/12 euros, en La Iguana Club.
¬MÚSICA. Tres Peixes Voando.
Actuación o venres 28, na Fábrica de
Chocolate.
¬MÚSICA. Nadie Es Perfecto.
Actuación o venres 28, ás 22:30, en-

tradas a 3 euros, no  El Ensanche.
¬MÚSICA. Fowlkloricos. O sá-
bado 29,  en La Iguana Club.
¬MÚSICA. Los Crueles + The
Passadenas + Die Cadáve-
ras + The Pink Panther.  Ac-
tuación dentro da Festa Velvet
Cave, o sábado 29, na Sala Breo-
gain,  na estrada de Camposan-
cos, 113 .
¬MÚSICA. Memorial Death +
Flama Ignis + Orfos. O sá-
bado 29,  ás 22:00, entradas 4 eu-
ros, en Sala Anoeta.
¬MÚSICA. Chimaira + Ma-

roon + The Sorrow + Dead
Shape Figure. O sábado 29,  ás
20:00, entradas  22 ou 25 euros, na
Sala “A”.
¬MÚSICA.The Urges + Hid Ca-
sino. O sábado 29, na Fábrica de
Chocolate.
¬MÚSICA. Zarzuela.  A Compa-
ñía Clásica de Zarzuela, dirixida
por Félix San Mateo, representa
dúas pezas  deste xénero:  Los Ga-
vilanes o sábado 29, e Luisa Fer-
nanda o domingo 30. Cada día re-
alizaranse dúas funcións, ás 18.00
horas e  ás 21.00 horas. No Teatro-
Sala de Concertos Caixanova.
¬MÚSICA.Dúo Najwa Jean . Xira
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¬ 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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En minixira por Galicia están esta semana Najwa Nimri e Carlos Jean.

O  Mago Xacobe presenta Ilusiona2

FFeemmiinniinnoo  PPlluurraall.. Un pequeno

universo de historias de mulleres,

para a reflexión e o sorriso. Están en

Vigo este venres.

� 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-
cions, situada á beira do rio
Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� Compro e intercambio
adhesivos 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.

� Carlos, non fumonen bebo,
ollos azuis, virxe,políglota,gosto
do ioga, artes marciais, natu-
reza, queria coñecer una rapaza
virxe de ollos azuis/verdes.Tel:
686 840098

�  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
accesorios de conexión, dú-
as lámpadas e pantalla, mer-
cado 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. Tel:  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@terra.es.

� Alúgase baixo –sobre
130 m2– na rúa Becerreira
81, do barrio de Cabral, en
Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite.
Tlf. 986 372 263.
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o s estómagos. Haina que ver
sen prexuízos.

Sen destino 
Dirixe: Lajos Koltai.
Intérpretes: Marcell Nagy,

Béla Dóra.

Drama. Hungría, 2007 

Debú como director do respon-
sábel de fotografía de cabeceira
de Istvan Szabó e Giuseppe Tor-
natore. En Hollywood reclá-
mano con frecuencia. Son ava-
listas seus Luis Mandoki ou Jodie
Foster. Contou co apoio de Imre
Kerstész, que se encargou de
adaptar para a ocasión a súa no-
vela máis coñecida sobre o holo-
causto xudeu. Gozou dunha
campaña de promoción inter-
nacional inédita na industria ci-
nematográfica húngara e, así e
todo, non acabou de convencer
practicamente a ninguén. Non
vai eclipsar ningún dos grandes
clásicos inspirados pola shoah
mais se serve para descubrirlle a
obra de Kertész a algún despis-
tado benvida sexa.

DVD. VENDA.
Persépolis 
Dirixen: Marjane Satrapi e
Vicent Paronnaud.
Animación. Francia, 2007 

Sae á venda a versión animada
da indispensábel novela gráfica
da Satrapi. A propia autora asu-

miu o reto da conversión en ce-
luloide asistida polo animador
Vincent Paronnaud, gañador
do Festival de Curtametraxes
do Porto con Raging Blues.Ma-
falda en Irán ou como mesturar
humor, denuncia e tenrura sen
que se vexan as costuras. Haina
que ver coas voces orixinais de
Catherine Deneuve e Chiara
Mastroianni. Sae en tres ver-
sións, a normal, a especial con
extras e a especial bis que multi-
plica os extras e inclúe o filme Ás
cinco da tarde, de Samira
Makhmalbaf e a primeira parte
da novela gráfica orixinal.�

Xosé Valiñas

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

A noite é nosa
Dirixe: James Gray.
Intérpretes: Joaquin Phoenix,
Mark Wahlberg.
Thriller. EE UU, 2007

A ritmo de filme cada seis anos,
o neoiorquino de orixe rusa Ja-
mes Gray – Little Odessa– vaise
facendo o seu propio nicho no
panteón dos deuses do novo ci-
nema negro, ritmo trepidante,
boa relectura dos clásicos, con-
flitos morais e tensas relacións
familiares. Santóns como Rid-
ley Scott ou Martin Scorsese, á
vista dos seus últimos traballos,
aínda poderían aprender algo
se lles botasen un ollo aos filmes
das novas xeracións, e iso que
Gray non anda precisamente
falto de manierismos gratuítos,
cousa perfectamente excusábel
tendo en conta que os seus an-
teriores filmes os rodou antes
de cumprir os 30 anos. Os fran-
ceses alucinaron con ela, foi
candidata á Palma de Ouro en
Cannes e ao César ao mellor
filme estranxeiro.

vida. Unha noite descobren un
diario que relata atrocidades co-
metidas nos días da ditadura mi-
litar. Entón o pasado e o presente
mestúranse e nos escenarios
dunha Patagonia desolada os
dous irmáns comezan a presen-
ciar de novo os mesmos feitos re-
latados no caderno.

Pradolongo
Dirixe: Ignacio Vilar.
Intérpretes: Rubén Riós,
Tamara Canosa.
Drama. Galiza, 2007 

Véndena como o novo Sempre
Xonxa,practicamente os mes-
mos escenarios na terra de Val-
deorras e as mesmas inquedan-
zas artísticas para narrar desta
volta o espertar aos primeiros
sensabores e frustracións da vida
adulta dun grupo de mozos que
veñen de cumprir a maioría de
idade. Vilar –Un bosque de mú-
sica, Ilegal– ponlle ganas e tras-
mite honestidade no seu retrato
dese rural que non é exacta-
mante “rural” pero a distancia
abismal que o separa do pio-
neiro Chano Piñeiro –o alto pale-
olítico do noso cinema– permite
esixir un nivel superior de resolu-
ción. Os baixos presupostos xa
non son escusa. A carencia de
distribución “convencional” vai
facer que a súa procura polas

carteleiras do país sexa unha au-
téntica odisea. A intención dos
seus responsábeis é ila rotando
por todo o país negociando exhi-
bidor a exhibidor e é que por
moita subvención que haxa o
cine aquí segue a ser unha cousa
de guerrilleiros. 

DVD.ALUGUER.
Rec
Dirixen: Jaume Balagueró e
Paco Plaza.
Intérpretes: Manuela Velasco,
Ferrán Terraza.
Terror. España, 2007 

O filme que xa nunca dirixirá
George Romero por moito que
a súa última entrega de zom-
bies, pendnete de estrea co-
m e r c i a l
dende hai
meses, vaia
polos mes-
mos cami-
ños de hi-
bridación
entre fic-
ción e pseu-
d o r r e a l i -
d a d e .  O
tándem Ba-
l a g u e r ó -
Plaza fun-
cionou con
q u í m i c a
inaudita neste engaiolante
exercicio de estilo que lle dá
novos folgos a un subxénero
que semellaba abocado a unha
calella sen saída. Probabel-
mente, o filme que xustifica to-
dos os paus de cego da xera-
ción Filmax. Até os seus de-
tractores recoñecen o éxito

como prestidixitadores dos
seus responsábeis, que li-

daron cun material,
a priori, carente

de interese.
Non apta
p a r a
t o d o s

Love and honor
Dirixe: Yoji Yamada.
Intérpretes: Takuya Kimura,
Rei Dan.
Drama. Xapón, 2006 

Chega con certo atraso o filme
co que Yamada pechou a  pecu-
liar triloxía samurai crepuscular.
Na liña d’O ocaso do samurai e A
espada oculta, importa máis o
retrato das emocións e a cons-
trución do drama de personaxes
que as peripecias aventureiras,
que tampouco faltan. Nesta oca-
sión conta a historia de Shinnojo
Mimura, catador dun gran se-
ñor feudal, caído en desgraza
logo de quedar cego, que trata de
recuperar a dignidade como sa-
murai e honrar a memoria da
súa muller. 

Aparecidos
Dirixe: Paco Cabezas.
Intérpretes: Javier Pereira,
Ruth Díaz.
Terror. España, 2008 

O sevillano Paco Cabezas de-
buta en formato longo con esta
arriscada revisión do xenocidio
arxentino en clave de road mo-
vie fantástica. Dous irmáns via-
xan até Arxentina para autorizar
que desconecten o seu pai da
máquina que o mantén con

Joaquin Phoenix en A noite é nosa.                                                                                                                             ANNE JOYCE Fotograma de  Love and honor.  

Rubén Riós,
Tamara Canosa e

Roberto Porto
[desde

a esquerda],

protagonistas

de Pradolongo

Fotograma de Persépolis.
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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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doado difícil

Horizontais:

1- Moble rústico para gardar o pan ou o millo. Morcego, por outro

nome semellante. 2- Afrenta á honra. Facer que alguén ou un

mesmo faga cousas de neno, cando non o é. 3- “En”  en portugués.

Practicar o baño as mulleres sen a parte de arriba do bañador. Ver-

bigracia. 4- Mira para un libro, e sácalle partido. O país que manda

no mundo. Un dos Xudas bíblicos. 5- Abreviatura de ídem. Estrugar-

se, picarse con ortigas. Letra doble.  6- Nitróxeno. Sistema operativo

(en inglés e abreviado). En climatoloxía, clima ou zona donde neva

abondosamente. 7- Contracción. Principio que rexe a relixión Taois-

ta. 8- Baixo de area no fondo do mar. Relativo á parte donde a espal-

da perde seu honroso nome. 9- Vestimenta hindú. Prefixo que

expresa privación, posto diante de vogal. Atracción de feira que dá

voltas. 10-  Defender a alguén, interceder por el. Atadura, cunha

corda por exemplo. 11- Afirmación. Carencia ou diminución do leite

despois do parto. Batracio. 12- Herba rubiácea (Gallium album), coa

que se calla o leite para facer queixo. Cousa noxenta e cheirenta. Alu-

minio. 13- Traseiro. Desprezar, menosprezar, tratar mal ou asoballar.

Diocese eclesiástica. 14- Obrigar ao inimigo a entregarse ou a entre-

gar as súas armas ou posicións. Apelido do cantante dos Tamara.

Calcio. 15- Digitallis purpúrea, no seu nome popular. Aparato para

sentir ou detectar certas magnitudes físicas.

Verticais:

1- Nome de muller, dos de antes. Matanza, de persoas.  2- Outro

nome feminino, ou se non, medicamentos, dito tamén á antiga

usanza. De certa cidade olívica. 3-O Tribunal Supremo, por exemplo.

Prefixo que indica igualdade. Windows “.....”, sistema operativo pouco

utilizado. 4- Euskal Herritarrok. Saraibada.  5- Preposición, por debai-

xo de. Que pode ser engolido ou tragado 6- Cada unha das pezas da

cabezada que tapan lateralmente os ollos das cabalerías de tiro.

Anel metálico. 7- Repasar ben cos dentes un alimento ou outra

cousa. En electrónica, siglas de Low Pass Filter.  8- Capital de Mozam-

bique. Quen quere conseguir a unidade dos países árabes.   9-Nome

de muller. Nocello, articulación da perna co pé. 10- Real Academia

Española. “...” de Mileto, fixo un famoso teorema. 11-Condición do

que é instantáneo. 12- Relativo ao César. Nome de orixe xudea,

cunha vogal repetida. 13- Preposición de lugar. Remontarse, viaxar

polo ar. 14- Conxunto de bacelos, cereais, ramas, etc. que se ata polo

medio. Litio. Calmo o picor coa man. 15- Arrogancia, soberbia, si se

ten esto en exceso. Sinónimo de abanear ou abalar.
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Eva Estévez
QQuuee  éé  uunn  bbllooggggeeiirroo??
Un señor ao que lle gusta escri-
bir en internet de xeito inde-
pendente.
EE  uunn  bblloogg??
A barra dun bar onde eu lle co-
mento á xente cousas que me
gustan.
SSoommooss  oo  qquuee  ccoommeemmooss??
Comemos o que somos. En
Galiza hai unha relación di-
recta entre a nosa personali-
dade e o que xantamos. 
QQuuee  ggaarrddaa  nnaa  ssúúaa  nneevveeiirraa??
Dende unha enorme colec-
ción de vexetais até queixos de
todo tipo. Sempre hai unha
botella de viño branco galego.
EE  nnoo  ccoonnxxeellaaddoorr??
(Risas) O marisco que me da a
miña nai. Son de costa e pro-
curo aproveitar o conxelador
no sentido marítimo do tema.
CCoocciiññaa  ppoorr  iinndduucciióónn  oouu  ppoorr  iinn--
ttuuiicciióónn??
(Máis risas) Máis ben por
tempo ou falta de tempo. Na fin
de semana guíome da intui-
ción, pero cociño por indución
e por necesidade. Nas cociñas
ten que haber unha biblioteca
para traballar a intuición. Te-
mos a inmensa sorte de ter un
laboratorio na casa para experi-
mentar cos praceres e a cociña
ten que recuperar ese espazo.
QQuuee  ccooccee  nnaa  ssúúaa  ccaacchhoollaa??
Ferven demasiadas cousas. O
último produto cociñado nela
é o “Código Cociña”.
QQuuee  éé??
Un manifesto de boas prácti-

Xosé María Álvarez Cáccamo

Nunha urbanización de cha-
lés adosados situada nos

arredores da cidade da Coruña
vive un home a quen os seus ve-
ciños chaman El Gallego, al-
cume de razoábel fundamento.
A clave da enxeñosa denomina-
ción reside nun feito que singu-
lariza o devandito cidadán: fala
sempre en galego. O inusual
comportamento de El Gallego,
quen emprega o idioma propio
de Galiza mesmo para relacio-
narse cos seus fillos cativos, pro-
voca o sorriso garimoso dos ha-
bitantes da urbanización. A eles
non lles molesta que o simpático
galego falante faga uso do seu
dereito a comunicarse a través
dunha fala tan doce, meiga e
musical, tan acaída para a escrita
poética e a difusión televisiva na
canle autonómica. De vez en
cando e para mostrarse amábeis
con El Gallego pronuncian
diante del algunhas palabras
melodiosas como “cachelo”,
“toxo” ou “graciñas”. 
O que acontece, porén, é que se
sabe doutros casos de indivi-
duos normais, habitantes de re-
sidencias unifamiliares de certo
nivel, que falan galego. En Galiza
viven máis galegos do que se
pensaba. Estanse a infiltrar nas
comunidades de veciños. E iso
xa comeza a resultar preocu-
pante. Por iso, en defensa do es-
pañol, para prever desde agora
mesmo a posíbel perda desa lin-
gua milenaria, unha ducia de re-
sidentes urbanos e periurbanos
galegos coma ti veñen de organi-
zarse en asociación reivindica-
tiva. Chámase Galicia Bilingüe e
defende o uso libre das dúas lin-
guas coexistentes na comuni-
dade autónoma: o castelán e o
español. �
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Mª Xosé Queizán

AIgrexa católica desem-
barca en Cuba. Xa Fidel
Castro, sen prescindir

das crenzas cristiás instaladas na
súa infancia, recibira o Papa con
honores que non lle  outorgaría
a ningún mandatario capitalista,

pasando por alto o capitalismo
que representa a xerarquia cató-
lica. Tampouco se preocupou
Fidel de erradicar os ritos pa-

gáns, que ao seren máis primiti-
vos, particulares e antiuniver-
sais, consideraba menos perigo-
sos que os do inimigo. Se lese a
Karl Marx sabería que o irracio-
nalismo é sempre antiprogre-
sista e anticientífico. Pero, unha
masa que agarda o milagre re-

siste mellor un “comunismo” de
miseria para tod@s e patria ou
morte. Agora a Igrexa católica,
sempre ao axexo, introdúcese
en Cuba e vai beatificar un sa-
cerdote do século XIX que curou
milagrosamente unha neniña.
Madía levan!�
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É titular dun dos blogs en activo máis antigos de Galiza, Capítulo 0,onde os temas e suxerencias
gastronómicas conforman unha interesante despensa. Para moitos Manuel Gago, coñecido por investigar a
comunicación en internet, é un bloggstrónomo de referencia. Encántalle o bacallau e comer coas mans.
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As escolas
de fundación en Galiza.
Unha necesidade social de
alfabetización

Luís Obelleiro Piñón

A privatización
da empresa pública española.
Repercusións
na economía galega

Mª del Carmen Sánchez Carreira
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Manuel Gago
‘Un blogé a barra dun bar’

cas en defensa da transparen-
cia e honestidade que subscri-
bimos bloggers de todo o
mundo.
DDii  qquuee  llllee  ffeerrvveenn  ddeemmaassiiaaddaass
ccoouussaass..  AA  lluummee  ddee  llaarreeiirraa  oouu  ddee
oollaa  eexxpprrééssss??
Penso que as ideas deberían
cocerse a lume manso pero
moitas das veces sáennos do
microondas. 
CCoonnffeessaa  qquuee  tteenn  mmiiccrroooonnddaass......
Por suposto. Pero o que non
teño aínda é unha ronner. É un
cacharro que provén da química
que permite que os alimentos
que ti metes nel en bolsiñas  ao
baleiro se cociñen por todos os
puntos co mesmo calor co cal o

sabor se potencia moitísimo. 
AAddeemmaaiiss  ddee  ffaacceerr  ssuuxxeerreenncciiaass  ee
ddaarr  ccoonnsseellllooss,,  ccoonn  qquuee  nnooss
ppooddee  ddeelleeiittaarr  nnaa  mmeessaa??  
Deféndome co bacallau.
SSaabbee  ffrriittiirr  uunn  oovvoo??
E até facer unha tortilla. 
CCoonn  qquuee  ssee  ccoommee  mmeelllloorr??  WWeebb--
ccaamm,,  mmaannss,,  oouu  ppaalliillllooss......??
Coas mans. Galiza é un dos últi-
mos sitios nos que aínda podes
sentirte perfectamente có-
modo nun restaurante co-
mendo coas mans. A sensación
que che transmite romper o
marisco ou ter un cacho de em-
panada desfacéndose nas túas
mans tamén é alimentación.
GGááññaannssee  mmooiittooss  qquuiillooss  nnaa

ggaassttrroossffeerraa??
Máis dos que un quixera, pero
hai que aplicar tácticas com-
pensatorias. 
EEssee  ppeessoo  éé  ssiinnóónniimmoo  ddoo  ssaabbeerr
bbllooggggaassttrroonnóómmiiccoo??
Os michelíns poderían ser as
marcas de combate dun blog-
gastrónomo. 
CCoommeerr  éé  ddee  ccuullttooss??  
Comer é, e sempre foi, cultura.
Agora os andeis dos supermer-
cados estanse a transformar
con produtos da despensa ma-
rroquí, chinesa, india, tailan-
desa... Comer é tentar ter unha
visión ampla do mundo. 
BBoo  pprroovveeiittoo!!
Grazas. �

OTTO / A.G.N.

’’Chámase Galicia
Bilingüe e defende
o uso libre das dúas
linguas: o español
e o castelán”
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