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MAIO VIVE
Día 18, manifestación a prol do galego.A oitava edición do Correlingua finaliza a semana na que se celebra a manifestación “Polo dereito a vivirmos
en galego”. A Mesa pola Normalización Lingüística anima os rapaces e a toda a sociedade a participar na manifestación do vindeiro domingo en Santiago. A cita é ás 12 da mañá do día 18 na Alameda de Compostela.G

Máis información en
www. anosaterra.com

C
Vivamos como galegos, lema
dunha pancarta
no Correlingua celebrado
na Coruña.
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Éxito da carreira da lingua
’’
A VIII edición do
Correlingua remata esta
semana cuns rexistros
de participación
que van superar
os 40.000 rapaces que
prevía a organización
María Obelleiro

Cada ano, é maior o número de
vilas que acollen as carreiras,
“nesta edición contamos con Ribeira, Monforte e Verín, que
nunca antes participaran”,
apunta Francisco Rei, responsábel de Zonas da Mesa pola Normalización Lingüística. “Que as
carreiras se desenvolvan en máis
lugares significa que o Correlingua se está a consolidar e que vai
para adiante”, engade. Ao aumento das vilas súmaselle o incremento do número de centros
privados e concertados.
As carreiras, que se organizan
en función das idades dos participantes, dispútanas os nenos de Educación Infantil, de
Primaria e de Secundaria. Rei
sinala que malia haber corredores moi cativos, “a participación é consciente e voluntaria”.
O responsábel nacional da
Mocidade pola Normalización
subliña o compromiso dos nenos que proceden de zonas galegofalantes, “senten a carreira

como un revulsivo e como un
reforzo para a lingua que falan
e iso é importante para que vexan o galego como calquera
outra lingua”.

REIVINDICACIÓN E DIVERSIÓN.As actividades previas non son menos importantes que as carreiras que dinamizan o idioma. A
escritura do manifesto, o deseño das pancartas que fomentan o emprego da lingua e máis
a banda deseñada forman parte das tarefas coas que os escolares amosan que se pode vivir
os 365 días do ano falando galego. No seu oitavo ano consecutivo, o Correlingua celébrase
baixo o lema “En galego, cabe
todo”, en alusión ás memorias
dos MP3 e dos I-pods, onde hai
espazo para todo o que se faga
en galego. Deste xeito, a organización transmítelles aos estudantes que a lingua pode estar presente en todas as actividades da vida cotiá.
Esta edición incorpora unha novidade, A polo ghit do Correlingua, no que participaron 51 grupos musicais. A banda Sínefres,
de Boiro, resultou elixida pola
meirande parte do alumnado.
“Nas vilas nas que actuou tivo

? UERE SABER MÁIS?
www.correlingua.org

Xosé Ramón Pousa

Malia haber corredores moi
cativos, a participación é
consciente e voluntaria”
[Francisco Rei]
A Mesa pola Normalización
Lingüística.

unha acollida incríbel”, asegura
Rei. A presenza musical no Correlingua complétase coas actuacións do Xabarín Club e vai
acompañada polos espectáculos teatrais do grupo Chévere,
entre outros. O segundo número
da revista Correlingua e un documental da TVG sobre as carreiras
pechan as actividades que forman parte do Correlingua.
QUENORGANIZAOCORRELINGUA?A Mesa pola Normalización Lingüística, que ten convocada unha manifestación a prol da lingua este
domingo, 18 de maio, CIG-Ensino, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega e os Concellos de Lugo, Pontevedra, Santiago e Vigo,
coa colaboración de Vicepresidencia, Cultura, Innovación e
Industria, Política Lingüística e a
CRTVG, artellan as diferentes carreiras a prol da lingua. Co Correlingua a organización convida os
estudantes a reivindicar o seu
dereito a crecer en galego.G

orenta anos despois de
maio do 68 as fórmulas de
protesta tradicionais da xuventude de hai case medio século
non só escasean, senón que semellan desgastadas. A disidencia e a protesta social non remata xa na folga ou na octavilla.
Existen novas formas de activismo efectivas –chamadas xa
“guerrillas da comunicación” –
que xoga cos símbolos, a ironía,
e a imaxinación para expresar
malestar e incomodar o poder
mediante os seus propios códigos. Ben sexa o logotipo dunha
gran multinacional ou unha
imaxe institucional, aos que se
lles cambia o sentido para mostrar toda a carraxe dos colectivos feridos polo peso do poder .
As ferramentas de contestación
están mudando cara a unha
maior creatividade para adaptarse aos tempos da globalización e defenderse máis eficazmente, case sempre da man
dos grupos antisistema e de formacións políticas excluídas da
loita polo poder. Estamos ao
comezo da cultura “jamming”
e outros modos de intervención propias dunha “guerrilla”
semiótica que modifican anuncios e iconas da cultura de masas para cuestionar ideas e, como din os seus teóricos, “sacar
da hipnose colectiva as persoas”. Afortunadamente, esta cultura está presente no noso país.
En boa medida bebeu nela o
movemento Nunca Máis, que
representou un signo de modernidade para Galiza, cun amplo calado internacional.
O maio do 2008 é un movemento moito máis fragmentado que
de hai 40 anos e carece, sen dúbida, dun discurso político estruturado, pero incide como o
que máis no malestar fronte ao
hexemónico e a expresa vontade de cambiar a realidade cotidiana coa linguaxe case sempre
artística da provocación. Distinto, pero maio vive.G

’’

As ferramentas de
contestación
están mudando
cara a unha maior
creatividade
para adaptarse
aos tempos
da globalización”
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Suspendido até setembro o xuízo do caso croissant.Os mozos implicados
na suposta tentativa de roubo dunha bandexa de croissants dun estabelecemento de Vigo non saberán até o 7 de setembro se van ir ao cárcere. O xuízo ía
celebrarse no Xulgado do Penal número 2 de Vigo, pero suspendeuse ao non
localizar a policía unha testemuña clave que ía declarar contra os acusados. A información sobre este caso foi ofrecida por A Nosa Terrao 17 de abril (nº 1.306).G

Pescar nas Illas Atlánticas
’’
As embarcacións de recreo molestas coas regulacións
do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Séntense
discriminadas respecto os barcos de pesca e
reclaman os mesmos dereitos
H.V.

Navegar polas illas da costa galega, fondear e apañar unhas poucas rinchas ou calquera outro
peixe é unha tradición que a creación do Parque Nacional das
Illas Atlánticas prometía consolidar. Por fin chegaba unha protección para illas como as Cíes,
Sálvora ou as Ons. Mais as normas de funcionamento sorprenden as persoas que van pasar
uns momentos de lecer. “Non as
comprendemos”, aseguran.
Os usuarios das embarcacións
de recreo quererían ter os mesmo dereitos e obrigas que os barcos de pesca profesional no Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Non é así e séntense discriminadas por non poder botar a cana e
pescar. Ademais, quéixanse de
que os iates precisan dun permiso para poder fondear.
Varias entidades que represen-

tan propietarios de embarcacións de recreo discuten as regulacións deste Parque. “Non autorizan a pesca deportiva, cando
si se permite a pesca profesional
e, respecto ao fondeo, hai mercantes fondeados mentres nós
temos que pedir un permiso para días concretos”, láianse.
Tamén os mariños mercantes
quererían máis respecto para
estas illas. “Certo é que cando
un barco fondea nas illas Cíes,
faino porque está en travesía e
quer poñerse ao abrigo do
temporal; non hai por que impedirllo, é unha tradición lóxica, pero debería haber vixilancia para evitar que algún listo

? UERE SABER MÁIS?

reddeparquesnacionales.mma.e
s/parques/cies/index
www.iatlanticas.es

bote todo o que leva na sentina”, suxire Severino Xestoso,
que ademais de ser mariño
mercante dá clases na Escola
Náutico Pesqueira de Vigo.
Desde a dirección do Parque
Nacional tratan de facerlles a
vida máis fácil aos visitantes.
“Aos barcos de recreo dámoslles un permiso anual que lles
renovamos de forma automática, iso faculta os propietarios
para pedir por internet unha
autorización de fondeo que se
concede no momento”, relata
a subdirectora, Montse Martínez Morán.

AUTORIZACIÓN DA PESCA. Mais os
usuarios das embarcacións de
recreo tamén se queixan de que
non permitan a pesca deportiva. “En realidade, non só se trata
dunha discriminación, tamén
hai un problema de protección,
se non nos deixan a nós pescar,
que tampouco deixen os pesqueiros, xa que falamos dun
Parque Nacional e moitas veces
ao pescar ao arrastre marchan
con todo o fondo mariño”, láia-

Se non nos deixan pescar
que tampouco deixen
os pesqueiros, xa que falamos
dun Parque Nacional”
[Pablo Moro]
Propietario dun barco de recreo.

’’

O Parque Nacional de Cabrera
é o noso referente e alí tamén
se prohibe a pesca deportiva”
[Montse Martínez Morán]
Subdirectora do Parque Nacional
das Illas Atlánticas.

se Pablo Moro, propietario
dunha pequena embarcación.
Ás veces, a realidade non permite conciliar os intereses de todos. Por exemplo, a Lei de creación do Parque Nacional impide a pesca deportiva pero non a
profesional. Non é unha situa-

ción illada, o outro Parque Nacional insular de España, o de
Cabrera, tampouco autoriza a
pesca deportiva. “Cabrera é o
noso referente”, sinala a subdirectora Martínez Morán.
De todos os xeitos, a subdirectora do Parque tranquiliza os propietarios das embarcacións de
recreo sobre a preservación do
espazo natural marítimo: “Aínda
que a Consellaría considera legal
a pesca profesional nalgúns casos, nós temos a potestade de
impoñer cotas ou prohibir totalmente a actividade no caso de
que detectemos a degradación
dos recursos; se chega a darse
esa situación, emitiremos un informe vinculante e a Xunta terá
que acatalo”, recalca.
En calquera caso, como sinala
Pablo Moro, “lugares como as
Cíes, quitando os meses de xullo e agosto, son un remanso de
paz; en verán chegan os visitantes en barcos de transporte
e atopan menos límites que
nós, mesmo contan cun camping, que sentido ten iso nun
Parque Nacional?”G
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Iván Area

’’

A TRAXEDIA
DE MYANMAR

‘O plurilingüismo
é un punto forte que temos ’
María Obelleiro

Vicerreitor de Relacións Institucionais da Universidade de Vigo, Iván Area (Ourense, 1971) é
profesor de Matemática Aplicada en Telecomunicacións e un
gran valedor do patrimonio cultural. Ademais de contar cunha
ampla experiencia investigadora e docente, Area é autor de varios estudos e manuais sobre as
matemáticas e tamén ten colaborado en publicacións sobre a
música tradicional. Como vicerreitor de Relacións Institucionais, onde a política lingüística
esta considerada un eixo básico, Area descúbrenos o plurilingüismo que defende a Universidade de Vigo.
Como se reflicte o uso do galego
na Universidade de Vigo?
O uso social é o factor que reflicte o emprego do galego e na
universidade pasa o mesmo

que na sociedade en xeral. Cada
vez anímase máis xente a ir empregándoo tanto na docencia
como nos materiais, mesmo se
amplía a aspectos terminolóxicos. A medida que pasa o tempo, o galego ten unha situación
máis normalizada, xa se superou a idea de que non valía para
calquera tema.
Entón, está normalizado?
Tendemos á normalidade. De
todos os xeitos, hai que seguir
facendo campañas a favor do
uso do galego porque a situación non é óptima. A Universidade de Vigo recolleu nos seus
estatutos que o galego é a lingua
propia da institución. Levamos
tres anos promovendo o plurilingüismo na docencia. Incentivamos o galego e as linguas estranxeiras porque consideramos que a sociedade está inmersa nun mercado e nunhas

’’

Os alumnos doutros países
toman con máis naturalidade
ca nós os asuntos do idioma.
Ningún amosa problemas
respecto do galego”
relacións que necesitan o coñecemento de idiomas. Outras
universidades están a buscar
mediadas nesta dirección.
En que consiste o programa
“Europa é plurilingüe”?
A raíz dunha serie de análises do
decreto que regula o uso do galego valoramos a opción de facerlle chegar á sociedade as vantaxes do plurilingüismo. Unha
persoa que sabe dous idiomas,
ten máis facilidades para aprender outras linguas. Por iso dicimos que quen sabe galego, sabe
máis. O plurilingüismo é un
PACO VILABARROS

Xosé Manuel Sarille

punto forte que temos os galegos. A nosa lingua está relacionada tanto cos países hispanófonos como cos lusófonos. En Islandia, Finlandia ou na zona
norte de Serbia o ensino plurilingüe é algo natural e estes países
teñen un dos maiores ratios de
lectura por persoa. Hai comprobacións empíricas de que o plurilingüismo ten beneficios.
Conta xa con adhesións?
É significativo que o Concello da
Coruña xa se adherise ao manifesto. Están entrando concellos
que son moi interesantes. A partir de setembro a universidade
vai dotar os municipios que se
adheriron de expertos en sociolingüística para que expliquen as
vantaxes do plurilingüismo.
Ademais dalgúns concellos, adheríronse as outras dúas universidades galegas, feito que dá a
idea da forza que ten o modelo.
Cal é a postura dos alumnos
Erasmus e Séneca do galego?
Os alumnos doutros países toman con máis naturalidade ca
nós os asuntos do idioma. Saben que o galego é a lingua da
Universidade de Vigo porque as
referencias das institucións son
cada vez máis virtuais, como a
web, e tamén contan as referencias das persoas doutras nacionalidades. Ningún amosa problemas respecto do galego.
Dan cursos de galego para alumnos Erasmus e para Séneca?
Ofertamos cursos de galego para
todos os estudantes. Por vez primeira este ano tamén puidemos
ofertar clases de todas as linguas
oficiais do Estado. A miña idea é
que en todas as universidades do
Estado se poidan ofertar cursos,
polo menos básicos, de todos os
idiomas oficiais. No caso das clases de galego incidimos nos aspectos culturais, porque estendemos o noso vencello á cultura
galega, non só ao idioma. Por iso,
traballamos na salvagarda do
patrimonio cultural e na posta
en valor dos nosos coñecementos e usos tradicionais. Este curso
celebrouse en Vigo a xuntanza
de todos os alumnos Erasmus
das tres universidades galegas e
ofrecémoslles xogos tradicionais
que tiveron moito éxito. Ademais de levar recordos de Galiza
como centro universitario, levan
consigo elementos dos noso sistema cultural.G

E

n poucos días os focos informativos dos países ricos trocaron o facho olímpico e
a inxustiza no Tíbet, pola explicación da verdade en Birmania, agora chamada Myanmar.
Indígnase a boa xente de Occidente co goberno daquel país
porque non deixa colaborar libremente a ONU no reparto da
axuda humanitaria. Manda alí
unha xunta militar, responsábel de crimes masivos. Pero a
verdade é que estes gorilas non
son máis crueis que os paquistanís, os afganos ou que o monarca de Arabia Saudita.
Entón por que desde hai varios anos preocupa máis a carencia de dereitos alí que noutros lados? Porque na antiga
Birmania os intereses estratéxicos dos Estados Unidos teñen moito que gañar coa democracia e nos lugares antes
citados están moi cómodos
cos amigos tiranos?
Myanmar é o décimo produtor mundial de gas e posúe
unha reserva de catro mil millóns de barrís de petróleo, explotados por Petrochina. A
China, a futura primeira potencia económica mundial,
carece de reservas e Birmania
é unha ruta agarimada, importantísima para o chegada
do combustíbel. Por iso a CIA
está preocupada en buscar o
pluralismo para esas terras,
desde hai xa anos, desde antes
da Revolución de Azafrán,
apoiada pola ‘axencia’. Evidentemente, o esencial é reducir a capacidade estratéxica
da China, non a democracia.
Está moi ben andar detrás do
facho olímpico dándolle vivas
á liberdade, e tamén indignarse cos militares asiáticos, sempre que a primeira virtude,
que é a inocencia, non lle moldee a un ese rostro de bobo
irremediábel, tan característico dalgunhas boas causas.G

’’

Myanmar é o décimo
produtor mundial de gas
e posúe unha reserva
de catro mil millóns de barrís
de petróleo, explotados
por Petrochina ”
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O trasacordo
dos alcaldes do PP

Feixóo no medio do fragor congres
X.C.

Cinco dos oito críticos desdicíronse
da liña do partido no convenio das galescolas
X.C.

A acusación que foi lanzada
por Alfonso Rueda, secretario xeral do PP galego, como
un torpedo á liña de flotación do Consorcio do Benestar, acabou nun problema
de división na formación popular despois de que cinco
dos oito alcaldes implicados
desen volta atrás nas súas
críticas aos convenios con
Vicepresidencia.
A cronoloxía dos feitos comeza o 2 de maio, cunha rolda
de prensa conxunta de Rueda, o vicepresidente da FEGAMP, Perfecto Rodríguez, e
oito alcaldes (Antas de Ulla,
Lousame, Vilamartín de Valdeorras, As Neves, Muíños, O
Pino, O Rosal e Riós). O acordo entre os concellos e o Consorcio foi calificado de “chantaxe de mafia siciliana”, porque a condición de integrarse
no Consorcio para asinar o financiamento das escolas
municipais e sumalas ás rede
de galescolas sería, segundo o
PP, un atentado á autonomía
municipal.
A resposta de Vicepresidencia produciuse aos poucos
días por escrito e considerou
que, á luz desas declaracións, entendían que non
había lugar a darlle validez a
un acordo cando unha das
partes non a asumía e anunciaba que mantería as axudas doutros anos cos correspondentes axustes do IPC.
O asunto parecía non ter
máis percorrido, pero en sucesivas entregas foron coñecéndose as cartas de cinco
dos alcaldes á Vicepresiden-

Alberte Núñez Feixóo.

Alberte Núñez Feixóo pasa por
ser unha das persoas de meirande confianza de Mariano
Raxoi no momento actual. A el
tocoulle comparecer para falar
da ponencia de Estatutos á
mesma hora que a protagonista
das noticias era María San Gil.
O presidente dos populares galegos mantivo o tipo e situou o
asunto como propio da fase de
preparación dos congresos,
mostrándose convencido de
que María San Gil asume o texto da ponencia porque non
apuntou discrepancia ningun-

ha durante a súa elaboración, e
en todo caso quitoulle a responsabilidade ao propio Raxoi
porque son os relatores os que
fan os textos para debatir no
Congreso “temos unha grande
responsabilidade do mandato
da Xunta Directiva, que nos elixiu para facer os relatorios e fixémolos en liberdade”.
Aínda que non se fixera público o texto da ponencia política,
Feixóo saiu ao paso do que parece ser o centro do debate popular, a modulación política
respecto do nacionalismo, e a
súa mensaxe non difire da co-

CARTAS
Anxo Quintana [esquerda]asina
o convenio das Galescolas. A.G.N.

cia da Xunta nas que se desmarcaban da posición inicial
e pedían manter o acordo
asinado. O máis intenso foi o
primeiro edil de Vilamartín
de Valdeorras, que no seu retracto chegou a dicir que
Quintana era quen debía
presidir a Xunta, se era preciso “promovendo unha moción de censura”.
A FEGAMP NO MEDIO. Cando o
conflito aínda non tivera este desenlace o presidente da
federación de municipios, o
socialista Carlos Fernández,
que no mes anterior tamén
mantivo un forte pulso coa
Consellería de Vivenda, terciou e ofreceuse a mediar e
convocar a Comisión de Seguimento do Pacto Local.
O propio Quintana considerou que non existía ningún
proceso de rescisión, “só que
non ten sentido acusar de
coacción porque este é un
convenio voluntario. As críticas son lexítimas, pero se alguén di que asina pola forza
calquer documento é nulo
de pleno dereito”.G

APÓSTATA
DA SANIDADE
Ante a moda da palabra
“apostar”, ao amparo da Lei
de Datos, quero manifestar o
meu desexo de “apostatar” da
sanidade pública e deixar de
contribuír coas miñas cotizacións e impostos ao tan desastroso e mal chamado Servizo Galego de Saúde.
Antes de nada, desexo aclarar
que fun doante de sangue até
que unha enfermidade mo
impediu. Na actualidade son
doante universal de órganos
e tecidos e defensor a ultranza toda miña vida dunha sanidade pública e universal,
tanto no aspecto persoal coma na militancia política e
sindical.
Os motivos polos que demando “apostatar” da sanidade
pública son as experiencias
vividas cando me vin na obriga de recorrer a unha consulta
médica no servizo hospitalario por unha enfermidade
grave. O meu caso é similar o
de moitas persoas que se atopan nas listas de espera de
atención especializada.
En outubro do 2007, tras epi-

sodios de parálise nas extremidades e dores insoportábeis fun remitido cun volante
preferente a Neuroloxía no
Hospital Xeral de Lugo, porque os síntomas apuntaban a
unha posíbel esclerose. Déronme cita para maio do
2008, oito meses despois.
A través do departamento de
atención ao doente da Consellaría de Sanidade logrei
que finalmente me tramitasen unha cita para 48 horas
despois. O día da consulta tiven que esperar catro horas
e pasaron diante miña persoas sen cita cun sospeitoso
grao de confianza co médico.
Por fin consultáronme, só en
15 minutos. O doutor díxome
que todo se debía aos nervios
e á doenza do “cóbado do tenista”. No informe (sen asinar nin rexistrar) puxo “No se
aprecian síntomas de patología neuronal”.
Coincide este episodio coa
presentación do presidente
da Xunta, Emilio Pérez Touriño, e da conselleira de Sanidade, Laura Sánchez Piñón
da opción da solicitar un segundo diagnóstico en enfer-

midades graves, entre elas a
esclerose.
Solicito ese segundo diagnóstico e sorpresa, non podo acceder por carecer de primeiro
diagnóstico e a maiores debo
incorporarme ao meu posto
de traballo na construción xa
que non hai motivos para
baixa médica.
Solución, recorrer á sanidade
privada, onde me realizan as
probas, o diagnóstico, a medicación e as pautas que o
Sergas me negou, e, polas
que pago unha cantidade
que rolda dez veces o salario
mínimo.
Grazas a esta atención neuronal privada, o meu estado de
saúde mellora extraordinariamente e serve (para que, non
sen amenazas de alta por parte de algún/a inspector médico do Sergas), poida seguir de
baixa e co tratamento e recuperación.
Sumados todos os gastos de
clínica privada, denuncias a
neurólogo e Sergas e padecementos varios, chego á conclusión de “apostatar” da Sanidade Pública Galega G
Xesús Anxo Barreiro
(Parga-Guitiriz)
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LISTAS DE ESPERA
PEPE CARREIRO

Ceferino Díaz

A

rcongresual
ñecida até agora, “os nacionalistas non van dividir o PP porque xa dividen bastante”. E
acrecentou, “temos a sorte de
crer que só temos unha alma.
Somos un partido de centro reformista, que cre na igualdade,
a cohesión e a solidariedade”.
DEBATEENGALICIA. Á falta de aparecer a posibilidade dunha candidatura alternativa a Raxoi, a posición dos populares galegos
parece unánime, aínda que nas
últimas semanas os movementos cara os ulteriores congresos
provinciais xa se están produ-

cindo. Á futura candidatura na
Coruña de Carlos Negreira, sumouse a posibilidade de que
Xosé Luis Baltar non se presente en Ourense. Non é a primeira
vez que o propón, pero de consumarse o seu relevo o PP galego deixaría atrás, nas súas caras
visíbeis, a etapa de Fraga e tamén a dos líderes provinciais
que o finado Xosé Cuíña conseguira aliñar baixo a bandeira
dun tépedo galeguismo.
Baltar declarou que o PP ten
que democratizarse máis “e
democratizalo é darlle a palabra as máis das veces aos mili-

tantes e que sexan eles os que
decidan”, afirmou. Baltar estimou que “hai catro ou cinco
nomes que se podían facer cargo do partido en Ourense sen
ningún tipo de problema” e
considerou que “hai persoas
que non brillan” porque el está
a levar “todos os temas”, de forma que “ao mellor non os deixo sobresaír polas súas capacidades”. Non obstante, rexeitou
dar calquera pista para que
“ningún deles vaia ao congreso
coa marca do presidente provincial” e se presente “quen teña aspiracións”.G

s listas de espera son unha realidade na sanidade pública que
todos os gobernos se comprometen a acurtar. Non parece tarefa fácil. Na práctica, mentres que uns tratan de agochar os resultados reais outros avogan pola transparencia, pór máis medios e ordenar os procesos de diagnóstico. Con todo, o asunto vai lento e as
listas continúan (ás veces con resultados non desexados).
Pero non hai que dramatizar. O sistema, con fallos declarados, funciona e faino coa garantía de que os procesos graves ou de risco vital
son atendidos case sempre de maneira inmediata, o que explica que
máis do 50% dos ingresos hospitalarios se tramiten pola vía de urxencia. Ningún sistema sanitario pode darlles resposta inmediata ás demandas que se poidan presentar. As listas de espera como sistema de
acceso á sanidade pública son, xa que logo, inevitábeis. A vía alternativa para ordenar a demanda é empregar barreiras económicas para
frear o acceso dos que non poden superalas, método utilizado no ámbito privado pero non viábel na protección sanitaria universal.
Os expertos aseguran que unha xestión eficiente implica que se atendan de inmediato as patoloxías non aprazábeis. Hai que
xerarquizar de xeito que non esperen os que non poden, dirección na que o Sergas di que traballa.
Por outra parte, as listas de espera estanse empregando como un instrumento –semella que eficaz–
para o deterioro da imaxe da Sanidade Publica e facilitar así a súa privatización. Os defensores do
sistema non podemos facerlles o xogo a
aqueles que avogan por un aparello público de beneficencia e unha sanidade privada “potente” e “rendíbel”. G
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Pilar Freitas Juvino, autora de A represión lingüística

‘No franquismo a indución ao abandono
do galego foi subliminal e sibilina’
H. Vixande
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A

utora de A represión
lingüística en Galiza no
século XX (Xerais,
2008), María Pilar Freitas Juvino (Campo Lameiro, 1960)
explica nesta entrevista os mecanismos que se empregaron
para perseguir o galego ao
longo do século pasado, cuxo
período culminante foi o franquismo, cando abondaron as
prohibicións e o menosprezo
cara os falantes e a lingua.
A capa do libro inclúe unha ilustración moi coñecida: un cartel
que induce a falar ben, é dicir,
castelán.
Resume a ideoloxía franquista.
Da persecución do galego hai
probas moi claras. A produción lexislativa contra o noso
idioma e os outros distintos do
español foi ampla. Ademais,
hai moitos artigos de prensa
que reflicten a persecución.
Tamén atopamos sancións
por falar galego ou indicacións
de como tratar o idioma.
A lexislación franquista que cita
impide o uso oficial do galego
nalgúns ámbitos, mais non hai
documentos que demostren
que se prohibise nas esferas comerciais e privadas. Até que
punto hai persecución dun
idioma cando non se prohibe?
Hai algo máis importante que
esa lexislación que está dirixida a
separar o galego das altas funcións da lingua, é o menosprezo
que se difunde. Cantas veces
unha persoa ten que redactar
un testamento ou tiña que cumprimentar outros documentos?
As taxas de analfabetismo no
franquismo eran altas, de modo
que á xente non lle afectaba
tanto a prohibición do uso do
galego ante a Administración
como o desprezo coa lingua e os
seus falantes. Ese mecanismo
fixo que se interiorizasen as
ideas de que o galego non servía.
Moitos tomaron a decisión de
abandonar o idioma, pero fixé-

rono inducidos por esa situación. Iso é máis perigoso que as
leis que se promulgaron.
Hai un momento no que vostede chega a falar dunha “campaña propagandística orquestrada” para impoñer o castelán.
Houbo unha permanente exaltación do español como lingua
do imperio. Falar galego identificaba a un nun campo ideolóxico. Na escola perseguíase...
Iso cala, os falantes asimílano.
Eu, de pequena, sabía perfectamente que en determinados
contextos non debía falar galego, e non necesitaron dicirmo, os prexuízos que se promovían abondaban.
Un sector ao que acusa de participar no retroceso do galego é a
Igrexa. Tan relevante foi?
Foi. Hai unha lei de 1902 que
prohibe dar clases de relixión
nunha lingua distinta do español. En 1963, cando con ocasión
do Concilio Vaticano II introdúcese o uso das linguas vernáculas, a Igrexa galega usa como
vernáculo o castelán en toda
Galiza, con honrosas excepcións. Ademais, empregaban o
latín e o castelán como un
idioma máxico. Nos seminarios
a represión foi moi grande,
como contan persoas que a viviron, como Carlos Casares, Xesús Ferro Ruibal ou Afonso Eiré.

RETROCESO DO GALEGO.
Sostén que no século XX acelerouse o retroceso do galego e
que o Estado tratou de eliminar
as linguas distintas do castelán.
Non o conseguiu. Cal foi a razón?: resistencia, incompetencia por parte do centralismo ou
indolencia deste último?
Fundamentalmente, o galego
mantívose como lingua oral no
mundo rural. Perdéronse máis
falantes nun século que en todos os anteriores. Con iso non
podemos dicir que fracasaron.
Aí temos a perda de transmisión da lingua no ámbito familiar. A principios de século XX

’’

ALeideNormalización
Lingüística concibiuse como
un catálogo de dereitos dos
falantes, mais non se aplicou,
sen que pasase nada. Agora,
vemos que hai un sector que
teme que se faga cumprir a lei”

’’

Tantosanosdenormalización
non serviron para nada,
eu non teño un só rapaz
que fale galego”

’’

Perdéronsemáisfalantes
nun século que
en todos os anteriores”

entre o 70% e o 80% da poboación dedicábase ao sector primario e, en consecuencia, todos falaban galego. Compare
coa actualidade.
Hai unha teoría cada vez máis
estendida que sinala que o proceso de implantación do castelán en Galiza non foi traumático, senón que é o resultado da
decisión dos propios galegos.

É un proceso de menosprezo
dos galegos e da súa lingua e
unha cousa leva á outra. Comezara antes, lembremos que en
1863 Rosalía Castro, no prólogo
de Cantares Gallegos, xa aludía a
esta situación. A indución ao
abandono é subliminal e sibilina, algo que a xente non detecta. Hoxe moitos pais pensan
que o galego non é útil e que o
mellor é que os seus fillos aprendan inglés. Cantos van necesitar
o inglés? É máis útil o galego,
aínda que sexa só porque para
acceder a unha praza de funcionario hai que coñecelo, porque
os usuarios teñen dereito a que a
Administración entenda a lingua que eles empregan.
Vostede defende a teoría da
substitución fronte á do suicidio, non si?
Estamos nun contexto no que o
idioma vai do asasinato ao suicidio... Inducen a súa desaparición e despois moitos pensan
que escollen o castelán. É como
o rapaz que, despois de ver a televisión, di: mamá, compra Colón que lava mellor. Tantos anos
de normalización non serviron
para nada, eu non teño un só rapaz que fale galego, aínda que é
certo que dou clases nun instituto do centro de Pontevedra.

DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA.
Fala de manter a diversidade
lingüística, mais parece que o
argumento está relacionado
con que “é bo que haxa esa diversidade”.
A diversidade é riqueza, un
trazo do ser humano. Na lingua
está depositada a identidade
dun pobo, unha forma de ver e
facer as cousas que pode servirlle a outros para afrontar unha
situación determinada.
Mais, por que ten que ser bo
distinguirnos?
Somos distintos mais ao tempo
somos sociais. Non podemos vivir illados, vivimos en sociedade
e cando creamos unha lingua
creamos algo como colectivo.

Un argumento dos defensores
do castelán é que a súa posición
non é etnicista, como a dos defensores do galego.
Etnicismo? A nosa identidade
non é excluínte. Non se trata de
poñer fronteiras nin renunciar a
nosa participación no mundo.
É un argumento falaz porque
eles tamén son etnicistas, promoven o nacionalismo español
e o uso do castelán.
Vostede di que o proceso de
substitución dunha lingua por
outra promételle ao novo falante o ascenso na escala social.
É real ese ascenso? Prodúcese finalmente?
Penso que non, pero véndese
así. Ten que ver coa utilidade.
Dinlle: se queres un bo traballo,
tes que falar castelán, e despois
serve para ben pouco.
A substitución dunha lingua inclúe un proceso no que a lingua
“superior” ocupa as altas instancias da vida social. Con todo, a
cultura, con maiúsculas, aínda
está moi ligada ao galego.
A eclosión da literatura en galego dase nos oitenta, en plena
democracia, sen a existencia da
censura. A presenza do galego
na cultura ten que ver coa nosa
tradición de reivindicar a lingua, que asumiron as elites no
franquismo porque foron capaces de intuír os prexuízos que
inculcaban á xente.
Se a lingua aínda conserva prestixio, ou recuperouno, é razón
para o optimismo?
Se non conseguiron rematar
coa lingua deica agora, non o
van conseguir nunca.
Por outro lado, vostede sinala
que Galaxia, puntal da dignificación do idioma, estaba máis
interesada en traducir filósofos
minoritarios que en abordar as
necesidades do pobo. En que
quedamos, é relevante a cultura
con maiúsculas para defender
un idioma ou non o é?
Si e non. O problema de Galaxia
é que os seus integrantes vivían
nunha ditadura. Como podemos reprocharlles que non >>>
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carga contra Rosalía ou Curros.
Porén, despois chega xente
como Celso Emilio e defende a
literatura social.

’’

ESTAMOS
PREPARADOS?
Susana López Abella

BILINGÜISMO.

>>> fixesen máis polo galego?
Pensa que hoxe prodúcese cultura popular en galego?
Desde as institucións inténtase
promover, sobre todo nas cidades. Nas vilas e no rural a cultura
popular son as verbenas. O
franquismo non perseguiu a

cultura popular, cumpría unha
función folclórica.
Un dos campos que estudou foi
o literario, no sentido de que a
literatura é unha expresión da
realidade. Como se ven os dous
idiomas desde a literatura?
Reflicten a diglosia. Penso en Án-

xel Fole e na A lus do candil, onde
o labrego fala galego, o escribano
castrapo e o fidalgo castelán.
Pensa que a literatura galega, en
xeral, cando fala do idioma é vitimista?
Manoel Antonio renega desa literatura no manifesto Máis Alá,

Cando no libro fala do Decreto
de Bilingüismo de finais dos
anos 70, conta que a Administración escúdase detrás dos desexos dos pais para non permitir
clases en galego. É unha nova
forma de perseguir o idioma?
No fondo non. En principio, ese
Decreto era un avance porque
introducía o galego no ensino,
mais rematou convertido
nunha arma de persecución de
profesores que desexaban dar
en galego as súas materias. Posteriormente, a Lei de Normalización Lingüística concibiuse
como un catálogo de dereitos
dos falantes, mais non se aplicou, sen que pasase nada.
Agora, vemos que hai un sector
que teme que se faga cumprir a
lei. Eu pensaba que ese grupo
cesaría nas súas reivindicacións
unha vez pasadas as eleccións,
mais vese que non.
Pensa que é posíbel que se edite
un libro como o seu, pero referido ao castelán e á persecución
dese idioma?
Non, porque non hai persecución de ningún tipo. No meu
libro relato moitos casos de
persecución do galego,
mesmo en tempos da democracia, mais nunca atopei un
caso análogo relacionado coa
persecución do castelán.
Cando fala do Decreto de finais
dos setenta, di que dificulta o
ensino en galego e que constitúe un mecanismo que levou
aparellados expedientes a varios mestres que ensinaban en
galego. Nese sentido, vén dicir
que en realidade trátase de sancións políticas. Agora, cando se
reclama o dereito a recibir as
clases en castelán, as razóns son
políticas ou pedagóxicas?
Son ideolóxicas. Trátase de defender uns dereitos adquiridos
dunha lingua que se sente
ameazada. Hai moito profesorado afeito a dar as clases en
castelán e mudar de idioma require un esforzo.
Pensa que os colectivos que defenden o castelán ven nos defensores do galego un atranco para
o seu propio ascenso social?
Acusan o galego de ser un negocio, mais todas as linguas o son.
Os ingleses téñeno moi claro,
porque cunha lingua non só se
impón unha cultura, senón
moitas máis cousas.G

A

nosa comunidade está a
se situar en máximos históricos en canto aos prezos se
refire. O último IPC sitúa a inflación interanual nun 4,4 por
cento en Galiza, 0,2 puntos por
riba da media do Estado.
Os prezos elevados que soporta Galiza desde hai xa varios
meses sen que se albisque un
cambio de tendencia a curto
prazo supoñen un atranco insuperábel para a economía, especialmente para as das familias con rendas máis baixas,
que cada mes teñen máis dificultades para acceder a produtos e servizos básicos, como os
alimentos, que medraron un
6,7 por cento nos últimos 12
meses, a vivenda ou a roupa.
Neste escenario, cos combustíbeis inmersos nunha espiral alcista sen fin, e con novas ameazas de incrementos dos prezos
dos alimentos –que non perciben os produtores galegos de
leite e carne–, ou do recibo da
luz, entre outras, pon de manifesto que as dificultades das familias para chegar a fin de mes
irán a máis a medida que
avance o 2008.
Os datos publicados polo INE
acreditan que Galiza se sitúa
como a cuarta comunidade
máis inflacionista nos últimos 12
meses, feito que deixa sen ningunha credibilidade o discurso
oficial do presidente da Xunta,
que até o de agora se empeñou
en manter que a economía tiña
elementos de abondo para resistir con garantías a crise económica. Estabamos na liga das estrelas. Eu pregunto: estamos
preparados para a crise?
Emilio Pérez Touriño e o seu
conselleiro de Economía deberían explicar se dispoñen de algunha estratexia para facerlle
fronte á inflación. Cómpre que,
o bipartito tome medidas urxentes, axeitadas e axustadas a
verdadeira realidade económica de Galiza.G

’’

Galiza sitúase como a cuarta
comunidade máis
inflacionista
nos últimos 12 meses”
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ENPOLEIROALLEO
BIOCOMBUSTÍBEL
CASEIRO

A NOVA SERBIA

A SÍNDROME
DE MONTEPÍO

The Times

Antón Losada

Wired

(martes 13 de maio)

(xoves 8 de maio)

“Bo día Serbia” titula un artigo
editorial do diario conservador
londiniense The Times ao abordar o resultado das eleccións en
Serbia. “A vitoria electoral do
presidente Tadic e o pro-occidental Partido Democrático é
alentadora, inesperada e formula moitas dificultades, non
só nese país, senón tamén para
os seus valedores europeos. Os
Demócratas atopáronse sendo
o principal partido dun Parlamento de 250 bancos, mais sen
escanos dabondo como para
formar o seu propio goberno.
Dentro das posibilidades de
atopar unha parella para unha
coalición, están diante dunha
situación difícil: traballar en
tándem cos socialistas, o partido do falecido Slobodan Milosevic, ou co Partido Liberal Demócrata. Aliarse con eses últimos podería ser considerado
derrotista porque os liberais son
os únicos que aceptan a independencia de Kosovo. Permitir
aos socialistas entrar no goberno podería interpretarse como
un respaldo ás políticas de Milosevic que levaron a Iugoslavia
ao desastre. O líder dos socialistas desembarazouse do legado
de Milosevic mais moitos pensan que o seu modelo para mellorar as condicións sociais non
é convincente”.

A revista Wired inclúe na súa páxina electrónica unha reportaxe
asinada por Chuck Squatriglia
sobre un aparello que converte
azucre en etanol para os automóbiles. “Con 200 libras de azucre (90 kilos), adherindo auga e
cunha tensión de 110 ou 220 voltios, funciona igual que unha lavadora. Usa azucre sen refinar
máis lavadura e pódeselle engadir alcohol. Métese no dixestor e
ao cabo de sete días obtéñense
35 galóns (132 litros) de etanol”.
“O azucre evita o debate do efecto negativo na alimentación do
uso do millo na produción dos
biocombustíbeis porque hai excedente no mundo. O azucre é

O presidente serbio, Boris Tadic.

onde as matemáticas poderían
fallar. Actualmente véndese por
arredor de 20 céntimos de dólar
por libra (58 céntimos de euro
por quilogramo) e precísanse
entre 10 e 14 libras (de 4,5 a 6,3
quilogramos) para producir un
galón (3,7 litros) de etanol. O factor custo da electricidade e da
auga (catro litros de auga para
cada litro de etanol) pode resul-

STR NEW / REUTERS

tar negativo pero os cambios do
Tratado de Libre Comercio de
América do Norte permiten a
importación de etanol de azucre
por só 2,5 céntimos de dólar por
libra (28 céntimos de euros por
kilo)”. Respecto ao custo do aparello, é de 9.995 dólares (6.400
euros), “se ben as axudas federais poden recortar a cantidade a
6.998 dólares (4.500 euros)”.

VIÑOS GALEGOS
Chicago Tribune
(domingo 11 de maio)

O enólogo Bill Daley dedícalle
aos viños galegos a súa columna
dominical no Chicago Tribune.
“Ía eu de peregrinación polo vello Camiño de Santiago e nos pequenos cafés invariabelmente tiñan este agradábel, lixeiro viño
de mesa. Como a variedade alemá pero menos afroitado. Semiseco pero non doce. Moi, moi
refrescante. Perfecto co polbo.
Probei algúns viños portugueses, penso que o vinho verde é
dun sabor semellante, aínda que
ten un pouco de agulla. O albariño parece o candidato ideal para
quen ande á procura dun bo viño. É fráxil, mais marabilloso. A
uva úsase tamén en Portugal cos
vinhos verdes, mais eles chámanlle alvarinho. Botei un tempo explorando os tipos diferentes de viños que se producen en
Galiza, unha das rexións españolas de mellores caldos”.G

O

mesmo día que desautorizaba a Anxo Quintana e
a súa proposta de reforma e
mellora da comisión bilateral
cualificándoa de posición de
partido, Emilio Pérez Touriño
presentaba pola súa conta a
proposta de reforma do sistema de financiamento como
unha iniciativa de goberno,
cando nin se molestara en comunicárllela previamente aos
seus socios.
Non é outra lea en Montepío
das que xa estamos curados de
espantos. É un xeito de entender o executivo en coalición.
Esa curiosa concepción do goberno a dous que só funciona
para negociar as propostas do
socio, mentres que as propias
se tratan coma se mandase con
maioría absoluta, aínda carece
de nome na nosa cultura política. Cómpre poñerllo porque
vaise repetir na lexislatura.
É a síndrome de Montepío.
Afastado da realidade, no alto
do monte presidencial onde
só lle chegan as voces dos seus
asesores cantándolle que é o
máis alto e o máis guapo, o
presidente desenvolve unha
percepción da realidade pola
que o único que non debe dar
explicacións nin negociar nin
chegar a acordos é el, que para
iso é o presidente. Os demais,
mortais en troques, deben
presentarse en posición de firmes á máis leve indicación e
ceder nos seus postulados até
que a vontade presidencial sexa satisfeita.
O grupo socialista non acudiu
á reunión con Quintana no
parlamento. O grupo nacionalista si foi a que lles contasen a
proposta de reforma que xa leran nos periódicos. A historia
dinos que a deslealdade socialista adoita render en votos.
Queda por comprobar se a paciencia nacionalista será
amortizada en taxas de retorno electoral sequera aproximadas.G

’’

O presidente
desenvolve
unha percepción
da realidade na
que non debe dar
explicacións”
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Novo capítulo de desencontros no PP.María San Gil síntese enganada polo
seu partido e ameaza con deixar a presidencia do PP vasco se non recupera a
confianza da dirección. A popular fixo estas declaracións tras renunciar a proseguir co relatorio político que se vai presentar no congreso de xuño por “diferenzas de criterio fundamentais”. O desmarque de San Gil volve deixar a Mariano
Raxoi nunha posición delicada, xa que os máis críticos coa súa nova liña “moderada”, entre os que se atopan Acebes, Aguirre, Botella e, sobre todo, Mayor
Oreja, situáronse dende un primeiro momento á beira da política vasca.G

A.G.N.
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Dani Álvarez

O

lehendakari Juan José
Ibarretxe molesta en Madrid. É o lehendakari máis insultado da historia –del só falta por
dicir que ás noites cea nenos– e
o menos respectado: é igual que
falemos da dereita española ou
dos socialistas, de xornalistas ou
de tertulianos, o anti-ibarretxismo é feroz, atroz, case obsesivo.
Ardanza, Garaikoetxea e os prefranquistas eran dirixentes políticos tratados con cortesía en
España, incluso con admiración. Pero Ibarretxe sácaos de
quicio. Por que?
Eu teño a miña teoría. De Ibarretxe molestan algunhas cousas: a primeira é que di as cousas
que pensan moitos vascos –sobre isto volvo máis adiante. Escoce que el lograra os mellores
resultados dun candidato en toda a historia de Euskadi (600.000
votos no 2001). Preocupa que
desde que formulou as súas propostas políticas a esquerda
abertzale caera ás súas peores
marcas da historia (sete escanos
no parlamento no 2001 e nove
no 2005). E sobre todo, resúltalles incomprensíbel que teña un
proxecto político no que os socialistas non teñen por que entrar se non aceptan a vontade da
sociedade vasca.
Todos os gobernos de España
tras a morte de Franco aceptaron negociar politicamente coa
ETA. Ramón Jáuregui díxolle a
un dirixente do PNV a finais dos
80 nunha xuntanza do Pacto de
Ajuria Enea: “se vos damos a vós
a autodeterminación, que lles
damos aos outros cando deixen
as armas?” Iso pode estar ben
como estratexia política, pero é
a mellor xustificación para que
a ETA siga matando. Como pode o goberno de España falar do
dereito a decidir coa ETA e non
facelo co representante escollido polos vascos democraticamente? Iso é o que denuncia
Ibarretxe, e por iso molesta.G

’’

Resúltalles incomprensíbel
que teña un
proxecto
político
no que os
socialistas
non teñen por
que entrar”

Auxe e caída de Manuel Pizarro
O actual deputado raso do PP viu
como as súas altas expectativas políticas
se frustraron en moi pouco tempo
Charina Giráldez

Manuel Pizarro non parece cómodo sentado na quinta fila da
bancada popular do hemiciclo.
Afeito a acaparar todas as miradas, nótase que o novo papel de
deputado “a secas” non vai co
seu estilo. Dende o pasado nove
de marzo, evita facer declaracións e procura pasar desapercibido nos actos públicos. A derrota electoral arrebatoulle de golpe
o protagonismo estelar que lle
outorgara o propio Mariano Raxoi durante os meses de campaña. O líder conservador presentouno a última hora como peza
clave para recuperar o poder, pero agora todos os indicios apuntan a que xa non forma parte dos
seus plans de futuro. O entusiasmo da cúpula do PP polas calidades do empresario semella
que desapareceu, primeiro no
debate televisivo con Solbes, e
logo nas urnas. Por iso a estas alturas, poucos apostan pola súa
continuidade na vida pública.
A primeira comparecencia de
Pizarro como gran fichaxe do PP
foi o 17 de xaneiro nunha multitudinaria rolda de prensa. Sorrinte e cunha seguridade
abraiante, amosouse disposto a
“suar a camiseta” porque, segundo dixo, chegara a hora de
“contribuír co seu grao de area”
logo de toda unha vida “facendo
país”. Estas palabras, moi aplaudidas no contorno do ex presidente de Endesa, non convenceron os adversarios que, dende o
primeiro momento, acusárono
de levar moitos anos exercendo
a política “entre bambolinas”.
VINCULACIÓNSCOPODER. Botando unha ollada á traxectoria profesional de Manuel Pizarro (Teruel,
1951) pódese interpretar que as
“boas relacións políticas” lle
achegaron máis beneficios a
longo prazo que as iniciativas
puramente empresariais. Avogado do Estado dende os 27
anos, o Consello de Ministros do
goberno da UCD nomeouno secretario xeral técnico do Ministe-

’’

A resistencia á OPA
de Gas Natural permitiulle
incrementar os ingresos e
converterse no heroe
da ofensiva popular”

rio da Administración Territorial
en 1982. Un ano máis tarde, durante o mandato do PSOE, pasou a ser asesor xurídico de Economía e Subdirector Xeral de Patrimonio, coincidindo coa expropiación de Rumasa.
Pero a verdadeira consolidación
do seu status chegou da man do
PP de Aznar que, en 1994, o incorporou á comisión de economía do partido. Dende aquela, o
ascenso foi imparábel e a súa faceta de emprendedor, que tivo o
seu máximo expoñente na fundación da sociedade de valores
Ibersecurities, quedou definitivamente aparcada. Da dirección de
Ibercaja pasou á presidencia da
Confederación Española de Caixas de Aforros (CECA) e, de alí, a
Endesa. O seu amigo persoal, José Mª Aznar, introduciuno na
compañía eléctrica unha vez privatizada en 1996. Daquela, entrou de conselleiro pero, pouco a
pouco, escalou posicións até facerse coa presidencia no 2002.
PRESIDENCIAFRUTÍFERA. A experiencia
do turolense á fronte de Endesa
(2002-2007) foi, sen dúbida, o
seu período máis produtivo non
só dende o punto de vista económico, senón tamén político. A feroz resistencia á OPA de Gas Natural permitiulle incrementar os
seus ingresos e, ao mesmo tempo, converterse no gran heroe da
ofensiva popular contra o goberno. Denunciou a OPA da firma
catalá por inconstitucionalidade
e negociou co xigante xermano
E.ON outra oferta máis vantaxosa. Desta etapa é a polémica
“mellor Endesa alemá que catalá”, unha declaración atribuída a
Manuel Pizarro que el desmen-

Manuel Pizarro atende unha conferencia en Madrid.

tiu en varias ocasións. Finalmente, a italiana Enel e a construtora española Acciona adquiriron a compañía polo dobre do
prezo inicial e, nos dous anos
que durou o proceso, as accións
da eléctrica disparáronse un 112
por cento. Malia que nos primeiros tempos de presidente, a empresa tivo un pobre percorrido
bolsista, esta operación permi-

SUSANA VERA / REUTERS

tiulle marchar da compañía con
18,5 millóns de euros no peto e,
tal e como se confirmou posteriormente, cunha importante
promesa de futuro político.
Se no congreso popular de xuño
se confirma que non vai ter oco
no novo organigrama do PP, habería moitas posibilidades de
que Pizarro decidise volver á
empresa privada. G

Ambiente conservador
Pizarro presume de ter amigos
noutras formacións políticas pero
onde realmente se atopa a gusto é
no PP, máis próximo ao ambiente
conservador que dominou a súa
infancia. O avó, xeneral da Garda Civil e Gobernador de Teruel, foi o encargado de acabar co movemento
maquisna zona entre 1947 e 1954,
e o seu pai, boticario de profesión,
pertenceu á División Azul.

O actual deputado popularnunca
ocultou a relación de amizade que
o une con José María Aznar. Segundo testemuñan os veciños, as
visitas do ex presidente ao luxoso
chalé turolense do empresario son
frecuentes. Amais, dende hai anos,
é relator habitual dos cursos que
organiza a Fundación FAES, institución vinculada ao PP que asegura
“nunca financiou directamente”.G
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Tremor devastador na China. O balance definitivo do sismo de
magnitude 7,8 que asolou a provincia chinesa de Sichuan, no centro
do país, é impredicíbel. Segundo os primeiros datos oficiais, xa se contabilizaron máis de 12.000 vítimas pero a cifra podería aumentar tendo en conta que hai máis do duplo de persoas desaparecidas entre os
cascallos. O tremor, o máis tráxico que sufriu a China nas últimas tres
décadas, deixouse sentir en gran parte do sueste asiático.G

’’
OUTRA MÁIS
LATEXOS

ALY SONG / REUTERS
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X.L. Franco Grande

O

Sarkozy perde enerxía
O presidente da
República Francesa é
incapaz de poñer a
andar ningún programa
de reformas

Henrique Sáez Ponte
Membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

Un ano despois da súa clara victoria electoral, o presidente de
Francia amósase como un político efectista, con poucas solucións para os desafíos de fondo
do seu país e de Europa. Nestes
12 meses investiu demasiado
tempo nos seus problemas de
parella, en entrar en todos os tipos de cuestións menores propias da acción do Goberno, en
enfrontarse con outros dirixentes, cómo Angela Merkel, e en
ocupar as primeiras planas dos
xornais e mesmo das revistas
do corazón. Dá a impresión de
que toda a súa vida estivese
marcada por un irrefreábel desexo de ser presidente de Francia e que, unha vez logrado o
obxectivo, non soubese qué facer pero tampouco puidese
deixar de rebulir.
Cando era só un candidato con
experiencia en cargos de goberno e moita enerxía, parecía
que podía ser unha solución
para abordar o feixe de cuestións pendentes que ten o noso
gran país veciño, sobre todo o
enquilosamento xeral do Estado, agravado pola estática presidencia de Jacques Chirac. Un
ano despois, pouco fica en limpo baixo o ruído e o espectáculo. Se segue así, vai ser quen de
facer aínda menos que o seu
predecesor, pero sen deixar de
intervir e opinar.
Polo menos, Chirac daba unha imaxe presidenciábel moi
ao gusto dos franceses, que
ollan desesperados para a perda da tradición institucional
da Presidencia da República,
sempre distante das cousas
miúdas, sempre por riba da
vulgaridade.

O presidente francés, Nicolas Sarkozy, nunha conferencia durante unha visita a Nova Delhi (India).

’’

Dáaimpresióndequetoda
a súa vida estivese marcada
por un irrefreábel desexo
de ser presidente de Francia
e que, unha vez logrado
o obxectivo, non soubese
qué facer”

Esta é unha das causas da súa
forte caída de popularidade. A
outra é a desilusión por ver
frustrada a esperanza de que

se abordasen problemas de
base longo tempo adiados.

SEN INICIATIVA POLÍTICA. En momentos de crise económica internacional con tres frontes difíciles (crédito, enerxía e alimentos) Francia e Europa
–que non pode funcionar ben
sen ela– non contan cun líder
fiábel. Sarkozy conseguiu o
único avance salientábel na
súa tarefa de reformar o Estado, ao rematar con algunhas
das situacións de privilexio de
determinadas castes de servidores das administracións e
das empresas públicas. O enfrontamento cos sindicatos foi

PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

’’

OPartidoSocialista,que
podería aproveitar esta
oportunidade, segue
bloqueado en loitas
internas, sen marcar un
camiño que ilusione os
franceses”

breve porque estes sabían que
actuaban en contra da opinión
pública defendendo situacións
inxustificábeis.G

Francia volve ao atlantismo
Amosa un excesivo nacionalismo, que xa era previsíbel
pola súa traxectoria anterior,
pero que casa mal coas solucións que demanda un continente e un planeta cada vez
máis integrados. Aínda por riba, agasalla o atlantismo, metendo a Francia outra vez na
estrutura militar da OTAN,
nunha acción que se pode interpretar como un apoio ao

presidente dos EE UU, George
W. Bush, un dos políticos máis
nefastos da historia e que está
totalmente amortizado.
O verdadeiro problema é que
a oportunidade perdida con
Sarkozy, salvo que dea un
forte cambio na súa acción
política nos vindeiros meses
–aínda ten por diante catro
anos de presidencia–, deixa
baleiras as alternativas para

unha pronta recuperación
de Francia, con niveis baixos
de crecemento e de ánimo
cidadán e altos de déficit público. A oposición, o Partido
Socialista, que podería aproveitar esta oportunidade, segue bloqueada en loitas internas, sen tampouco dar
mostras de ser quen de marcar un camiño que ilusione
os franceses.G

utra máis de Sarkozy, e
non vai ser a última. Na
súa recente viaxe a Túnez tivo
a ocorrencia de gabar o progreso que en dereitos humanos (!) mostra o país. Conclusión: que deixou en total desamparo a cantos o réxime
tortura e a cantos loitan para
que aqueles dereitos sexan realidade. E lexitimou a brutal
represión do Goberno tunecino sobre a sociedade.
Nin sequera tivo un xesto de
apoio claro aos militantes tunecinos polos dereitos do home,
que calquera agardaba como
mínimo dun presidente francés
que quixera representar con
honor a Francia en Túnez (Libération, 29.04.08).
É sabido que o presidente Ben
Alí mantén a súa ditadura con
man de ferro, sostense no poder
torturando, corrompendo e
amañando eleccións. Non deixa de ser lancinante que o presidente francés manifeste que
“Hoxe, o espacio das liberdades
avanza. Son signos alentadores
que quero saudar”. Máis elocuente tería sido o seu silencio.
Gran favor o que lle fixo a Ben
Alí, que case seguro non agardaba, e desmoralización inxusta e non agardada para os militantes dos dereitos humanos. O
esvarón é tan grande que un ten
dereito a pensar que Sarkozy,
como político, e de seguir por
este camiño, non parece ter
moito futuro, por máis que lle
quen aínda anos para cambiar.
Demostrou unha insensibilidade absoluta para a chuvia de críticas da prensa gala. A seguido
de se ter referido ao suposto
avance dos dereitos humanos,
asegurou, respondendo así ás
duras críticas de que foi obxecto, que é certo que non todo está ben en Túnez, pero en Francia tampouco. Faltaría máis.G

’’

Sarkozy
viaxou a Túnez
e desmoralizou
inxustamente
aos militantes
dos dereitos
humanos”
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O Brasil e a Arxentina crean
fondos de cohesión no Mercosur
Os dous grandes países
sudamericanos
asumirán o reequilibrio
co Uruguai e Paraguai
sen teren resoltas as
desigualdades internas
Laudelino Pellitero

DISCRIMINACIÓN POSITIVA. Paraguai reclama directamente a
excepcionalidade e a diferenza
permanente. A debilidade da
súa economía só pode acabar
con medidas que permitan a
discrinación positiva.
Diante dun malestar crónico
dos países de menos poderío
economico, que ameazou
mesmo con tratados de libre
comercio bilaterais cos EE UU
–particularmente no caso
uruguaio– o bloco económico
comeza a dar pasos en dirección a unha maior cohesión
interna.
O instrumento creado para rachar as asimetrías vai ser o
Fondo de Converxencia Estrutural (FOCEM). Proxectos estratéxicos que teñan como obxectivo reducir os desiquilibrios rexionais, atoparán financiamento no FOCEM, que
se mira no espello dos fondos
estruturais ou de cohesión europeos.

ENRIQUE MARCARIAN / REUTERS

A pesar de non seren moitos os
integrantes do Mercado Común do Sur, non é fácil a convivencia interna, pola existencia
de múltiplos, variados, ensarillados e complexos conflitos
entre veciños.
Asimetrías entre dúas locomotoras (o Brasil e a Arxentina) e
dous vagóns que case nunca
son consultados á hora da toma das grandes decisións. Por
tanto, as maiores queixas proceden dos pequenos (Uruguai
e Paraguai), que queren situar
na axenda temáticas pouco
atractivas nas que o eixo Brasilia-Buenos Aires non ten interese. Montevideo e Asunción
consideran necesarias políticas que promovan investimentos produtivos nos países
máis débiles do Mercosur.
Queren acelerar a eliminación
do duplo arancel exterior ou
flexibilizar a lexislación relativa
aos produtos de orixe, ou a facilitación de entrada de capitais financeiros.

Cristina Fernández e Inácio Lula, presidentes da Arxentina e o Brasil, respectivamente, durante un encontro na Casa Rosada de Buenos Aires en febreiro.

’’

En Brasilia e Buenos Aires
non teñen fácil explicar que
están a fornecer fondos para
proxectos exteriores, mentres
no interior existen as maiores
desigualdades do planeta”

Que o FOCEM creado a imaxe
dos europeos, non permite estabelecer similitudes, e menos
equivalencias. Cen millóns de
dólares pouco poden facer para rachar vellas asimetrías pero indican que existe vontade
de non ser tan só unha unión
de mercado. Hai vocación de
reforzar tamén un bloque político. Que sexan o Brasil e a
Arxentina quen contribúan co

97 por cento, (70 por cento e
27 por cento, respectivamente), confirma desiquilibrios
que os grandes asumen e
mesmo queren contribuír a
diluír.
En Brasilia e Buenos Aires non
teñen facil explicar que están a
fornecer fondos para proxectos exteriores, mentres no interior existen as maiores desigualdades do planeta, que

afectan tanto aos niveis de
renda como ás asimetrías territoriais.
Nas mans do Grupo de Alto Nivel, está a responsabilidade de
crear un marco común que
permita o crecemento económico do Brasil, o fortalecimento industrial da Arxentina, a especilización selectiva de Uruguai e a transición cara a un Paraguai moderno. G

17-19 economía.qxd

13/5/08

19:25

Página 1

17-19 economía.qxd

14/5/08

00:18

Página 2

’’

ECONOMÍA.18.

A XUNTA E
O FINANCIAMENTO
AUTONÓMICO
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Manuel Cao

N

os contactos previos á negociación dun novo sistema
de financiamento autonómico afloraron discrepancias no goberno galego mostrando a febleza dunha CCAA
que se xoga moito debido á mingua da recadación, á presión dos territorios máis ricos que desexan reter máis fondos e a un goberno central que non desexa ceder máis poder en materia orzamentaria. Neste período de vacas fracas será traballoso chegar a acordos ao reducírense os ingresos e subir a demanda de gasto para manter o benestar
e tratar de reactivar a economía.
A posición da Xunta de Galicia está mediatizada pola incapacidade de construír un consenso amplo na reforma
do Estatuto nun momento que semellaba idóneo para
seguir os pasos de Catalunya e doutras comunidades
como Andalucía. O PP optou polas directrices de Génova en lugar de facer unha política de país apoiando o
afortalamento institucional, a blindaxe competencial e
a autonomía financeira. A pelexa de todos contra todos
prosegue agora co bipartito para ledicia doutros territorios que se poden subir ao carro das reivindicacións
parciais da Xunta e sacar tallada á nosa costa en recursos ou investimentos futuros.
Ten pouco sentido ligar a priori o destino das institucións autonómicas galegas á problemática social e á dinámica económica e demográfica de autonomías que
sempre se beneficiaron do Estado moito máis que Galicia (Asturias, Castela e León ou Extremadura) desvalorizando ou estragando o feito diferencial galego sen tratar
de acadar ningún beneficio presente ou futuro. Talvez, a
loita fratricida por un electorado que logo haberá de
pronunciarse nuns comicios autonómicos fixou máis a
atención nas posicións dos socios-competidores convertendo a Xunta nunha pequena deputación.
Galicia é unha autonomía importante en España por territorio, poboación e desenvolvemento económico (a
quinta ou a sexta segundo os casos) e ademais goza
dunhas especificidades en materia cultural, lingüística e
ambiental das que podemos estar orgullosos e han ser
tidas en conta á hora de negociar o reparto de fondos e
deseñar políticas diferenciadas. Tan incerta é a idea de
que Galicia é pobre e necesita recursos como a de que
dá máis do que recibe e non lle debe nada a ninguén
pois as cousas sempre son algo máis complexas.
Galicia debe ter unha posición unitaria en materia de financiamento e isto ten menos que ver co nacionalismo/españolismo e máis coa capacidade real de ser e
actuar colectivamente. En Euskadi, o PP defende o concerto económico (por certo, a piques de ser santificado
polo Tribunal de Xustiza da UE) e xa non digamos en
Navarra. En Catalunya está de acordo case o 90 por
cento do Parlamento. Pero o mesmo ocorre en Andalucía, Valencia, Baleares, etc. Viría ben apostar conxuntamente polo autogoberno e a corresponsabilidade fiscal
e aplicar no curto prazo unha estratexia negociadora
que priorice a obtención de fondos para satisfacer as
necesidades da sociedade galega.G

’’

Galicia é unha autonomía
importante en España
por territorio, poboación e
desenvolvemento económico
(a quinta ou a sexta
segundo os casos)”

Suarez Canal [de pé, á dereita] preside a reunión da Mesa do Leite.

PEPE FERRÍN / AGN

Piden o abaratamento dos
pensos tras a baixada dos cereais
Os gandeiros tamén reclaman que a Administración
regule os beneficios de distribuidores
e industrias transformadoras
Xurxo González

Un estudo elaborado pola
Unión de Pequenos Agricultores
(UPA, central estatal na que está
integrada a organización galega
Unións Agrarias), indica que nas
últimas semanas o prezo dos cereais en distintas lonxas españolas rexistrou unha baixada de entre o 25 e o 30 por cento. O sindicato gandeiro criticou que os fabricantes de pensos non repercutiron este descenso, cando si o
fan inmediatamente con calquera alza.
Nun comunicado, UPA indicou
que a patronal desta industria
“debería traballar ao lado dos
gandeiros”, debido a que o sector
se atopa nunha situación problemática. Os responsábeis desta
organización consideran que o
futuro das explotación gandeiras
“tamén debería importarlle aos

fabricantes de penso”.
Os datos achegados por UPA, indican que o prezo do millo en España descendeu un 20 por
cento, a cebada un 28 por cento
e o trigo un 26 por cento, o que se
corresponde con algún dos cereais máis empregados para a alimentación animal. Os gandeiros
solicitaron que os pensos reflictan esta situación: “Ao igual que
cando as materias primas mostran tendencias á alza, os fabricantes de pensos se lanzan in-

’’

A regulación que limita
os beneficios conseguidos
pola transformación ou
distribución de alimentos xa
se aplicou noutros países
europeos, como Francia e
Alemaña”

mediatamente a avisar que as
subas serán repercutidas ao
prezo do seu produto, agora deberían rebaixalos”.
CONTROLDEGANANCIASDADISTRIBUCIÓN.
Por outra parte, os sindicatos
agrarios insisten en esixir á Administración unha lei que regule as
ganancias que obteñen as industrias transformadoras e os grandes distribuidores. Segundo os
gandeiros, o descenso dos prezos
en orixe dende agosto e o aumento dos de venda ao consumidor final son indicativos de que os
intermediarios se están a lucrar.
A regulación que limita os beneficios conseguidos pola transformación ou distribución de alimentos xa se aplicou noutros
países europeos, como Francia e
Alemaña (con diferentes modalidades), segundo indica Unións
Agrarias. Estas leis non son incompatíbeis coa liberdade de
mercado, aínda que contaron,
nalgúns casos, coa oposición da
Unión Europea.G

O contrato do leite vincúlase aos prezos dignos
O día 6 anunciábase un principio de
acordo na Mesa do Leite para a implantación dun contrato que proporcionase estabilidade ao sector. Administración e algúns sindicatos discrepan sobre o impacto desta medida no sector.
Alfredo Suárez Canal, conselleiro de Medio Rural, indicou en declaracións a A
Nosa Terra Dixital que “o contrato homologado non pode estar vinculado aos pre-

zos, aínda que é un salto cualitativo para
resolver unha situación de carácter histórico. Esta figura permite que os produtores e as industrias poidan pactar os prezos
para toda unha campaña, con revisións
trimestrais ou anuais. É unha relación estábel e transparente, ese é o grande éxito,
todos saberían ao que aterse durante un
ano. Isto vai máis alá de que se pague un
prezo ou outro no mes de maio”.

Xóvenes Agricultores indicou que “chegar a un acordo sobre contratos homologados, non garante un prezo mínimo
para a campaña, que é o verdadeiramente importante”. Ademais consideran
que será difícil que finalmente unha porcentaxe ampla das industrias o acepten,
xa que pertencen á Fenil, a patronal do
sector, que se mostrou contraria ao seu
estabelecemento.G
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OBNGreclamaascompetenciassobreomexillón. O deputado autonómico Bieito Lobeirapresentou o pasado día 12 en Vilagarcía as propostas do BNG para regular a actividade. Ademais de defender o concurso
público para as concesións de bateas, reclamou competencias exclusivas
para a Xunta sobre “todo o que ten que ver co sector”, xa que a norma estabelecida por Madrid crea situacións “pouco adecuadas á realidade”. G

Francisco Aréchaga

‘O aumento do prezo dos minerais
fai rendíbeis produtos que
antes non o eran’
Xurxo González
Bocixa [fOTOGRAFÍA]

O pasado día 13 aprobouse no
Parlamento Galego a Lei de Ordenación da Minería. Fernando
Blanco, conselleiro de Innovación e Industria, incidiu, ao presentar a norma, no peso deste
sector na economía galega: 1.600
empresas, 20.500 traballadores e
case o 2% do PIB. Estas cifras
xustifican o interese da Administración na regulación. Francisco
Aréchaga, director da mina de
Endesa nas Pontes, e presidente
da Cámara Oficial da Minaría de
Galiza, explica as claves do presente e do futuro dun sector favorecido actualmente pola evolución internacional dos prezos.
Podería resumir a historia da
Cámara?
Créase no ano 1925, cando a minería era unha industria básica,
case a única existente en Galiza.
Posteriormente foi perdendo
peso relativo en relación a outras
ramas de actividade. Dende hai
uns anos a Administración mostrou a súa vontade de impulsar a

Cámara, que é un órgano consultivo, un intermediario entre
os poderes públicos e os empresarios. Eu son presidente desta
institución dende outubro do
ano pasado, e un dos obxectivos
que nos marcamos nesta etapa
consiste en darlle a coñecer á sociedade a actividade mineira.
Por que é interesante que a sociedade coñeza este sector?
A minería é moi importante non
só dende o punto de vista económico senón tamén estratéxico.
Sen ela, sería moi difícil desenvolver outros ramos como a construción (que require de ladrillos e
formigón, elaborados a partir de
produtos que nós explotamos)
ou a hostalería (que precisa augas minerais, tamén incluídas na
Cámara). Igualmente dende o
punto de vista cultural, porque o
feito de poder dispoñer dun material tan emblemático como o
granito para a construción é algo
identificativo de Galiza. Aquí é
moi abundante, e quizais por iso
moita xente o dá por feito, pero
moitos países non teñen pedras

’’

Hoxeendíaxahaimoitas
empresas adaptadas á nova
normativa ambiental. Outras
teñen plans, pero levan algo de
atraso”

’’

Existenmoibosxacementos
de cuarzo, moi importante
porque se emprega para a
fabricación das placas solares”

para construír, e por iso a súa historia e a súa arqueoloxía, dende
as épocas máis antigas non teñen o valor da galega.
Non obstante, a minería non
ten moi boa imaxe entre a sociedade. Por que pensa que se
dá esta situación e que van facer
para tentar cambiala?

A minería, como todos os sectores primarios, actúa coa natureza. As normas de medio ambiente son moi recentes, xa que a
primeira lei que regula este aspecto é de 1982 en España, e
poucos anos antes no resto do
mundo. Dende o punto de vista
da minería, non é moito tempo,
xa que proxectar a actividade
dende un punto de vista medioambiental supón cambiar o plan
de operacións. Nun sector tradicional estes, así como os de restauración dos espazos afectados
precisan de máis tempo para
cambiarse. Hoxe en día xa hai
moitas empresas que adecúan a
súa actuación á nova normativa,
e outras teñen plans, pero levan
algo de atraso, e isto provocou
que a sociedade non perciba o
sector como algo positivo. Hai
malas prácticas na minería, pero
non deberían entenderse como
exemplo, xa que moitas empresas desenvolven actuacións respectuosas co medio ambiente.
En Galiza explótanse minerais
que son moi coñecidos para o
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público pola súa importancia,
como o granito ou a lousa. Que
outros produtos mineiros teñen interese na actualidade?
Existen moi bos xacementos de
cuarzo, que é moi importante
hoxe en día porque se emprega
para a fabricación das placas solares. Dende hai pouco ademais
disparouse o prezo de todos os
minerais. Isto provoca que recursos que anteriormente non
eran rendíbeis, pasen a selo. Galiza ten moitas posibilidades
neste novo escenario, porque a
súa configuración xeolóxica fai
posíbel moitísimos xacementos.
O carbón podería incluírse neste
grupo e volver a ser explotado?
En Galiza o carbón que se encontra é o lignito, e existe algún
xacemento sen explotar. Os
dous que estaban en funcionamento, o de Meirama e o das
Pontes pecháronse en decembro do ano pasado, porque tiñan un contido en xofre que os
facía incompatíbeis coa nova
normativa española sobre emisións. Non é o carbón o mineral
que habería que buscar aquí.
Cales entón?
Minerais metálicos (entre os que
destaca o estaño), arxilas especiais, rochas ornamentais ou
enerxía xeotérmica. Esta última
penso que ten un gran potencial,
sobre todo no sur. A forma máis
básica é o aproveitamento da
auga quente, ben de forma directa, ben complementada con
outros elementos para xerar outros tipos de enerxía. En países
como Islandia ten un desenvolvemento moi importante.
Canto valor engadido se lle suma
a estes produtos en Galiza?
Unha opinión, cada vez menos
estendida, di que as empresas
galegas exportan o bloque de
granito, que se elabora fóra e
volve logo. Iso xa non é así. As
empresas galegas teñen minas
no estranxeiro, importan material en bruto e elabórano aquí.
Que opinión lle merece a nova
Lei de Ordenación da Minaría?
Esta norma trata de compatibilizar todos os intereses, o mineiro,
o medioambiental e o administrativo. O sector está xa moi regulado. Cada explotación debe
presentar todos os anos un plan
de labores, onde dá conta do que
vai facer e informa do que xa fixo.
En resumo, o sector está afectado por multitude de lexislación
e o que pretende a nova lei é englobala e ordenala.G
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Trofeo das Nacións de básquet feminino.Santiago acolle os días 16 e 17
de maio un torneo triangular de básquet feminino que enfronta a Galiza,
Catalunya e Portugal. A convocatoria galega componse polas xogadoras
Marta Cobián, Lidia Xesteira, Sara Gómez, Susana Senra, Ana Román, Natalia Soaxe, Helena Sanchez, Rexina Gómez, Mónica Jorge, María Gómez, Isabel Suárez e Cándida Navarro. A gran baixa é Tamara Abalde, concentrada
coa selección estatal para o preolímpico.G

Boxeo, os seareiros adormecidos

Rodri Suárez

Existen afeccións masivas que
viven case agochadas na clandestinidade pero que, de cando
en vez, sacan a cabeza para reivindicar un espazo de atención, ese que consideran negado por culpa dunha marxinalidade que atribúen máis a
sensacionalistas lendas negras
que a circunstancias reais.
Adoita darse esta circunstancia, por exemplo, nun salón de
coches tuneados, nun concerto de heavy metal ou, en deportes, nunha velada de boxeo.
De súpeto, eses acontecementos xuntan milleiros de persoas
que parecen saír da nada mediática pero que son fieis a uns
eventos cunha vocación multitudinaria habitualmente
invisíbel baixo certo halo de
periferia de barrio. Pero aí están. Fíxose evidente o venres,
9 de maio en Vigo, cando
5.000 persoas acudiron
ao pavillón das Travesas para presenciar o
frustrado asalto do
púxil local Iván Pozo
ao campionato do
mundo do peso
mosca. O evento converteu o boxeo na segunda disciplina con
maior poder de convocatoria na cidade

olívica no que vai de ano, só superado polo Celta.
“Este é un deporte duro e para
o que se necesita moita intelixencia en contra do que marcan certos mitos”, apunta Paco
Amoedo dende a atalaia que lle
conceden máis de 40 anos
neste deporte. O adestrador do
vigués Ximnasio Saudade viviu
hai poucos días unha das semanas máis atarefadas da súa
longa carreira. Por primeira
vez, Galiza era a sede dun campionato mundial. Nel, Iván
Pozo enfrontaríase a Omar
Narváez, boxeador arxentino
que vai camiño de superar a
marca de defensas de título do

falecido Carlos Monzón, un
mito no seu país, onde forma
parte do trío de ases históricos
do deporte, xunto a Maradona
e Fangio. A comparación ilustra a importancia do combate e
tamén explica a derrota. Pozo
(que se notou “superado pola
tensión da cita e a responsabilidade ante tanta xente”) tirou a
toalla antes do oitavo asalto tras
empezar moi ben nos dous primeiros. Viuse desbordado polo
recital de frialdade, series de
golpes e esquiva do sudamericano. Poucas veces se viu en

’’

Ao principio os familiares
déixannos os rapaces case
tremendo de medo. Aos
meses, veñen a dar as grazas”
[Chano Planas]
Adestrador

Galiza un púxil de tanta categoría. Por iso, a pesar do resultado, o combate foi un éxito.
DURO MAIS LIMPO. Ademais do
moito público e a presenza da
televisión, o bo nivel que se viu
durante toda a velada serviu
para relanzar o boxeo como un
espectáculo duro pero limpo.
“Sempre é así, o problema é que
as películas americanas fixeron
moito dano”, explica Amoedo.
“Calquera pai que se asuste ao
saber que o seu fillo quere practicar boxeo debería vir polo ximnasio e ver o que facemos e o
ambiente que temos. Este é un
deporte duro pero non para tolos; todo o contrario, esixe moito
sacrificio e dedicación”, engade
o veterano adestrador. Na
mesma liña fala Chano Planas,
adestrador da outra grande escola galega de boxeo, a da Coruña: “Ao principio os familiares
déixannos os rapaces case tremendo de medo. Aos meses, veñen a dar as grazas”. Polo tanto, a
mellor resposta contra
a lenda negra

(reducida agora, na maioría dos
casos, a rituais ou protagonismos frívolos como o que tivo
nesta velada á participación de
Kiko Matamoros, un habitual do
mundo rosa) parece residir na
demanda popular, tanto por número de espectadores como, sobre todo, de practicantes. “Temos futuro porque existe un
gran nivel na base”, afirma
Amoedo.
Despois da gran cita do Mundial, o boxeo galego busca novos horizontes. Rozou o ceo e
agora quere manterse nesa órbita. Esa é a ambición que
queda da velada das Travesas,
pero que xa existía. Pozo volverá aspirar o cinto europeo,
que xa conseguiu anos atrás.
Canda el, vigueses como García
Simón ou David Blanco, e coruñeses como Tito Bestilleiro, Óscar López ou o espectacular
Xoán Zapata. Detrás do seu esforzo, unha importante base de
espectadores que solicitan
atención para un deporte duro
e con riscos (“pero menos dos
que parecen xa que hai moito
control e dende logo non superiores aos de outras disciplinas
como o motor ou as que provocan sobreesforzos que afectan
ao corazón”, coinciden todos)
pero que avanza consciente
de ser case o símbolo dunha
tribo vacinada contra o desalento. “Eu vou loitar polos soños da xente obreira
e traballadora”, dixo Pozo
antes do combate. Así o
fixo malia a derrota. Puro
boxeo. G

PACO VILABARROS

Cinco mil persoas vibraron co intento fallido
de Iván Pozo por se converter en campión do mundo.
O evento converteu o boxeo na segunda disciplina
con maior poder de convocatoria en Vigo
no que vai de ano, só superado polo Celta
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Viaxeiro ou turista literario?
Pensa vostede que alguén pode ter interese
en visitar a casa do xenro de Shakespeare?
Se di que non, equivócase. Milleiros
de persoas peregrinan cada día até alí

Manuel Xestoso

O

turismo literario é
un valor en alza.
Cada vez con máis
frecuencia, os operadores turísticos adoitan ofrecer rutas e destinos que incorporan valores relacionados coa literatura, revistas de viaxes e suplementos de xornais consagran
moreas de artigos a lugares vinculados cun escritor ou cun libro
determinados, as axencias propoñen itinerarios polos escenarios de novelas de éxito… A que
se debe ese súpeto interese polo
mundo dos libros xusto no momento en que se vaticina a súa
extinción e substitución polos
novos medios electrónicos?
A primeira resposta que se lle
ocorre a calquera observador da
sociedade contemporánea é obvia: diñeiro. A voracidade da industria do entretemento combinada coa vertixinosa explosión
do fenómeno do turismo nas sociedades máis desenvolvidas
auspician a explotación de calquera bolsa de mercado susceptíbel de engrosar os beneficios
das empresas. Dende esta perspectiva, o denominado “turismo
literario” non é máis que unha
variante do máis amplo “turismo cultural”, que aproveita o
herdo histórico e artístico dun
determinado espazo para o seu
aproveitamento económico.
Coñecedoras de que un sector
dos consumidores abomina dos
masificados circuítos habituais,
as axencias turísticas apresúranse a deseñar novas ofertas que
satisfagan os gustos –as necesidades, din eles– destas minorías.
Así, calquera lugar directa ou indirectamente relacionado cun libro ou cun escritor é “redescuberto” e reciclado con vistas a se
transformar en nova meca de
ben intencionados excursionistas. O cal, nos casos de meirande
éxito, provoca que estes cultos
destinos acaben tan masificados

’’

Coñecedoras de que un sector
dos consumidores abomina
dos masificados circuítos
habituais, as axencias
turísticas apresúranse
a deseñar novas ofertas
que satisfagan os gustos
destas minorías”

’’

Stratford, a vila natal
de Shakespeare,
é hoxe o segundo destino
turístico de Inglaterra”

coma outros máis prosaicos, co
que volvemos a estar no lugar de
partida.
Un bo exemplo deste fenómeno pode ser o de Stratfordupon-Avon, unha pequena vila
do centro de Inglaterra que tivo
a satisfacción de ver nacer no
seu seo a William Shakespeare.
Stratford é hoxe o segundo destino turístico de Inglaterra –só
superada por Londres– e a tranquilidade que se lle supón a unha encantadora localidade da
campiña inglesa de só vinte e
tres mil habitantes vese desmentida polos milleiros de visitantes que acoden a ela cada
día, ávidos de to be or not to be e
de amantes de Verona. Aínda
que non lese un só verso do bardo na súa vida, a panoplia de
“atraccións” que o forasteiro
pode visitar inclúe a casa onde
naceu Shakespeare, a casa onde
morreu, a igrexa onde está soterrado, a casa onde naceu a súa
muller, a casa da súa nai e mesmo a casa dun seu xenro.
A primeira vista, parecería
que esta propagación do espectáculo roza o grotesco, mais as

Sede da Royal Shakespeare Company, unha das máis prestixiosas compañías teatrais de todo o planeta.

cousas non son sempre tan sinxelas. Decatarse de que a cobiza
das empresas turísticas é a principal responsábel da desmedida masificación de certos lugares que antes eran obxectivo só
duns poucos iniciados non obsta para recoñecer as vantaxes
derivadas de certas operacións
comerciais. Seguindo co exemplo anterior, Stratford débelle á
mercantilización de Shakespeare ser a sede da Royal ShakesTumba de Shakespeare.

peare Company –unha das
máis prestixiosas compañías
teatrais de todo o planeta–, varios teatros e, en xeral, unha vida cultural certamente improbábel noutra localidade do seu
tamaño. Pero débelle, ademais,
dúas prebendas moi valiosas.
A primeira delas é a conservación dos escenarios onte
transcorreu a vida do escritor. O
peso da memoria cultural é un
dos piares fundamentais da no-

sa civilización e a preservación
dese legado constitúe unha angueira non só laboriosa, senón
tamén moi custosa. Non é de estrañar, xa que logo, que as entidades encargadas da súa custodia procuren compensar os gastos que orixina. Por suposto, para atraer o público e incrementar
os ingresos existen diferentes estratexias que oscilan entre a divulgación intelixente e a simple
pallasada. Inmersos niso que antes se chamaba ‘capitalismo’ e
que agora pasou a denominarse
‘o sistema’, temos que ser conscientes de que todo produto cultural nos chega en forma de mercancía e, daquela, está sempre
ameazado, en maior ou menor
medida, polo risco da banalización. Mais tamén é certo que a
difusión da vida e obra dun autor
non ten que incluír forzosamente a edificación dun parque temático baseado nos seus personaxes máis coñecidos –coma o
inaugurado hai uns meses “en
homenaxe” a Charles Dickens.
Os interrogantes que se esbozan diante do turismo cultural non difiren moito dos proxectados pola ambigua expansión de calquera outra clase de
turismo. Existe un lado ilusionante que funda as súas esperanzas nunha democratización
que incremente as posibilidades
de instrución de amplas >>>

22-24 cultura apertura.qxd

14/5/08

00:10

Página 3

ANOSATERRA
15-21 DE MAIO DE 2008

CULTURA.23.

Casa natal de Shakespeare e [abaixo] hotel co seu nome.

>>> capas da sociedade. E existen, así mesmo, síntomas alarmantes de que unha masificación esaxerada poida adulterar
esas oportunidades, suplindo o
verdadeiro coñecemento con
substitutos tan espectaculares
coma espurios. Porén, non está
de máis observar que algunhas
das críticas dirixidas contra o fenómeno da masificación desprenden un cheiro elitista que
nos predispón a dubidar do seu
verdadeiro propósito.
A segunda das prerrogativas que outorga propiciar un
turismo literario respectuoso e
perspicaz é, se cadra, a máis relevante: a lexitimación dunha
cultura. Inglaterra, Francia,
Alemaña e outras grandes potencias son as pioneiras nesta
variante da industria cultural e
non é casual que sexan elas as
que marcan a pauta no sistema cultural internacional. No
ámbito da literatura, a integración nacional é unha das claves fundamentais: a importan-

’’

Algunhas das críticas dirixidas
contra o fenómeno da
masificación desprenden un
cheiro elitista que nos
predispón a dubidar do seu
verdadeiro propósito”

’’

Unha das prerrogativas
que outorga propiciar un
turismo literario respectuoso
perspicaz é a máis relevante: a
lexitimación dunha cultura”

cia dun escritor explícase, en
primeiro lugar, pola súa relación co patrimonio lingüístico
e literario propio e, en segundo
lugar, pola posición que a lite-

ratura do seu país ocupa no
panorama mundial das letras.
A conversión da casa dun escritor en museo ou a creación
dun roteiro vencellado á súa

obra implican unha institucionalización que procura lexitimar a súa obra dentro do horizonte cultural patrio e, ao mesmo tempo, reafirmar a singu-

laridade da tradición literaria á
que pertence nun contexto
universal.
Vivimos nunha época de
valorización da diversidade, de
reivindicación e emancipación
de culturas longamente postergadas, esquecidas ou, sinxelamente, reprimidas. Non debe
ser unha sorpresa, en consecuencia, que as sociedades poñan en funcionamento todos
os recursos ao seu alcance para
prestixiar os elementos que as
individualizan. E unha oferta
turística que contribúa á conservación e a difusión do acervo
literario supón un plano de harmonización do universal co
particular nada desdeñábel.
En todo caso, cómpre reflexionar e reparar en que a perda
da nosa memoria cultural –ben
por descoidala, ben por un exceso de celo que nos leve a falsificala coa intención de exportala mellor– constituiría unha
perda irreparábel. Nela repousa
a cerna do que somos.G
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Unha hiena vexetariana
Estréase A crise carnívora, pero ademais a
carteleira tráenos comedias románticas,
animación e dramas intimistas.
Coproducións galegas que fan do mes das
letras tamén un mes de cine
M.B.

Xaquín Chaves
‘Abordo o papel coa
mesma intensidade
que calquera outro
soporte’
O artista Xaquín Chaves (Vilaxoán, Pontevedra, 1959) expón en
Vilagarcía Pinturas, esculturas e
obra en papel, que permanecerá
aberta até o 21 de maio.
A mostra inaugúrase 30 anos
despois da súa primeira exhibición. É a celebración dunha
trintena como artista?
Máis ben é o colofón ao traballo
formalmente vinculado á abstracción destes dez últimos
anos. O proxecto quere reflectir
dalgunha maneira todos os ámbitos do meu traballo. Así, a sala
de exposicións do auditorio de
Vilagarcía acolle unha pequena
retrospectiva da obra en papel
e, por outro lado, a sala Rivas
Briones reúne obras de grande
formato e unha revisión dos
meus traballos en volume, tanto collages como esculturas.
Non ten ningún complexo ante
a cor, incluso o reivindica.
O estudo da cor e a súa luz foi
unha constante da miña obra.
Procurei sempre colores ígneos,
da propia materia, como o anil.
As pezas en papel considéraas
en maiúsculas ou simple ensaio?
Valoro a obra de papel co mesmo peso específico que calquera creación. Non son bocexos
nin cuestións preparatorias. Pode haber algún deste tipo, pero
por casuística. Abordo o papel
coa mesma intensidade que
calquera outro soporte.
Que papel xoga a paisaxe?
Estou afeito á pintura de paisaxe
así que dalgunha maneira pode
haber certa evocación na persistencia de determinadas atmosferas. Dende logo que fisicamente non. Unha excepción é a creación biográfica Abril en Ons na
que tentei facer unha fusión da
imaxe figurativa e do tratamento
pictórico abstracto. Teño a teima
quimérica de fusionar a abstracción, en canto a proceso creativo
vinculado á linguaxe da pintura,
e a figuración como referente.G

A oferta cinematográfica das salas comerciais nútrese neste
mes de maio coa estrea de diferentes coproducións galegas. As
produtoras apostaron por dramas intimistas, comedias románticas e mesmo por longametraxes de animación irreverentes como reclamo para conseguir arrastrar ao espectador ás
butacas o cine.
Unha delas, Continental, estreará este mes de maio dúas longametraxes: A crise carnívora,
en animación, que chegará as
salas con copias en galego e castelán o 16 de maio, e Abrígate
que o fará na súa versión orixinal, fiel a lingua materna de
cada un dos actores participantes, o 23 de maio.
A imposibilidade de supervivencia dunha hiena cunha dieta
vexetariana é o detonante de A
Crise carnívora, a primeira longametraxe de animación realizada en flash, unha ferramenta
empregada con moita frecuencia para as animacións de internet pola súa sinxeleza, onde
Continental comparte risco coa
empresa catalá Dream e a produtora vasca Abrakam Estudio.
A animación da película foi feita
polo estudio Nikodemo, responsábel da serie en flash de Cálico Electrónico, unha das series
máis vistas de internet no Estado, con máis 50 millóns de visitas o pasado ano. Desta vez, o
director idea un filme irreverente, por veces vulgar na linguaxe, onde a paz do reino animal artellada ao redor do Pacto
vexetariano salta polos aires
polo obsesión carnívora dunha
cheirenta hiena.

A película, que se orixinou nunhas tiras cómicas realizadas
polo propio director Pedro Rivero e que máis tarde daría lugar a un cómic do mesmo
nome, é a segunda aposta da
nova división de animación de
Continental, inaugurada con
De Profundis, de Miguelanxo
Prado e Nani García. Como explica Chelo Loureiro, a produtora abriu esta nova liña de traballo coa intención de buscar
novas linguaxes e novas técnicas que se arreden dos canons
impostos por Disney, Hanna
Barbera ou Pixar, onde é difícil
competir. “Pode gustar ou non”
sinala “pero non se pode negar
que ten personalidade”.
A produtora Continental, á
hora de facer a versión galega,
apostou por unha “nova película”, unha adaptación distinta
da castelá para que fose máis
próxima ao humor galego, ás
nosas referencias e con personaxes recoñecíbeis. O responsábel da adaptación foi o debuxante gráfico Siro López e nela
reúnense algúns dos rostros
máis coñecidos da primeira división do humor galego como
son Manuel Manquiña, Roberto Vilar e Vítor Fábregas, dos
Tonechos, Antonio Durán Morris, Xosé L. Bernal Farruco e
Xurxo Souto.
Ademais da versión en castelán,
as principais cidades galegas
contarán con copia en galego
dunha película que consegue
darlle a volta á realidade e converte unha hiena cheirenta en
heroe de adolescentes.
CARTAS ITALIANAS. No marco da V
edición do festival de Cans, que

Tres fotogramas da Crise Carnívora, a primeira película realizada en animación Flash do Estado.

se celebra do 21 ao 24 de maio
no Porriño, estrearase a terceira
longametraxe de Mario Iglesias, Cartas italianas. O filme
conta o encontro entre dous
mundos opostos dende unha
perspectiva poética e intimista.
A protagonista, unha fotógrafa

De Bos Aires a Betanzos
Tamén chegará a gran pantalla
este mes a produción galego arxentina Abrígate, que supón o
debut no eido da longametraxe
do director Ramón Costafreda.
Rodada case integramente en
Betanzos, esta comedia romántica, protagonizada por Manuela Pal, Félix Gómez, María bou-

zas, Celso Bugallo e Javier Lombardo, narra a historia de Valeria
que regresa dende o seu Bos Aires natal a Betanzos na procura
das súas raíces. Aquí topase na
encrucillada sentimental máis
surrealista da súa vida: tras a repentina morte do seu maduro e
atractivo amante, namórase de

Marcelo, o fillo do defunto.
A película chega ás salas comercias, case un ano despois do seu remate, na versión orixinal na que foi rodada e na que se mestura o
galego e o castelán. Fóra de
Galiza, a produción pasarase con subtítulos.G

italiana de vida errante recala
na illa de La Palma, onde comeza a gañarse a vida como
vendedora. Alí matricúlase
nun obradoiro literario que
serve de punto de partida desta
historia de historias que se entrelazan.G
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PEDRA VIVA
COMO che vou cantar, terra da ialma,
se non é coa lembranza do máis puro,
co inxel descobrimento da túa entrana,
na nosa mutua primixenidade?
Como te louvarei, senón lembrándote?
Ouh, terra, pois xa tanto me traspasas
que, por ti, teño o peito en pedra viva!
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O home que, no ermo dos cincuenta,
lle devolveu ao pobo as palabras
Álvarez Blázquez foi unha figura referencial, non só na
escrita, senón tamén, e sobre todo, á hora de recuperar
textos, literarios ou non, e achegárllelos á cidadanía
Lara Rozados

lvarez Blázquez foi un dos
alicerces da nosa cultura
logo dun período negro,
de máis dunha década de silencio practicamente absoluto. En
1950, ano en que tamén nacía a
editorial Galaxia, e cando a colección Benito Soto levaba dous
anos en marcha, Álvarez Blázquez e Lois Viñas Cortegoso facían da súa libraría de vello, que
levaba dous anos funcionando
na rúa General Aranda de Vigo,
un proxecto ben máis ambicioso e que sería a Editorial
Monterrey. Dirixida a un público minoritario e selecto, tiña
como un dos obxectivos fundamentais a recuperación de textos cultos. A través das coleccións “Leigado do Vento” e “Beatus Iacobus”, salvaba do
esquecemento xoias bibliográficas ou sacaba á luz manuscritos escasamente divulgados.
Doutra parte, “Frol e Froito”,
nunha liña máis popular, esmerábase por darlle pulo a novos autores emerxentes.
Pero a vontade divulgadora de
Álvarez Blázquez quedou patente ao fronte de Castrelos,
fundada no 63, coa colaboración dos seus irmáns e mais de
Darío Xohán Cabana (entre o
71 e 75). Tanto o autor chairego
como Xosé María Álvarez Cáccamo, fillo do escritor e editor,
lembran que a produción de
Castrelos ía moito máis alá das
canles de distribución convencionais: “A colección O Moucho chegou a distribuírse en
240 puntos de venda, algo impensábel na época... e mesmo
agora”, afirma Cáccamo.
Ferrarías e pequenas tendas de
aldea distribuían aqueles libriños “do pobo e pra o pobo”. Os
libros son os que se dirixen á
xente, os que saen á rúa, á conquista de lectores: unha furgoneta espállaos por feiras, romarías e prazas dalgunhas vilas.
Para Celso Álvarez Cáccamo, O
catecismo do labrego, de Valentín Lamas Carvajal (o primeiro

Á

’’
A colección O Moucho chegou
a distribuírse en 240 puntos
de venda, algo impensábel
na época... e mesmo agora”
[Xosé Mª Álvarez Cáccamo]

’’
O Cancioneiro de Monfero,
arremedo da lírica medieval,
do que Álvarez Blázquez
era autor, chegou
a entusiasmar
a algúns estudosos”

“moucho”) foi, se cadra, xa non
o primeiro libro en galego, senón
o primeiro libro de vez, en entrar
en moitos fogares galegos.
Proba desta vontade divulgativa
son o inmenso esforzo pola distribución, o prezo popular (30
pesetas), a preocupación polo
deseño atractivo (formato pequeno e manexábel, coa feitura
da Serigrafía Galega que dirixía
seu irmán Álvaro, e o familiar labrego de Pedro Bofill na portada), e a escolla de relatos populares, fondamente vencellados á tradición oral (dende
traducións dos folkdramas de
Yeats até as súas recompilacións de cantares de cego, cantigas do viño ou epigramas). Tamén a colección Pombal serviu
para divulgar os títulos máis importantes da nosa literatura,
dende Follas Novas, de Rosalía,
até Celso Emilio Ferreiro, escolmas de cantos de Nadal, Aninovo e Reis, de poesía medieval,
ou mesmo traducións de clásicos como Antígona ou a Ilíada.
XOGAR COA LINGUAXE. A este labor
pedagóxico sumábaselle a súa

creatividade literaria, marcada
por unha particular vontade de
experimentar coa linguaxe e cos
xéneros, de darlles a volta ás palabras, construír novos significados ou novas identidades. Na
liña do grupo OuLiPo (Ouvroir
de Littérature Potentielle) que
fundou Raymond Quenau nos
60, fai tamén exercicios de estilo
coa súa creación: recolecta epigramas, recrea o estilo das cantigas de arrolo ou de xogo para a
súa filla maior, inventa apócrifos,
heterónimos e pseudónimos, e
mesmo nos últimos anos da vida
xoga, nas noites de insomnio, a
facer anagramas con antropónimos como Afonso Daniel Rodríguez Castelao (“Estrela zodiacal:
guiador noso na fe”) ou o de seu
irmán, Darío Álvarez Blázquez
(que deu o fermoso resultado:
“Voz leal que diz: abrazar”). Podemos consultalos no Caderno
Grial das Letras, que inclúe o
texto inédito “A mensaxe secreta
dos nomes”, cunha análise de
Gonzalo Navaza, “Anagramática, Unha aventura estética”.
O interese pola onomástica foi
unha constante: Álvarez Blázquez xogou tamén coa pseudonimia (Celso de Baión, empregando como alcume un topónimo de Vilagarcía onde pasaba
os veráns na nenez), para publicar un “moucho” que, co título
Os nomes da terra, achegaba
simpáticas hipóteses sobre a
orixe etimolóxica da toponimia
galega: así, recolle a lenda que
lle atribúe á expresión “Virxe
santisma, vén e valme!” a orixe
do microtopónimo de Bonaval,
en Compostela, pronunciada
polo reo Xohán Tuorum cando
camiñaba cara á forca. Outra
achega ben chusca é a que
apunta á orixe do topónimo
Fonsagrada, nado cando unha
muller chamada Fonsa gradaba
na eira, ou que Caldelas vén da
pregunta “Cal delas?” dun señor ao mozo que lle pedía a
man dunha das súas fillas.
A máxima expresión deste concepto lúdico da literatura está no
maior calote das nosas letras: o
28 de decembro de 1953 (data xa
significativa), nun libriño editado por Monterrey, Xosé María
Álvarez Blázquez aparece só
como responsábel da edición e

Celso Emilio Ferreiro e Xosé María Álvarez Blázquez.

do limiar de oito cantigas copiadas por un suposto frade bieito,
Ramón Pazos, aló por 1671, e
atopadas no Mosteiro de Monfero. O Cancioneiro de Monfero,
como lembra Alonso Montero,
chegou a entusiasmar a estudosos como Florentino López
Cuevillas. “Xa temos catro!”, exclamou nunha ocasión, facendo referencia ao novo achádego: coñecíase xa a nosa tradición lírica medieval da man dos
cancioneiros de Ajuda, o da Biblioteca Vaticana e o Colocci
Brancutti.
A particularidade das pezas do
Cancioneiro de Monfero era
que non aparecían repetidas en
ningún dos Cancioneiros anteriores. Amais, Álvarez Blázquez

era experto no léxico e na métrica daquelas composicións.
Con todo, a brincadeira foi efectiva e el mesmo tivo que aclarar,
días despois, que se trataba
dunha broma, dun xogo literario máis, bastante máis alá das
achegas ao neotrobadorismo de
Cunqueiro ou Bouza Brey. Nesa
vontade pedagóxica entraba tamén a capacidade de xogar coas
letras, de recuperar estilos e reciclalos, de darlle a volta á linguaxe
ou de transgredir o academicismo e difundir orixes “etimolóxicas” da toponimia que tiñan
máis que ver co fervente imaxinario popular que coa onomástica. Ao cabo, o seu labor foi devolverlle ao pobo o que sempre
fora del: as palabras.G
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A estirpe
dos
Álvarez
Xosé María Álvarez Blázquez
foi tamén o elo dunha longa
cadea que se remonta ao Rexurdimento e chega até hoxe:
as raíces desta complexa árbore xenealóxica están no zamorano Emilio Álvarez Giménez, que chegou a Pontevedra
en 1857 para exercer a docencia, creou un cadro de teatro
no seu instituto, e escribiu un
dos primeiros dramas en galego, Mari Castaña. Unha revolta popular, no 1884. O interese pola paremioloxía que
logo buliría polos xenes quedou xa manifesto nun Refranero Gallego.
Os seus fillos, Xerardo e Da río Álvarez Limeses, tiveron
cargos no Partido Galeguista,
polo que logo foron represaliados. Xerardo foi membro
da Sección de Historia do Seminario de Estudos Galegos,
onde presentou un estudo
sobre o Padre Sarmiento, e
socio correspondente da
Academia Galega, e en galego publicou Antre dous séculos no 34. Xosé Luís Méndez Ferrín escolleu este significativo título para nomear
a xeración poética que o propio Xerardo integraba xunto
a Cabanillas ou Noriega Varela. A filla, Amalia Álvarez
Gallego casou con Alexandre
Bóveda, que sería asasinado
polos fascistas na Caeira
(Poio), e seu fillo, Xerardo Álvarez Gallego, foi tamén militante galeguista e escritor.
Da súa man saíu a biografía
do seu cuñado.
Do terceiro fillo de Álvarez Giménez, Xosé Álvarez Limeses,
que morrera de pena logo de
despedir a Bóveda no seu funeral, naceu outro neto escritor, Emilio Álvarez Negreira.
Codirixiu, con Celso Emilio
Ferreiro e Sabino Torres, a co-

Xosé María Álvarez Blázquez coa súa dona e fillos.

lección Benito Soto, e nela
publicou Madrigal.
Darío Álvarez Limeses, médico en Tui, foi tamén redactor xefe do xornal La Integridad e fundou o semanario La
Opinión. Era membro da Izquierda Republicana e foi
parte activa da resistencia miñota ao comezo da guerra.
Fusilárono na Alameda de
Tui o 30 de outubro de 1936.
A mantenza da tradición patriliñal na antroponimia foi
deixando diferentes regueiros: o de Darío Álvarez Limeses, lembrado en Tui como
“médico dos pobres”, pasa
polo seu fillo Darío Álvarez
Blázquez, médico, ensaísta,
articulista e iniciador da serigrafía artística en Galiza; segue polo seu neto Darío Álvarez Gándara , e desemboca
no bisneto, Darío Álvarez
Basso . Este afirma que era
unha tradición familiar
dende o seu bisavó que o primeiro fillo da familia se chamase Darío e fose médico,
até que el mesmo a rompeu.
Xa seu pai era pintor surrea-

lista e novelista (mentres que
o tío, Alfonso Álvarez Gán dara, fixo tamén xornalismo
de opinión). Agora podemos
ver a obra pictórica de Darío
Basso, na mostra Algoritmi
dixit, no Museo do Pobo. Tamén a súa irmá, Carlota Álvarez Basso, dirixe o Museo de
Arte Contemporánea de Vigo
dende o 2001, ten comisariado diversas exposicións e é
membro do Consello Asesor
do Centro Atlántico de Arte
Moderna. A vea para as artes
plásticas chegou tamén a través doutra póla, a do propio
Xosé María Álvarez Blázquez:
a súa filla, Berta Cáccamo, é
unha das pintoras máis salientábeis da arte contemporánea en Galiza. Agora presenta, con OQO editora, O
que ben che quer, unha compilación dos poemas que seu
pai lle dedicara, en Roseira do
teu mencer, á súa irmá
maior, María Luísa, alias “Colorín”.
E seguindo cos irmáns Álvarez Blázquez: Álvaro foi o fundador de Serigrafía Galega, de

onde saíron, amais dos
“mouchos”, obras de Quessada, Días Pardo, Urbano Lugrís, Castelao ou Luís Seoane.
Emilio foi tamén membro correspondente da Academia
Galega; dirixiu, con Celso
Emilio e Francisco Fernández
del Riego, a colección Salnés
de Galaxia, e escribiu, xunto
co seu irmán Xosé María, Poemas de ti e de min, e os libros
de poemas Romance del
peón caminero e O tempo desancorado (poemas para María Blázquez).
Chegamos á proxenie de
Xosé María Álvarez Blázquez
e María Luísa Cáccamo Frieben: amais da citada Berta, e
de María Luísa, “Colorín”,
que morreu moi nova, He lena Álvarez Cáccamo foi actriz de teatro independente
na súa primeira mocidade. O
primoxénito, Xosé María , é
unha das figuras referenciais
da poesía galega: podemos
ler a súa poesía de 1983 a
2003 recompilada en Ancoradoiro, e acaba de saír do
prelo de Galaxia Vento de sal.

Da súa autoría son tamén os
ensaios sobre seu pai, Memoria de poeta e Tempo do
Pai. Tamén el compilou boa
parte do inmenso patrimonio poético familiar en Escolma de familia. Cen anos
de poesía, que publicou Xerais no 2000, cunha introdución histórica de Xabier Rodríguez Baixeras.
Alfonso , máis centrado na
narrativa, escribiu tamén
unha biografía no 94, Xosé
María Álvarez Blázquez , e
galou o premio Xerais de novela no 90, con As baleas de
Eduardo Reinoso . Por último, Cel so Ál va rez Các camo, sociolingüista e profesor na Universidade da Coruña, é autor do poemario
Os distantes (Espiral Maior,
1995). Non se sabe se vai nos
xenes ou no ambiente (nun
fogar bibliófilo sería inevitábel non vivir inmerso na paixón pola escrita), pero está
claro que a vontade de espallar a literatura de Álvarez
Blázquez segue viva nos
seus.G
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Breve percorrido fotobiográfico
osé María Álvarez Blázquez naceu en Tui o 4 de
febreiro de 1915, terceiro
dos seis fillos, todos homes, do
médico pontevedrés Darío Álvarez Limeses e de María Blázquez
Ballester, procedente dunha familia colonial cubana.
Contra 1930, Xosé María publica os seus primeiros poemas
en xornais de Pontevedra e Tui,
e en 1931 empeza estudos de
Maxisterio; no ano seguinte publica Abril, primeiro libro de po-

X

emas, en castelán, e funda, con
Xoán Vidal Martínez, a revista
Cristal. En 1933 ingresa nas Mocedades do Partido Galeguista, e
no ano seguinte, por suxestión
de Alexandre Bóveda –seu curmán por matrimonio– organiza
en Pontevedra un acto conmemorativo no que pronuncia o
discurso Berro en lembranza
dos herois de Carral, inmediatamente impreso pola Federación
de Mocedades.
En 1935 ten o seu primeiro des-

tino como mestre na Guarda. En
1936, feitos os vinte e un anos, ingresa no Partido Galeguista, é
destinado en Vigo, remata o libro
de relatos Os ruíns, empeza a estudar Filosofía e Letras. En xullo,
o pobo republicano de Tui resiste heroicamente a rebelión
militar; na cabeza da resistencia
está o doutor Darío Álvarez Limeses, que será fusilado o 30 de
outubro polas autoridades traidoras xunto con outros cinco camaradas. Xosé María é sancio-

nado e desterrado á escola de
Coreses, na estepa zamorana,
pero non toma posesión porque
ten que servir no Hospital Militar
San Caetano de Santiago.
Volto á vida civil, exerce como
mestre en Coreses ata que en
1941 pide a excedencia voluntaria e se instala en Vigo para montar, con seus irmáns, unha fábrica de tellas e ladrillos en Nigrán, que tivo que pechar en
1945. Neste ano empeza a traballar como secretario na confraría
de pescadores de Vigo, e queda
finalista no I Premio Nadal de
novela con En el pueblo hay caras nuevas. A finais de 1946 casa
con María Luísa Cáccamo Freiben, coa que tería seis fillos.
En 1948 funda, con Viñas Cortegoso, a libraría anticuaria Monterrey que, á parte de axudarlle a
vivir, lle serviu nas súas obstinadas procuras, tan ben coroadas
por tantos éxitos, de escritos en
lingua galega dos séculos escuros. En 1949 publica con seu irmán Emilio o libro Poemas de ti
e de min, e é nomeado membro
correspondente da Real Academia Galega e Comisario de Escavacións Arqueolóxicas de
Vigo. Ó ano seguinte funda, tamén con Viñas Cortegoso, a Editorial Monterrey, e publica nela
o belísimo libro de poemas Roseira do teu mencer, dedicado á
súa filla Colorín.
En 1952 publica en Galaxia a súa
monumental escolma da nosa
poesía medieval clásica. En 1953
ten un dos seus maiores gozos
da súa intensa vida de arqueólogo: o descubrimento dun rico
conxunto de estelas funerarias
romanas que hoxe enriquecen o
Museo de Castrelos. Empeza a
colaborar na radio, actividade
na que seguiu ata case a fin da
súa vida en diversos programas.
En 1954 publica o fermoso Romance do pescador pelerino, e
obtén o premio Pondal do Centro Galego de Bos Aires polo libro de poemas Canle segredo,
que infelizmente tardaría máis
de vinte anos en publicarse.
En 1955 e 1956 publica dúas novelas en castelán, Las estatuas no
hablan e Crecen las aguas. Son
anos de intensa actividade literaria e publicística dirixida a complementar os seus pouco abondosos ingresos; gaña diversos
premios literarios: o Galdós e o
López Cuevillas de novela, o da
Asociación da Prensa de Vigo por
un traballo sobre Martín Codax,
o Ramón Mourente por outro
sobre Francisco Añón, tres pre-
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mios dun golpe nos Jogos Florais
Minho-Galaicos de Guimarães...
Participa en congresos e encontros científicos, principalmente
en Portugal. En 1959 sae a súa
importantísima escolma da poesía galega dos séculos escuros, e
en 1962 é elixido membro numerario da Academia Galega, na
que ingresará en 1964 cun discurso sobre Cantares e romances vellos prosificados.
A principios do 1966 trasládase a
Oviedo como axente de vendas
de Pescanova, e en setembro
leva a familia. Pero ao descubrise
a mortal doenza de Colorín -un
cancro do sistema linfático-, ao
ano seguinte volven para Vigo,
quizabes por estar cerca do irmán médico. É daquela cando,
na procura da subsistencia, Xosé
María se profesionaliza como
editor, creando as coleccións O
Moucho e Pombal. En 1968 empeza tamén a traballar como
profesor contratado no Instituto
Politécnico Marítimo Pesqueiro
de Vigo, chamado Escola Náutico-Pesqueira, praza que consolidaría por oposición en 1970.

En 1969 viaxa á Arxentina, invitado polo Centro Galego de Bos
Aires, e desde alí vai a Caracas,
onde reside o seu sobriño Darío
Álvarez Gándara e o seu querido
amigo Celso Emilio Ferreiro, e a
Miami, para ver a seu curmán o
escritor Xerardo Álvarez Gallego.
En 1970 morre Colorín.
Os derradeiros sesenta e os primeiros setenta son anos de
grande actividade editorial. Á
parte, Xosé María participa de
varios modos neste florecer, ditando maxistrais conferencias,
como por exemplo a que pronunciou na Asociación Cultural
de Vigo o 22 de decembro de
1972 sobre a cultura dos castros,
na que conxugaba o severo rigor
científico coa máis afoutada
arenga política.
En 1976 é nomeado Cronista
Oficial da Cidade de Vigo e xa
en 1960 publicara as case seiscentas densas páxinas do libro
La ciudad y los días, exemplo
de historia local rigorosa e refractaria ás fantasías. Tamén
en 1976 publica, por fin, Canle
segredo, na colección Pico Sa-

Darío Álvarez Limeses coa muller e os
fillos na casa de Tui. Xosé Mª Álvarez
Blázquez no I aniversario da morte de
Cabanillas en Cambados [arriba, á
dereita] e paseando por Castrelos coa
súa dona, Mª Luisa Cáccamo [á dereita].

gro das Edicións Castrelos.
En 1982 imprímese o seu libro
Alexandro Bóveda. Apunte biográfico, nunha edición que logo
non foi distribuída polo editor, e
que só se divulgaría realmente,
en nova edición póstuma, unha
década máis tarde. Neste ano
escribe o poema Solpor, verdadeiro diamante da lírica galega.
En 1983 xubílase como mestre
da Náutico-Pesqueira, e pecha
simbolicamente a candidatura
do Partido Galeguista nas eleccións municipais de Vigo. Pero
xa estaba moi enfermo, e non
puido traballar máis. O 2 de
marzo de 1985 morre en Vigo,
por culpa da afección cardíaca
que padecía desde había anos.G
(Da breve biografía realizada
por Darío Xohán Cabana
para a Academia Galega)

Andivo todos os mares
17 DE MAIO, DÍA DAS LETRAS GALEGAS
baixo o corazón da vela.
Mariñeiro era por gala
dos mariñeiros da terra,
pescador nas outas augas
onde aboian as estrelas,
atal que brancas alfoias
para enfeitar ás sereas.
Romance do pescador peleriño
XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ

CONCELLO DE BURELA
Delegación de Cultura

comprometid@s coa nosa lingua
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Darío Álvarez Limeses e María Blázquez Ballester, pais de Xosé Mª Álvarez Blázquez, nunha foto dos anos vinte.

Álvarez Blázquez
homenaxea a Blanco Amor
En 1982 o concello de Redondela promoveu un libro homenaxe
a Eduardo Blanco Amor. O volume, esgotado hai anos,
abríase cun traballo de Xosé María Álvarez Blázquez que,
ademais de investigador, novelista e poeta, exerceu
como xornalista cultural en prensa e radio.
ste é un fragmento daquel traballo qrevelador dun aspecto
biográfico que relacionaba ao escritor ourensán
coa familia de Álvarez Blázquez.

o meu trato con Blanco
Amor non foi asiduo nin
fondo. Coñecino ao seu
retorno de América e conversabamos nas tertulias comúns, en
Vigo, ou nas visitas que por veces me facía no meu despacho

N

de Edicións Castrelos. Era nestas ocasións cando as parolas se
delongaban máis e, naturalmente, o tema principal, case
único, rolaba en torno dos libros. Non cheguei a lle editar
ningún, porque primeiro mo

pediu e logo mo despediu. Pero
seguimos tan amigos.
Certo serán foi visitarme. Pareceume que non levaba en mentes algúns dos seus temas e teimas preferidos. Logo dun tanteo, sacou a conversa da guerra
civil, que el non vivira de perto.,
Preguntoume algunhas cousas.
De súpeto, notei que a súa voz
tremelecía e os ollos se vidraban
un chisco.
—Quero que saibas unha cousa
–díxome. É unha lembranza
que levo chantada na alma de
por vida. É a máis alta lección de
fraternidade humana que teño
recibido. Esa lección deuma teu
pai.
—Meu pai? Como?
Contouno. A emoción íao dominando pouco a pouco e
alonxando de min a imaxe do
home distante. Estaba revivindo un trance crucial da súa
adolescencia. Aos quince anos
fuxiu de casa. Afogábase en Ourense. Comezaba a ser home e
estaba cheo de dúbidas. Case
non tiña amigos. Non quería estudar. Unha fonda crise dominaba o seu espírito e aínda
mesmo o corpo. Non durmía,
comía pouco, apenas falaba.
Somentes a lectura eran quen
de acalmalo. Lía canto papel
chegaba ás súas mans, pero ás
veces tamén a lectura o afundía
máis na inquedanza. Un día
meteuse no primeiro tren, camiño de Santiago. Non levaba
billete nin cartos. Somentes levaba o seu tremendo desasoego, a súa inconformidade. Pertoda estación de Guillarei solprendeuno a parella da Garda
Civil, despois que xa se zafara
por dúas veces do revisor. En
Guillarei baixárono e outra parella fíxose cargo del. Levárono
a pé cinco quilómetros, sin falar
palabra, hastra o cuartel de Tui,
no arrabaldo de San Barto- >>>

Editor fundacional e popular
É coñecido, aínda que non abondo, o
papel de Xosé María Álvarez Blázquez
como editor na longa noite de pedra.
En 1950 fundou, con Luís Viñas Cortegoso, a Editorial Monterrey, que conta entre outros timbres de gloria- co mérito histórico de amparar o nacemento
da chamada Nova Narrativa Galega publicando os libros fundacionais de Rodríguez Mourullo; e a beleza das súas
edicións para bibliófilos quizabes
nunca foi igualada en Galicia. Pero
aínda máis importante foi a segunda
xeira, iniciada en 1967, das Edicións
Castrelos, obra persoal exclusivamente
súa. As coleccións O Moucho e Pombal
significaron a perforación dos muros

do gueto en que vivía a literatura galega, a conquista da rúa e, verdadeiramente, das masas. Por primeira vez, as
edicións alcanzaban os tres mil e
mesmo os cinco mil exemplares con
toda naturalidade. E o milagre non era
casual: correspondía ao espírito do
tempo, ás condicións obxectivas ben
interpretadas, racionalmente ou instintivamente, por un grande editor, que
ademais foi capaz de montar –e este foi
un alicerce fundamental do seu éxito–
unha estrutura de distribución dunha
amplitude absolutamente nova. En
1975, Edicións Castrelos distribuía os
seus libros nunhas 230 librarías, papelarías, quioscos e, por raro que hoxe nos

pareza, ferraxarías, estancos e tendas
de ultramarinos de Galicia. As outras
editoriais da época traballaban aproximadamente coa terceira parte de puntos de venda.
Ás Edicións Castrelos débeselles o fenómeno da Colección O Moucho, libros
do pobo pra o pobo; pero tamén a popularización da obra de Rosalía e de Curros, e mais aínda da do propio Pondal,
que estaba reducida a moi pequenas
minorías e se vendeu por milleiros de
exemplares na Colección Pombal.G
Do texto realizado por
Darío Xohán Cabana
para a Academia Galega.
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>>> lomeu. Cando entraban
no cuartel saía un señor cun pequeno cabás na man. Era o médico, que fora pasar a consulta
semanal ás familias alí residentes. Saudárono os gardas. O médico quedouse ollando para o
rapaz, loiro, espigado, de cara
triste.
—E logo, porque traen preso a
este mociño?
—Fuxiu da casa.
—E de onde é?
—É de Ourense. Viña no tren
sen billete e tampouco ten cartos. Polo visto, gústalle a aventura.
—Que van facer con el?
—Mañán mandarémolo alá,
porque hoxe non hai tren para
Ourense.
O señor do cabás pousoulle a
man na testa ao rapaz.
—Como te chamas?
—Eduardo. Eduardo Blanco
Amor.
—Gustaríame moito falar contigo. E a tí?
—Bueno... pero...
O médico pediu aos gardas que
lle confiaran a custodia do
mozo. Deulles a palabra de que
non fuxiría e que ao día seguinte
el mesmo o levaría á estación de

Guillarei para que tornase ao fogar. Os gardas consultaron o
asunto co comandante do
posto, que consentiu.
Empardecía. Foron subindo sin
presa a costiña das Olivas.
–Mira, Eduardo, eu non quería
que pasaras a noite no cuartel
nin que te levase os gardas conducido, como se foses un rateiro, comprendes? Ademais,
non fixeche unha cousa tan
mala. Nunca estiveches en Santiago, non sí?
—Non, señor.
—Bueno. Es moi novo. Xa irás.
Chegaron á casa. Na entrada
había unha placa que dicía: Darío Álvarez Limeses. Médico.
Nunca máis esquencería
Blanco Amor aquel nome nin a
a vella, asosegada, silandeira cidade de Tui.
Falaron moito aquela noite, denantes da cea e na longa sobremesa.
—O que máis lle agradecín a teu
pai –díxome Eduardo– é que
me tratou como se eu fose un
home feito, non como un rapaz
escarriado. Nada de sermóns.
Nada de palabras fortes. Ofreceume un pitillo, pero eu daquela non fumaba. Ceamos. A

’’
A palabra de Blanco Amor
era amena, raiolante,
adubiada sempre cos matices
suxestivos do narrador nato.

túa nai era unha muller fermosísima, cunha dozura no ollar e
no sorriso que me engaiolaron.
na sobremesa deixounos, porque tiña que atender a un cativo
de meses.
—Era eu –aclareille.
Blanco Amor sorriu.
—Serías ti... Tiñan outros dous
nenos, de tres e cinco anos,
máis ou menos.
—Si, Darío e Celso. E logo?
—Durmín na vosa casa. Durmin dun tirón, como había
tempo que non durmira. Que
paz! Pola mañán cantaban os
paxaros na horta.
Calou un momento Eduardo,
coa ollada posta no pasado, mirando un tranco da longa película que levaba dentro. Eu ta-

mén calei, porque tamén eu
tiña moito que mirar atrás.
—Mentiría si che dixera que as
palabras do teu pai foron para
min palabras de santo. Non. Foron palabras de home, palabras
de irmán maior...
—Palabras de médico, acaso.
—Xusto. Ou, millor aínda, palabras de curador. Iso é!
—Tornache a Ourense...
—Home!
Novamente calou Eduardo. Vin
como os beizos lle tremaban.
Outra parte da película corríalle
detrás dos ollos. Cun tremendo
esforzo contiña as bágoas.
—Como sabes, eu estaba en
América non ano trinra e seis.
Non son home dado a chorar.
Coido que teño chorado demasiado pouco na miña vida.
Cando me enterei alá do vil asesinato de teu pai, chorei a rego.
Has de saber que el foi o primeiro amigo verdadeiro que tiven na vida...
Os ollos de Eduardo Blanco
Amor espallaban luz. A espléndida luz que se acochaba tras as
néboas do seu distanciamento.
***
Na verdade eu xa coñecía a his-

toria. Contáranola o noso pai
cando xa os tres irmáns maiores
eramos mociños. Seguramente
a sacou a conto co gallo dalgunha falcatruada nosa. Conforme Eduardo ía falando, o recordo do relato paterno avivecíase na miña memoria. A grande
sorpresa foi saber que aquel fracasado émulo de Curros Enríquez era Eduardo BlancoAmor,
o esgrevio novelista que tiña dediante de min. Non llo descubrín a el, por non lle tirar unha
parte da emoción con que me
estaba a relatar un capítulo inédito da súa propia novela. Porque o Eduardo, aparte do impulso emotivo que o levou a me
facer a confidencia, gustáballe a
bricandeira, un tanto infantil,
de espertar a sorpresa. Era outra
maneira de ciscar a luz por medio da súa palabra amena, raiolante, adubiada sempre cos
matices suxestivos do narrador
nato.
—Heino de escribir un día –díxome por despedida. É unha
homenaxe de gratitude que lle
debo a teu pai.
Foise e deixoume a soias coa
miña película interior.
(Vigo, outono de 1981)G
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Xesús Manuel Marcos

‘Un emigrante case sempre é un fracasado
emocional, aínda que non o sexa económico’
Xurxo González

Aínda que afincado en Madrid
polo seu traballo como funcionario da Administración de Xustiza, a obra narrativa de Xesús
Manuel Marcos (Seoane do
Caurel, 1967) está impregnada
de Galiza. As paisaxes da montaña de Lugo, a vida no rural ou
unha concepción mítica da terra
centran as súas obras. Na última,
A lúa dos Everglades (Xerais,
2007) a trama xira arredor da
emigración galega a América e a
outras partes do Estado, nomeadamente Madrid. Logo de colleitar con esta obra o Premio Terra
de Melide 2007, o do Courel afánase noutros proxectos, entre os
que destaca a segunda parte da
recoñecida novela xuvenil “O
brindo de ouro” e unha tetraloxía “apocalíptica” na que aborda
distintas perspectivas da guerra,
a fame, a morte e a enfermidade.
A lúa dos Everglades nace a partir dun feito real.
Si, este relato parte dunha nova
que vin nun xornal sobre un incidente que sufrira Sofía Romo
[irmá de Prudencio Romo, un
dos fundadores dos Tamara],
por culpa do cal padecía amnesia e só era quen de lembrar as
cancións do grupo do seu irmán.
Un dos personaxes tamén escribe relatos a partir das súas experiencias. ¿Que importancia
ten a realidade na composición
da súa obra?
É fundamental. Un aliméntase
do que vive, do que ve e do que
le. Todo isto é materia para ser
tratada con forma literaria. A súa
importancia é moi grande, aínda
que non exclusiva, xa que teño
obras que son, por expresalo dalgún xeito, pura fantasía. Pero un
escritor é como unha esponxa,
vai absorbendo todo o que ve e
despois iso sempre sae. Neste
caso o incidente de Sofía Romo
serviume de base para artellar as
tres historias e, dalgún xeito, para
renderlle unha homenaxe a todos os emigrantes maiores que
se atopan nunha situación de
desamparo fóra de Galiza.
Vostede trata o tema da emigración dende unha perspectiva
pouco compracente, que se
afasta de certos tópicos .
Efectivamente, pero no libro
non me refiro a un fracaso
dende o punto de vista econó-

’’

Traballo nunha tetraloxía
que tratará a guerra, a fame,
a morte e a enfermidade”

’’

Estou rematando a segunda
parte de O Brindo de Ouro,
que penso será mellor
que a primeira”

’’

Como todo escritor, gústame
ser lido polo maior número
de lectores posíbeis, e eu
ao mercado castelán só aspiro
a chegar vía tradución”

mico, que sería tamén demasiado tópico. Interesábame
máis retratar este fenómeno
dende o punto de vista dos sentimentos e das emocións, o desarraigo, o afastamento, a soidade. Interesábame falar da
xente que emigrou e que se

atopa con certa idade en terra de
ninguén dende unha perspectiva humana. Algunhas personaxes da novela non son fracasados economicamente, pero si
dende o punto de vista emocional, non teñen onde acollerse.
Quizais se trata dunha realidade que existe e da que non se
quere falar moito.
Gústame tratar coa xente
maior, e eu coñezo emigrantes
de certa idade que senten un
baleiro emocional bastante intenso. Sempre lles queda ese
desexo de estar nun sitio pero
querer estar noutro e non poder
por non ter medios.
Cales son os seus proxectos?
Estou traballando nunha tetraloxía, da cal só podo dicir os temas, porque cando adianto
cousas así parece que se gafan.
Xa teño unha novela rematada
sobre o tema da guerra, non da
Guerra Civil española porque
penso que en Galiza está xa bastante tocado, malia que non teñamos aínda unha obra de referencia que esgote o tema. As outras tres novelas tratarán a fame,
a morte e a enfermidade. A pri-

meira está case documentada,
a falta dalgunha información
que teño que consultar en Santiago e a da enfermidade xa está
bastante avanzada. As catro novelas transcorren en distintas
épocas e distintos lugares.
Non sei se antes cando apuntaba que ao adiantar cousas se
“gafaban” se refería á segunda
parte de O Brindo de Ouro.
A segunda parte xa case está rematada. En realidade levo
tempo dicindo que xa está, pero
xorden outras cousas, como
por exemplo A lúa dos Everglades. Agora estou acabando de
corrixila e a piques de mandala
á editorial. A miña idea era sacar
unha segunda parte a ser posíbel mellor que a primeira, e intento ser máis esixente con algúns aspectos da trama. O que
me gustaría é non defraudar os
rapaces aos que lles gustou a
primeira parte. Pero agora é o
momento de rematala porque
xa van catro anos e hai que facelo antes de que a xente se esqueza da primeira historia.
Acaba de saír a tradución ao
castelán da primeira parte.

Como se xestionou e que opinión lle merece?
Esta tradución busqueina eu,
igual que estou facendo agora
con A lúa dos Everglades. Mandei o orixinal en galego a varias
editoriais, preocupeime de chamar para ver a quen lle podía interesar até que Anaya me respostou afirmativamente. Non
recibín axuda de ninguén, o
mesmo que estou facendo agora
con A lúa dos Everglades. A tradución é da propia editorial, a
edición é bastante boa e estou
contento co resultado. A causa
deste proxecto convidáronme a
asinar na Feira do Libro de Madrid, aínda que non teño moitas
ilusións porque son un escritor
descoñecido, e non sei se alguén
se achegará por alí (risas). Na caseta onde asinarei estarán tamén os meus libros en galego.
Conseguir unha tradución éncheme de orgullo, aínda que
sexa un pequeno paso. Supoño
que como todo escritor gústame
ser lido polo maior número de
lectores posíbeis, e eu ao mercado castelán só aspiro a chegar
vía tradución.G
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E

u son das primeiras xeracións coa literatura e a lingua galega como materia obrigatoria, e lémbrome moi ben da
alegría festiva que o 17 de maio
tiña daquela. Eran os tempos da
Transición, do goce da liberdade
e da afirmación do discurso nacional, e eu percibía unha especial intensidade, un poder naquela festa, verdadeiramente colectiva, onde os mellores, os máis
vivos, mobilizábannos con entusiasmo contaxioso.
O tempo transcorreu e aquel gozo, que parecía identificar a liberdade recentemente adquirida
coa literatura, foi en devalo. Pouco e pouco, inevitablemente, a
normalización da vida política
no noso país fixo que comezásemos a xebrar literatura e ideoloxía, pero, por que nos se puido
conservar a forza civil, o apoio cidadán a unha festa que era a festa dos libros, de todos os libros?
Coido que o problema do devalo
desta cita no noso imaxinario ten
que ver, en gran parte, co protagonismo case exclusivo da monografía. Pouco e pouco o día das
letras transformouse no día, no
mes, no ano, dun autor -morto.
Dificilmente a sucesións de estudos críticos, de ensaios divulgativos, de conferencias e paineis escolares pode suscitar entusiasmo. Hai un excesivo peso da filoloxía en todo isto. A cultura inoculada no espazo público deste
xeito, por abrumadora insistencia, acaba conseguindo efectos
contrarios aos que se persegue.
Boto de menos a festa, a saída
dos libros, de todos os libros, ao
aire libre da rúa convertida en lúdico mercado. Considero preciso celebrar o 17 de maio, de novo día laborable, coa compra
compulsiva, non de comentarios de textos, senón de soños
vernáculos.

’’

Considero preciso celebrar
o 17 de maio, de novo
día laborable,
coa compra
compulsiva
de soños
vernáculos”

NARRATIVA.

En tempos
da Inquisición
O frío azul
Autor: Ramón Caride.
Edita: Sotelo Blanco.

O premio Lueiro Rei de narrativa curta vai pola XV edición. A
condicionante espacial (entre
80 e 120 páxinas) resulta clave:
permite a recreación de varios
ambientes e
unha meirande
variedade de
personaxes (inclusive secundarias e referenciais); pola
contra atura
mal a conxunción de varias historias que se entrecrucen. Ter
unha única intención narrativa,
como no caso do conto, constitúe unha esixencia grande.
O frío azul de Ramón Caride
pode considerarse un exemplo
de novela breve (de auténtica
novela breve, non de conto longo ou de novela, como outras veces ten pasado no Lueiro), unha
novela breve coas súas virtudes e
defectos. O mesmo autor sinala a
orixe deste discurso no coñecemento de dous feitos históricos
que o impresionaron. Dunha
banda a historia dun comendatario de Oseira que foi morto a
golpes de estadullo a principios
do XVI. Doutra banda, Inés, unha rapaza de doce anos, foi mandada queimar viva polo Tribunal
da Santa Inquisición, entre outros máis de cen, en Herrea de
Duque (Badaxoz). Este segundo
suceso, Caride resitúao nas terras do Xálima que conservaron
a súa lingua, ese precioso galego
estremeiro. Ambos e dous feitos
está perfectamente conxuntados no discurso.
Unha das virtudes de O frío
azul radica na intensidade. As
personaxes do abade de Oseira
e de Egas presentan personalidades ricas, rexas. Dúas personaxes de carácter forte, como

Ramón Caride.

PACO VILABARROS

estas, enfrontadas, dan moito Xálima cando se transforma?,
xogo narrativo, convidan ao lec- como se fuga?, como fan o
tor a asistir a un desenvolve- amor?, case todo o relativo ao
mento no que a intensidade e Navascues nigromante... Este
gravidade dos feitos relatados aspecto é o que nos leva a falar
será grande. De primeiras, hai da esixencia dun lector activo.
un narrador en terceira persoa, Que un discurso requira un leclogo será o abade Navascues o tor activo é digno de valorar,
que asuma ese rol, durante a mais aquí esa demanda só se dá
meirande parte do discurso. neste aspecto, nos demais o
Egas fará o propio tamén, mais que pide é un lector clásico.
precisa moito menos
Ben nos houbera gusespazo. E será outra
tado que Ramón Carivolta un narrador en
de optara por escribir
Unha das
terceira persoa quen lle
unha novela con todas
virtudes d’O
poña remate ao discuras da lei. As preguntas
frío azul radica mencionadas arriba
so. Cómpre notar que
aquela primeira remu- na intensidade. desaparecerían e hada de narrador ten con- As personaxes bería máis tempo e essecuencias, a partir de do abade de
pazo para tratar con
agora as personaxes, Oseira e de
detención ambientes
aínda contando co ca- Egas presentan que agora pasan dianrisma, coa forza atraen- personalidades te dos nosos ollos sen
te, das marabillosas Xá- ricas, rexas”
podermos catalos na
lima ou Ildara, non resúa esencia. Certasultan tan impactanmente, como novela
tes. Porén, a esta altura
breve que é, coida moixa o lector está plenamente ins- to a intensidade dunha trama
talado no epicentro da vertixe ben trabada, acode con moita
dunha trama complexa que se frecuencia ao resumo, a sedesenvolve como un remuíño a cuenciación está lograda e mesprecipitar o lector no abismo do mo a historia se desenvolve nun
descoñecido. A tensión da tra- período de tempo amplo.
ma nunca se perde senón que
Se non hai acordo sobre a dese ennobela e reafirma.
finición do xénero, moito mePolo camiño, a lectura deixa nos se nos referimos á novela
algunhas preguntas. Como é histórica. Hai para quen abonda

’’

cunha distancia temporal de
tres xeracións entre o autor e a
historia que relata, por exemplo.
Na nosa opinión a maior ou
menor distancia temporal pouco importa. O que si importa é
que o autor sexa capaz de empregar un léxico tal que por si só
sitúe a historia narrada, que ese
léxico, imprescindíbel na recreación de ambientes, non teña só
valor denotativo senón que tamén connote na memoria temporal do lector. Esa plusvalía é a
que marca as diferenzas. Outra
cousa é escribir sobre unha determinada época (máis ou menos afastada), iso non é novela
histórica. A propósito deste aspecto, nos inicios, cando relata o
narrador en terceira persoa,
mesmo se podería falar de novela histórica, sen renunciar á
teoría que vimos de expoñer e
sen ser excesivamente rigorosos
na súa aplicación. Porén, cando
o abade toma a palabra, significativa e progresivamente, a lingua vaise instalando nun rexistro que pouco ten de histórico.
Porén tampouco é a personaxe
do abade, a propósito da lingua,
a que máis sofre. Non. Esa é Xálima. A homenaxe ás terras do
galego estremeiro, esta lembranza tan xusta e que tanto nos
prace, fica pexada ao perderse
unha boa oportunidade para a
divulgación da fala desta bisbarra alén Padornelo (que tan ben
conservou a lingua, lingua que
podemos presupoñer non sufriu excesivas mudanzas deica
hoxe). Alén diso, para máis, a
mesma configuración da personaxe se había ver considerabelmente afectada en sentido positivo, arredándoa do difuso status de personaxe mítica idealizada que a caracteriza aquí. Se
ben no seu caso non sería tan
notorio, aínda hai outra personaxe que tamén se vería beneficiada no caso de individualizala
lingüisticamente; referímonos a
Egas, esa outra vítima nunha
historia sobre a irresistíbel forza
do amor, sobre o destino, implacábel, que ameza e condena
a quen ousa vivir o amor de xeito tan intenso, tan natural e
pouco convencional á vez.
Xosé M. Eyré
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O Consello da Cultura presenta unha publicación para o Día das Letras.
Trátase da edición facsimilar do manuscrito autógrafo da Égloga de Belmiro e
Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz (século XIX), que Xosé María Álvarez Blázquez recuperou e publicou, no 1951, na súa Editorial, Monterrey. A publicación
recolle tamén o facsímile desta publicación, e das Notas para unha edición crítica que Álvarez Blázquez publicou nos Cuadernos de Estudios Gallegos.

a (Ferrol).

Un retrato
amábel dunha
situación
angustiosa
A primeira novela
para adultos
de Mark Haddon refire
os problemas a que se
enfronta un mozo autista
O curisoso caso do can á
media noite
Autor: Mark Haddon.
Tradución: Moisés Barcia.
Edita: Rinoceronte.

Christopher Boone, o protagonista e narrador de O curioso caso do can á media noite, semella
a persoa menos dotada do mundo para escribir unha novela.
Trátase dun rapaz de quince
anos ao que non
lle gustan os libros de ficción,
que non é quen
de entender os
chistes nin as
metáforas –que
considera, sinxelamente, unha forma particular de mentiras– e que non dá
comprendido as expresións faciais da xente que lle fala. Non
embargante, é un auténtico fenómeno no terreo da lóxica e das
matemáticas e sente unha grande admiración polas novelas de
Sherlock Holmes. Cando Wellington, o can da veciña de enfronte da súa casa, aparece asasinado, Christopher decide converterse en detective e escribir un
libro que relate a historia da súa
investigación. Esta narración é a
que o lector terá nas mans cando
inicie esta novela de Mark Haddon, un best-seller que o deu a
coñecer en todo o mundo, gañou varios premios e obtivo un
enorme éxito de público.
En realidade, Christopher é un
autista –aínda que esa palabra
non aparece por ningures na súa
historia– e esta obra é un arremedo case caricaturesco dunha

Mark Haddon.

novela de detectives. A obra de todo o que supoña introducir
Haddon non contén grandes un elemento de confusión na
achádegos literarios, xa que se súa vida cotiá. A súa mente é litrata dun relato moi convencio- teral en grado sumo. Por exemnal e esquemático. Mais é preci- plo, observa que “a xente di
so sinalar un trazo de notábel in- moitas veces: ‘Cala’, pero non
terese: a adopción do punto de di durante canto tempo hai
vista e da voz dun personaxe que que calar”. Por esa razón precipadece a síndrome de Asperger sa unha orde á que aterse en
permítenos comprender, en to- todo momento, desenvolverse
do o seu verdadeiro alcance, non arrodeado de horarios estritos,
só como transcorre a vida dunha costumes inquebrantábeis,
persoa afectada por esta enfer- persoas coñecidas.
midade, senón tamén cales son
A novela describe moi ben
os problemas cos que deben en- como a incomprensión das
frontarse as súas famicomplexidades do
lias e as persoas que se
mundo leva a Chrisrelacionan con eles.
topher a tomar camiOs atrancos de Ch- É preciso
ños errados e como
ristopher proceden da sinalar un trazo pode mesmo chegar a
súa incapacidade para de notábel
ser inxusto e a facer daxerarquizar a informa- interese:
no a aqueles que máis
ción que recibe: rexis- a adopción
o aprecian. De igual
tra e recórdao todo, de do punto de
xeito, refire con precital xeito que onde os
sión a dificultade de
vista e da voz
demais ven “algunhas
manter unha relación
dun personaxe
vacas” el ve “19 vacas,
emocional con el: non
autista”
das cales 15 son nelle gusta que o toquen,
gras e brancas e 4 son
polo que abrazos, biamarelas e brancas”,
cos ou calquera efupero é absolutamente
sión sentimental está
incompetente na tarefa de vedada incluso para os seus
priorizar os datos recibidos. pais. Daquela, o retrato do raAsí, a respecto do día en que lle paz e da súa circunstancia adcomunican que a súa nai mo- quire un interese que mantén o
rreu dun infarto, el anota ese relato, ao tempo que funciona
feito, que ceou espaguetes con como un símbolo do noso –por
monllo de tomate e que lle ga- veces absurdo– anceio de atoñou a unha veciña ao Scrabble par seguridade e orde.
por 247 a 134 puntos, todo ao
Claro que este retrato supón
mesmo nivel. Iso non supón tamén a adopción dun estilo coque Christopher careza de sen- herente co punto de partida: untimentos: o que ocorre é que as ha absoluta fidelidade á cronoloemocións o trastornan, como xía e unha prosa rigorosamente

’’

espida e descritiva, como corresponde ás características de alguén totalmente alleo aos conceptos de estilo ou de recurso literario. Digresións matemáticas,
a inclusión de gráficos e debuxos
ou o emprego dos números primos para o cómputo dos capítulos son limitacións autoimpuestas polo autor para outorgarlle
verosimilitude a Christopher,
aínda que tamén serven como
elementos que alixeiran e lle dan
variedade á obviedade discursiva do narrador.
Mais a escrupulosidade á hora de cultivar unha forma de narrar radicalmente despoxada de
pretensións artísticas pode ser
traizoeira e, se non hai unha trama sólida, o relato pode devir
repetitivo e tedioso. E isto é, na
miña opinión, o que acontece
con esta novela. Durante toda a
primeira metade –a baseada no
policíaco clásico que conta a esculca de Christopher para descubrir o asasino do can– todos
os elementos forman un conxunto que logra interesarnos.
Porén, á metade da narración,
aquela busca do protagonista
desvélase coma un pretexto e
desemboca no achado dos
complicados segredos afectivos
dos seus pais. Non vou descubrir aquí o argumento, pero a
partir dese momento a historia
cambia cara a un ton máis grave
e cómpre facer notar que o autor comeza a dar bandazos e a
acumular episodios que dan a
sensación de que non sabe como rematar. O cal, unido a ese
discurso necesariamente elemental do narrador, desequilibra bastante a historia.
A O curioso caso do can á media noite fáltalle ambición. Non
deixa de ser unha novela que se
le ben, que está contada con honestidade literaria e que posúe
varios atractivos –entre eles, o
dun sentido do humor moi elegante. Mais queda niso, nun
poderoso retrato dunha situación que nos permite debruzarnos sobre un universo que non
adoitamos coñecer dende dentro. En todo caso, unha lectura
emotiva e agradábel para todos
os públicos.
Manuel Xestoso

CONTADELIBROS.
Historias do mar
Xavier Queipo publica
Saladina, un libro pensado para
mozos que o propio autor considera moi
inspirado
no vello
Sinbad que
inmortalizou
Cunqueiro.
Vellas historias do mar
que percorren os océanos e nos
levan a unha época mítica onde
as augas conducían un mundo
fantástico. Edita Galaxia.

Gardar a memoria
Memoria contra Alzheimer, de
Rafael Laso Lorenzo é un relato
de intriga e de competición entre a ferocidade dunha doenza
que ataca o
cerne da
identidade
e a propia
resistencia
dun xadrecista que
utiliza o xogo para salvagardar as
súas lembranzas e impoñerse
ao paso do tempo. Edita Xerais
na colección ‘Fóra de xogo’.

Humor do alén
Sotelo Blanco presenta un novo
título da súa colección ‘Doce x
Vintedous’, As pantasmas sodes
do que non hai, de Amadeo Cobas. Gorecho Papa Gaio é unha
pantasma
que pasara
pola vida
humana
sen pena
nin gloria.
Agora
recibe o encargo de
voltar ao
mundo, á
súa casa. Alí encontrará a
oportunidade de mudar. Libro
pensado para rapaces onde brilla a retranca. 
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Iván Prieto inaugura Non hai palabras. A casa de Xuventude de
Ourense albergará, dentro do programa 'Enredarte', esta mostra de
escultura na que o autor reúne as
súas creacións máis recentes. As
obras de gran formato que a compoñen pretenden trasladar o espectador a un espazo íntimo polo
que desfilan personaxes que semellan saídos dun soño.

crítica
O CORDEL.

LIBROSDEFONDO.

Roteiros

Para salvar
da desmemoria

Nº 2. 2008.
Dirixe: Xosé Luís Barreiro Barreiro.
Edita: TresCTres. Prezo: 22 euros

Neste número analízase monograficamente o concepto de ‘interculturalidade’. Escriben nesta
ocasión
Raúl
Fornet-Betancourt,
Ricardo
Salas, Luis
Villoro, Xulián Barrio, Beatriz
Fernández, Miguel Ángel
Martínez, Ángel Carretero,
Daniel Gutiérrez, Mauricio Beuchot, Xoán Coca e Emilio Valadé.

Administración & Cidadanía
Nº 2. 2007.
Dirixe: Ramón Bouzas Lorenzo
Edita: Escola Galega de
Administración Pública.
Prezo: 26 euros.

Este último número inclúe artigos de Héctor Cebolla,
Germán Fernández, Xoaquín
Fernández Leiceaga, Mª Fuensanta
Gómez,
Teresio Poggio, dos guatemaltecos
Luis Linares,
Rony
Linares,
Arturo Herrador, Roberto
Galán, Eduardo Gamero e Diego Vera e de Manuel Villoria.

Encrucillada
Nº 157. Marzo-abril do 2008.
Dirixe: Pedro Fernández.
Prezo: 5 euros.

Andrés Torres Queiruga e
Engracia Vidal escriben senllos
estudos sobre liturxia. David
Álvarez explica a súa experiencia de aprendizaxe litúrxica na
escola. Clodio
González
analiza a
presenza
relixiosa na
poesía de Álvarez Blázquez.
Daniel López
reflexiona sobre as polémicas
do Vao e A Penamoa.
Tamén as habituais seccións.

Vivimos tempos de vertixe, de
consumo ultrarrápido, industriais macroproducións robotizadas e hipertensión informativa. Non asimilamos aprehensivamente, deglutimos e posprocesamos con perfecta asepsia. A
existencia esvara lonxe de nós e
no canto de andar os vieiros tripámolos en catro por catro.
A literatura, xaora, non escapa á témera atracción gravitacional deste inmenso buraco
negro social. A escrita galega,
dende hai décadas, produce e
produce feraz, cunicular e atropeladamente, con enxurradas
bibliográficas tales que quedan
xa moi arredados os días en que
un lector devoto e esforzado era
quen de ler todo o que na nosa
lingua se publicaba.
Así as cousas, as nosas letras
acabaron por se contaxiar dun
temible virus, moi estendido polas contornas culturais occidentais: o esquecemento, a monstruosa fugacidade da presenza
lábil. Libros e máis libros ficaron
arrombados na desmemoria,
pasaron pero non pousaron e
hoxe apenas se son lembrados e
considerados por uns cantos.

Esta columna quincenal que
agora principio reivindica esas
obras e eses autores que ensombreceron, que se volveron
opacos aos ollos dos devecidos
pola inmediatez, adoradores
da ultimísima novidade que
condenan ao máis afastado recanto todo título que non
abraie dende a materialidade
das súas páxinas co característico ulido da celulosa acabada
de saír do prelo.
Recuperar, refocalizar e reconsiderar coa perspectiva
ponderadora que a distancia
temporal favorece, velaí o reto

C E N T E N A R I O

D E

que asumo. Volver traer á luz
obras dende tres ata algúns
anos máis atrás que, por moi
diversas razóns non sempre
xustificables, foron desdebuxándose na nosa acordanza e
cómpre agora rescatar, invitando á súa lectura. Paga a pena, pois, probar a disipar as néboas que ergueron sobre certos textos os atrancos contrastivos (xuízos de invalidación
por comparanza), extensivos
(preguiza de lecturas longas,
por veces case oceánicas) ou
intensivos (dificultade intrínseca da descodificación tex-

U R B A N O

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO
COLECCIÓN ESENCIAS

Aquí vén o Maio
de URBANO LUGRÍS
RELATOS HISTÓRICOS

EDICIÓNS

L U G R Í S

tual), factores que, unidos a deficientes distribucións ou prexuízos e apriorismos pseudovalorativos sobre os autores,
son moitas veces os responsables destas zonas escuras bibliográficas.
Non se me escapa que este
exercicio de revisitación do noso
pasado literario dos 80, 90 e
dous mil –e Este exercicio
mesmo oca- de revisitación
sionalmente do noso pasado
de rememo- literario dos 80,
ración máis
90 e dous mil
vedraia– ha
ha acabar
acabar por
por delinear
delinear un
mapa de lec- un mapa
turas abondo de lecturas
persoal, que abondo
tracexará xeo- persoal”
grafías coas
que non sempre se coincidirá. Neste sentido, gustaríame
que se entendesen como unha
aposta particular de quen, no
exercicio continuado da crítica
literaria galega durante preto de
vinte anos, foi balizando, segundo o seu argumentado parecer,
territorios da escrita que acabaron por se converter no fantasmagórico continente destes Libros de fondo que, dende xa, invito a (re)descubrir.

’’

Armando Requeixo
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Xosé Constenla lanza o seu segundo disco. Unha das iconas da
música new-age, o británico Michael
Nyman, achegarase ao Multiusos
Fontes do Sar o vindeiro venres 16 de
maio para presentar en directo o seu
novo proxecto xunto á súa orquestra. Michael Nyman é o autor de bandas sonoras como O cociñeiro, o ladrón, a súa muller e a súa amante,de
Peter Greenaway ou O piano.

MÚSICA.

Produción
interdisciplinar
Rosalía 21
Autor: Varios.
Edita: Falcatruada.

A musicalidade da poesía de
Rosalía de Castro estaba avaliada mesmo desde antes de que
Amancio Prada inmortalizara
parte da súa
obra. Que o
seu legado sexa un motivo
xa recorrente
para os nosos
músicos de jazz é unha cuestión
que cumpriría tratar por exemplo con Abe Rábade, compositor e pianista que exerceu de director musical deste ambicioso
proxecto, atrevido e anovador

Un momento da gravación de Rosalía 21.

como poucos se teñen rexistrado no noso País –co permiso de
Dolores Plata e Clunia Jazz.
No aspecto vocal salienta a
atinada complementariedade
establecida entre o o canto de
Guadi Galego e o recitado de
Anxo Angueira, pero máis que
unha división de funcións entre
ambos salienta a ambivalencia
da súa contribución, pois a pri-

meira se move entre os lindeiros da declamación e o canto
con música de seu, mentres
que o segundo abofé que deu
cunha versión rítmica dos poemas escollidos. Ou sexa que se
detecta declamación nas cadencias musicais e viceversa. E
para simbiose entre ambos
conceptos, a lograda no derradeiro tema do disco, que vén

sendo unha respectuosa versión da Alborada, na que a paixón mostrada por Angueira
contrasta coa máis pousada interpretación de Galego, muller
que confirma nesta ocasión o
que xa sabiamos dela, a súa forza expresiva, mostrada nomeadamente no canto a capela que
fai de Tecín soia a miña tea. E
como queira que entre as posi-

bles alternancias detectadas na
gravación contémplanse diversas variantes, outro tema mostra a brillantez da economía de
medios cando estes son utilizados racionalmente, caso do recitado con fondo de contrabaixo en Padrón, Padrón, Santa
María, Lestrove. O disco vai gañando ao ouvinte conforme se
suceden os seus dez temas,
completados a modo de epílogo cun fragmento do prólogo
de Cantares Gallegos, para o
que escuso abondar no xa evidente: o enorme atractivo do recitador Angueira.
No aspecto estritamente musical, se puidéramos facer unha
abstracción do seu contido vocal, a mellor avaliación sería corroborar que un aspecto non tería sentido sen o outro, por máis
que cómpre facer certas matizacións, pois a teima por adaptar o emblemático poema A
xustiza pola man a un esquema
de jazz pode co seu espíritu paixonal, malia os esforzos de Guadi Galego por enfatizar o laio
vingativo,
mentres que
en Ladraban Proxecto
contra min a atrevido
resignación e anovador
resulta dixericomo poucos
ble. A Negra
se teñen
Sombra corexistrado no
meza e conclúe cunha noso país”
breve sonoridade tormentosa, acorde
coa propia esencia da inmortal
composición. E o cuarteto liderado por Abe Rábade controla
en todo momento os tempos de
entrada e saída de tan diverso
elenco artístico, mesmo se permite certas licencias instrumentais nas que o discurso melódico
gaña para si a un instrumento
tan percusivo como a batería, en
tanto que sutil e imprescindible contribución dunha formación á que, como é habitual
no jazz, tampouco falla o son
expansivo dun saxo tenor. Todo presto para continuarmos a
compartir un novo capítulo
deste estilo musical, a cada
máis asentado en Galiza.

’’

Xoán M. Estévez
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As palabras de Álvarez Blázquez
en dvd. Vén de presentarse Palabras liberadas, un proxecto nacido
no seo da Biblioteca Municipal do
Porriño que reúne nun dvd a propia
voz do homenaxeado este ano no
Día das Letras recitando os seus poemas, os textos lidos pola súa familia e amizades e cinco versións musicais dos versos Ao ver que non tiñas
nome e Era un airiño soave, en clave
coral e mesmo hip-hopeira.

CONTADEDISCOS.

TEATRO.

Xigantes do rock

Talento
descompensado

Título: Xigantes. Autor: Ruxe Ruxe.
Edita: PAI Música.

Grupo veterano do rock galego,
Ruxe ruxe vén de editar en
formato jewel pack o seu último
traballo,
Xigantes, onde enlatan doce temas fieis
o seu estilo baseado no rock
e nunha actitude punk no directo, co deseño na portada de Xulio
Zé. O disco contou coa colaboración de Xurxo Souto, da colectivo
Dios ke te crew e de Bocixa, músico de Zënzar, entre outros.

Presentación
de Palabras liberadas
na biblioteca do CGAC.

A última montaxe
do CDG experimenta
cun texto escrito
por tres autores
Estigma
De Jacobo Paz, Vanesa Sotelo
e Rubén Ruibal.
Compañía: Centro Dramático Galego.
Dirección: Dani Salgado.
E l e n c o : Xavier Deive, Xosé Manuel Esperante, Clara Gayo, Vicente de Souza,
María Tasende.

Jazz dende o Morrazo
Título: Ida e volta.
Autor: Xan Campos.
Edita: Free Code Jazz Records.

Ida e volta é o primeiro disco que
o pianista de Cangas do Morrazo
firma como líder despois do seu
paso polo Seminario Permanente de Jazz de
Pontevedra e
tras ter
colaborado
con Perico
Sambeat,
Jonathan Blake e Bobby
Martínez, entre outros. O disco
recolle sete composición do pianista interpretadas polo cuarteto
composto por Hugo Astudillo,
Enrique Oliver e Matt Brewer.

A expectativa por coñecer os resultados de Estigma eran altas.
Tratábase, por vez primeira no
CDG e dentro dun novidoso programa de dramaturgos residentes, de escribir unha obra a seis
mans. Tres autores –Jacobo Paz,
Vanesa Sotelo e Rubén Ruibal– e
un director/coordinador –Dani
Salgado– para un texto que pretendía ser un escaparate da nova
dramaturxia realizada por unha
xeración de autores nacidos
arredor dos setenta. Morte, terra
e memoria son os elementos
arredor dos cales se estrutura a
obra. Un mesmo escenario –unha illa case deserta despois da
erupción dun volcán–, os mes-

mos personaxes –unha excéntrica saga familiar de criadores de
cabalos– e tres perspectivas diferentes á hora de narrar unha
mesma historia. Engádese un
elemento de suspense que ateiga de enigmas o argumento.
Demasiadas variábeis para
que o resultado sexa nítido. Estigma deixa no espectador unha
sensación agridoce. Por unha
banda, a expresión teatral é suxestiva e o espectáculo séguese
con interese. A atmosfera de desasosego e perversidade está moi
conseguida. O emprego do vídeo
é intelixente e autenticamente
dramático e non incorre nesa
banalización –tan frecuente nos

últimos tempos– de duplicar o
traballo dos actores. A iluminación de Baltasar Patiño é, coma
sempre, espléndida. E o traballo
realizado polos actores proporciónalle á trama unha veta de
crueldade que redunda no clima
de vileza e inmoralidade que se
desprende dunha montaxe evocadora do fin dunha cultura. Todo xunto provoca unha case enfermiza fascinación polo que sucede sobre as táboas.
O malo vén cando a obra acaba e o espectador se decata de
que a obra apuntou temas que
non pechou, que amosou pistas
que non concretou e que iniciaba vías que despois abandona-

Verbena do século XXI
Título: Paraguas universal.
Autor: Lamatumbá.
Edita:PAI Música. Andrés Torres

Despois de tres anos da edición
de Lume! (para que saia o sol)
(Falcatruada) e de sete do seu
debut Pachagüilanuí (Xingra), a
banda ourensá presenta
novo traballo
que homenaxea a Xan da
Coba, un veciño de Ourense que a mediados
do s. XIX, elaborara un idioma de
seu, o trampitán, e toda unha serie de inventos estrambóticos. O
novo disco segue na teima de
reivindicar a verbena do s. XXI.

A represión
da masonería viguesa
Luís Lamela García
Da represión franquista en Galicia aínda existen universos
estancos e impenetrábeis que é necesario investigar.
A represión masónica viguesa é un exemplo. A guerra do 36
foi un horror e a posguerra unha continuación dese horror. Foi
como un inmenso cárcere sen esperanza onde os masóns
vigueses foron encerrados –ou inhabilitados– logo dunha
represión posbélica continuada, irrompendo o pesadelo na
vida cotiá cunha permanente ameza psicolóxica que
ensombrecía a vida.

EDICIÓNS

A NOSA TERRA

ba. Hai moitas ideas dramáticas
pouco desenvolvidas ou, sinxelamente, reducidas a un esquemático apunte sen continuidade. E todo iso non ten nada a ver
coa “obra aberta”: todo o tempo
semella que a obra vai tomar un
certo rumbo e, non obstante,
non acaba de
arrincar, non
avanza en dirección nin- Todo o tempo
gunha. A sen- semella que
sación é a de a obra vai
que a creatomar un certo
ción dun amrumbo e,
biente e unnon obstante,
has circunstancias que non acaba
propiciaban a de arrincar,
historia pre- non avanza
cedeu a escri- en dirección
ta da historia ningunha”
mesma. E que
ese apriorismo deu lugar
a uns textos que debilitaron a
forza teatral daqueles. A consecuencia é unha obra inconclusa
e desorientadora.
Talvez a clave está nesas pausas que marcan actos distintos e
que indican que os autores escribiron de xeito sucesivo, introducindo as súas particulares obsesións sen ter en conta as achegas
dos outros. En todo caso, hai talento, pero descompensado. Un
experimento destas características é sempre complicado >>>

’’
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Comeza no CGAC un seminario
sobre Alexander Sokurov.Entre o
13 e o 28 de maio, o ciclo de cinema e
conferencias 'Alexander Sokurov: a
voz solitaria do home' achegaralle ao
público as reflexións de especialistas
de diversas disciplinas e unha mostra
representativa da filmografía deste
cineasta ruso, ao longo de nove xornadas que terán lugar no CGAC, en
Compostela.

>>> de levar a bo porto e un intento malogrado non invalida o
proxecto. Mais, en sucesivas entregas, será necesario asegurarse
de que o proxecto colectivo se sitúa por riba das inquietudes específicas dos autores.
En resumidas contas, Estigma
resulta ameno porque disimula
até a fin a súa vacuidade. Hai
imaxes poderosas que anuncian
o inicio de algo máis brillante,
mais todo queda en boas intencións. Quedo coas interpretacións de Xavier Deive e, sobre todo, de María Tasende –toda unha sorpresa– que transmite unha excepcional combinación de
forza e fraxilidade. Hai que estar
atentos a ela.
Houbo aplausos, mais medidos. O que probabelmente indica que o público acabou tan desconcertado como expectante.
Manuel Xestoso

CINEMA.

Miserias
humanas
tres días antes
do fin do mundo
3 días
Dirección: F. Javier Gutiérrez.
G u i ó n : Juan Velarde e F.J Gutiérrez.
Fotografía: Miguel Ángel Mora.
E l e n c o : Víctor Clavijo, Mariana Cordeo e Eduard Fernández.

Un enorme meteorito vai dar
conta do planeta Terra. Xa é un
clásico, visto mil veces; acábase
o mundo e as potencias loitan
por resolver o asunto. Xeneralmente a cousa ocorre en Nova
York ou noutra cidade na que
se moven os héroes; na última
instancia todo se resolve, todo
se arregla e a enorme catástrofe
universal queda reducida a unhas cantas ruínas para volver
empezar. Con esta vella premisa un mozo andaluz, audaz e
valente, tanto por ser novo como por ter ideas que defender,
colle a historia e dalle unha vol-

’’

CULTURA DE
PETOS FURADOS
Xabier López López

A

ta máis agarrando con forza dos por unha ameaza que ven
unha chave inglesa cinemato- do ceo, pero, mentras tanto,
gráfica de gran calidade. “O pelexan pola súa vida, matan e
mundo acaba, vale, pois agora deféndense dentro dun tempo
que xa o temos claro todos, inútil, sen saída.
imos contar outra cousa”, pareE aí está, seguramente a imce dicir o director e coportancia da película:
guionista, e coa mestanto os personaxes
ma inscribe, dentro
como os espectadores
dese contexto apoca- A apocalipse
sabemos que non hai
líptico, unha historia xeral actúa
escapatoria, que todo
de terror. En lugar de aquí como
vai acabar e ninguén
colocar a grandes hé- unha cuncha vai sair vivo do conto,
roes ao estilo america- de berberecho pero, aínda así, os seres
no, dentro dunha
humanos viven as súas
que encerra
grande e tecnificada
miserias e revólvense
outra historia
sociedade, pon un pecontra un destino que
de terror”
queno grupo de xentes
xa lle ven escrito. Só os
dunha pequena vila
nenos da película, os
andaluza, indetermiinocentes, ignoran o
nada, que aceptan o
que vai suceder, porque sae da televisión como que teñen a televisión escangadogma de fe: a tele di que se llada (a importancia da televiacaba o mundo e todos se es- sión como dogma de fe xa sería
pantan e saen da vila; e con esta tema de estudo ou de congreso,
situación desesperada aparece alleo a este espazo periodístico).
un problema dentro do gran
Francisco Javier Gutiérrez é o
problema: un asasino ven á vila xoven director, premiado por
para vingarse dunha familia, esta película no pasado Festival
como unha traxedia de Puerto de Málaga; home formado en
Hurraco metida dentro da fin curtametraxes tamén premiado mundo. A apocalipse xeral das (andan polos extraños ciractúa aquí como unha cuncha cuitos das curtas, un mundo
de berberecho que encerra ou- doutras dimensións, a zona
tra historia de terror; os perso- distinta) e algo desa estética e
naxes saben que van morrer dinámica experimental das
dentro de tres días, desintegra- curtametraxes está nesta pelí-

’’

cula: o tratamento da color (dura, virada a sepias ou a case
branco-negro, colores que sudan e trasmiten a calor chicharrenta dunha Andalucía seca).
Hai tamén algunha débeda co
mellor cine de suspense, que se
apreza na montaxe e na fragmentación de planos para
manter a tensión sen alardes de
efectos especiais; Hitchcock está no fondo, seguramente, e
Truffaut, na forma (non é, por
tanto gratuita a incorporación
repetida da canción de Jeanne
Moureau, “Le Tourbillon” que
cantara en “Jules et Jim” e que
aquí, metida nun clima de terror latente, fai sorrir os nenos
da historia pero espanta o protagonista).
O director-autor escolleu,
con acerto, un camiño diferente
do costumismo español tan de
moda en series de televisión e
cines de estrea, onde non hai
riscos que correr, e onde a única
preocupación é buscar orzamentos financieiros; seguramente este autor vai ser un home a ter en conta.
PROPOSTA: Penso que sería de
xustiza comentar por aí e facer
propaganda de palabra, entre
amigos, para compensar a escasa publicidade desta película.

Eduard Fernández, Javier Gutiérrez e Víctor Clavijo [desde a esquerda] nun intre da rodaxe de Tres días.

J.A. Xesteira

costumo mirar para as
paredes moito máis do
que lle convén a todo plan de
traballo. E como as miñas paredes se atopan nese irreversible proceso de desaparición
ao que de seguro se suman as
de moitos de vostedes, os
meus episodios de ausencia
adoitan petar con eses centos
de libros cos que dalgún xeito
poderiamos chegar a escribir
unha parte importante da nosa biografía. Quitando o inevitable cálculo monetario, resulta que ese demorado proceso acumulativo chega a
ofrecer, pasados os anos, unha paisaxe con camiños tan
variados coma os que achegan autores, épocas, países,
linguas, e mesmo cores e... tamaños. Vaites. A falta dunha
formación humanística como
é debido, podo soster que a
miña cultura é filla dos libros
de peto. Nin enciclopédica
nin googleliana. De peto.
Alianza, Cátedra, Austral, Anagrama... Nun mundo cada vez
máis mercantilizado, a única
maneira de vivir á marxe da
novidade e do best-seller é gozar dunha boa oferta de peto,
en certa maneira a salvación
para un legado que doutra
maneira correría a ominosa
sorte da guillotina e a descatalogación. As coleccións de peto son o verdadeiro antídoto
contra o cemiterio dos libros
esquecidos. No noso sistema
–morta a aventura de Xerais–
carecemos á data de oferta.
Non cren que paga a pena un
novo intento? Se as contas
non saen, sería imposible matinar nunha fórmula conxunta
–recorden o exemplo de
Quinteto– coa que lles dar saída aos nutridos fondos das
nosas editoras? Seguro que
non é máis ca un xogo de palabras, pero atreveríame a dicir
que unha cultura sen libros de
peto corre o risco de ser unha
cultura de petos furados. 

’’

A representación galega só
se pode entender e
xustificar desde
a desmesura e
a falla de
coherencia”
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Se o festival de Cans
se converteu neste tempo
nunha cita ineludíbel para
moitos afeccionados ao cine,
débello en boa medida aos
veciños da parroquia”

’’

A orixinalidade da proposta
comprímese nunha soa
palabra: ‘agroglamour’, é
dicir, reivindicar o propio
facendo burla ademais dos
fastos dos grandes festivais
internacionais”

Galpón da señora Alicia.

Preparando os galpóns
para o Festival de Cans
A Nosa Terra visita Cans, quince días antes de que se
celebre a V edición do Festival de Curtametraxes.
A parroquia porriñesa saltou á fama pola orixinalidade
dunha proposta que muda limusinas por chimpíns e
salas comerciais por alpendres e adegas
M. Barros
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

D

o 21 ao 24 de maio
Cans saca a alfombra vermella para
recibir a quinta
edición dun dos
festivais máis desenfadados do
calendario audiovisual do país,
unha cita xa habitual cos rostros
máis coñecidos da TVG, que ten
deixado de ser neste tempo unha anécdota friki para convertese en todo un referente do Estado no que a películas de curta
duración se refire.
A orixinalidade da proposta
comprímese nunha soa palabra: ‘agroglamour’, é dicir, reivindicar o propio facendo burla ademais dos fastos dos
grandes festivais internacio-

nais. Nesta volta do ‘concepto’, citando a un dos actores
incondicionais de Cans, o festival muda o luxo das salas pola atmosfera enxebre dos al-

pendres e a elegancia das limusina pola funcionalidade
dos chimpíns.
Pero, que hai detrás dos bastidores? Quen leva a cabo a metamorfose? E, o que é máis importante, como se consegue que
unha parroquia de apenas uns
poucos centos de veciños multiplique exponencialmente durante o día grande da festa a súa
poboación e se converta no
centro de todos os obxectivos?

“Isto faise con moita alegría” explica Alicia co mandil posto,
atarefada cos preparativos do
seu alpendre e cos ovos das súas galiñas. Alicia é a propietaria
dunha das salas emblemáticas
do festival, o ‘Jalpón friki’. Con
alfombra azul na porta, a sala
acolle as propostas máis atoladas e irreverentes dos últimos
anos. Polo seu compromiso co
festival e a súa colaboración incondicional, Alicia recibirá este

Sendeirismo pola parroquia
Seguindo o trazado que pasa
por diante de todas as salas
de proxección, o Festival de
Cans estrea este ano unha ruta de sendeirismo. Os camiñantes pasarán por ríos, corredoiras, cruceiros, levadas,
muíños e construcións que
agochan moita máis historia
da que parece. Aínda que se
pode facer en calquera momento, o 24 de maio a partir
das 10 da mañá haberá unha
andaina comentada.

A ruta comeza na igrexa de
Santo Estevo de Cans, construída en 1791, e pasa no seu
tramo inicial polo cruceiro, o
vello lavadoiro (do que só
quedan os piares) e o presa do
Peso, un dos moitos exemplos
que conforman o singular sistema de regadío de Cans.
O trazado continúa polo Penedo do Campo, que na posguerra daba aloxo a mercancía que os estraperlistas traían
de Portugal, pola casa de Ole-

gario, o último cesteiro do lugar ou o cuberto de Antonio,
onde tradicionalmente se fixo
o pote e que agora serve de sala de proxección.
A andaina servirá tamén para
botar un ollo a canastros centenarios como o de Consuelo,
muíños, á Casa dos Curas ou o
monumento erguido en memoria dos falecidos do accidente de autobús no que morreron en 1955 máis de 30 persoas queimadas.G

ano o premio Chimpín de Plata,
xunto con Miguel de Lira.
Ela foi unha das veciñas que o
pasado 10 de maio acudiu ao
torreiro de Cans para axudar
aos membros de Arela, a asociación que botou a andar en 2004
o festival e persiste no intento,
cos preparativos.
“É unha cousa moi boa para
Cans e moi bonita”, comenta
Alicia e que lle está a dar moito
pulo á parroquia. Ademais do alpendre, esta veciña xa xubilada
cede durante uns días a finca na
que se celebra a sección “Conversas na leira”, que este ano será
pisada por Juanma Bajo Ulloa.
Pero a ela prefire aos Tonechos.
“Xa viñeron os anos anteriores”
explica “estiven falando con eles
e prometéronme que me ían traer unha cinta”. Alicia ten un fillo
en Venezuela e gústalle que vexa
o que hai por aquí e o que poñen
na TVG. “Pero non son moi
cumpridores, aínda estou esperando por ela” ri.
Se o festival de Cans se converteu neste tempo nunha cita ineludíbel para moitos afeccionados ao cine, débello en boa medida aos veciños da parroquia.
Dunha maneira ou doutra, todos colaboran para que esta
quinta edición sexa igual de perfecta que as anteriores. Así,
mentres Alicia supervisa a carretilla que traslada os trebellos do
seu galpón para colocar os taboleiros que farán máis tarde >>>

>>>
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>>> de asentos, outros fregan
nos cortellos e fan as pantallas.
PANTALLAS FEITAS A MAN. No almacén que garda os ferranchos
dun ano para outro, un baixo ao
carón do bar Moncho, Silvino
González Bacelo, reloxeiro e albanel xubilado, elabora as oito
pantallas nas que este ano se
proxectarán, ante un aforo que
ascende a máis de 600 espectadores, a selección de curtas.
Mentres mide os listóns de madeira para proceder ao corte, este fillo de reloxeiro fala da súa vida como emigrante en Francia e
da súa participación na cita. A
pesar de que ao principio puidese ficar sorprendido pola proposta extravagante de Alfonso
Pato, o director do festival, asegura colaborar de moi boa gana
nos preparativos e gozar moito
levando á xente dunha sala á outra, cambiando as patacas e o
millo na carga, por unha turba
desaforada. Silvino González é
un dos condutores oficiais da

Adega de Serafín Pedreira. Sobre a parede ennegrecida do fondo irá unha das pantallas.

flota de chimpíns, símbolo do
festival e medio de transporte
por excelencia da parroquia durante un día ao ano. El encárgase
tamén de adornalo.

CON LÁMPADA DE SEU. O primeiro
ano, o alpendre de Alicia non
tiña luz de seu. Entón, foi necesario dotala de enerxía por vías
alternativas para poder visio-

nar películas. “Ao ano a seguir
xa lle dixen a Pato que iso non
podía seguir así de ningunha
maneira”, comenta Alicia.
“Chamei ao electricista, quitei

unha luz dunha habitación e,
dende aquela, o galpón conta
con electricidade”.
Non sabe como se lle ocorreu a
idea do festival a Alfonso Pato
pero a parroquia “débelle moito”. Mentres fala, a súa ollada
está atenta ao ir e vir da carretilla, que non deixa de traer e levar caixas.
Máis arriba, subindo o torreiro,
algúns dos membros de Arela
afánanse en colocar todo o necesario na bodega de Serafín
Pedreira. A pantalla irá colocada sobre unha parede completamente ennegrecida, xusto enriba da leña estivada. Como explica un dos membros de Arela,
téntase alterar o menos posíbel.
A casa de Pedreiro ten sona polas súas matanzas do porco, unha das máis animadas da comarca. Como el mesmo explica, deixa con moito gusto as
chaves da súa bodega para que
nela se pasen curtametraxes,
aínda que este tipo de películas
non lle fagan moita graza.G
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O porno de pé
A industria do porno medra en Galicia,
con produtoras e revistas especializadas

E.R.

A

escena porno máis
impactante do ano
rodouse en Galicia.
Un trío, con dúas rapazas e un mozo, practicaba sexo explícito na praza do Obradoiro, entre o pazo de Raxoi e a
catedral. As imaxes voaron coma un foguete por internet e
abríronse centos de foros para
comentalas. A secuencia semellaba unha montaxe, pero era
unha rodaxe real, gravada ao
abrigo da noite, e que se vai incluír nos “extras” do filme Esto
es Benidorm, a primeira estrea
da produtora Totó Films, unha
empresa de Santiago que vén
de iniciarse no sector.
Acontece que a industria do
porno vén de agromar en Galicia. As cifras están aínda lonxe

de Amsterdam e Barcelona, as
capitais europeas do sector, pero, no último lustro, medran de
tal xeito que xa hai unha produción regular de filmes e unha revista erótica consolidada.
Totó Films, a do sexo no Obradoiro, é a produtora de Totó
García, un mozo de 24 anos,
estudante de terceiro de Administración de Empresas na
USC, que comezou traballando como actor porno para sacar uns cartos mentres facía a
carreira. Agora, deu o paso para facerse empresario.
“Non quero ocultar que este
traballo me divirte”, explica
Totó, “a xente practica sexo
por pracer e eu, ademais, saco
uns cartos: É un negocio”. Cos
coñecementos adquiridos na
facultade, Totó montou primeiro unha páxina web, “pornoaburrirse.com”, na que exhibía as súas propias producións, xunto a actrices do xénero como Ina Cherry ou Lora
Row, as dúas que o acompañaban diante da catedral.
O negocio funciona. Cada día, a
páxina deste empresario galego
do porno conta máis de 60 descargas, que se pagan con mensaxes do teléfono móbil. Ademais, está a piques de estrear a
súa primeira película e pensa
que a próxima sexa integramente en galego: “En Galicia, hai
moita demanda pero pouca

oferta de produción propia, así
que queremos facer a primeira
película X en lingua galega”. O título, Lingua galega, quizais algún día acade a celebridade de
Deep throat, a Gorxa fonda que
exhibía as habilidades lingüísticas de Linda Lovelace e que pasou á historia polo nome que os
xornalistas Bernstein e Woodward deron ao seu confidente
no caso Watergate.
O negocio é, desde logo, rendíbel. A produción porno move
no mundo 60.000 millóns de
dólares ao ano, segundo a revista AVN, a auténtica “biblia”
do sector. No Estado español,
calcúlase que a facturación se
achega aos 470 millóns de euros... E unha parte do pastel
quere quedar en Galicia.
O EXEMPLO CATALÁN. “O exemplo
a seguir é Catalunya, a gran potencia do porno en Europa”,
afirma Fernando Casqueira,
director da revista Galicia Erótica, que se edita en Pontevedra, que vai polo número 104 e
que ten unha tiraxe de 5.000
exemplares ao mes.
“Creamos a revista en 1999, para encher un baleiro histórico”,
afirma Casqueira, “e o éxito é
impresionante: estamos nos
quioscos, vendemos, e mesmo
temos o noso público en Asturias e no Norte de Portugal”.
Cada mes Galicia Erótica saca a
súa moza de portada, ao mellor
estilo do Playboy. A diferenza é
que as “coelliñas” de Casqueira
pousan espidas fronte a hórreos e palleiros, no campus da
Universidade de Vigo, no faro
de cabo Vilán ou na beira do río
Lérez. “Gústame darlle un toque galego aos pousados”, explica o editor, “o noso público
valora a proximidade e está xa
farto de paisaxes tan imposíbeis como a silicona das modelos”. O próximo reto, para o número de verán, levará a rapaza
de Galicia Erótica á Cidade da
Cultura de Santiago, “que por
fin terá unha boa utilidade,
despois de tanto debate”, ironiza Casqueiro, que foi comercial
publicitario en revistas e xornais até que fundou a súa propia publicación, desde logo
pioneira, hai nove anos.
Ao igual que Totó Films, tamén
Galicia Erótica estivo no Salón
Erótico do Atlántico, o SEDA,
que leva dous anos celebrándose en Vilagarcía, con gran éxito
de público. Organizado por un-
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ha axencia de prestixio, a viguesa
Planner e Proceltha, reúne á nacente industria porno galega,
xunto a produtos foráneos e tamén unha chea de curiosos, armados de cámara dixital, dispostos a non perder detalle das
actuacións que se suceden nos
escenarios.
O salón presenta espectáculos
para homes e mulleres, e promete sempre artistas “de talla
internacional”. Pero tamén é
un punto de encontro para os
empresarios do sector, como
Fernando Casqueira, que atopa aquí mozas para a súa revista. “Non é fácil e hai que traer
moitas de fóra, porque en Galicia non hai modelos dabondo”, asegura. O mesmo lamenta Totó García, que se queixa
de que os xornais “obríganme
a poñer os anuncios para buscar actrices porno nas páxinas
de contactos, cando deberían
ser ofertas de emprego... Pero
xa sabemos que os xornais teñen unha dobre moral: Escandalízanse co erótico, mentres
se enriquecen cos anuncios de
prostitución pura e dura”.
Esta “dobre moral” tamén a
ten padecido a produtora porno máis veterana de Galicia,
Papillón Films, radicada na
Coruña. A empresa, que se dedica tamén á distribución de
filmes, tense queixado de que,
na asociación de produtoras
galegas, non é tratada como
igual ante as que fan produtos
máis convencionais, como documentais, comerciais, curtametraxes ou series de ficción.
O caso é que Papillón Films,

’’

Totó Films rodou unha
escena do seu último filme X
na praza do Obradoiro.

’’

Os empresarios pensan
no primeiro filme porno
en lingua galega e a revista
Galicia Erótica leva
ás súas modelos espidas
a hórreos e palleiros.

’’

Ninguén pensaría que
Papillón Filmes,
radicada no polígono
industrial de Cambre,
está no posto 14 de todo
o Estado en comercialización
de títulos, con 138 películas
no último ano.

malia o desprezo das outras, é
un xigante. Un dos seus últimos lanzamentos, Crime sexual, foi saudado pola crítica
especializada como un grande
éxito. E ninguén pensaría que
esta empresa, radicada no polígono industrial de Cambre, está no posto 14 de todo o Estado
en comercialización de títulos,
con 138 filmes distintos no último ano. Moi por debaixo desta
produtora galega quedan grandes multinacionais como Sony
Entertainment ou a mítica Paramount Pictures, que distribúen menos filmes que ela.
O sector medra en Galicia, pero segue a espertar receos. “A
xente nova non ten complexos
e ve normal que se fagan revistas e filmes aquí”, di Fernando
Casqueira, “os reparos seguen
a chegar da xente maior”.
Totó García, pola súa banda,
salienta que, se non se fai aquí,
“vaise facer noutra parte, porque mercado temos”. Sempre
haberá público para o porno en
Galicia. E, mentres está a rematar a montaxe de Esto es Benidorm, di que os seus amigos e
familiares aceptan o seu traballo e mesmo apóiano: “Mentres
non deixe os estudos, todo vai
ben, e a xente anímame; teño
un bo traballo, escollín ser actor
porno, e produtor, e penso que
non hai razóns para criticalo”.
Malia tanta normalidade, a explosión do porno galego segue
a resultar chocante. Pero é un
feito. Á espera de Lingua galega
e da portada da revista erótica
na Cidade da Cultura, o porno
galego púxose en pé.G
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O comisario político do BON; capitán da II Compañía; Tenente da II Compañía [arriba, desde a dereita]. Aurelio Abelleira [abaixo, de dereita a esquerda, de pé], José Otero Peleteiro; Rogelio Arca Rivas;
miliciano de Cantoña; miliciano de Soutelo de Montes e miliciano descoñecido [diante].

Roxelio Arca,
canteiro e retratista de guerra
Vén de publicarse Álbum
de guerra. Canteiros da
Terra de Montes no
Exército Popular da
República (Difusora de
Letras, Artes e Ideas), que
saca á luz preto de 30
fotografías tiradas polo
canteiro Roxelio Arca no
Madrid de 1937 aos
compañeiros cos que
compartía metralladora

M. Barros

R

oxelio Arca, canteiro de 94 anos e
comprometido
militante da CNT
dende novo, asina
á crónica visual que vén de sacar a luz a editora Difusora de
Letras, Artes e Ideas, baixo o título Álbum de guerra. Canteiros da Terra de Montes no
Exército Popular da República.
Nela, e a través de preto de 30

fotografías recuperadas do seu
arquivo persoal, documenta a
vida na fronte de Madrid de
1937 e o tempo de relanzo dos
compañeiros cos que compartía metralladora, esa “máquina
de los gallegos” que deron en
chamar pola procedencia da
maioría dos que prestaban servizo.
Armado coas súas cuartillas e a
súa kodak de acordeón que aínda conserva, este canteiro da Terra de Montes foi facendo case

sen darse conta, un voluminoso
diario de campaña, unha crónica que se inicia coa súa incorporación ás primeiras columnas
das Milicias Confederais nos últimos días de xullo do 1936 até o
retorno ao seu domicilio baixo a
represión e marxinación impostas polos vencedores.
O volume que agora se publica
recolle parcialmente todo ese
testemuño e fíxao para a memoria colectiva arroupado por
un estudo máis amplo realiza-

do por Dionisio Pereira sobre a
participación dos milicianos da
Terra de Montes no Exército
Popular. Sae á luz ademais por
iniciativa da asociación ecoloxista e cultural Verbo Xido, que
tivo acceso a través do historiador e investigador Dionisio Pereira, a aqueles vellos negativos
que Roxelio puido salvar da
guerra, setenta anos despois,
moitos deles deteriorados polos
fungos e a humidade, pero conservados suficientemente >>>
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>>> para dar conta do compromiso daqueles traballadores
da Terra de Montes.

CRÓNICA NO MACUTO.A Roxelio Arca,
veciño da parroquia de San
Martiño de Figueroa, en Cerdedo, a guerra sorprendeuno en
Madrid na procura de traballo
como canteiro. Moitos compañeiros da súa comarca desprazábanse durante nove meses ao
ano fóra para realizar obras civís
nas grandes cidades como Madrid, pero tamén en Asturias,
Euskadi ou para a construción
das presas dos Pirineos.
Ao tempo que se alista como voluntario nas Milicias Confederais e loita do bando da república na 139 brigada mixta, Roxelio
Arca foi escribindo a crónica do
que lle foi acontecendo día a día
a el e aos seus compañeiros durante os tres anos que estivo na
guerra. Gardaba as cuartillas e
as fotos no seu macuto e, nos días de permiso, baixábaas á pensión que daba aloxo a boa parte
dos canteiros da comarca pontevedresa, rexentada tamén por
unha cerdedense.
Arrombadas nun caixón e custodiadas pola patrona de confianza, foi compoñéndose un
testemuño voluminoso, duro
por veces, que narraba dende
episodios como a subida a Somosierra para deter o xeneral
Mola no seu intento de facerse
co control das presas e deixar a
Madrid sen auga nin electricidade até a súa retención no campo
de concentración improvisado
na praza de touros de Teruel. A
dona da pensión encargouse de
gardar esas cuartillas e fotografías até que en 1941, Rogelio Arca
regresou para recuperalos. Xa
en Galiza, na súa casa, as fotos e
a crónica permaneceron 70
anos gardados nunha gabeta
até que puido ter acceso a eles
Dionisio Pereira.
O carrete que se salvou e que
agora se reproduce, foi tirado
nas tapias do Pardo e no Chalé
das Flores en abril de 1937. “Pareceunos un documento impresionante”, explica Dionisio
Pereira. “son fotos que documentan quen é cada quen, pero
foi necesario darlle dous lavados de cara polo estado de deterioro no que se topaban”.
TEMPOREIROS EN ESPAÑA.O caso de
Roxelio Arca inscríbese dentro
dunha ampla crónica de rostros
anónimos que se viron obriga-

dos a abandonar durante varios
meses o ano o seu lugar de orixe
parra desenvolver os seus oficios
noutros punto do Estado, xa fose
como mariñeiros en Xixón, canteiros en Madrid, seitureiros en
Castela ou afiadores en Estremadura. “Era xente que respirou
nas grandes cidades a loita polos
dereitos e polas reformas laborais e sociais, e que cando regresaban as súas aldeas facíano coa
lección aprendida. Desa aprendizaxe Roxelio Arca é un testemuño que esmorece” comenta
Dionisio Pereira.
O seu estudo, que como o propio historiador explica “non ten
máis pretensión que acompañar as crónicas de Roxelio e de
ofrecer un contexto máis colectivo a unha vivencia persoal sen
que o canteiro perda o seu merecido protagonismo”, dá luz sobre a presenza dos galegos que
loitaron no bando republicano.
O historiador afonda nas súas
reflexións nos motivos que explican por que vilas pequenas,
pouco conflitivas, contan con cifras altas de mortos, presos e represaliados durante a guerra civil, datos que fan pensar nunha
represión desmedida. Ao seu
ver, cómpre buscar a explicación precisamente nesta temporalidade que obrigaba os veciños
en idade laboral a vivir fóra dos
seus fogares boa parte do ano.
“Moitos destes traballadores
quedaron en zonas fieis a República e loitaron por ela. En Terra
de Montes están contabilizados
24 mortos e máis de 140 persoas
represaliadas”.
AS VÍTIMAS, OS NOMES, AS VOCES E OS LUGARES.As fotos e o diario realizados por Rogelio Arca incorporáronse ademais ao proxecto As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, un proxecto conxunto no
que participan as tres universidades galegas e a consellaría de
Cultura da Xunta de Galicia a
través da Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural.
Dirixido polo catedrático Lourenzo Fernández Prieto, o proxecto aborda un amplo traballo
de investigación ao redor da memoria, a historia da guerra civil e
á represión en Galiza, que pretende dar lugar a un extenso fondo público para a documentación e análise daqueles anos.G

Escadra da Sección de Metralladoras, chamada a máquina de los gallegos, nas tapias do Monte de El Pardo. Aínda que é difícil distinguilos, no grupo están Manuel e José Diz Bugallo, de Figueroa; Rogelio Arca; o aragonés Ramón Suárez Pérez El Maño; e dous
milicianos descoñecidos.

Miliciano natural de Presqueiras (Forcarei) no chalé Las Flores.

Manuel Tato, de Loureiro (Cerdedo) no chalé Las Flores.

O camareiro herculino Pedro Fernández [á dereita] , que morreu o 24 de xullo de 1937 nos brazos de Rogelio Arca.

José Mª Vilas O Pesco e Manuel Diz Bugallo, de Figueroa; Rogelio Arca; Aroca, madrileño e artista teatral [desde a dereita].
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atención”, explica Lola, toda unha experta na confección de broches cos que da “outra vida” ás
solapas das chaquetas.

PACO VILABARROS

TENDENCIAS.

Broches
a medida
Facer broches ao gusto de cada
quen é unha moda en alza. Cada vez son máis as persoas que
mercan abelorios e materiais diversos para facer os seus propios
complementos e dar un toque
especial á súa indumentaria.
“Gústame facer as miñas propias xoias de bixutería e complementos”, explica Carme, unha afeccionada enganchada
aos abelorios. “Empecei por curiosidade, xuntando distintas

pezas, como si foxe un quebracabezas, improvisando, e agora
fago cousas moito máis elaboradas, tendo en conta as prendas e cores cos que vou combinar os colares e broches”.
Natalia, outra das asiduas nas
tendas destas pequenas pezas
brillantes e cheas de fantasía,
explica que fronte a outro tipo
de labores tradicionais como a
calceta e o bordado cos que non
se identifica, facer adornos gústalle e parécelle máis creativo.
“Cos complementos fas cousas
máis persoais, das renda á imaxinación e sénteste realizada.
Cando alguén che pregunta polos broches, pendentes ou colares que loces e lles dis que os fixeches ti mesma a xente sor-

préndese e, ao mesmo tempo,
sénteste orgullosa”, confesa esta moza que pasou de regalar as
súas creacións a facer pezas por
encargo dada a súa habilidade.
Outra vantaxe desta arte manual é que permite a renovación e reciclaxe. “Podemos facer e desfacer colares segundo
as tendencias ou as necesidades que teñamos”, explica Carme, que asegura que confeccionar bixutería e abelorios non é
caro e si entretido.
Os broches con teas de feltro e
outros tecidos, mesturadas e
combinadas con outros materiais e fíos son outras das tendencias de moda entre as afeccionadas a esta arte. “É máis doado do
que parece e sempre chaman a

CURSOS. Malia que a maioría das
persoas que se adican a confeccionar abelorios son autodidactas, nos negocios especializados
organizan cursos básicos e de
especialización. As firmas Abalorios & Cuentas (Dr. Cadaval,
39-Vigo) e Lakú (R/ Peregrina,
18- Pontevedra e Ronda de Don
Bosco, 56-Vigo) facilitan o material, amosan o funcionamento e aplicacións das ferramentas, e técnicas como a unión de
arandelas, poñer peches, etc. Os
de cristal de Swaroski, nus celtas
ou chineses ou enfilado teñen
moita demanda.
Impártense nunha mañá ou tarde, e os prezos están entre os 15
e os 35 euros, dependendo da
técnica e material empregado. G
E. Estévez

A VIÑOTECA.

Davide
tradición 2005
Albariño
Albariño que mostra no nariz a
evolución natural dos aromas,

no seu día xuvenís e frescos,
cara á complexidade e unha
profundidade que significa outra dimensión desta nosa caste: outras harmonias-acordos,
outros momentos, outras evocacións.... Neste Davide con
marmelo, orellóns, cremosidade láctica, confitados, minerais
e certas notas que nos fan recordar un Riesling. Despois
desta andanada de profundidade o seu paso de boca é máis
relaxado, amábel e suave, sutil
pero longo
A imaxe das marcas desta adega situada en Baión, Vilanova
de Arousa, cambiou cara a unha presentación máis vangardista grazas a un deseño de botella esvelto cun corpo cilíndrico que remata nuns ombreiros
rectos e circulares.
Como xa comentara noutro
artigo, denantes de mirar, ulir e
degustar un viño hai unha serie de estímulos contidos na
presentación do viño como
son as etiquetas cos seus diferentes deseños, cores e informacions que leva, o material
da capsula e da rolla, as diferentes calidades da cortiza, as
técnicas ou sintéticas, as de
rosca, etc, e a forma da botella
que van a influír ante calquera
tipo de dúbida no momento
de mercar o viño, acentuada
pola proliferación de marcas
nos andeis, influencia que se
prolonga máis logo no momento da degustación na actitude que adoptamos, máis ou
menos positiva ou incluso negativa, antes de ter calquera tipo de contacto visual, olfactivo
ou gustativo co viño na copa.G
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María Bargiela
2006
Adega de Bernardo Míguez
Condado
Todo isto vénme ao pelo porque
tiven o pracer de tomar o ‘María
Bargiela’ do 2006, un ‘condado’
que elabora Bernardo Míguez
na súa pequena adega. A adega
está situada nos baixos da acabada de restaurar casa de turismo rural que ten na parroquia
do Porto, en Salvaterra do Miño,
á beira de Pazo San Mauro e perto de Fillaboa, cunha produción
de 5.000 botellas que el mesmo
distribúe. O Porto é unha pequena subzona –pedazo de chan
dentro da comarca do Condado
a xeito de pequena península

abaneada polo Miño– cunha situación excepcional para as castes brancas tradicionais. Por
máis que lle insistiramos en máis
dunha ocasión sobre a presentación do seu viño, botella e etiqueta, e do seu desacordo co viño que contén e coa actual situación de competencia na que incluso hai locais de restauración
ou viñotecas que non colocan
un viño con esta imaxe nas súas
mesas ou andeis, non dimos
conseguido cambio ningún,
mantendo unha imaxe claramente mellorábel.
Degustara outras anadas do seu
Maria Bargiela pero como esta
do 2006 ningunha.
Amplo, saboroso e equilibrado,
cunha fina acidez e un amargor
final que deixan unha sensación
fresca e graxa que impregna a
boca. Os aromas transitan nos
momentos iniciais entre a froita
branca madura, o marmelo e o
mel, para rematar ao final con
sensacions frescas e limpas de
manancial e flores secas.G
Antonio Portela
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RUTA.

Polos Penedos
da Picaraña
Os afeccionados ao sendeirismo
teñen unha nova ruta en Ponteareas. Trátase do Roteiro dos Penedos da Picaraña, que arrastrará ao camiñante por un un dos
espazos naturais máis emblemáticos do concello até mergullalo na frondosidade do monte
da Picaraña e nas formas caprichosas que o tempo lle imprimiu ás rochas que alí abundan.
De terse tratado dun monte bretón ou irlandés, a Picaraña podería ter sido escenario da loita mitolóxica entre dous xigantes que,
na súa refrega e por non ter nada
mellor á man, emprendérona a
pedradas. Pero aquí, o maxín
popular, non procurou unha
grande pelexa como explicación
á accidentada orografía do monte, senón que preferiu crear unha lenda para cada unha das pe-

dras que se reparten de forma
espectacular por todo o monte.
A ruta, que foi inaugurada oficialmente o pasado domingo 11 de
maio, atende especialmente a toda esa tradición oral, que recolle
en paneis informativos que complementan o roteiro. Así, o sendeirista bate primeiro con rochas
como a coñecida como Pena do
Equilibrio, para saber máis tarde
que alí ían os seminaristas para
probar as súas forzas e a súa fe.
O roteiro, que nace por iniciativa
da comunidade de Montes de
Arcos coa colaboración da Consellaría de Medio Rural, ten unha
lonxitude de oito quilómetros e
unha dificultade baixa. Coa súa

posta en marcha materialízanse
preto de dous anos de traballo de
roza e de limpeza de 60 hectáreas e as posteriores tarefas de trazado e de sinalización.
O comezo do paseo está situado
no Cruceiro do barrio da Serra,
na parroquia de Arcos, preto da
Ermida das Angustias, construída antes do 1684. A ruta atravesa
máis de 20 penedos, entre eles o
de Pedro Madruga, o da Cruz, o
da Adega, o do Moucho, de Isidro
e as Laxes de Dalconte, así como
o Coto do Castro, un outeiro no
que se atopan restos castrexos
nos que se identificaron un parapeto e unha posíbel muralla.G
M.B.
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1.310 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O día das letras galegas acolle
unha multitude de celebracións no
país, entre elas os Correlingua, dos
que algúns ainda se celebran nesta
semana.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Ó son das cousas.Sara
e Berta, escoitadoras e recolectoras
de sons, andan de aquí para alá e
xogan con canto son atopan ou recordan. Un espectáculo de clown,
para público de 3 a 5 anos. Polo
grupo Sapristi. Este domingo 18, na
Casa da Cultura do Milladoiro.

Blázquez na web 17demaio.org

Día das
Letras 2008
A celebración do Día das Letras
deste 17 de maio ten manifestación nas actividades desenvolvidas en case todos os concellos e
vilas do país. Algunhas xa clásicas,
unhas auspiciadas polas instancias oficiais, e outras por asociacións culturais, centros de ensino
ou diversos colectivos.
Dentro desas iniciativas, a Consellería de Cultura artellou este ano
diversas fórmulas. Entre elas:
Palabra na Solaina, un programa que tenta achegar a literatura galega aos visitantes que se
aloxan en casas rurais e hoteis de
Galiza. Nesta ocasión, e en homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez, distribuíronse libros da súa
autoría e sobre a súa figura en 24
establecementos turísticos do
Baixo Miño, de onde el é natural.
Exposición A palabra e os días:
Organizada por Editorial Galaxia
e a Fundación Penzol. Unha mostra que aproxima ao público á figura de X. M. Álvarez Blázquez a
través dos obxectos persoais e as
pezas dos fondos da súa familia.
Adéntrase nas súas múltiples facetas vitais e creativas: poeta, investigador, cronista, arqueólogo,
editor. Aberta en Vigo.
Semana do Libro e a Lectura:
Despóis de percorrer varias localidadeschega a Tui, cidade natal
de Álvarez Blázquez, este domingo 18. Durante unha semana
haberá actividades relacionadas
co libro e a lectura, dirixidas ao
alumnado, os profesores, os pais
e nais e o público xeral.

O BARCO
¬ MÚSICA. Zénzar. O grupo de
Cerceda nace en 1987, e leva todo
este tempo con escasos cambios
de formación, facendo rock en galego, cun estilo enérxico e contundente, sobre todo en directo e
cunhas letras sempre coidadas.
Actúan este venres 16, ás 00:00, na
Sala Baranda.
BETANZOS
¬TEATRO. Pan. Catro propostas
arredor da malla. Espectáculo
que inclúe poesía, danzae música
con Mini e Mero, e xira arredor do
papel na cultura galega dalguns
elementos centrais coma o pan.
Polo grupo Volta e Dálle Teatro. O
domingo 18, ás 20:30, naAula Municipal de Cultura.
BUEU
¬MÚSICA. Colectivooruga.nace
en Ponteareas grazas á unión de
dous músicos, Álex Mera e Iago
Martínez, que deciden fusionar as
súas creacións para englobalas nun
proxecto común.O venres 16, ás
22:30, no Café Aturuxo.
BURELA
¬TEATRO. Robin Hood. Ambicioso spectáculo musical de producción galega, presentado polo
grupo Producións Acontrabutaca. O sábado 17, ás 18:00, na
Casa da Cultura.
CAMBRE
¬ACTOS. Día das letras. O venres
16, ás 21:00, o Grupo Nova Poesía
ofrecerá un recital poético musical,
no Centro Sociocultural do Graxal; e
o sábado 17, a Fundación Wesceslao Fernández Flórez acollerá un
amplo programa de actos. O actos
continuarán durante todo o mes
CANGAS DO MORRAZO
¬EXPO. Ángeles Arce.Exposición
de obra desta ceramista-artesana.
Até o 16 de maio, na Sala a Carón do
Mar.
¬TEATRO. Historia do soldado.
Obra musical de Igor Stravinsky,
con texto de Charles-Ferdinand Ramuz. A acción desenvólvese na
pista dun circo, onde o elemento
principal, o quiosco da música, semellando un tambor, é a motivación do percorrido que o soldado

¬ CINE
Alexander Sokurov
O CGAC acolle o seminario Sokurov: A voz solitaria do homeaté o
28 de maio.
O cineasta Alexander Sokurov
aparece cada vez con máis forza
como unha figura esencial para
entender as mutacións que se están producindo no eido da linguaxe cinematográfica. Coa participación de especialistas que proveñen de diferentes disciplinas,
como a estética, a historia do cinema ou a filoloxía, o seminario de
conferencias,coordinado por José
Antonio Cascudo, tenta reflexionar sobre a relevancia deste creador dentro dos cambios que atinxen á imaxe na sociedade contemporánea, así como a súa
relación coa cinematografía rusa
(tanto documental como de ficción) e coa tradición estética rusa
en todas as súas manifestacións:
da pintura á literatura, pasando
pola música.
O seminario acompáñase dun ciclo de cinema que tenta abranguer as diferentes facetas da poliédrica obra deste cineasta. Sokurov
ha facer para tentar chegar á súa
casa cando volve da guerra. Polo
grupo Bengala Producións.O domingo 18, ás 19:00, no Auditorio
Municipal.
O CARBALLIÑO
¬TEATRO. Lazarillo. Versión da
obra clásica polo grupo Caramuxo
Teatro S. C. O venres 16, no Auditorio Municipal.
CARBALLO
¬TEATRO. Ilusión. Espectáculo de
maxia, polo ilusionista Pedro Volta.
O domingo 18, ás 18:00, noPazo da
Cultura.
CERCEDA
¬MÚSICA. Treixadura + Orfeón
Treixadura. O exitoso grupo de
música tradicional presenta temas
do seu último disco “Unha semaniña enteira”, xunto con adiantos do
próximo. O venres 16, ás 21:00, no
Auditorio Municipal.
CERVO
¬MÚSICA. Coanhadeira. Este
grupo de música tradicional galega, chegado de terras ourensáns,
actúa este venres 16, ás 23:30, no
Pub o Muíño.
CHANTADA

Alexandra (2007), filme de Sokurov sobre Chechenia

comeza a facer filmes ao final da
época soviética, réxime co cal terá
unas relacións sempre difíciles.
Acusado de formalismo polas autoridades, os seus filmes terán problemas para poder ser exhibidos,
até a chegada de Gorbachov. Herdeiro de cineastas como Dovjenko, Mijail Room ou Andrey Tarkovsky, donos dunha ollada persoal e excéntrica dentro da
cinematografía soviética, o cinema de Sokurov explora os límites da expresión fílmica.
¬MÚSICA. Pacífico. Este grupo vigués practica un pop-rock con toques de emo-pop e letras en castelán que intentan calar no máis profundo dos sentimentos. Estarán este
sábado 17, ás 23:59, no Sala Mogay.

A obra de Sokurov rexeita a súa
reclusión nun único xénero,
mesturando documental e ficción, ficción histórica e drama intimista, subvertendo as categorías habituais á procura dunha
nova forma de mirar na que a lóxica poética domina sobre as relacións narrativas.
O acceso ás proxeccións é libre,
desenvolvéndose no Centro Galego de Arte Contemporáneo, até
o 28 deste mes.

Héctor J. Diéguez, 2006-2007) 61´.
Vídeo. Presentación das catro curtas
que compoñen o traballo coa asistencia dos seus autores. Entrada
gratuíta.
Luns 19
Novo Documental Austríaco
20.30 h. Película dunha familia no
exílio. Arash T. Riahi, 2006. 94´. Vídeo.
Subtítulos en galego.
Martes 20
Contos de Marineda. A Coruña e
o cine
20.30 h. Cuba Libre (José Luis Ducid,
1996). Recuerdos de un amante neurótico, (José Martín Carmona,1996).
La vida es un dolor, (Luis Liste, 1996).

A CORUÑA
¬CINE. Curtavisión. Todos os xoves até o mes de xullo, o Centro On
Caixa Galicia acolle o ciclo ‘Curtavisión’ a través do que se proxectará
unha escolma das mellores producións deste xénero. Organizado pola
Asociación Durmevela.
¬CINE. Unha xornada particular. Lembrado filme de Etore Scola
que xunta nun inesquecible tour de
force a Sofía Loren e Marcelo Mastroianni. O luns19, ás 18:00, e ás
20:30, en versión orixinal subtitulada,
na Sede Fundación Caixa Galicia
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 15
Edward Yang
20.30 h. The terrorizer (1986). 109´.
Subtítulos en galego.
Venres 16
Extraterritorial
20.30 h. Videographos. José María Zabala, 1985. 60´. Vídeo. Presentación a
cargo do seu autor. Entrada gratuíta.
After Hours
23.00 h. Historias dunha torre.
(San&San, Germán Tejada, Javier Cea, Historia do soldado
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Alejandro Fernández, un “puro
macho” da canción mexicana, que
estará na Coruña en concerto este
venres.

¬ MÚSICAS

Michael Nyman
Michael Nyman (1944 ), o
pianista, musicólogo e compositor minimalista coñecido
sobre todo polas obras escritas durante a súa longa colaboración co cineasta británico Peter Greenaway, visita
o noso país, como xa o fixera
no ano 2004.
O artista inglés destaca por un
estilo propio que brilla polas
súas melodías, cargadas de ritmos flexibles e enérxicos. The
Campiello Band, que máis
adiante se chamaría Michael
Nyman Band, foi a banda coa
que comezou a experimentar
novos sons coa inclusión do
seu piano, que se unía a rabeis,
sacabuches e dulzainas xunto a
banjo, bombo e saxofón. Unha
peculiar mestura que o levou
crear numerosas pezas de representación propia, para outras formacións, para obras de
teatro, óperas ou bandas sonoras ao longo da súa carreira,
que soubo encamiñar cara a un
extenso abano de públicos.
Nyman, que estudou co académico Thurston Dart, experto
en música barroca no King's
College de Londres, inspirouse
frecuentemente na Música antiga nas súas composicións
para as longametraxes de Greenaway: Henry Purcell noContrato do debuxante e O Cociñeiro, o Ladrón, a súa Esposa e o
seu Amante, ou O piano; Heinrigh Ignaz Franz von Biber en
Zoo (A Zed & Two Noughts),
Mozart en Conspiración de mulleres (Drowning by Numbers) e

John Dowland en Prospero's
Books.
A súa popularidade disparouse logo de compor a banda
sonora da galardoada película
de Jane Campion O piano
(1993). A película non foi nomeada pola Academia a pesar
de habelo sido pola Academia
Británica e para o Globo de
Ouro. compuxo bandas sonoras para moitos outros filmes, a
gran maioría deles obras de
autores independentes europeos. As súas poucas incursións na composición de bandas sonoras para Hollywood
foron Gattaca, Ravenous (con
Damon Albarn) e The End of
the Affair.
Outros dos seus traballos son a
obra multimedia The Commissar Vanishes, estreada en Londres en 1999, e a ópera Facing
Goya estreada en Santiago de
Compostela.
Traballos máis recentes foron a
música para a obra teatral Power de Nick Dear, estreada no
National Theatre de Londres, e
unha selección das súas obras
para cine interpretada pola
BBC Concert Orchestra no Royal Festival Hall.
As súas últimas estreas inclúen
Beckham Crosses, un encargo
do programa “Between the
Ears” da BBC Radio3, e Acts of
Beauty, con dirección de Carlo
Boccadoro e a cantante Cristina
Zavalloni para o Festival Literario
de Mantua.
Michael Nyman e a súa banda
actúan en Santiago, este venres 16, no Multiusos do Sar.

Mátame unos cuantos, (Alber Ponte,
1996) 61´. Entrada gratuíta.
Mércores 21
Edward Yang
20.30 h. Taipei Story(1985), 110´.
Subtítulos en galego.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Exposición 75º aniversario. II República Española. Unha exposición itinerante do Ateneo Republicano de
Galicia que se poderá visitar na
Casa Museo Casares Quiroga. A
mostra está formada por un conxunto de 23 paneis con contidos
documentais e pedagóxicos.
¬ EXPO . Che! Revolución e
mercado.Exposición comisariada 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 colección MUSAC. Exposición de
fotografías do Museo de Arte Contemporánea de Castela e León. Até
o mes de xuño noMACUF, Museo de
Arte contemporánea Unión Fenosa,
Avenida de Arteixo, 171.
¬EXPO. Dolores Gálvez. Esta galega licenciada en Belas Artes,
cunha importante traxectoria nacional, presenta a súa máis recente
obra pictórica na mostra “O plegamento ou a revelación da luz”, até o
16 de maio en Atlántica Centro de
Arte (C/ Federico Tapia nº15).
¬EXPO.Wildlife Photographer of the Year 2008. Fotográfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso inter-

nacional, até o 30 de xuño. No
Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do irracional. A través dunha selección de
medio cento de obras que conforman
un percorrido baseado nas múltiples
facetas estilísticas e temáticas de Laxeiro, a exposición 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.
¬MÚSICA. Milladoiro + Cuarteto
Caramuxo . Milladoiro e o Cuarteto Caramuxo, grupo gañador do
concurso Festival Folk Cancioneiros
da Fundación Barrié, compartirán escenario no día das Letras Galegas. A
entrada é de balde previa retirada de
invitaciónes na Fundación. O sábado
17, ás 20:30, no Palexco.

CULLEREDO
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres
que se reunen para calcetar. O venres 16, ás 20:30, no Edificio de Servizos Múltiples.

Milladoiro

¬ EN ESCENA
O Ridículo Desamor
dun Home máis
ou Menos Normal
40 Pasos
Autor: José L. Prieto
Dirección: José L. Prieto
Escenografía: 40 Pasos
Son: 40 Pasos
Iluminación: David Deive
Vestiario: Iolanda Muiños
Elenco :
Pablo Sánchez
Carlos Mosquera "Mos"
Cristina Montero
Documento teatral sobre o desamor humano, sexo masculino. Segundo investigacións realizadas
por 40 pasos, logo dunha ruptura
amorosa, a muller vólvese máis
atractiva que nunca e o home
máis patético que sempre. Este
documento retrata o comporta-

¬MÚSICA. Alejandro Fernández. O actual rei da canción mexicana tradicional presenta o seu
último traballo, na súa xira
“Viento a favor”. As entradas custan de 40 a 30 euros. O venres 16,
ás 22:30, no Coliseum.
¬TEATRO. O ridículo desamor
dun home máis ou menos
normal. Obra sobre a ruptura
amorosa e a súa incidencia sobre o
elemento masculino, polo grupo
40 pasos. O venres 16 e sábado 17,
ás 20:30, no Forum Metropolitano.
¬TEATRO. Gatas. Versión española da obra arxentina “Porteñas”. Dirixida por Manuel González Gil, seis mulleres atravesan os
acontecementos históricos máis
relevantes do século XX. O luns
19 e martes 20, ás20:30, no Teatro
Rosalía de Castro.

FERROL
¬CINE. Good morning, Babylonia. Filme dos irmáns Taviani,
sobre a epopeia do cine mudo de
Hollywood, unha obra máis resultona que clásica. O luns19, ás
18:00, e ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación
Caixa Galicia
¬EXPO. Carme Chacón.Exposición de pintura desta artista cruñesa, aberta até o 31 de maio na
Galería Sargadelos.
Iluminación: Diego García
Vestiario: Nunca +1
Elenco:
Mighello Blanco

Novecento

mento do macho humano logo
da súbita desaparición da femia.
Novecento
Nunca +1
Autor: Alessandro Baricco
Dirección: Antón Ferrari
Adaptación: Mighello Blanco
Escenografía: Agustín Calvar
Son: Mighello Blanco

Ano 1900. A bordo do trasatlántico "Virginian", que fai a ruta entre
Europa e América, aparece sobre o
piano de cola do salón de baile de
primeira clase, unha caixa de cartón cun neno de poucos días no
seu interior. Quen o atopa é Danny
Boodman, un dos maquinistas do
barco, quen o bautiza como Novecento. Ano 1927. Tim Tooney, un
rapaz de 17 anos embarca no Virginian, para tocar a trompeta na
Atlantic Jazz Band. Alí coñecerá a
un pianista capaz de crear as notas
máis increíbles e as melodías máis
asombrosas no mesmo momento
no que as executa ao piano. Unha
música inexplicable e unha historia sorprendente, deitada da exitosa novela de Alessandro Baricco.
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Celso Varela, expón retratos, bodegóns e paisaxes no Centro Cultural da Deputación, en Ourense.

¬ MÚSICA . María do Ceo . A
cantante portuguesa presenta o
seu sétimo traballo “Tan lonxe,
Tão longe”. Un repertorio de
cancións que mesturan ritmos e
instrumentación galegos e portugueses, nunha viaxe que percorre de norte a sur a marxe
atlántica da península, desde
Camariñas até Lisboa. O xoves
15, na Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Dephormish. Un
grupo de amigos do barrio ferrolán
de Caranza que comparten os gustos musicais principalmente o metal
nas súas diferentes versións: Thrash
Black, Hardcore, Death. A entrada
custa 3 euros. O venres 16, ás 22:30.
NaSala Run Run.
¬MÚSICA. Lascivos + Minapolaris Band. A banda de Montealto, Lascivos, impulsase no afterpunk para unha loita no escenario
contra o conformismo e a pasividade. Os Minapolaris Band sonunha banda da Coruña con influencias de garaxe, hard rock, Aussie Rock e 90´s Rock&Roll Revival. A
entrada custa 4 euros. O sábado 17,
ás 22:00. NaSala Run Run.
¬TEATRO. Kamikaze. Obra teatral e musical do grupo Pistacatro
Productora de Soños. O venres
16, ás 20:30, no Centro Cultural Torrente Ballester.
¬TEATRO. Comida chinesa. Un
violador e asasino en serie e a nai
dunha das súas vítimas xuntos nun
apartamento. Ela foi a súa psiquiatra
na prisión. El é o seu paciente favorito. Pola compañía Teatro do Adro.
O sábado 17, ás 20:30, no Teatro Jofre.
LALIN
¬TEATRO. Margar no pazo do
tempo. Unha obra do grupo Sarabela Teatro. O venres 16, ás 21:30,
no Novo Salón Teatro.

LARACHA
¬MÚSICA. Kogito. Un consolidado
grupo de dez compoñentes , con
gañas de amosar un variado e divertido directo cheo de ska, punk-rock,
reggae e mestizaxe, letras desenfadadas..., este venres 16, ás 00:00, no
Pub D´antón Rock Café.
LUGO
¬CINE. Bellisima. o terceiro filme
de Visconti, logo de Ossesione e A
terra trema. Fábula melodramática
na que podemos gozar dunha inmensa interpretación de Anna
Magnani como mamma sacrificada e obsesionada polo futuro da
súa filla como actriz.. O martes 20, ás
20:00, en versión dobrada, 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 portas do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protagonistas,
sexan consagrados ou recén chegados. NoMuseo provincial.
¬EXPO. O zapato, unha pegada
na historia.Exposición até o 5 de
xuño, noMuseo provincial.
¬EXPO. O abano español. A Colección do Marqués de Colomina. Unha mostra que trae as
obras mestras da colección privada
do Marqués de Colomina, o maior
fabricante de abanos valenciano.
Unha escolma destes obxectos que
estará até o 22 de xuño, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO.Pinceladas Galegas.
Ampla escolma de obras de autores/as galegos da colección Caixanova. Até o 23 de maio, no Círculo
das Artes.

NARON
¬TEATRO. Humor Neghro. Espectáculo de humor e boa música
por Carlos Blanco e Manecas costa
(Abada teatro) . O sábado 17, ás
20:00, no Auditorio Municipal .
NIGRÁN
¬MÚSICA. Los High Sierras.
Rock and roll vigués con influencias do country, blues, soul, garaxe,
surf e punk rock, con especial coidado das harmonías vocais e a interpretación instrumental.A entrada custa 3 euros. Este venres 16,
ás 23:00, no Clandestino.
Carmen Dor actúa en Lugo.

¬MÚSICA. Mr. Dixie Jazz Band.
Banda galega de jazz, estilo Dixieland. A entrada custa 5 euros. O venres 16, ás 23:30, na Sala Babel.
¬MÚSICA.Carmen Dor. Actuación desta cantante padronesa, dun
estilo pouco apegado ás modas,
que abrangue desde a bossa nova
ao tango ou as composicións propias. O sábado 17, ás 00:00, no Club
Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Niño y pistola. ADespois de espertar o interese de todo
o público co seu primeiro disco
agora Niño y pistola presentan o
novo traballo "Culebra". A entrada
custa 5 euros. O xoves 15, ás 23:00,
no Club Babel.
MARIN
¬ACTIVIDADES.I Festa da Lingua .
Organizada pola Asociación Almuíña, comprende unha charla o xoves 15, e unha festa con xantar, bookcrossing, e actuacións musicais, o sábado 17, a partires das 14:00, na
Alameda e Praza da Veiguiña.
MELIDE
¬MÚSICA. Avelaíña. Avelaíña é un
grupo pontevedrés que traballa
dentro da liña do folk, o rock e as novas músicas. Actúa este venres 16, á
1:00. E o sábado 17, tamén á unha
da madrugada,Holywater, unha
banda de rock en estado puro na
que destacan as melodías.Ambas
actuacións no Pub Gatos.
MONDOÑEDO
¬MAXIA. Perto de ti. Un espectáculo de maxia polo Mago Teto. O
venres 16, ás 20:30, no Auditorio Municipal Pascual Veiga.
MONFORTE DE LEMOS
¬TEATRO. Novecento. O texto de
Alessandro Baricco sobre un pianista que nace nun trasatlántico e alí
pasa a súa vida. Pola compañía
Nunca +1. O xoves 15, ás 20:15, no
Edificio Multiusos

O ridículo desamor dun home máis ou menos normal, esta semana n’A Coruña.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Bolboreta.Espectáculo
de títeres da compañía Títeres
Trompicallo. O sábado 17, ás 18:00,
no Teatro da Beneficencia .
OURENSE
¬ ACTIVIDADES . Maio Xove. O
programa, organizado pola concellaría de Xuventude e 45 asociacións e entidades, reúne un cento
de actividades que van do xadrez
ao sendeirismo, incluíndo cinema, debates, fútbol, teatro, rol,
esgrima, concertos, exposicións,
festas, xogos... nunha mostra do
quefacer do asociacionismo xuvenil ourensán. Todos os días haberá
algunha actividade.

¬CINE. Arroz amargo. O drama
entre recolledoras de arroz no
baixo Po, que consagrou a Silvana
Mangano xunto ao xa consagrado e xenial Gassman. O martes
20, ás 20:00, en versión dobrada ao
castelán, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. Tamara Feixóo. A pintora expón a súa serie “Trofeos”, autorretratos cun xogo coa imaxe de
animais cazados. Estará até o 13 de
xuño,en Alterarte.
¬EXPO. Manolo Ebra. O pintor
ourensán expón o seu traballo
“Hieratismos erráticos , até o 8 de
xuño, no Centro Cultural Deputación Ourense.
¬EXPO. Non hai palabras.Exposición de Iván Prieto, na Casa da
Xuventude de Ourense, dentro do
programa “Enredarte” que organizan as Galerías de arte e salas de
exposicións de Ourense
¬EXPO. Celso Varela. Baixo o
nome de “O Eco”, o artista ofrece
unha colección de óleos, pasteis e
outras técnicas mixtas, marcadas
polo seu compromiso persoal coa
arte. Retratos, bodegóns ou paisaxes mostran os seus máis de trinta
anos de traxectoria. Até o 22 de
maio, no Centro Cultural Deputación Ourense.
¬TEATRO. Te has perdido el
mar. Obra da compañía Teatro

¬ ARTE
Pintura flamenca da colección Gerstenmaier
O alemán afincado en España Rodolfo Gerstenmaier, propietario
das obras, é un dos escasos coleccionistas privados do noso país,
que se atreveu a exhibir en vida,
unha parte sustancial dos seus impresionantes fondos de pintura:
30 óleos e 15 grabados, facturados
nos Países Baixos eq ue chegaron
á Península entre os séculos XVI e
XVIII. A colección de arte de Caixanova é quen os exhibe agora.
Moi apreciados até o final do Barroco, estos óleos de orixe flamenco -entón parte do Imperio
español- son unha lección do
paso dos gustos tradicionais ao
dominio, por primeira vez, das
preferencias dunha burguesía en
ascenso. Con esta pintura flamenca, pódese ver ver cómo arribaron a España os primeiros bodegóns, as naturezas mortas ou as
recargadas filigranas florais.
A mostra recolle un conxunto de
45 tablas e lenzos de pintura flamenca. As obras forman parte

dunha colección de 150 pezas de
pintura europea, que reuniu a través de anticuarios e subastas, durante os 30 años que leva en España.
Destacan obras como o cuadro "A
deusa Ceres" de Abraham Janssens, ou a "Adoración dos pastores", de Martin de Vos; a "Virxe do
Leite", do círculo de Van der Weyden, e diversos grabados.
A mostra está aberta desde este
14 de maio, no Centro Social Caixanova de Pontevedra.
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Marful, o grupo folk de resonancias vangardistas, actúa este sábado das letras galegas en Santiago, xunto a PabloSeoane e Ophiusa.

Xaquín. Obra de títeres sobre a
mala educación dun neno, pola clásica compañía nestes mesteres Os
Monicreques de Kukas. O sábado
17, ás 20:30, no Auditorio da Casa
da Cultura.

Ensalle, estará o venres 16 e sábado
17, ás 20:30 os dous días, no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Unha de amor.Espectáculo polo grupo Artello Teatro
Alla Scala 1:5. O domingo 18, no
Auditorio Municipal.
PONTEVEDRA
¬CINE. Ladrón de bicicletas.
O filme de Vittorio de Sica foi cecáis o máis popular do neorealismo, e o que máis fixo chorar a diversas xeracións. O martes20, ás
20:00 en versión orixinal con subtítulos en español, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Amazonia Precolombina. Unha colección única composta por vinte e seis pezas de cerámica datadas de entre o século IV
e principios do XVI. As pezas, cedidas polo Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí de Barcelona e o
Museo Barbier-Mueller de Xenebra, son moi escasamente expostas pola súa complicada conservación. Até o 15 de xuño no Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Exposición desta importante colección de pintura flamenca, dentro
dos fondos de Caixanova. Óleos e
grabados pertencentes aos séculos XVI e XVII, que xa foron exhibidos na nosa comunidade noutras
ocasións.Expostos noCentro Social
Caixanova .
¬MÚSICA. Revolujoin + Click .
Actuación este xoves 15, ás 23:00,
na Sala Karma.
¬MÚSICA. Jugoplástika . A banda
de pop rock viguesa que respira basicamente da música dos anos noventa (Sonic Youth, Pavement, El Inquilino Comunista...). O sábado 17,
ás 23:00, na Sala Karma.
¬ MÚSICA . Huun-Huur-Tu +
Caramuxo . Actuación o sábado 17, ás 22:00, nas Ruinas de
Sto. Domingo.
¬ MÚSICA . Som do Galpom.
Concerto este sábado 17, ás 22:00,

A banda de pop viguesa Jugoplástika.

O fadista portugués Antonio Zambujo.

entrada gratuita, no Centro Social
Revira.
O PORRIÑO
¬ACTIVIDADES.II Ceiba de libros.
A cousa consiste en deixar en lugares públicos libros xa lidos para que
sexan atopados por outras/os lectoras/e que, unha vez lidos, fagan eles
o mesmo. Este venres 16, a partires
das 18:00, na Praza do Concello..
¬MÚSICA. Antonio Zambujo. O
cantor alentejano dá continuidade
ao traballo anterior, "Por meu cante",
no que dá a coñecer as suas outras
influencias musicais alén do fado: a
Música Tradicional Portuguesa, a
MPB (Música Popular Brasileira) e o
Jazz. Será o venres 9 , ás 23:00. Os
prezos 6 euros normal, 6 anticipada
e 3 para socios. O venres 16, ás 23:00
Entradas: 6 euros normal, 5 anticipada e 3 socios, no Café Liceum.
¬CINE. Sen un Can . Proxeccións
en paralelo ao Festival de Cans. Proxéctase Bosque de Sombras
(2006), de Koldo Sierra, o xoves 15,
no Centro Cultural Municipal.
RIBADAVIA
¬ TEATRO . Un agasallo para

RIBADEO
¬TEATRO. Valdemuller. Produción do Centro Dramático Galego.
A tradición de monicreques galega
unida á experiencia e ao discurso estético de Pablo Vergne, recoñecido
mestre das montaxes de títeres, dan
lugar a un traballo orixinal e de moi
boa factura. O xoves 15, ás 11:00, en
función escolar, noAuditorio Municipal Hernán Naval .
¬TEATRO. Boas Noites.Obra para o
público máis novo, cun destacado
desplegue musical e imaxinativo
polo grupo Berrobambán Teatro. O
sábado 17, ás 19:300, no Auditorio
Municipal Hernán Naval.
SANTIAGO
¬CINE. Divorcio á italiana. Satírica comedia de costumes ambientada na Sicilia dos sesenta, onde
Germi puxo o ollo en reiteradas ocasións. Unindo elementos da comedia negra, a crítica social e a farsa
máis amarga, Divorzio all’italiana
(Divorcio á italiana) baséase na inexistencia, por aquel entón, do divorcio civil en Italia e a aceptación polo
código penal do delito de honra.O
martes 20, ás 18:00, e ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CONTACONTOS. Celso Sanmartín. Dentro do ciclo Contos e historias
de orixe popular, este sábado17 , ás
19:30, no Museo do Pobo Galego.
¬ EXPO . Sorollla e os seus
contemporáneos. Despóis de
estar en Ferrol, a exposición trasládase á Sede Fundación Caixa Galicia de Santiago, onde permanecerá até o próximo 6 de xullo. Destacados pintores do “cambio de
século” danse cita nesta exposición, na que poderemos ver unha
magnífica colección de pintura española do Museo de Belas Artes
da Habana. Ademais, reúnense no
edificio compostelán un conxunto
de 60 obras de Sorolla, Zuloaga,
Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa ou Cubells, entre outros.
¬EXPO.Rosalía ilustrada. Unha
exposición que ofrece unha perspectiva diferente da literatura rosaliana,
valéndose do traballo de vintecinco
artistas galegos que prestaron o seu
pincel e creatividade para recrear as
sensacións que evocan os seus poemas . Ate o 29 de maio, na Biblioteca
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Alexander Sokurov. En-

¬ MÚSICA
Festival do Norte
Vilagarcía

Este festival, que comezou a súa
andaina no ano 2000, prosegue
a súa consolidación, afirmándose coma unha cita importante
para grupos galegos, como plataforma importante de promoción, e reclamo para público e
crítica doutras latitudes.
Este é o programa para este ano:
As datas de celebración son o
venres16 e sábado17 en Vilagarcía. O lugar, o Recinto Feiral Fexdega.
Entradas: Precio de abono (inclúe
dous días de festival e camping):
22 € en www.caixanova.es ou no
teléfono 902504500. Tamén na
web: www.festivaldonorte.com.
Venres 16
Escenario Caixanova
Francés: 19,00 - 19,30
Tachenko:19,45 - 20,25
Clovis: 20,40 - 21,20
Escenario Estrela Galiza
The Blows: 21,20 - 22,00
Humbert Humbert: 22,15 23,00
Sidonie: 23,15 - 0,15
1990s: 0,30 - 1,30
Broken Social Scene: 1,45 - 2,55
Escenario FDN Dance Club
DJ Ordovás:
Inicio: 2.55 . Final: 4.10
tre o xoves 15 e o mércores 21 (agás
o luns 19) haberá proxeccións e conferencias sobre a obra deste cineasta, no Centro Galego de Arte Contemporáneo-CGAC.
¬EXPO. Algoritmi dixit.Trátase de
unha instalación de pintura do galego Darío Basso, que cubrirá parte
do claustro de San Domingos de Bonaval. Tamén se expoñen dous vídeos que se proxectarán sobre as paredes enfrontadas dunha mesma
sala. Até o 1 de xuño, no Museo do
Pobo Galego.
¬EXPO. Historieta galega.
1973-2008. Percorrido histórico
pola banda deseñada galega
dende os anos 70 até o tempo actual. Tamén haberá, unha serie de
clases e actividades para os máis
pequenos. Até o 8 de xuño no Auditorio de Galicia.
¬EXPO.O espazo construído.
Oportunidade para coñecer de
preto varios traballos escultóricos,
pertencentes aos fondos da Colec-

Dj Amable: Inicio: 4.10 Final: 5.25
Sábado 17
Escenario Caixanova
Sizo: 18,30 - 19,00
Facto Delafe y las Flores Azules:
19,15 - 19,55
Hidrogenesse: 20,10 - 20,40
Dorian: 20,55 - 21,35
Escenario Estrela Galiza
The Right Ons: 21,35 - 22,15
Standard: 22,30 - 23,10
La Habitación Roja: 23,25 - 0,25
Triangulo De Amor Bizarro: 0,40 1,30
Sons and Daughters: 1,45 - 2,55
Escenario FDN Dance Club
Dj Rojiblanco: Inicio: 2.55 Final:
4.10
DJ Nano: Inicio: 4.10 Final: 5.25.
ción Caixa Galicia, de catro artistas
notables da arte contemporánea
do país: Miquel Navarro, Caxigueiro, Pamen Pereira e Sergi
Aguilar. Na Sede Fundación Caixa
Galicia, até o 8 de xuño.
¬EXPO. Fundación Granell.
Exposicións en cartel:
Poéticas novas do surrealismo:
Lili(ana)_protegiendo desde 1964.
Até o 19 de maio.
Espazo INSITU: Lili(ana)_”Asegurando el cielo”. Até o 19 de maio.
¬MÚSICA. Titty Twisters Orchestra. A banda esta formada
por 10 italianos, algúns deles membros de bandas como,Morticia´s
Lovers, Kim´s Teddy Bear and Hermits, ofrecendo un espectáculo
que vai máis alá do musical. Entradas a 15 ou 18 euros. O venres 16, ás
23:00, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Pablo Seoane +
Marful + Ophiusa. Concerto
este sábado 17, ás 23:00, ás 20.00,
na Sala Capitol.
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O espazo construido é unha exposición escultórica que mostraen
Santiago fondos da Colección Caixa
Galicia correspondentes a varios/as
artistas galegos.

¬MÚSICA. Michael Nyman.Tras a
súa exitosa actuación no 2004, o pianista e musicólogo minimalista inglés volve a Santiago acompañado
da súa banda para interpretar en
vivo as súas mellores composicións.
Entrada plateas: 25 €. Entrada gradas: 20 €. Este venres 16, ás 22:00,no
Multiusos do Sar.
¬MÚSICA. Laurie Anderson. A
compositora e cantante ofrecerá o
seu espectáculo Homeland, un híbrido entre poema, obra e concerto,
no que utiliza a linguaxe da electrónica e a sensualidade da poesía para
dar a súa visión da Norteamérica do
século XXI. As entradas custan 20
euros. Este venres 16, ás 21:00,no
Auditorio de Galicia.
¬TEATRO. Proxecto DramA3:
Estigma. Na illa volcánica de Estigma, a vida vese ameazada polas
pegadas do pasado. A descon-

Laurie Anderson. A singular artista, actriz e cantante ofrece en Santiago o seu espectáculo Homeland, unha visión da Norteamérica actual.

fianza aniña no seo dunha parella,
dous irmáns afrontan o destino
que levan marcado na pel, unha
persoa acabada de chegar investiga unha masacre e do remoto
continente chega un descoñecido.
Historias todas que se entrecen
nunha trama chea de suspense.
Até o 18 de maio, no Salón Teatro.
¬TEATRO.Cascuda. Diego Anido
estrea na Sala Nasa a súa “Cascuda”,
unha proposta escénica coproducida polo Centro Dramático Galego,
que ofrece unha mirada singular sobre os animais máis desprezables do
mundo humano. Do mércores 21
ao venres 24 , ás 22:00, naSala Nasa.
SANXENXO
¬MÚSICA. Sax machine. O repertorio do grupo está composto por
temas que abranguen o pop, a
funky music e standards tratados

dende unha óptica jazz. O venres
16, ás 23:00, na SalaWoodstock.
SARRIA
¬MÚSICA. Jugoplástika . A
banda de pop rock viguesa con
ecos da música dos anos noventa
(Sonic Youth, Pavement, El Inquilino Comunista...). O venres 16, ás
00:00, na SalaPlaneta.
SILLEDA
¬EXPO. A porta do ceo. Exposicións de traballos de artesanía e outros actos, o sábado 17 de maio, na
Praza da Igrexa.

Roma cittá aperta, de Rossellini.

¬ CONVOCATORIAS
Mivico 08
II Mostra Independente
de videocreación do Condado.
Está aberta a convocatoria da II Mostra Independente de Videocrea-ción do Condado
MÍVICO 08.
O encontro audiovisual máis destacado do
sur de Galiza no eido da videocreación,
MÍVICO 08, abre o prazo de recepción de
obras até o 3 de agosto, nas tres categorías
que contemplan as bases: videocreación,
curtametraxe e documental.
Poderán participar na mostra toda persoa e
produtora que así o desexe. Aceptaranse todos os formatos cunha calidade óptima para a
súa reprodución (videocámaras profesionais,
telefonía móbil, cámara de fotos, webcam...).
As obras presentadas deben ser posteriores ao
1 de xaneiro de 2006.
Coa posta en marcha desta nova edición,
MÍVICO 08 pretende achegar a Ponteareas as
propostas máis destacadas que se están a eleborar no eido da videocreación internacional
ao tempo que consolidar a proposta iniciada
en 2007 por Quadra Produccións.
www.myspace.com/mivicofestival
www.mivico.blogspot.com
Premios GZ crea 2008
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude
e Solidariedade convídavos a participar
neste certame galego de creadores novos,
que inclúe as especialidades de teatro, artes
plásticas, moda, música, relato, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis,
videoclips, composición para banda de música e deseño de xoias..
Poderán solicitar a participación os mozos ou
mozas galegos/as ou residentes en Galicia,
non profesionais, con idades comprendidas

entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos
no ano 2008.
Non poderán participar nunha especialidade
aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do
ano anterior.
Enténdese por profesional aquela persoa que
mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa vinculada á especialidade concreta na que solicita participar levando a cabo traballos directamente relacionados con ela, ou que está dada
de alta como autónomo/a nunha actividade
que teña unha relación directa coa citada especialidade.
Salvo no caso das especialidades de teatro,
música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual.
Bases e máis información en:
http://www.gzcrea.com
XVIPremio de Poesía Espiral Maior
Edicións Espiral Maior convoca en Galicia e
Portugal o XVI Premio de Poesía Espiral Maior,
un dos certames poéticos máis importantes
dos que na actualidade teñen lugar no ámbito

SOBER
¬MÚSICA. J. Antonio Domené.
Concerto deste arpista murciano,
organizado polas Xuventudes Musicais de Sober, o sábado 17, ás
20:00, na Casa da Cultura.

peninsular ibérico. Na actual convocatoria, o
premio, patrocinado por Ámbito Cultural El
Corte Inglés, pasa de estar dotado con 12.000
€ a 15.000 €, converténdose así no premio mellor dotado economicamente de Galicia e nun
dos mellores dotados, no que atinxe á poesía,
do panorama ibérico e europeo.
Bases:
1. Establécese un premio único, dotado con
15.000 €, para libros de poesía inéditos escritos
en idioma galego (segundo a normativa vixente) ou idioma portugués.
2. As obras presentadas a concurso terán un
mínimo de 600 versos e non poderán participar simultaneamente noutros certames poéticos. Os orixinais deberán ser presentados por
cuadriplicado, mecanografados a dobre espazo e baixo plica, con lema e sen remite, facéndose constar no interior da mesma os datos referentes á identidade, enderezo, teléfono
e curriculum do autor.
3. Os traballos serán enviados por correo certificado ao seguinte enderezo: EDICIÓNS
ESPIRAL MAIOR, Rúa Xoán Carlos I, 22, 1º B 15670
Culleredo (A Coruña) e deberá indicarse no exterior do sobre "Para o XVI Premio de Poesía Espiral Maior".
4. O prazo de admisión das obras rematará o
20 de xuño de 2008 e o fallo do Xurado, composto por poetas e críticos literarios de recoñe-

TUI
¬ACTIVIDADES. Semana do Libro e a Lectura . Esta actividade, promovida pola Consellería de Cultura, chega a Tui, cidade natal de Xosé María
Álvarez Blázquez o 18 de maio.
Durante unha semana haberá
actividades relacionadas co libro e a lectura, dirixidas ao
alumnado, os profesores, os pais
e nais e o público xeral.
¬EXPO. Xavier Cuíñas. Esculturas, até o 14 de xuño, na Galería Trisquel e Medulio.
VEDRA
¬MÚSICA. Mvivo. Nova banda de
metal formada por membros de
grupos de Santiago, coma Túzaros,
Inopexia, etc.... O venres 16, ás
00:00, entrada de balde, na SalaMetro (Santa Cruz de Ribadulla).

cido prestixio, farase público o día 25 de xullo
de 2008.
5. O libro premiado, cunha tiraxe de 2.000
exemplares, verá a luz na Colección Poesía de
Edicións Espiral Maior e a súa primeira edición
estará exenta de dereitos de autor.
6. A interpretación das presentes Bases corresponde ao Xurado e o feito de participar no certame supón a conformidade dos autores coas
mesmas.
Non se devolverán os orixinais non premiados
e non se manterá correspondencia sobre os
mesmos
VII Edición Certame de artes
Plásticas Deputación de Ourense
A Deputación convoca a VII edición do seu certame de artes plásticas para menores de 30
anos
O Centro Cultural da Deputación de Ourense
acolleu a presentación da VII edición do Certame de Artes plásticas que convoca esta institución e que está dotado con 14.000 euros en
premios, tendo como destinatarios os artistas
menores de 30 anos.
Este certame admite todo tipo de traballos e
disciplinas artísticas incluíndo pintura, escultura, gravado, video, arte dixital...
Os traballos deben remitirse ó Centro Cultural
da Deputación de Ourense (rúa Progreso,3032003 Ourense) antes do día 31 de maio. Posteriormente un xurado de especialistas asignará os premios, un primeiro dotado con
6.000 euros, un segundo dotado con 4.000, un
terceiro premio dotado con 2.000 euros e
dous accésit de 1.000 euros cada un.
Ademáis das obras premiadas, o xurado realizará unha selección entre as obras presentadas que formarán parte dunha exposición e dun catálogo que se editará no mes
de setembro.
Para máis información poden dirixirse o teléfono 988 385 222 ou ben vía e-mail centrocutural@depourense.es
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes
medios: no Apartado 1.371, 36200 de Vigo; por teléfono
no 986 222 405, por Fax no 986 223 101, ou por correo
eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir unha foto relativa ao obxecto a vender, percurar,
etc..., en formato dixital e dimensións moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

Manuel Vilariño
expón as súas fotografías en Vigo.

VIGO
¬CINE. Roma, città aperta.
Roma, final da Segunda Guerra
Mundial. É o contexto que se manifesta na película de Rossellini,
filme fundacional do neorrealismo,
que pola súa espontánea interpretación e o seu ton documental motivou a lenda de que fora rodada
con cámaras ocultas, cando os nazis aínda ocupaban a cidade. O
martes 20, ás 18:00 (versión dobrada), e ás 20:30 (orixinal con subtítulos en español), no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Xosé Mª Álvarez Blázquez, a palabra e os días. Exposición sobre o editor e autor ao
que se adica este ano o Día das Letras, organizada pola Consellería
de Cultura e a Editorial Galaxia, até
o 25 de maio, na Casa Galega da
Cultura de Vigo.
¬EXPO. Land Art. “Unha estaca na
lama, un foxo na cinta. O campo expandido do Land Art, 1968-2008”, é
o título completo desta exposiciónproxección. O xoves 15 e venres 16,
ás 20:00,no Salón de Actos do Museo
de Arte Contemporánea , MARCO.
¬EXPO. Os rostros do fútbol. Os
fotógrafos suízos Mathias Braschel
e Monika Fischer son os creadores
deste proxecto expositivo, que mostra as expresións de 25 dos futbolistas máis destacados a nivel mundial.
Até o 22 de xuño, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Manuel Vilariño. Exposición de fotografías deste gañador
do premio Nacional de Fotografía.
Na Galería Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha
selección de medio cento de obras
que conforman un percorrido
baseado nas múltiples facetas
estilísticas e temáticas de Laxeiro, a
exposición 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.
¬MÚSICA. Treixadura + Orfeón Treixadura. O exitoso
grupo de música tradicional presenta temas do seu último disco
Unha semaniña enteira, xunto con
adiantos do próximo. Este xoves
15, ás 19:00, entrada gratuita, no Teatro da Cidade Universitaria.
¬MÚSICA. Holywater. A banda
luguesa presenta o seu novo disco
"Tranquility" (Astro Discos). A entrada custa 3 euros. O xoves 15, ás
22:30, en La Fábrica de Chocolate.

repertorio evolucionou desde os
arranxos orixinais de standard de
jazz e bossa-nova ata unha máis
ampla variedade de estilos e a
aposta pola mestura do tradicional
e o moderno coa achega de temas
orixinais de Álvaro Vieito.O venres
16, ás 23:00, no pub Contrabajo.
¬MÚSICA.Exile + Height Rock
+ Dr. Bourbon. Potente rock
con tres bandas de Vigo, este venres 16, ás 22:00, entradas a 4 euros.Na Sala Anoeta.
¬MÚSICA. Euphoria + Rave
Party Animals. A banda de Metal Gótico Euphoria está en xira co
seu "Adiction Tour. No cartel está

acompañados polos cyberpunks
galegos Rave Party Animals. A entrada custa 5 euros. O venres 16, ás
22:30, en La Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Carlos López Quartet. Música funk-fusion instrumental en que destaca o baixo
eléctrico como instrumento solista. Actúa este martes 20, ás
21:30, nopub La Galería.
¬TEATRO. Valdemuller. Produción do Centro Dramático Galego.
A tradición de monicreques galega
unida á experiencia e ao discurso
estético de Pablo Vergne, recoñecido mestre das montaxes de títeres, dan lugar a un traballo orixinal e

de moi boa factura. O sábado 17 e
domingo 19, ás 22:30,noCentro Cultural Caixanova.
¬TEATRO.A porta pechada. Espectáculo que presenta o grupo Andrómena Teatro, os días venres 16,
e sábado 17, ás 21:30, e o domingo
18, ás 20:30. No Teatro Arte Livre, Rúa
Vázquez Varela, 19.
¬ TEATRO . Gatas. Versión española da obra arxentina “Porteñas”.
Dirixida por Manuel González Gil,
seis mulleres atravesan os acontecementos históricos máis relevantes do século XX. O mércores 21,
ás20:30, no Teatro do Centro Cultural Caixanova .

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.
 Fanse traballos de albañilería
e colocación de pedra.
Lugo e provincia.
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).
 Casa para aluguer de fin
de semana ou para vacacions, situada á beira do rio
Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
Gatas, obra dirixida por M. gonzález Gil.

¬MÚSICA. Time Again . A
banda de Los Angeles é un grupo
de éxito dentro do panorama underground norteamericano,Os
amantes de Rancid e do punk crú
teñen unha cita ineludible. No
cartel están acompañados dos locais Última Sacudida. A entrada
custa 6 euros. Este xoves 15, ás
22:00, naIguana Club.
¬MÚSICA. Álvaro Vieito Trío. O

 Compro e intercambio
adhesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os
Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de
21.00 horas (Uxío).
 Alúgase casaen Lira, a carón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Alquílase por quincenas (600
euros) e por mes (1200 euros).
Telf.: 981761144
 Vendo enciclopedia Espasa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndices e quince suplementos.Tlfono 618607306
 Alúgase baixo moi céntrico e amplo. Ideal para consultas ou oficinas.
Teléfono 986438339
 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado
(só tres anos de uso).
Telf: 986438339

Time Again , grupo punk de L.A..
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 Véndese contrabaixo seminovo con funda e arcos francés
e alemán.
Chamar ao: 619 218966.

 Asturias. Tapia de Casariego. Alugo casa nova de campo
con xardín, asador, horta, cenador. Preto de praia e montaña.
Zona moi tranquila. Fins de semana de venres a domingo
por 110 euros para todos.
667 293 752.
 Alúgase piso en Gondomar, dous dormitorios, salón,
cociña, baño e aseo.
Telf: 617936257.
 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.
 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)
 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/p
ortomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Gustaríache ter un albergue turístico na derradeira etapa do Camiño de
Santiago”?. Conxunto histórico en pedra 600 metros.
Finca 2.000 metros. Semirestaurado.
Chama e informámoste.
609 641 720. Ismael Pardo.

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

 Arréndase unha casa no
Porto do Cabo (Cedeira) todo
o ano non sendo nos meses
de xullo e agosto.
Telf. 676 727 518.
 Alúgase apartamento en
Ribadeo. Meses xullo e
agosto.
Telf: 676 72 75 18.
 Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).
Contacto: xan_sen_lar@terra.es.
 Facemos traballos en pedra: escultura, artesanía,
construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989

 Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de sentimento nacionalista, para amizade e o que xurda.
Telf: 666730096
 Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega con certa cultura e sensibilidade, residente en Galicia, para coñecerse e posible
relación.
riasbaixas2007@yahoo.es
 Home de 29 anos de Vigo, e
non friqui, gustaríalle coñecer
muller de idade similar, con
certa sensibilidade cultural e
social, para amizade ou o que
xurda.

e-mail: teixugo9@yahoo.es
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Xosé Valiñas

Superpiñeiro e cia. O director
édebutante pero xa asinara no
seu día o guión da fallida longametraxe de animación Goomer,
que adaptaba a banda deseñada homónima de Ricardo e
Nacho. Teño as miñas dúbidas
razoábeis sobre a oportunidade
de levar a formato grande un
tipo de animación pensada
para a internet e móbiles pero se
esta volta ao sinxelo serve para
acabar co virus do hiperrealismo 3D benvida sexa.

Unha moza
cortada en dúas
Dirixe: Claude Chabrol.
Intérpretes: Ludivine Sagnier,
Benoit Magimel.
Drama. Francia, 2007

Danny Glover en Honeydripper.

EN CARTEL.
Honeydripper
Dirixe: John Sayles.
Intérpretes: Danny Glover,
Charles S. Dutton.
Drama musical. EE UU, 2008

restra de famosos de rigor encabezada por Quique San Francisco e Pablo Carbonell que na
versión galega vía Continental
se transforman nos Tonechos,

O novo Chabrol non engade
nada demasiado novo ao rexistro deste indispensábel autor.
Unha encantadora rapaza que

Ludivine Sagnier protagoniza A moza cortada en dúas.

Sayles adoita ser aposta segura –
Homes armados, Lone Star e
moitas outras dan boa fe dunha
filmografía coherente e persoal
que poucas veces defrauda.
Nesta ocasión mergúllase na
Alabama rural dos anos 50 para
relatar un capítulo crucial na historia do blues a través do retrato
sociolóxico, ás veces costumista,
dunha pequena comunidade
afroamericana. Pode lembrar o
Robert Altman de Kansas City
que viaxaba un pouco máis atrás
no tempo e empregaba tamén a
coartada musical –daquela o
jazz– para retratar as orixes da
América profunda do século XX.
A anécdota, un bar rural en apuros cun propietario pianista e
máis ben pillabán que trata de
salvar a crise finxindo que contrata un famoso guitarrista de
blues para amenizar os tragos da
súa freguesía. Todos os tópicos e
a iconografía da lenda do blues
iranse sucedendo na historia.

A animación flash chega ás
grandes pantallas con esta curiosa produción estatal na que
O Rei León se mestura coa saga
do Padriño, a épica de Braveheart e as producións gore de serie
Z nunha bizarra proposta na
que o reino animal se solivianta
cando descobre que o clan dos
felinos está a incumprir pola vía
da necrofaxia o Pacto Herbívoro polo que se proscribía o
consumo de carne. Nas voces, a

DVD. ALUGUER.
Across the Universe
Dirixe: Julie Taymor.
Intérpretes: Evan Rachel Wood,
Jim Sturgess.
Musical. EE UU, 2007

A responsábel de meter a Salma
Hayek no corpo de Frida Kahlo
–Frida– e de converter a Anthony Hopkins nun shakespeariano Tito Andrónico –Tituscon andares retro-postmodernos que lembraba o Pasolini
dos Edipos e das Medeas, dirixe
este experimento musical coa
música dos Beatles e as convulsións sociopolíticas dos anos 60
de pano de fondo para unha
clásica Love Story entre moza
de alta alcurnia e mozo de baixa
orixe, neste caso artista e liverpooliano para salientar máis o
de que estamos nos 60. Funciona como vistosa postal pop
Julie Taymor, directora de Accross
the universe.
MARK BLINCH / REUTERS

pero como nos traballos anteriores da Taynor, toda a súa
atención vai para a parte visual
e escenográfica e o resto queda
orfo de pai e nai.

DVD. VENDA.
Gonin
Dirixe: Takashi Ishii.
Intérpretes: Koichi Sato,
Masahiro Motoki.
Thriller. Xapón, 1995.

Unha pequena xoia do subxénero mafioso nipón que volve
estar de actualidade grzas á errática colección –máis ben caixón
de xastre– de cine independente
da distribuidora SAV. Non é necesario decir que a Tarantino lle
encanta porque nesta ocasión o
filme deféndese por si só, mesturando os tópicos do cine de xénero con yakuzas cos referentes
da serie B occidental dos anos 60
e 70. Ishii, responsábel dunha interesante e abondosa filmografía
de xénero, cociña este violento
thriller no que cinco homes do
común con problemas de solvencia acordan un plan perfecto,
deses que sempre saen mal, para
roubarlle cen millóns de iens á
Mafia. Ás veces retrotráenos ao
mellor Peckimpah, noutras ocasións cita o coetáneo e veciño cinema de acción made in Hong
Kong. Atentos á aparición estelar
de Takeshi Kitano como impacábel asasino torto. Como é tradicional no cine nipón a cousa
dexeneraría nunha prescindíbel
segunda parte na que as protagonistas eran cinco mulleres.

TV.
Epílogo
Dirixe: Gonzalo Suárez.
Intérpretes: José Sacristán,
Francisco Rabal.
Drama. España, 1984
La 2. Versión española.
Venres, 16. 23h00

A crise carnívora
Dirixe: Pedro Rivero.
Animación. España, 2008

busca o éxito na vida a toda
costa namórase dun prestixioso
e depravado escritor e casa cun
millonario mozo e desequilibrado. A premisa xa é Chabrol
con denominación de orixe, a
partir de aí xa podemos intuír
toda a intriga de baixas pasións
e inmisericorde retrato burgués
de miserias e trastendas. O antigo cahierista é xa como un vello mestre de cociña que empregando os mesmos catro ingredientes de sempre é quen de
achegarnos suculentas propostas que sempre nos deixan con
ganas de volver a por máis.

A crise carnívora, fita de animación flash española.

Filme de culto dentro da filmografía do asturiano Suárez e
unha das súas referencias máis
acaídas á hora de analizar a súa
pegada como autor. Dirixido
antes de iniciar a súa etapa de
maior recoñecemento a nivel
popular, xusto antes de dirixir
para a televisión a adaptación
de Os Pazos de Ulloa, adapta
dúas historias curtas do Suárez
escritor: Gorila en Hollywood e
Rocabruno bate a Ditirambo.
Literaruta e cine van da man
nesta crónica dos desamores
de dous escritores opostos e
complementarios namorados
da mesma muller.G
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Horizontais:
1- Nome propio de muller. Libro da Biblia, que leva por título tamén un nome
feminino. 2- Algo que está lavado ou preparado con amidón. Agora mesmo!
3- Outra maneira de decir “xerundense”. Prefixo latino que dá idea de altura.
4- Código de dominio de internet para as Antillas Holandesas (Netherlands
Antilles). Nome de muller, que podería ser unha raíña, aínda que non da realeza clásica. 5- Máquina automatizada, que imita, mellor ou peor, actitudes
ou habilidades humanas. Cabalo ou egua de cor parecida á da canela. 6-Símbolo do selenio. Para ser válido fáltalle unha letra, aínda que en inglés valería.
Planta herbácea anual das crucíferas, da que se di que, ás veces, se agarra
polas follas. 7- Que non é boa. “Read Only Memory”, un termo que dá nome
a un coñecido soporte dixital. Nota musical. 8- Nome propio dunha famosa
escritora galega, referida habitualmente como “Dona”. Dificultade para respirar, abafo, afogo. 9- Cada un dos dez maxistrados superiores da antiga Roma.
Fórmula de respecto do pron. pos. de segunda persoa, que só se usa con
padre,madre, tío, señor e amo. 10- Instituto de emprego ou desemprego, por
mellor dicir. Termo latino co que se indican nas bibliografías as primeiras
palabras dun escrito ou dun impreso antigo. 11- Símbolo químico do ástato.
Da cor ou textura do nácar. 12- Nación ou país gobernado (nalgún momento, polo menos) por un monarca. Pois unha desas entidades da definición
anterior, dentro do estado español.
Verticais:
1- Fixar o prezo dun ben, produto ou servizo. Intervir nun asunto entre outras
dúas partes, tentando arranxalo. 2- Abominabelmente. 3- Médico interno
residente. Pequeno país do Caribe. 4- Conxunto de condimentos para conservar ou dar sabor ás comidas. De certo país de Europa. 5- Composición
musical, normalmente dividida en catro movimentos. En tempos, algo con
este nome significaba algo que estaba á última moda. Atadura cunha corda
ou cordel. 6- Aro para cinguir no dedo. Un famoso xabón leva o nome desta
localidade na súa marca. 7- Elemento químico radioactivo, obtido por bombardeo do bismuto con partículas alfa, qué cousas! Membro dun pobo indíxena americano precolombino. 8- “.... Wood”, filme de Tim Burton. Símbolo
do aluminio. Poñer un sinal a algo para deixalo así, sinalado. 9- Asar, pero só
lixeiramente. Xogador que foi do Compos e do Celta, aínda en activo, pero
sen equipo. 10- Un que se levantou, e andou, segundo din as lendas. Illa croata, no Adriático.11- Díse da persoa de carácter aberto, sociábel, proxectado
cara fóra. 12- Habitante da “raia”. Pedra de protección na que remata o extremo dalgúns hórreos.

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

medio

SOLUCIONS

XADREZ

xadrez.algalia@gmail.com

San Sebastián, 1911
En 1911 un José Raúl Capablanca de 22 anos chegaba a
San Sebastián para participar no primeiro gran torneo
da historia do xadrez, que se celebraba no Gran Casino,
hoxe casa do concello. A xuízo de Aaron Nimzovich e de
Ossip Bernstein a inclusión dun xogador tan pouco acreditado internacionalmente non faría máis que baixar o
nivel do evento. Capablanca venceunos nos seus enfrontamentos particulares e tamén resultou campión final
do torneo. A súa primeira partida, que reproducimos, foi
premio de beleza.
Capablanca, Jose Raul
Bernstein, Ossip
San Sebastián (1) 20.02.1911
C66 (Defensa Berlinesa)

medio

doado

doado

Capablanca foi convidado a
San Sebastián ante a insistencia
do estadounidense Frank
Marshall que dixo que un xogador que o derrotara a el con
tanta contundencia era capaz
de gañar a calquera.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6
4.0-0 Ae7 5.Cc3 d6 6.Axc6+
bxc6 7.d4 exd4 8.Cxd4 Ad7
9.Ag5 0-0 10.Te1 h6 11.Ah4
Ch7 12.Axe7 Dxe7 13.Dd3
Tab8 14.b3 Cg5 15.Tad1 De5
16.De3 Ce6 17.Cce2 Da5 (D.)
[Mellor era 17… Cxd4 18. Cxd4
Tfde8] 18.Cf5 Cc5 19.Ced4
Rh7 20.g4 Tbe8 21.f3 Ce6
22.Ce2 Dxa2? [permite unha

brillante
combinación]
23.Ceg3 Dxc2 24.Tc1 Db2
25.Ch5 Th8 26.Te2 De5 27.f4
Db5 28.Cfxg7 Cc5?[era mellor
28… Cxg7 29.Cf6+ Rg6
30.Cxd7 f6 31.e5 Rf7 32.Cxf6
Te7 33.Ce4] 29.Cxe8 Axe8
30.Dc3 f6 31.Cxf6+ Rg6
32.Ch5 Tg8 33.f5+ Rg5
34.De3+ 1-0
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Xan Carballa

O

presidente do PP de
Ourense di que lle chegou a hora de marchar.
Falouno entre as espantadas de
Acebes e María San Gil, pero
non tivo tanta sorte mediática.
O asunto non é porque sexa un

BALTAR
&RAXOI
presidente menor, ao cabo Ourense foi unha circunscripción
campeona en porcentaxes de
apoio ao PP. En Madrid baten

nel, cada pouco tempo, como
símbolo dunha maneira peculiar de entender as obrigas políticas. Baltar di que non fai nada
que non esteña patentado. Rifara con Raxoi no seu momento,
e daquela nacera a división de
'boinas e birretes', que alimen-

tou a tirapuxa interna uns anos.
Agora a vida dá un chimpo e é
un aliado importante ante o
fogo graneado que o presidente
do PP español atura por terra,
mar e aire. Ao final Baltar non ha
marchar porque lle terán que
pregar que recunque de novo.G

É un dos galegos que máis sabe de tabaco. Dirixe a Unidade de Tabaquismo da Facultade de Psicoloxía de
Santiago, e é o autor do `Programa para deixar de fumar´ (Nova Galicia Edicións, 2007) que garante deixar
o vicio. O tratamento está avalado por 30.000 ex fumadores que superaron o vicio. O manual vale 10 euros.
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NUGALLA
Bieito Iglesias

M

Elisardo Becoña

‘O 30% da poboación segue fumando’
Eva Estévez

Leva 25 anos metido na Unidade de Tabaquismo. Non
aburre?
Hai 25 anos eramos moi optimistas, pensabamos que quedaríamos en pouco tempo sen
fumadores. Neste tempo avanzamos bastante pero non conseguimos reducir drasticamente o número. Estamos
preto do 30% da poboación,
que segue a ser unha cifra alta.
Non se sente frustrado?
Non. Avanzamos a modiño. A
Lei do Tabaco implicou un salto
cualitativo e vai permitir que
aparezan novas leis para que se
prohiba o seu consumo en todos os espazos públicos.
Vostede vive dos malos vicios...
En certo modo.
O tabaco é unha droga?
Cientificamente as drogas son
drogas e carrexan consecuencias graves. A nicotina afecta a
moitas máis persoas e ten moitos máis problemas ca outras
substancias. Nestes momentos
morren prematuramente unhas 50.000 persoas ao ano polo
tabaco no Estado e delas unhas
3.400 en Galiza.
Fuma ou fumou algunha vez?
Nunca.
Pero está enganchado á loita
contra o tabaquismo...
Pero coa idea de que hai enganches malos e enganches bos.
Por que elixiu esta vertente para
investigar?

OTTO / A.G.N.

O motivo foi pragmático. Cando
terminei a carreira pregunteime
cal era o tema máis relevante
que leva unha maior mortalidade evitábel e, curiosamente,
hai 25 anos a primeira causa de
morte evitábel era o tabaquismo. Hoxe seguimos igual.
No seu libro asegura que todo
fumador pode deixar de fumar.
Está tan seguro?
Totalmente. Outra cuestión é
que se atreva. Hai persoas que
teñen medo a deixalo.
En que consiste o tratamento?
Dicímoslles como teñen que

deixar de fumar con estratexias
para pór en práctica ao longo de
6 semanas; cando deixan de fumar seguimos ao longo de dous
meses para que non recaian.
A pesar do éxito vostede non viu
medrar os seus ingresos tanto
coma as tabaqueiras...
Temos unha postura ética e social, non económica. O noso
obxectivo é axudar a xente.
Ten algún vicio confesábel?
Procuro levar unha vida san.
Son consecuente co que propugno entre os meus pacientes.
Como é a Unidade de Taba -

NO VI DA DE

quismo?
Nas nosas sesións non comemos o tarro, senón que lle dicimos aos pacientes o que teñen
que facer día a día para que poidan deixar de fumar.
Cantos manuais leva vendidos?
Non o sei.
Estaría orgulloso de que chegue
a ser un libro de cabeceira para
moitas persoas?
Xa o acadamos coas edicións
previas, porque grazas a iso deixaron de fumar e lograron atoparse ben 30.000 persoas. Iso
sempre é agradábel.G

Edicións A NOSA TERRA

Os efectos do afundimento
do Prestige.

As escolas
de fundación en Galiza.

Valoración económica
dos danos na pesca galega

Unha necesidade social
de alfabetización

Mª do Carme García-Negro (dir.)

Luís Obelleiro Piñón

áis dunha vez teño pensado (e escrito) que o
problema fundamental de calquera sistema económico-político consiste en facer que os pobres traballen. O “socialismo
real” fracasou porque ás masas
–unha vez liberadas da ameaza
do paro e a langrina– amárgalles
baixar o lombo. O capitalismo
resolveu a cuestión de estimular
os ricos (mediante o egoísmo) e,
durante séculos, induciu a laboriosidade dos necesitados co recurso de sitialos por fame. Nos
últimos tempos, parte dos desherdados foxe da maldición bíblica engrosando as ringuileiras
da ladroaxe (por algo os EE UU
contan con tantísima populación reclusa) e a resposta dos gobernos consiste en recrutar policías entre potenciais malandros.
Veremos se resulta eficaz este estado policial descrito nos telefilmes que copan as pantallas.
Aquí onda nós, polo visto na xustiza pousona ou na sanidade
atorada con listas de espera, o
perigo dun colapso dos servizos
públicos causado en boa dose
pola preguiza (baixas de maulas)
está á volta da esquina. H.G.
Wells xa prognosticou n´ A máquina do tempo que a sociedade
burguesa se volvería parasitaria e
infantil, entregada á permanente brincadeira, mentres os
operarios, reducidos a un
mundo subterráneo de traballo
embrutecedor, acabarían por
converterse en predadores de
peraltas ociosos. En canto e non
se cumpre tan sombriza profecía, ogallá gocen de boa saúde;
porque, se a súa vida depende
dun galeno nugallao ou viceversa, bo carallo levan. G

’’

Nos últimos tempos, parte
dos desherdados foxe
da maldición bíblica
engrosando
as ringuileiras
da ladroaxe”

