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Xosé Ramón Pousa

A Educación para a Cidadanía
segue a levantar polémica en
certos sectores da sociedade (a
Igrexa, nomeadamente). A súa
introdución en Primaria e Secundaria, aprobada polo Congreso, cumpre unha recomendación do Consello de Europa e
da UNESCO. Con todo, aínda
non hai unha semana, os bispos
galegos fixeron unha convocatoria pública instando ás familias á
“obxección de conciencia” e pedíndolle ao goberno que retirase
a materia do currículo.
Malia estas polémicas, todo está
en marcha para que a materia
sexa impartida. Diversas editoriais presentaron os seus libros
de texto (en castelán, preto dunha vintena), e, o pasado martes,
día 10, o Seminario Galego de
Educación para a Paz (SGEP),
xunto co Consorcio Editorial Galego e A Nosa Terra presentaron,
na libraría Couceiro de Santiago,
os dous primeiros volumes, para
2º e 4º da ESO. Para o próximo
curso pretenden incorporar tamén o libro de 6º de primaria. A
autoría do libro é de Calo Iglesias, Elvira Landín, Alberto López Mariño, Cristina Vicente e
Ramón Sánchez, membros do
SGEP, amais da coordinación de
Moisés Lozano Paz, director do
centro de protección de menores en Rábade (Lugo) e catedrático de Filosofía no IES de Ames.
Lozano acompañou a Manuel
Dios, presidente do SGEP e a Miguel Barros, presidente da empresa editora de A Nosa Terra.
TRANSMITIRVALORES,NONSÓCOÑECEMENTO.Segundo Dios, “existe unha
necesidade de transmitirlle valores ao alumnado, non so coñecemento”. De aí a vontade de

Manuel Dios, Presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz.

’’

Existe unha necesidade
de transmitirlle valores ao
alumnado, non só
coñecemento”
[Manuel Dios]
Seminario Galego de Educación
para a Paz.

traballar co entudantado a través desta materia, mais sen partir “da perspectiva confesional,
nin da teoría e o discurso, senón
dende a práctica”. Miguel Barros, pola súa banda, apuntou a
necesidade de que a institución
educativa sirva “para formar cidadáns libres, que exerzan a responsabilidade de pensar por si
mesmos”. Entre as moitas xoias
bibliográficas presentes no segundo andar da libraría Couceiro, amosou precisamente un
manual de Educación para a Cidadanía de 1929. “A noción de
educación para a cidadanía que
se podía ter durante a ditadura
de Primo de Rivera era moi diferente á que temos hoxe. Os que
vivimos a II ditadura, e con ela

aquela materia de Formación do
Espírito Nacional, os que temos
unha cultura democrática, queremos outra escola. Pero non
podemos pretender unha escola
que forme á cidadanía se non temos unha sociedade convencida destes valores”, afirmou en
relación ao rexeitamento, por
parte de certos sectores da sociedade. “Do que se trata –dixo– é
de facermos unha ética cívica en
galego e dende Galiza”.
Por último, Moisés Lozano explicou o proceso de elaboración
destes materiais didácticos e os
seus contidos, dende os relacionados con habilidades sociais
como a empatía ou a propia autoestima, destrezas relacionadas coa participación cidadá e
política, educación afectivo sexual e sentimental, ou a importancia de analizar criticamente a
información que se recibe. “Falamos de dereitos, pero tamén
de deberes. En calquera caso,
abórdanse os contidos dende a
diversidade social e cultural, no
marco da cultura da paz”.
A editorial Xerais ten editado,
pola súa parte, Etica e Educación
para a Cidadanía, destinado ao
4º curso da ESO. G

paisaxe pode ser riqueza,
pero a paisaxe é, sobre todo, memoria. Contén as pegadas do pasado pero tamén é
parte do presente. Serve como
un test permanente de boas e
malas prácticas no territorio.
Podemos convertelo, ademáis,
en criterio de futuro e ordenar
o territorio mantendo e realzando a beleza das paisaxes
que nos rodean. Fago estas reflexións ao fío de tanta desfeita
na paisaxe.
Hai que ter ben presente
que os responsábeis públicos
están nos seus postos por designación dos cidadáns, para
tomar decisións, administrar e
gobernar en función de intereses xerais, sen présas nin presións particulares. Xa non valen
os argumentos demagóxicos
utilizados profusamente até hai
ben pouco, e menos aínda se os
repiten especuladores chegados de calquera parte, que nin
coñecen nin lles interesan os
valores da nosa cultura.
Nestes tempo a poboación
xa non vive na miseria e hai
medios adecuados para asistir
a quen precisan axuda sen ter
por iso que sacrificar os mellores recursos. Determinadas
decisións impulsadas por promotores privados acarrexan
curtos beneficios que duran
pouco tempo, pero poden
provocar conflitos duradeiros
difíciles de resolver. A consideración paisaxística de todo
o territorio, con criterios de
protección, xestión ou ordenación para manter as calidades da paisaxe é xa unha conquista social.
Agardo que o territorio poida
ser contemplado e admirado
polos habitantes do país e polos
seus futuros visitantes atopando nel a memoria do pasado, recoñecendo os valotres do presente e mantendo a vontade para confiar no futuro.G

’’

Hai medios adecuados
para asistir a quen
precisa axuda
sen ter por iso
que sacrificar
os mellores
recursos”
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Problemas de abastecemento. Dende que comezou a folga do transporte por estrada, por mor dos altos prezos do gasóleo, a actividade comercial
galega sofríu un forte resentimento. Nas principais lonxas de pescado rexístranse poxas con escaso volume de vendas. Tamén a flota está amarrada en
protesta polos prezos do combustíbel e a importación de peixe. Na entrada
ás principais cidades galegas producíronse retencións debido aos cortes de
tráfico ocasionados polos camioneiros.G

A folga na costeira do bonito
A diferenza doutros anos, na que a meirande parte
dos barcos xa saíran rumbo ás illas Azores
para comezar a tradicional Costeira do Bonito,
este ano os boniteiros galegos están amarrados a porto

Antonio Cendán

O amarre obedece ao alto prezo do combustíbel que se sitúa
arredor dos 70 céntimos por litro. A máis, armadores e pescadores quéixanse da chegada
masiva de peixe procedente do
estranxeiro. Alertan tamén de
que este peixe, aínda que ao
consumidor lle poida resultar
máis barato, ten unha calidade
é inferior, posto que é todo
conxelado.
Unha das localidades galegas
onde máis se nota o amarre
dos barcos é Burela, o porto
do Cantábrico de onde sae un
maior número de embarcacións para principiar a tradicional pesqueira do bonito e
que sempre estivo asociada a
este concello da Mariña luguesa. A campaña boniteira
principia todos os anos cun
longo ritual ao que non é alleo
ningún residente de Burela.
Ao longo de varios días, até
nalgúns casos semanas, prepáranse os aparellos para dirixirse aos primeiros destinos
de tan prezado túnido, a varios centos de millas de augas
galegas. De feito, os bureleses
celebran as festas da Virxe do
Carme e San Xoan Bautista
nos derradeiros días de maio e
primeiros de xuño para poder
saír cara esta pesqueira que se
prolonga, en teoría, até finais
do mes de outubro. Aínda así,
cando os boniteiros se dirixen
ás Azores, na lonxa burelesa xa
se teñen efectuado as primeiras descargas de bonito a cargo de pequenas embarcacións vascas que principian a
campaña algo antes que as galegas.
A arte da pesca é un valor enga-

dido máis, xa que mentres os
barcos franceses e irlandeses
utilizan as famosas volantas
que, a máis de ser un perigo
para os mariñeiros, destrúen
unha parte do hábitat mariño.
Os barcos que saen do porto
lugués de referencia utilizan o
curricán, o xeito máis tradicional de capturar o bonito e que
permite que este túnido chegue os consumidores en perfectas condicións. De feito, as
volantas foron teóricamente
prohibidas polas autoridades
pesqueiras europeas. Debido a
estas artes, durante varios
anos, principalmente dende
1999, moitos atuneiros con base en Burela abandoaron a costeira antes de que rematase. O
uso de volantas provocara un
descenso no número de capturas rexistrado. Asimesmo, o
prezo do bonito non acadou as
cifras que moitos armadores
agardaban.

CENTO VINTE E DOUS BARCOS GALEGOS
NO BONITO. Para este ano, a empresa Armadores de Burela
(ABSA), ten censadas 18 embarcacións que farán a costeira do bonito, aínda que do seu
porto e previsíbel que saían
moitos máis barcos que teñen
a súa base noutros peiraos galegos, entre eles Celeiro, Cariño ou Ribeira. Este ano agárdase que tomen parte na campaña boniteira do CantábricoNoroeste 485 embarcacións,
das que 122 son galegas. A flota
irá acompañada polo buque
“Juan de la Cosa”, do Instituto
Social da Mariña, e doutros fletados polo Goberno galego,
entre eles o “Chilreu” e o “Serra de Santiago”. Estes últimos

’’

A campaña boniteira
principia todos os anos
cun longo ritual
ao que non é alleo ningún
residente de Burela”

teñen a finalidade de velar pola seguridade dos boniteiros,
así como tamén por que se

cumpra a legalidade en augas
internacionais.
A chegada do primeiro boniteiro galego ao porto de Burela
constitúe todo un acontecemento. A súa arribada adoita
ter lugar arredor de mediados
de xuño, aínda que este ano
demorarase moito máis. Asimesmo, a primeira subasta
tampouco pasa desapercibida
e vén ser un dos indicadores
de como pode resultar a pesqueira tanto no prezo que pode acadar o túnido coma na

cantidade de capturas logradas, a pesar de que ao longo
das últimas costeiras a situación cambiase moito no ecuador da campaña, situada no
mes de agosto, que é cando xa
se pode facer o primeiro balanzo. Tamén é cando se comezan a producir os primeiros
abandonos. Algúns barcos diríxense a outros caladoiros como o do peixe espada, que foi
unha das especies máis demandadas nas rulas galegas
nos últimos anos.G

Menos capturas e prezos estábeis
Entre 1998 e 1999 iniciouse
un pronunciado descenso na
cantidade de capturas, que tivo repercusión tamén nos
prezos, que baixaron de xeito
considerábel. Moitos barcos
abandonaron e puxéronse de

moda outras especies. O prezo actual do bonito é así,
aproximadamente, o de hai
unha década. O descenso de
capturas acentuouse no 2004
e 2005, aínda que logrou un
leve repunte en 2006. O ano

pasado comercializáronse
1.900.000 toneladas de túnido
nas lonxas de Celeiro e Burela, que nesta última deixaron
un volume de negocio de
6.200.000 euros, un millón
menos que en 2006.G
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Consumidores
de todo o mundo, unídevos
Na sociedade de consumo, as asociacións
de consumidores vólvense cada vez máis
importantes. O usuario sabe que
individualmente acostuma a conseguir moi
pouco, aínda así a maioría non reclama

Antonio Cendán Fraga

O

s servizos públicos,
entre os que se encontra a electricidade e a telefonía, en
ámbas as dúas modalidades
reunen o maior número de
queixas dos consumidores galegos polos servizos que prestan. Así o pon de manifesto a
Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) que en 2007 tramitou un total de 78 reclama-

cións por cuestións que tiveron
que ver coas compañías de telefonía fixa e móbil respectivamente, en tanto que coas compañías eléctricas a cifra foi de 60.
Non embargante, o número de
abusos e infraccións das que
son obxecto a meirande parte
dos cidadáns pasan desapercibidas por non presentar reclamacións ou por desidia dos
propios consumidores que na
maioría dos casos non interpón
o recurso oportuno ante a ad-

ministración correspondente.
Así o sinala o secretario da UCGAL, Miguel López, quen tamén indica que esta desprotección é consecuencia do baixísimo nivel de asociacionismo
existente en Galicia.
Aínda que o sector da telefonía aparece en primeiro lugar
en case todas as estatísticas, nas
vindeiras datas pode que o sector eléctrico non se quede atrás,
coa desaparición da chamada
tarifa nocturna. Coa entrada en
vigor do novo sistema proposto
polo Ministerio de Industria, a
partir do primeiro de xullo, as
grandes compañías eléctricas
recadarán 148 millóns de euros
máis no Estado español do que
recadan na actualidade. Neste
senso, a UCGAL, a través do seu
secretario aconséllalle aos consumidores que se informen con

’’

Empresas de aparcadoiros
e telefonía ingresaron
máis de 1.500 millóns de
euros a causa do redondeo”

profesionais cualificados e que
non agarden para o derradeiro
día e saber con antelación cal
sería a solución técnica máis
apropiada. Esta entidade considera que a futura facturación
non é a máis axeitada, xa que
non debera ser unha tarifa en
función do contrato que consumo que se faga, senón dende o
punto de vista social. Así, apuntan que pode darse a circuns-

tancia de que un individuo que
viva só faga un gasto eléctrico
mínimo e os seus ingresos poden ser moi altos, superiores
aos 30.000 euros, en tanto que
unha familia numerosa, composta por cinco membros, pode
ter uns emolumentos inferiores
e, non embargante, o seu gasto
eléctrico disparase xa que teñen
que contratar unha potencia
moito maior. Asimesmo, Miguel López quéixase da falta de
información por parte do Ministerio de Industria, xa que están a ser moi opacos ofrecendo
datos que poden ser confusos
para a cidadanía.
CRECENASQUEIXASNABANCAENOSSEGUROS. Non é unicamente o sector
eléctrico o que está a espertar as
queixas dos consumidores. Tamén hai outros ámbitos >>>

>>>
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As follas de reclamacións
tamén existen
Está comprobado que a
maioría das persoas protestan de viva voz, pero moi
poucas acuden ás follas de
reclamacións.
Unha das cuestións máis
farragosas para calquera
usuario é enfrontarse ante
unha demanda en calquera
establecemento comercial.
Todos eles están na obriga de
dispoñer destes documentos, aínda que moitos non os
teñan. Asimesmo, tamén están na obriga de cedelos a todo aquel cidadán que o soli-

>>> aos que se enfronta calquera cidadán diariamente no
que se cometen abusos. Día a
día estase a ver como medran as
demandas por parte dos usuarios, entre eles os servizos bancarios e os de seguros. A máis,
estes últimos contan co factor
engadido de que unha reclamación contra eles conleva un proceso moi lento e, a súa vez, moi
farragoso, o que fai que persoas
que se vexan afectadas por un
proceso destas características
desistan de levalo adiante. De
igual xeito, tamén se prevé que
se incrementen as demandas
contra as academias de ensino,
debido a súa proliferación e o
gran número de cursos que
ofertan, moitas veces sen a debida información aos usuarios.
Outro asuntos que afecta a
maioría dos cidadáns é o problema derivado do redondeo co
cambio de moeda que aínda
non remataron debido a reutilización de novo dos céntimos. A
máis das compañías telefónicas,
tamén viron incrementados os
seus ingresos as concesionarias
dos aparcadoiros públicos e outras empresas que alugan distintos servizos públicos. Así, segundo cálculos que obran en poder
das organizacións de consumidores as compañías que operan
nestes ámbitos ingresaron a
causa do redondeo máis de
1.500 millóns de euros no Estado español de xeito inxustificado nos últimos anos.
DIFERENZADEPREZOS. A diferenza de
prezos que se pode dar pola
prestación de distintos servizos
ou produtos que se presten en
distintos sectores é outro dos cabalos de batalla que se están a
dar no ámbito do consumo. Así,

>>>

cite, aínda que non sexa
cliente. Por outra banda, a reclamación que se presente a
través deste sistema non implica obrigadamente sanción
ao comercio ante o que se
efectúe. No hipotético caso
de que se negue a folla de reclamacións, débese requerir
a presenza dun axente da autoridade que terá valor probatorio da negativa por parte
do establecemento en cuestión. A negativa ou a carencia
destes documentos está sancionada pola lexislación.G

constatase que por exemplo a
revisión dun vehículo cando leva o periodo mínimo esixido pola lei en funcionamento pode
variar até máis dun 600 por cento en función da comunidade
autónoma na que se leve a cabo.
As diferenzas neste sentido entre dúas comunidades veciñas
coma é o caso de Galicia e Asturias é abismal. Mentres, en Galicia a inspección técnica de vehículos (ITV), pode custar arredor
dos 50 euros, na outra beira do
río Eo rondaría os 20. Se a ITV se
leva a cabo en Melilla pode ser
que nin siquera chegue os dez.
No polo oposto, encontraríanse

’’

O litro de combustíbel pode
variar até cinco céntimos
entre as localidades
de Guitiriz e Curtis,
que apenás distan vinte
kilómetros entre sí”

as gasolineiras. Encher o depósito do coche apenas varía dunha
distribuídora dunha gran cidade a outra. A diferenza pode ser

mínima, cambiando incluso de
compañía. A alteración do prezo tan só se da cando un surtidor
se encontra nunha zona onde
non hai moita competencia,
aínda que esté relativamente
próxima doutras. En Galicia hai
exemplos entre as comarcas de
Terra Chá e Betanzos. Así, o litro
de combustíbel pode variar até
cinco céntimos entre as localidades de Guitiriz e Curtis, que
apenás distan vinte kilómetros
entre sí. Sen embargo, son moi
semellantes entre o primeiro
concello e Santiago de Compostela, cuxa distancia é superior
aos 70 kilómetros.G

Teléfono
de información
gratuíta
En Galicia reclámase pouco en
proporción as infraccións que se
cometen. Aconséllaselle aos cidadáns que ante calquera dúbida consulten ante unha asociación de consumidores ou soliciten información ás autoridades
competentes na materia, entre
ellas o Instituto Galego de Consumo, que dispón dun teléfono
de información: 900 23 11 23.G

As asociacións resolven oito de cada dez reclamacións
Outro dos graves problemas
aos que se enfronta o consumidor é o baixo nivel de asociacionismo existente, segundo apunta o secretario da UCGAL. Así, en Galicia, só 80.000
persoas forman parte dalgunha entidade que vele polos
seus dereitos, o que representa
tan só o tres por cento do censo total da Comunidade. Asimesmo, as contribucións que
teñen que facer os abonados
anualmente son simbólicas,
entre 20 e 40 euros, malia que
moitos consumidores considéranas elevadas.
O déficit neste tipo de asociacionismo provoca un maior
incremento nas infraccións
das que a cotío son vítimas
moitos consumidores. Mentres, na meirande parte dos países europeos as entidades en
defensa da cidadanía desenvolven unha función fundamental. Por contra, no Estado

español sobreviven, en parte,
grazas ás subvencións públicas, aínda que até o ano pasado non viron modificada a
contribución estatal. De 2000 a
2007, o conxunto das asociacións españolas percibiron
430.000 euros, en tanto que o
índice de prezos ao consumo,
no mesmo período, rexistrou
un alza do 17 por cento.
Entre os servizos que ofrecen encóntranse o de asesoramento en calquera eido relacionado có consumo e representación legal dos afectados se
se lles conculca algún dereito.
Segundo a UCGAL, en 2007, esta entidade conseguíu que se
resolvesen favorabelmente para os consumidores oito de cada dez reclamacións presentadas a través da asociación. A
máis, este organismos coidan
de que só se tramiten aquelas
demandas con posibilidades
reais de prosperar, xa que pre-

’’

EnGalicia,só80.000persoas
forman parte dalgunha
entidade que vele
polos seus dereitos”

viamente se estuda cada caso,
informando o usuario dos dereitos e obrigas que poida ter no
asunto en litixio, que case nunca acaba perante os tribunais
de xustiza. Estes son resoltos
por un tribunal de arbitraxe. As
decisións destes organismos
son vencellantes para as partes
enfrontadas.G
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A PUCHA CALADA
Xosé Manuel Sarille

U

n balanzo de tres anos á
fronte do goberno galego ten que ser obrigatoriamente ridículo, aínda que o fagan os propios gobernantes.
Porque non hai ningún logro
de verdade. Quen queira pode
coller os programas de goberno e ler as propostas. Desde a
creación ou fomento das áreas
metropolitanas, as comarcas,
o vaciado ou subordinación
das deputacións ao poder galego, a extensión da cultura, a
lingua galega como un dos
cinco eixes do goberno, a nova
regulamentación da CRTVG,
outro xeito de subsidiar os medios xornalísticos privados... A
prohibición de construír a menos de 500 metros da costa,
que o ano que vén xa non terá
tampouco validez.
Todo fica para a próxima
lexislatura. Non é verdade. Isto é así e vai seguir sendo así. O
pastel é suculento e está a
converterse nun fin en si mesmo. Con perdón dos cargueiros, dos subvencionados e dos
mellorados. Por iso se lles pode escoitar aos nacionalistas,
en Lugo, que imos cara a unha
nova deputación. Alabadiño!
O BNG evoluciona. Hai un
ano a UPG indignábase co goberno, menos cos seus. Xa se
acostumaron. Asumen que
iso é así e quéixanse agora de
que o grupo do vicepresidente
postule abertamente a posibilidade de gobernar co PP. O
cal quere dicir que o ano que
vén considerarán válido ese
pacto e xa se queixarán por
outra cousa.
E toda a operación sen gañar un só voto a maiores, sen
ampliar a base social en absoluto. Cos mesmos esquerdistas e santos votantes. Só acomodándose ás poltronas, colocando a propia carta no centro do trile. Son, señores, a nova Coalición Galega.G

’’

Etodaaoperaciónsengañar
un só voto
a maiores,
sen ampliar
a base social
en absoluto”
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TRIBUNA I Manuel Fernández Blanco.
Psicanalista

JOSEP-VICENT MARQUÉS.
IN MEMORIAN

Josep-Vicent Marqués na súa visita a Galicia en 1985.

Coñecín a Josep-Vicent Marqués no ano 1978. Eu era daquela estudante de cuarto de
Psicoloxía na Universidade de
Santiago e Josep-Vicent acudira, como convidado, a participar na Semana Galega de Psicoloxía que organizabamos
daquela todos os anos unha
comisión de estudantes. Ese
ano escolleramos como tema
a sexualidade.
A ese primeiro encontro seguírono outros nos anos posteriores. Lembro especialmente o que tivo lugar en Vigo no
mes de xaneiro de 1985, cando
a Asociación Sócio-Pedagóxica Galega organizou as primeiras xornadas para a renovación da educación sexual en
Galicia. Como coordinador
das xornadas, invitei a JosepVicent a ditar a conferencia de
apertura e a presentar un relatorio sobre a identidade sexual
e a identidade persoal. Nese
momento fixémoslle a proposta de editar en galego un
dos seus libros máis coñecidos. Foi así como viu a luz Que
fai o poder no teu leito?, traducido por Vitoria Ogando, cun
prólogo do autor para esta edición realizada por Galiza Editora, coa promoción da AS-PG.

Entre xornadas e conferencias, tiven o pracer e a sorte de
conversar con Josep-Vicent.
Se tivese que destacar un trazo
da súa personalidade falaría
da súa ilusión infantil no sentido nobre da palabra. Moi poucos homes e mulleres conseguen manter a ética da súa infancia, poucos logran estar á
altura do neno que todos fomos. Josep-Vicent era, dalgún
modo, un neno que precisaba
crer nas utopías. De alí nacía a
convición que o levaba a militar en todos os movementos
que compartían ideais de solidariedade e liberación. Por iso
Josep-Vicent era un home antimachista, un marxista autoxestionario, un nacionalista
internacionalista, un líder veciñal e un dos primeiros ecoloxistas. Era, tamén, profesor
de socioloxía na Universidade
de Valencia. Pero sempre estivo máis interesado na transmisión da súa inquietude intelectual que do programa de
estudos.
Entre todos os seus intereses xogaba un papel principal
a súa reflexión sobre as ideoloxías e actitudes sobre a sexualidade. Trataba este tema coa
irónica lucidez que o caracteri-

XAN CARBALLA

’’

Entre todos os seus
intereses xogaba un papel
principal a reflexión
sobre a sexualidade”

zaba. Esta ironía tiña que ver
coa súa timidez. Tal vez por isto adoitaba a perspectiva sociolóxica. No meu caso pola
contra, e como psicanalista,

interesábame máis a perspectiva subxectiva e individual. Isto favorecía un debate sempre
instrutivo.
Josep-Vicent gustaba de dicir que, para todo o que falaba
sobre o sexo, ligaba ben pouco. Podo acreditar que, cando
menos por aquela época, iso
non era de todo verdade. O
que non quere dicir que esa
frase non agochara unha verdade. Eu respondíalle que só
dende a dificultade pode xurdir un interese. Do mesmo
xeito que os auténticos ateos
hai que buscalos entre os teólogos, tal vez as vidas de parella e sexuais máis conflitivas
poden estar entre os estudosos do sexo.
Josep-Vicent morreu a pasada semana. Había moito
tempo que non sabía del. Os
derradeiros anos da súa vida
estiveron condicionados polo
desgaste físico e a enfermidade. O ecoloxismo de Josep-Vicent non acadaba o seu propio
corpo. El sabía mellor que ninguén que non era un home
exento de contradicións. Nunca escondía as súas propias faltas o que o facía enormemente
humano. É esa humanidade a
que hoxe nos falta.G

6-7 aldea.qxd

10/6/08

20:51

Página 3

AALDEAGLOBAL.7.

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

Diglosia, un termo técnico
que nubra o debate lingüístico
Algúns especialistas
prefiren a palabra
bilingüismo por ser máis
comprensíbel

porcentaxe apreciábel de cidadáns galego falantes aínda están
nunha situación de diglosia ao
percibir que a súa lingua goza de
menos prestixio social”.

H. Vixande

Mais que bilingüismo, en Galiza existe un problema de diglosia, afirman os especialistas.
Trátase, din, dunha situación
de coexistencia de dúas linguas
que non están no mesmo plano, senón que unha delas ocupa o espazo social de prestixio e
gaña terreo e número de falantes de forma paulatina. Con todo e debido á especificade do
termo, moitos lingüistas prefiren empregar outras palabras
menos acaidas pero moito máis
comprensíbeis para o público,
como bilingüismo.
“A diglosia implica certa subordinación dunha lingua a outra –explica o filólogo Henrique
Monteagudo–, quere dicir que
hai dúas linguas pero non nunha situación equitativa por razóns sociais, polo status oficial
ou pola súa presenza pública.
Esa desigualdade é aplicábel ao
galego na súa relación co castelán”. A asimetría entre as dúas
linguas é a que leva a algúns lingüistas a considerar que o termo bilingüismo pode inducir a
erro e dar que pensar á sociedade que as dúas linguas están na
mesma situación.
O presidente da Asociación
Socio Pedagóxica Galega, Antón Costa, sinala que “na definición tradicional a diglosia é a situación social en que dúas linguas coinciden nun mesmo espazo e tempo mais non nunha
situación de igualdade, senón
que unha acapara os usos considerados máis elevados socialmente e a outra fica restrinxida
a usos de carácter máis informal ou familiar, tendo en consideración que a lingua A, a socialmente máis considerada,
non renuncia a ocupar os espazos da lingua B, pero esta ten
completamente vedados os
usos e espazos da lingua A”.
Entre os lingüistas, case non
hai diferenzas cando se trata de
definir a palabra. Mesmo a presidenta de Galicia Bilingüe, a filóloga Gloria Lago, sinala que “aín-

Exposición no Verbum-Casa das Palabras de Vigo.

da que as definicións da Real
Academia Galega e da Real Academia Española parten dun enfoque diferente, basicamente
poderíase considerar que nun
territorio ou por parte dun individuo prodúcese unha situación
de diglosia cando unha das linguas do territorio goza de máis
prestixio ou privilexios sociais ou
políticos”. Neste sentido, Gloria
Lago non nega unha situación
de desigualdade na que se ve inmerso o galego, aínda que sinala
que “hoxe en día, en Galicia poderíamos considerar que unha

’’

PACO VILABARROS

’’

Tecnicamente,haialgúns
aspectos que non se dan
aquí, aínda que é certo que
conviven dúas linguas sen
equiparación
sociolingüística”

Non teño claro que un
concepto de uso
académico como diglosia
sexa o máis pertinente para
unha estratexia
de normalización”

[Henrique Monteagudo]
Filólogo e Profesor Universitario.

[Damian Villalaín]
Columnista político.

ESTRATEXIA COMUNICATIVA. O columnista político Damián Villalaín
propuxo optar polo termo de bilingüismo non só para describir
a situación que se dá no noso
país senón tamén para aproveitar o prestixio social desta palabra e lembrar que os únicos bilingües en Galiza son os falantes
habituais de galego, que ademais de dominar esta lingua son
quen de expresarse en castelán
–fronte aos que usan o español,
que sempre son monolingües.
“Non teño claro que un concepto de uso académico como diglosia sexa o máis pertinente para unha estratexia comunicativa
tendente á normalización lingüística”, sinala Villalaín.
Activistas en defensa do idioma como o presidente da Mesa
pola Normalización Lingüística,
Carlos Callón, defenden o uso de
termos como diglosia porque,
afirma, todas as persoas menores de 40 anos aprenderon na escola o significado da palabra e as
súas implicacións. “Dixéronme
que a coñecen todos os menores
de 40 anos; non o sei, eu teño
50”, ironiza Damián Villalaín.
Henrique Monteagudo coincide con Villalaín e sinala ademais que “tecnicamente, hai algúns aspectos que non se dan
aquí, aínda que é certo que conviven dúas linguas sen equiparación sociolingüística”.G

Un bilingüe diglósico
Na cuestión do idioma, Damián Villalaín defínese como
“un bilingüe diglósico” e explica que “hai moito bilingüe diglósico que vive a situación con
normalidade, usando un idioma ou outro non por razóns de
prestixio social senón por motivos de costume”. No seu caso
particular, subliña que “hai
xente coa que falo castelán
porque así o fixen toda a vida e
outra coa que falo galego porque comecei a relacionarme
con eles en galego por exem-

plo, coas miñas fillas falo galego, mais con algúns amigos da
infancia, cos que me relacionaba de neno en castelán, sigo falando español”.
Outro columnista político
como é Luís Lamas, sen recoñecerse como un experto na
cuestión, demostra coñecer a
fondo o significado de diglosia,
só que el nega a súa existencia.
“Aquí o que hai é unha polémica absurda, non penso que
hoxe exista a diglosia, polo menos na cidade de Lugo, na que

’’

O certo é que ao escribir
galego teño algunhas
dificultades, mais a palabra
diglosia si que a estudei,
como todos os da miña
idade”
[Luís Lamas]

vivo, alí a xente hoxe non considera o galego como unha lingua con inferior status que o

castelán”. Lamas, que ten 36
anos, sinala que coñece o termo porque o estudou na escola, unha escola que, con todo,
no seu momento non lle deu
unha formación en galego que
el considere suficiente. “O certo é que ao escribir galego teño
algunhas dificultades, mais a
palabra diglosia si que a estudei, como todos os da miña
idade. De todos os xeitos, se
preguntamos aos maiores de
40 anos, seguro que moi pouca xente sabe que significa”.G
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•

O PP amosa unha foto de Touriño
coa suposta axente electoral
O presidente da Xunta
comprométese no
parlamento a asumir
todo tipo de
responsabilidades
derivadas da Comisión
de Investigación
No círculo, a axente electoral Isabel Blanco Rodríguez.
M. Vilas

O PPdeG deu un golpe de efecto
no Parlamento de Galicia. Alberte Núñez Feixóo mostrou unha
foto na que Emilio Pérez Touriño posa canda unhas mulleres
nun acto da fundación socialista
Iniciativas XXI. Unha delas é María Isabel Blanco Rodríguez, a suposta axente electoral deste partido que viaxou á Arxentina con
cartos da Xunta.
Os conservadores tentan así
probar a vinculación directa de
Blanco Rodríguez cos socialistas.
O ataque pasa por demostrar
que un acto do recente Día das
Letras Galegas en Bos Aires no
que participou o presidente foi
sufragado pola Xunta e organizado polo PSOE, extremo negado polo Executivo. Para logralo,
Feixóo tamén mostrou un cartel

da celebración co logo do PSOE.
O presidente da Xunta replicou que a viaxe tiña “carácter de
proxección cultural” e que o acto
era “en defensa de toda Galicia”.
O político eludiu dicir se coñecía
ou non a Blanco Rodríguez. Con
todo, insistiu en que vai tomar as
medidas necesarias para “corrixir” e “asumir todo tipo de responsabilidades” a raíz das conclusións da Comisión que investigou o caso da suposta axente. O
presidente apuntou a medidas
para unha maior transparencia
das subvencións ás viaxes dos
emigrantes e a “regulación ao exterior das viaxes do presidente”.
Non fixo alusión algunha a dimisións, como reclama o PPdeG.
Polo Bloque Nacionalista Galego, o seu voceiro Carlos Ayme-

rich, argumentou que “o BNG
nunca andou neses negocios”.
Aymerich acusou ao PP de “dobre moral” e lembroulle aos conservadores as frecuentes viaxes a
Arxentina de Manuel Fraga en
época preelectoral. “Denuncian
agora como fariseos o que vostedes facían antes”, espetou.
En todo caso, os nacionalistas
insistiron en que estas polémicas deben servir para acelerar a
reforma da lei electoral e que os
emigrantes voten en urna, tal e
como aprobou por unanimidade o Parlamento de Galicia.
Na súa réplica o voceiro socialista, Ismael Rego, acusou a
Feixóo de manipular o cartel do
Día das Letras. O político conservador negou tal extremo: “non
manipulei nada, só agrandei”.G

perder o acto de recoñecemento
á túa creación. Coñecémoste e
admiramos non só a túa capacidade de traballo, a túa impecábel xestión na coordinación de
dúas edicións do Salón do Libro
de Pontevedra, a túa espontaneidade creativa… Boa mostra
dela eses “bombóns literarios”
da exposición coa que cada ano
colabora Máislibros… Textos
guía magníficos para adentrarse
no mundo da imaxinación: chispas que convidan a voar!
Sabémoste defensor do comunitario en contra do indivi-

dual… boa persoa, conciliador e
integrador, sensíbel ás problemáticas do momento. Así lembramos no 2003 o premio Merlín que recibiches pola obra Irmán do Vento, onde queda en
evidencia o absurdo das guerras
Crónica da destrucción inexorábel de todo canto Khaled é e de
canto soña ser.
Lembramos no 2003, cando
fuches pregoeiro das Festas da
Peregrina e a inxusta polémica
suscitada por un sector que motivou a túa contestación nun impecábel artigo, “Todo Ponteve-

’’CAPITALISMO CHORÓN
Antón Losada

C

ando as trompetas mediáticas da crise comezaron a soar
traendo as primeiras brisas da desaceleración, os gobernos sentiron a imperiosa necesidade de saír ós focos a anunciar cuantiosos programas de obras públicas e axudas millonarias para reactivar as grandes constructoras.
Coñecese que as pobres non tiña gañado dabondo logo da
década prodixiosa do ladrillo e que entre os probablemente
maiores beneficios que tivo vivido sector algún na historia
universal da economía, non lle quedaban uns céntimos de
euros para fortalecer as súas estruturas e amortizar a posibilidade de que algún día a demanda de ladrillo puidera pasar da
histeria a certa normalidade.
Aquela urxencia por acudir en socorro do capitalista con
problemas para pagar a cuota do club de golf, recolle hoxe os
seus froitos. Estamos en pleno ano do capitalista chorón. Os
gobernos teñen ás portas colas interminables de xente que logo de gañar máis cartos dos que nunca soñou, chea de razón
acude ás administracións públicas á chorar para que cos impostos de todos manteñamos intactas as súas marxes de beneficio.
Primeiro foron as inmobiliarios o día que venderon un piso menos, logo as eléctricas que nos daban a luz de regalo polo
que se ve. Agora están os armadores e os transportistas, utilizando a mariñeiros e pequenos camioneiros como escudos
humanos. Dentro de nada estarán a banca, os grandes centros comerciais e todo quisque.
Vaian preparando as carteiras queridos contribuintes, eles
non o fixeron por nós cando declaraban ano tras ano récords
de beneficios, pero o gusto do mercado libre está en dar, non
en recibir.G

’’

Vaian preparando as carteiras
queridos contribuintes”

CARTAS
PREMIO XERAIS 2008
“Onde está o meu frac? Quero o
meu frac de sempre, ou non
asistirei ao acto. Non me importa nasti de plasti!” Así falaba Tanis I O Mocos, rei de Sofrovia, ao
enterarse de que che concederan o premio Xerais. Por nada do
mundo quería perderse o acto
de entrega do premio, o 7 de xuño na illa de San Simón. É normal xa que ti, Manuel, es o cronista do rei punki máis famoso
que coñecemos.
Máislibros tampouco quixo

dra e todas as Pontevedras”. Supoño que para aqueles que
cuestionaron a túa valía como literato pola túa obra Infidelicidades –que, por certo, obtivo o I
Premio de Literatura Erótica Narrativas Quentes– este Premio
lles faga repensar , cando menos,
as súas palabras. Recorremos a
aquel pregón: “Estamos de festa,
polo tanto toca gozar. Gozar a
partir de aquilo no que todos, seguro, imos estar de acordo: en
que temos unha cidade marabillosa, construída paso a paso e
século a século, con sufrimentos

e con alegrías, unha cidade da
que debemos sentirnos orgullosos e na que podemos convivir
porque conta coas condicións
ideais… conta con noso talante
aberto, carácter emprendedor,
espírito alegre e corazón hospitalario. Que máis se pode pedir?”
Nós pedimos máislibros e por
iso ponnos o corpo de festa que
o Premio Xerais de novela quede
este ano en Pontevedra.
Parabéns ao escritor! Parabéns
ao amigo!G
Mercedes Vázquez
(Pontevedra)
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Touriño escenifica a autonomía do PSdeG
’’

Enfróntase coa ministra
de Fomento nas vésperas
do congreso dos
socialistas galegos

A ministra de Fomento ,
Magdalena Álvarez, quero
crer, que se confundiu de
casa e de operarios cando
onte facía esta fabulación
exemplarizante do que
acontecía nas obras”

H. Vixande

[Emilio Pérez Touriño]

OTTO / AGN

O pasado seis de xuño Magdalena Álvarez, ministra de Fomento e controvertida figura
do goberno, recibiu o maior
pau dun compañeiro seu de
partido. O presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño, criticou
o seu desdén respecto ao ferrocarril de alta velocidade e dese
modo escenificou a autonomía
do PSdeG fronte o PSOE na véspera do congreso dos socialistas galegos.
Magdalena Álvarez fora reprobada polo Parlamento catalán e polo Senado a finais de
2007 e estivo a piques de correr
a mesma sorte no Congreso
dos Deputados. Non obstante,
en Catalunya o PSC non se
atreveu a enfrontarse a Zapatero e non votou a prol dunha iniciativa de reprobación que
contou co apoio do resto da cámara autónoma –aínda que o
presidente da Generalitat, José
Montilla, non oculta o seu desagrado coa xestión do ministerio. A representación socialista
catalá no Senado e no Congreso tampouco deixou de lado a

Emilio P. Touriño, Presidente da Xunta, e Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, nunha visita ao AVE Santiago-Ourense.

ministra e Magdalena Álvarez
conservou o posto porque, entre outros, o BNG votou en contra dunha proposta, a de reprobación, que se refería unicamente ao AVE catalán.
O antecesor de Montilla á
fronte da Generalitat, o tamén

socialista Pascual Maragall, mantivera un perfil máis autónomo
fronte ao PSOE estatal e as súas
diferenzas co presidente Zapatero remataron por custarlle o posto. Ferraz demostraba así que establece os límites á independencia do PSC e substituía a Maragall

por Montilla na cabeza de lista á
presidencia autonómica.
En Galiza, todos os sectores
socialistas admiten que o PSdeG
non é o PSC e que os socialistas
galegos non gozan da ampla autonomía da que dispoñen os cataláns. Con todo, o presidente

Pérez Touriño facía unha chamada de atención a Magdalena
Álvarez por unhas declaracións
súas eludindo dar datas para rematar o AVE galego e por sinalar
que ofrecer eses prazos púñalle
“os pelos de punta”. A ministra
tamén comparou o tren de alta
velocidade cunha casa na que
entran os obreiros pero que non
se sabe cando rematan.
“A ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, quero crer,
que se confundiu de casa e de
operarios cando onte facía esta
fabulación exemplarizante do
que acontecía nas obras”, sinalaba Pérez Touriño nunha calculada nota difundida pola
Xunta. A declaración do presidente repartida aos medios de
comunicación consistía exclusivamente nun entrecomiñado
de doce liñas onde non cabe
outra interpretación das súas
palabras.G

A guerra de posicións fronte o XI Congreso
A descualificación realizada
por Pérez Touriño é o maior
envite desde as filas socialistas
ao que se enfrontou Magadalena Álvarez e coincide cos
movementos políticos no PSdeG fronte á inminencia do XI
Congreso dos socialistas galegos, que se celebra os días 25,
26 e 27 de xullo. Primeiramente, o presidente anulou os intentos de Madrid de impoñer

maior poder para as organizacións provinciais, que se aliaron co secretario de Organización do PSOE, Xosé Blanco.
Agora, volve marcarlle o terreo
a Blanco e pon en solfa a ministra de Fomento.
Mais Touriño tamén se cubría as costas ao poñer en
cuestión a ministra de Fomento, xa que Magdalena Álvarez é unha figura política

amortizada e a día de hoxe as
críticas formuladas contra ela
tampouco incomodan en exceso en Madrid. Por outra
banda, as declaracións do
presidente Touriño anulaban
o efecto negativo que puidesen ter para o PSdeG as denuncias do PP e do BNG contra Fomento e a laxitude coa
que afronta as obras do AVE.
A pesar desta análise, fon-

tes socialistas restaron importancia ao toque de atención de Touriño e sinalaron
que en todo caso non hai relación entre a inminencia do XI
Congreso do PSdeG e as diferenzas entre Álvarez e Touriño. “É só polas infraestruturas”, sinalou unha fonte.
En todo caso, Magdalena Álvarez non ten porque outorgarlle importancia ás declaracións

do presidente da Xunta, toda
vez que Touriño xa incorreu en
semellantes inconcrecións ás
que recorreu agora a ministra.
Se Álvarez non quixo dar prazos
para concluír o AVE,Touriño dicía en xullo de 2004 que o tren
de alta velocidade a Madrid estaría rematado “no horizonte de
2008-2009”, cando na actualidade fixa como data 2012 para
que cumpra Fomento.G
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Encarna Otero, directora xeral para o fomento da calidade da vivenda

‘O problema do dereito á vivenda
é que non pode cubrirse co mercado’
Xan Carballa
Pepe Ferrín / AGN [FOTOGRAFÍA]

O

parlamento vén de
aprobar a lei de medidas urxentes de vivenda e solo, mentres a FEGAMP xudicializa a súa oposición ás Normas do Hábitat. Encarna Otero responde a estas
cuestións e a súa visión dos ritmos cos que se está a producir o
cambio político.
O parlamento vén de aprobar
unha 'lei de medidas urxentes de
vivenda e solo'. Por que se fala de
urxencia e demoran tanto os
procedementos en materias de
urbanismos e vivenda?
Esta consellería ten por norma
pactar todas as iniciativas lexislativas cos entes sociais, chámense

FEGAMP ou diversos consellos
consultivos. Tamén hai que pactar coas consellerías involucradas, neste caso dúas, e despois
está todo o procedemento lexislativo que hai que respectar. Son
procesos longos porque son garantistas. Na lei falamos dun
40% de reserva de solo para os
concellos grandes cunha necesidade de cumprir o mandato
constitucional que fala de garantir o dereito á vivenda (en propiedade ou en alugueiro) e todo iso
conleva un estudo da demanda
e moitos aspectos complexos.
O centro desta modificación fala
especialmente do solo e do papel do poder autonómico na súa
xestión?
O solo en Galiza, non só para vivenda, é un aspecto fundamen-

tal que estamos abordando
desde todas as consellerías,
cando menos desde as que goberna o BNG. Que as reservas de
solo para protección se fagan ao
mesmo tempo que para a vivenda libre é esencial e estámolo
contemplando na Lei de Vivenda en elaboración, para que
os barrios sexan homoxéneos e
non haxa guetos. A capacidade
de obter ese parque de solo é difícil, porque a propiedade da terra e Galiza é recente, non máis
alá da Ditadura de Primo de Rivera, e en xeral está mi atomizada. Daquela hai abandono de
uso da terra pero a mesmo
tempo cuns prezos moi elevados. Os procesos de expropriación son longos e custosos, pero
temos que facelo porque hai que

cambiar a situación do país, para
iso estamos a gobernar.
A idea é conseguir que a Xunta
adquira terreos e os ofreza como
solo público?
Por varias vías, mutuo acordo
ou expropiación, como se fai no
solo residencial, para poder actuar con políticas de vivenda
protexida. A Xunta fará unha
parte desa vivenda, a que antigamente se chamaba vivenda
social, e despois ese solo se sacará ao seu custe máis o prezo
de expropiación, por tanto con
prezos asequíbeis e non especulativos, para que se constrúa Vivenda de Protección Autonómica, para venda ou alugueiro.
Accederase a ela por medio de
concurso, e polo tanto no haberá lugar a sobrecostos de di-

ñeiro negro, que é a situación
que atopamos.
Desde a lei até que haxa ese parque público de solo, que tempo
vai pasar?
Agora estamos mobilizando o
solo propiedade da consellería,
os concellos poden, e deberían,
dedicar o 10% do que teñan á
mesma finalidade, e tamén hai
promotores privados que constrúen vivenda protexida, e cara
fins de 2009 estaremos en condicións de empezar a xestionar
sobre todo nas areas de máis
demanda e dinamismo. En
todo a franxa costeira e as contornas das grandes concentracións de poboación é onde
máis se demanda vivenda protexida. O resto das actuacións
que estamos facendo son >>>
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>>> para mobilizar toda a vivenda xa construída sen uso
que é moitísima.
Hai un paradoxo en que haxa
moita vivenda construída sen
ocupar e moita demanda, pero
precisamos construír máis?
É un absurdo porque se deixou
en mans exclusivas do mercado.
O problema do dereito a vivenda é que non pode cubrirse
co mercado, porque o mercado
especula. Sempre me remito ao
informe do relator da ONU, que
falaba de que o Estado español,
e tamén Galiza, tiñan un exceso
de vivenda con finalidade especulativa e cun sobrecosto do
20%. En 15 anos houbo máis vivenda no Estado que en países
como Francia e Alemaña cun
maior crecemento demográfico
e nivel de rendas. No caso galego hai un agravante porque
moitas deses vivendas construídas e mercadas con afán especulativo e concibidas como segunda residencia, fixéronse en
zonas que danan territorio e
moitas veces fixéronse en solos
rústicos. O problema xerouse en
espiral crecente porque se presou diñeiro en momentos en
que era barato, facéndose investimentos de case o 80% dos ingresos familiares que eran baixos, e agora estnase xerando
problemas tremendos. Desprezouse a cultura do alugueiro e
agora a conxuntura é moi grave,
porque temos que mudar esa
mentalidade. A maiores nós temos que facer fronte á demanda
onde se produce e ao tempo
conseguir vivenda asequíbel
para a mocidade e procurar o
equilibrio territorial.

FOMENTODOALUGUER.
As medidas de fomento de aluguer conseguen estabilizar os
prezos?
Para facer políticas de vivenda
non podes dar axudas sen máis,
tes que controlar o alugueiro. Tes
que ter un banco de vivendas,
aínda que iso implique gastos de
xestión, porque do que se trata é
de recuperar o público que está
terribelmente danado. Temos
que conseguir que a vivenda baleira aflore e usar mecanismos
para que o prezo estea controlado e non sexa especulativo.
Que resultados tiveron?
Conseguimos evitar a especulación no prezo, como pasara coa
anterior Bolsa do Alugueiro ou
coa Renda Básica de Emancipación, que non axuda a responder á necesidade de vivenda como ben social. Esas

políticas non dan rendibilidade
electoral pero si social, que é o
que buscamos: mobilizar a vivenda sen uso, controlar os alugueiros, garantir que os que teñan menos rendas acceden a
unha vivenda digna e que
cando os inquilinos non cumpran se podan facer desafiuzamentos rápidos.
De que cifras de alugueiro falamos?
O noso programa resolveu miles
de contratos, aínda que a oferta e
a demanda non coinciden xeograficamente. Por exemplo en
Vigo e area metropolitana pídennos moito máis do que que
podemos e noutros non a cubrimos. Agora empeza a haber xa
promocións de vivenda protexida que se constrúe pensando
en alugala. Estas son políticas
que resultan básicas para a xente
nova sobre todo.
Por que hai tanta controversia

’’

Desprezouse a cultura
do alugueiro e agora a
conxuntura é moi grave,
porque temos que mudar
esa mentalidade”

’’

Na situación política
da actual FEGAMP
perdeuse a idea de
consenso de anteriores
mandatos”

nas políticas de Vivenda cos concellos?
Na situación política da actual
FEGAMP perdeuse a idea de

consenso de anteriores mandatos. É unha mágoa porque os intereses e os consensos institucionais non se deben perder nin deben darse como baza política.
Tamén é verdade que os concellos discreparon doutras institucións e pensan en termos moi
locais, están empeñados en recadar froito dunha situación
perversa de falta de financiamento, porque se lles traspasaron moitos servizos sen garantirlle mecanismos e suficiencia
económica. Todo isto incide na
confrontación. No caso das Normas do Hábitat primou o interese de conceder licencias con
afán recaudatorio por encima de
atender un catálogo de medidas
destinadas a garantir vivendas
soleadas, aireadas, accesíbeis...
como son todas as de protección. Nós gobernamos para a
xente e o dereito á vivenda digna
e de calidade é irrenunciábel.G

‘Tamén eu querería
que o cambio fose máis rápido’
Queríalle preguntar pola percepción do cambio político,
que moita xente considera
que debía ser máis rápido e sobre todo máis visíbel. Como o
ve desde a súa posición?
Tamén son das que me gustaría que os cambios fosen máis
rápidos. Pero en democracia
hai que tomar medidas amparadas legalmente e ademais
gobernamos dúas forzas políticas e temos que pornos de
acordo. As consellerías do
BNG deron pasos de xigante.
Temas como poñer en marcha toda a vivenda e o solo empresarial na situación que herdamos, ver que fomos pioneiros en rehabilitación e posta
en valor dos cascos históricos
–que agora o ministerio di que
é o modelo–, como abordamos a propiedade da terra
para poñela en valor desde
Medio Rural. Porque non só é
que estivese abandonado o
rural, senón que tiña a autoestima moi baixa e darlle a volta
para que sexa un sector produtivo; facer que o benestar
sexa unha política pública
esencial ou controlar sectores
básicos da economía como o
enerxético, sinceramente
penso que son cambios revolucionarios no contexto
dunha Europa que vai poñer a

’’

Penso que estamos a facer
cambios revolucionarios,
nunha Europa que
retrocede en dereitos”

xornada laboral en 48 horas ou
que detén os inmigrantes non
legais durante 18 meses e tenos encarcerados... A pesar de
todo estamos dando pasos de
xigante cos límites que temos
e estamos consolidando a Galiza como nación nos seus dereitos económicos sociais e
políticos. Para iso precisamos
respaldo social e ás veces o
tempo histórico e o tempo das
nosas vidas non coinciden, e
son a primeira en desexar que
o avance e o cambio sexa máis
veloz. Para min a mobilización
social é un deber, porque o
noso único dereito no é depositar un voto cada catro anos,
senón participar cotianmente
e crear tecido social. Pero temos que reflexionar sobre o
que é posíbel en cada momento. Cando nos namoramos quereríamos que todo
fose rapidísimo e despois as
cousas van asentando e na po-

lítica sucede igual. Hoxe aínda
pagamos débedas adquiridas
no franquismo, porque nestas
décadas ninguén gobernou
pensando en Galiza, o que
non quer dicir que non se fixesen cousas importantes, pero
desde hai tres anos esa postura
de colocar Galiza no centro de
todas as decisións é a clave
dun goberno de dúas forzas
políticas que teñen que pactar.
E os votantes nacionalistas entenden eses ritmos?
Unha parte maioritaria si, e vímolo nas recentes eleccións
xerais. O país constrúese coa
xente que politicamente
aguante e non muda o seu
voto, a pesar das enxurradas
que veñen de fóra; coa xente
que social e economicamente
aposta por Galiza e coa xente
que aposta cultural, social e
asociativamente por Galiza.
Esa é a xente que nos pide que
aguantemos cando temos
que pelexar co socio do goberno porque o PP, suponse,
xa é oposición. O desencanto
é lóxico nos percorridos longos, como na vida privada.
Galicia non permite o desánimo e só hai que ter esperanza, ilusión e traballo. Son
deportista e sei que o meu é
un país de corredor de fondo,
non de velocidade.G

’’

PERO… HAI
CRISE?
Susana López Abella

Q

ue vai a haber crise, a crise
está no imaxinario da
xente, das 100.000 familias que se
dedican a gandaría, á pesca. Por
iso o presidente nega a súa existencia no sector primario coa
mesma hipocrisía que nega a
crise económica ou a da sanidade. Pero será posíbel que sexa
froito da imaxinación de tanta
xente os problemas que sofren
día a día pola suba do gasoil, ou a
caída dos prezos en orixe da
carne e do leite? Talvez, como temos unha idiosincrasia tan especial! O gandeiro está a sufrir por
mor dunha negociación indigna
da cota láctea levada a cabo pola
ministra galega dos Medios, ademais dunha nefasta política de
venda de excedentes. Moita
xente investiu os seus aforros na
cota; pero o que antes servía até
de aval nun banco agora véndese
até por baixo do prezo ao que se
comprou. En canto ao sector
pesqueiro, os prezos do gasoil subiron un 150 por cento desde
2005 e un 45 por cento nos último seis meses; moitos barcos
saen a faenar sen nin sequera cubriren os seus custos de produción. Aos pescadores sáelles máis
rendíbel deixar os barcos amarrados que saír ao mar,pero a solución proposta pola Xunta é tan
orixinal como non executar o
47,8 por cento do orzamento
asignado para o 2007. Coa que
está caendo no sector pesqueiro
non se lle ocorreu á conselleira
Carme Gallego que facer con 131
millóns de euros! E para acabar
de demostrar a preocupación de
Touriño co sector, esta fin de semana pasada paséase con Helena Espinosa nas illas Cíes nun
chamado “acto simbólico” ante
a mirada de centos de mariñeiros
desesperados e incrédulos que
viron isto como unha auténtica
provocación. A ministra do Medio Mariño nin se acercou a eles.
Pódese ser máis insensíbel?
Ao mellor é que teñen razón
os nosos gobernantes e non hai
tal crise!.G

’’

AministradoMedioMariño
nin se acercou
aos mariñeiros.
Pódese ser
máis insensíbel?”
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ENPOLEIROALLEO

XOGO PERIGOSO

DIETA MEDITERRÁNEA

RECTIFICACIÓNS
SOBRE TÁBOAS

Ceferino Díaz

Telegraph
(mércores 4 de xuño)

El País

“A dieta mediterránea: a mellor
do mundo?”, pregúntase no titular o diario británico Telegraph,
nun artigo asinado por Sarah
Morris. “España desexa que a
UNESCO inclúa a beneficiosa
dieta mediterránea na lista do
patrimonio mundial. Mais defender esa dieta e os beneficios
para a saúde é máis complexo do
que parece”. “O goberno español describe a dieta mediterránea como boa, saudábel e historicamente a mellor do mundo.
Dirixe unha campaña –na que
participan Italia, Grecia e Marrocos– para convencer á UNESCO.
Se o consegue, será patrimonio
inmaterial como o Festival dos
mortos en México e o Ballet real

(mércores 4 de xuño)

Teresa Táboas,conselleira de Vivenda.

de Camboxa”. “Nas mesas españolas hai comida a esgalla. No
xantar, os encerados dos bares
do país anuncian os pratos do
día para famentos traballadores.
Os favoritos son as costeletas de
porco, os bistés de vitela ou as
peitugas de polo, habitualmente
servidas con patacas fritidas e

unha pequena ensalada. España
tamén está a loitar contra o crecemento da obesidade. A taxa en
adultos dobrouse nos últimos
dez anos deica o 14%, mentres
que un de cada tres nenos ten sobrepeso ou é obeso –como en
Italia e Grecia–, a máis alta de Europa occidental”.

Tras varios días facéndose eco de
informacións que atribuían á
conselleira Teresa Táboas unha
relación cunhas obras defectuosas en Pereiro de Aguiar, El País
publica unha información rectificadora. “O Consello de Contas
corrixirá o informe que implica
por erro a Táboas”, sinala o titular principal. A noticia sinala que
“o máximo responsábel do Consello de Contas, Antonio López,
asegurou onte que ‘este organismo, unha vez que se fagan as
comprobacións oportunas, rectificará o informe de fiscalización’ que considera inxustificábel a decisión da Consellaría de
Vivenda de recibir 30 vivendas
protexidas no concello ourensán de Pereiro de Aguiar que presentaban deficiencias e cuxo deseño atribúe por erro á conselleira Teresa Táboas, cando aínda
exercía como arquitecta”. “O órgano de fiscalización [do Consello de Contas] tomou esta decisión despois de que Vivenda lle
fixese saber que Táboas non traballou como arquitecta no grupo de vivendas deficientes, senón noutra promoción protexida que se construíu na mesma
parcela”, sinalouse nunha nova
noticia .

PARADOXOS DA CRISE
La Voz de Galicia
(xoves 5 de xuño)

“Ninguén, por moi optimista
que fose, pensaba que o tirón
do sector da construción ía durar sempre, e no seu proceso de
axuste, o primeiro efecto negativo é un incremento da desocupación”, sinala a profesora e
economista Anna Laborda en
Público. “A maioría de persoas
que están a pasar a aumentar as
cifras do paro estaban con contrato temporal, por iso ao tempo que aumenta a cifra de parados, diminúe a cifra de contratos temporais, o que noutras
circunstancias sería boa noticia.
A suposta crise non está a destruír aínda traballo estábel. Tamén sabemos que o paro está a
centrarse en postos de nivel de
cualificación baixo, que se corresponden con baixos niveis
de produtividade. Daquela, un
segundo efecto colateral do
axuste económico da construción pode ser un repunte da
produtividade”.G

H

ai meses que nos preocupamos pola suba dos alimentos; os nosos gandeiros
ademais pola das materias primas. O desaxuste entre oferta e
demanda debido ás malas colleitas entre os principais produtores mundiais de cereais e a
entrada da China e a India como grandes compradores explicaban as alzas.
Pero o problema continúa e
agrávase até o punto de que nos
foros internacionais fálase xa de
crise alimentaria. As subas de
prezos non son consecuencia
dos biocombustíbeis ou de desaxustes da demanda, senón
dunha desenfreada especulación capitaneada polos operadores financeiros que ven na escaseza de alimentos a oportunidade de gañaren beneficios acaparando producións presentes e
futuras. Así, os fondos de investimento internacionais que
apoiaron en España a economía
do ladrillo agora levantan a tenda e aséntanse no mercado de
futuros de alimentos e materias
primas agrarias.
A salvaxe suba do arroz –en
cinco semanas pasa de 400 a
1.000 dólares a tonelada– ou a
do trigo –no mercado de Chicago chegou a variar máis de 100
dólares por tonelada nun día–
son consecuencia destes xogos.
Ante a gravidade da situación algúns países ousaron tomar medidas para limitar estas
máis que discutíbeis prácticas
comerciais pero o sistema reaccionou á contra e parece que
está gañada a partida empregando o mito do sagrado mercado como o máis eficiente
asignador de recursos.
O problema é mundial e vai
con nós. Nada temos contra o
beneficio froito do traballo, todo contra o beneficio da especulación a costa da fame.
Permítanme que os convide
a non ser cómplices pasivos, a
cando menos denunciar a situación e estar atentos.G

’’

Osfondosdeinvestimento
que apoiaron en España
a economía do
ladrillo agora
aséntanse
no mercado
de futuros de
alimentos”
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Teléfono do Home.O Ministerio da Igualdade vén de poñer en funcionamento un número de teléfono destinado aos homes coa finalidade de que
estes poidan resolver moitas das súas dúbidas, entre elas as relacionadas coa
súa paternidade e a corresponsabilidade no coidado dos seus fillos. A titular
deste departamento, Bibiana Aído [na foto], quixo deixar claro que non se
trata dunha liña destinada a maltratadores, senón de axuda aos varóns. Liñas
de semellantes características funcionan noutros países coma Noruega.G

PAUL HANNA/REUTERS
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Ignasi Riera, autor de Otra idea de Catalunya

‘Todo o poder de España
concéntrase en 14 rúas de Madrid’
César Lorenzo Gil

tos cataláns. En Catalunya

Ignasi Riera (Barcelona, 1940) é xornalista,
escritor e veterano político (foi concelleiro e
deputado no parlament por Iniciativa
per Catalunya). Agora presenta o libro Otra idea
de Catalunya (Debate), retrato dun país
e dun pobo afastado de estereotipos

Robert Ramos [FOTOGRAFÍA]

Ignasi Riera (Barcelona, 1940) é
xornalista, escritor e veterano
político (foi concelleiro e deputado no parlament por Iniciativa per Catalunya). Agora presenta o libro Otra idea de Catalunya (Debate), retrato dun país e dun pobo afastado de estereotipos.
Co seu permiso, e sen ánimo
de ofendelo, vou enumerar algúns tópicos cataláns, para
que mos desmonte, ou non.
Empezamos: Os cataláns son
rañetas.
O tópico da “virxe do puño” está
moi estendido en todos os lugares. Para os casteláns, son os sorianos; para os galegos, os ourensáns. En realidade, no caso catalán supoño que a idea provén da
Idade Media, cando había pobreza e continuas fames negras.
Logo a cousa mudou. Durante o
século XIX, os novos ricos barceloneses deron imaxe de todo o
contrario, gastaron a eito para
mostrarlles ao mundo o moito
que posuían.
Con todo, no seu libro explica o
grande esforzo aforrador dos
cataláns.
Un aforro colectivo. Non en
van a primeira empresa catalá
é La Caixa, que hoxe ten unha
enorme fortaleza e que se
construíu cos fondos de moi-

non triunfaron as empresas
grandes senón os pequenos
obradoiros, os almacéns…
Pouco e pouco, esa cultura de
empresa familiar foise perfeccionando e de avós industriais
xurdiron netos artistas. O desenvolvemento cultural de
Catalunya está intimamente
ligado ao esforzo empresarial,
que o alentou.
Segundo: Os cataláns miran o
resto dos españois por riba do
ombro e falan en catalán a
propósito para que non os entendan.
Ese tópico xorde dun complexo de inferioridade. Foi en Catalunya por onde chegou a Revolución Industrial á península Ibérica. O Liceo ou o Cemiterio de Montjuïc son mostras
artísticas patrocinadas pola
iniciativa privada inaccesíbeis
en ningún outro lugar… Iso
mesturouse con certa fascinación catalá por Francia. Durante centos de anos mirouse
máis para París que para Madrid. É lóxico porque somos
un país de fronteira e do norte
chegaban practicamente todas as innovacións. O ensanche de Barcelona creouse
cunha “ideoloxía urbana” claramente gala. Isto creou entre
algúns esa idea de que somos
máis europeos que o resto de
españois. En canto ao idioma,

o que sucede é que para algúns españois falar noutra lingua no “mesmo territorio” é
ilóxico. Non se educou na
pluralidade. As linguas diferentes ao castelán simplemente se ignoran. Por iso algúns pensan que os cataláns
só falan catalán por facerse
notar.
Terceiro: Os cataláns son in solidarios.
Iso si que me parece tremendamente perverso. Á forza ou
voluntariamente, os cataláns
demostraron historicamente
seren abertos e hospitalarios. O
proceso inmigratorio do século XX foi exemplar e non creou
conflito ningún. Tamén se acolleu con cariño outros pobos. O
vasquismo que empezou a ser
perseguido no bienio negro republicano puido subsistir en
parte grazas ao apoio que recibiu en Barcelona. E o exemplo
de solidariedade máis recente
é o da sanidade. A maioría das
intervencións cirúrxicas no sistema público de Catalunya
non son a cataláns.
Cuarto: Os cataláns son traido-

’’

O desenvolvemento
cultural de Catalunya
está intimamente ligado
ao esforzo empresarial”

’’

A maioría das intervencións
cirúrxicas no sistema
sanitario público
de Catalunya
non son a cataláns”

’’

Catalunya temeu sempre
ser absorbida polo poder
demográfico de Castela”

res desde o século XVII, cando
quixeron venderlle o país a Richelieu.
Traidores pouco eficaces, diría
eu. A histórica fascinación por
Francia foi paga sempre con
desprezos e abusos. Hai que
lembrar que o gran medo catalán no final da Idade Media era
Castela porque aínda que hoxe
pareza imposíbel, había moitos máis casteláns que cataláns
e temíase unha invasión pacífica. Por iso Francia parecía unha saída a ese terror. Co tempo,
ese enfrontamento con Castela asimilárono co enfrontamento con Madrid, pero en realidade contra Madrid non
“había nada”.
Quinto: Os cataláns viven
acomplexados porque o Barça
ten menos títulos ca o Real Madrid.
Desde que o Madrid lle roubou
a Alfredo di Stefano ao Barça
creouse un desequilibrio que
nos ten amargados. Lembramos o gol de Ronald Koeman
na final de Wembley sempre
cun sentimento agridoce, calculando as Copas de Europa
que nos faltan para alcanzar o
Madrid. Pero falando en serio,
Catalunya ten un gran poder
deportivo en moitas áreas. As
cifras de deporte popular son
moi superiores ao resto de España e o dominio catalán é total en disciplinas como o hóquei, o tenis ou o waterpolo,
por exemplo.
Sexto: Os cataláns son uns imperialistas que queren con quistar Valencia e as Baleares.
A expresión Països Catalans foi
desafortunada e creou moitos
receos. Eu coincido con Ernest
Lluch en que sería mellor reivindicar a Antiga Coroa de Aragón como espazo de colaboración entre toda a Catalanofonía, desde Andorra até >>>
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>>> Formentera. Incluso cando se aprobou a constitución
pedimos que as comunidades
autónomas puidesen colaborar entre si. Finalmente, o texto
aprobou todo o contrario. Está
terminantemente prohibido
que varias autonomías creen
entidades conxuntas. Penso
que debemos reconducir a relación para que todos se sintan
partícipes desta lingua. A xente
non lembra moitas veces que
Raimon ou María del Mar Bonet non son cataláns e fixeron
moito polo idioma.
As relacións entre cataláns e
valencianos empobrecéronse
nos últimos tempos, con polémicas coma a dos repetidores
de TV3.

En Valencia fomos arrogantes.
A esquerda valenciana foi tradicionalmente favorábel ao
intercambio con Catalunya.
Durante moitos anos chegou
a ter un gran poder e parecía
improbábel que a dereita máis
contraria ao catalán recuperase o goberno. Hoxe a cousa
mudou tanto que o que parece imposíbel é que o PSOE obteña algunha vez a maioría.
Vostede vive en Madrid. Va rios autores teorizan, a me dias de broma a medias en serio, que a Comunidade de
Madrid é a máis separatista de
España.
Madrid viviu durante moitas
décadas envexando a Barcelona. Xa o dicía Josep Pla nos

Danos do atentado
da ETA na sede de El Correo
en Zamudio.

REUTERS

Atentado da ETA contra El Correo.O xornal vasco El Correosufriu un atentado contra as súas instalacións no polígono industrial da localidade biscaíña de
Zamudio por parte da ETA o 8 de xuño. Aínda que no interior das súas dependencias se encontraban unhas 20 persoas, non houbo danos persoais. O periódico saíu á rúa con normalidade, pero con certo atraso. Este atentado recibiu
o unánime rexeitamento de todos os sectores e moi especialmente dos medios de comunicación, que se concentraron en protesta contra o ataque.G

tempos da II República. A capital española fora creada artificialmente e sostíñase amparada unicamente no exército e
na coroa. Barcelona, en troques, medrara polos seus propios medios. Os seus monumentos pagounos a industria,
non o ouro americano. Xa na
posguerra, as editoriais en
castelán máis prestixiosas estaban na capital catalá, o ideario artístico e político era moito máis avanzado. O acto máis
famoso do 68 madrileño é un
recital dun cantautor como
Raimon. Esta situación varía
coa chegada do PP de Gallardón e Aguirre ao poder. Queren converter a Madrid nunha
referencia e, por engadido, re-

cuperar a identificación entre
Madrid e España. A recentralización nótase moito na comunicación aérea. Barajas é a
única porta de entrada e saída
para os estranxeiros, cando
noutros países como Italia hai
tanto tráfico no aeroporto de
Milán como no de Roma. Todo o poder de España concentrouse en 14 rúas de Madrid e
chegouse ao punto de que o
que non pasa en Madrid na
práctica non ocorre. A voda do
príncipe Felipe foi unha comuñón entre a monarquía, a
Igrexa (nesa espantosa catedral da Almudena) e a cidade
de Madrid. Incluso os Xogos
Olímpicos que quere organizar a cidade non se contentan

con menos que “seren os de
todos os españois”. Esta obsesión por ter controlada a unidade de España vai acabar por
crear cansazo. Hoxe até os andaluces están fartos da arrogancia de Madrid.
A pesar da proximidade, en
Galiza coñécese moi pouco de
literatura catalá. Que autores
considera imprescindíbeis?
Como narrador en curto,
Quim Monzó. Como novelistas, Maria Barbal e o valenciano Josep Piera. Como poeta,
Joan Margarit. Tamén recomendo reler a Mercè Rodoreda (en galego está A praza do
diamante (Positivas)), que
cumpriría 100 anos agora de
estar viva.G
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NON CONTIGO
PERO SI SEN TI
Dani Álvarez

O

labirinto vasco tivo tras a
saída do PP do goberno
español tres actores: o primeiro,
a ETA e a súa xente, o segundo,
un presidente na Moncloa que
amosaba unha face ben amábel, e o terceiro, un PNV que estaba disposto a facer renuncias
se con iso se acadaba a paz.
Atrás semellaban ficar os anos
nos que as tentativas eran a
dous (Estado español e a ETA en
Alxer, e PNV e a ETA en Lizarra).
Pero os acontecementos non
sempre saen a gusto de todos, e
coa volta da ETA aos asasinatos
esgázase a alianza que estabeleceran os negociadores. Sobre
todo porque agora Zapatero,
asesorado por Egiguren, soña
con ter un Montilla en Euskadi.
Acábase de revelar que Egiguren lle chantou nos fociños
ao PNV que xamais voltarán
aos contidos de Loiola, nin aínda que Batasuna se impoña ante a ETA. A clave de Loiola foi
que, en palabras de Imaz, se tocou a paz cos dedos: estívose a
piques de suscribir un documento que recoñecía a capacidade de decisión do pobo vasco e que achegaba a posibilidade de que Navarra colaborase
con Euskadi como aconteceu a
mediados dos 90. Faltou pouco, pero ese pouco levounos ao
atentado da T-4 e ao pésimo
panorama de hoxe.
O gran soño de Egiguren e do
PSE é lograr un acordo de paz
que saque o PNV do goberno
vasco e devolva a Batasuna á legalidade. Iso é algo que na loita
política se pode considerar lexítimo. O que non o é aos ollos de
Ibarretxe e do tripartito é que á
ETA se lle ofreza o dereito a decidir por deixar as armas e que iso
mesmo se lle negue a quen é lehendakari mercé aos cidadáns.
E así imos estar até que as eleccións poñan a cadaquén no seu
sitio. Porque parece claro que
non haberá consulta.G
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Zapatero, asesorado
por Egiguren,
soña con ter
un Montilla
en Euskadi”
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As opcións de Carod Rovira
O proceso de primarias
no seo de ERC déixalle
a porta aberta ao ex
presidente da formación
para loitar pola
candidatura á Generalitat
Charina Giráldez

A elección da nova directiva de
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o pasado sete de xuño mobilizou o 70% dos militantes do partido independentista.
A expectación xerada pola presentación de catro candidaturas,
unida á substitución do procedemento asembleario da man
alzada polo voto en urna, triplicou a participación das bases
respecto a anteriores comicios.
Pero ademais de constituír, para
algúns, un exemplo de democracia, o resultado do proceso
ten outras lecturas.
A vitoria da alternativa de
Puigcercós e Ridao, co 37,2% dos
votos, indica que se está a producir unha renovación xeracional
dentro pero non un cambio de
rumbo. Non se pode esquecer
que a nova directiva aposta, de
xeito claro, pola continuidade da
formación republicana no goberno tripartito. Por outra banda, o voto da militancia demostra que ERC é un partido no que
teñen cabida diferentes xeitos de
entender o independentismo de
esquerdas. Pero ao mesmo tempo, o resultado tamén suxire que
Josep-Lluís Carod-Rovira mantén intactas as súas opcións para
convertérense no próximo candidato á Generalitat.
EMPATE TÉCNICO. Descontando os
votos dos afiliados extra comunitarios (da Cataluña Norte, Baleares e Valencia), pódese dicir
que se produciu un empate técnico entre as tres principais

O novo presidente de ERC electo polas bases, Joan Puigcercós.

candidaturas: a gañadora, a liderada polo crítico Joan Carretero (que quedou no segundo
lugar co 27% dos votos) e a secundada por Carod Rovira que
obtivo o 26,6% dos apoios. Segundo os analistas, o ex presidente de ERC decidiu retirarse
desta pugna polo control do
partido, deixando paso a Ernest
Benach, para poder aspirar á
loita pola Generalitat sen sufrir
unha derrota directa. No seu
círculo máis próximo teñen cla-

ro que ese vai ser o seu próximo
obxectivo, polo que a elección
do candidato ás eleccións autonómicas podería converterse
nun cara a cara entre Carod e
Puigcercós.
Até ese momento, o novo
presidente de ERC ten por diante
un duro traballo de integración
dos distintos sectores do partido.
Sobre todo da liña crítica de Joan
Carretero que aposta pola ruptura co goberno de Montilla e predica o achegamento a CiU en

GUSTAU NACARINO / REUTERS

clave soberanista. No congreso
do partido, que se vai celebrar o
vindeiro sábado, coñecerase a
nova executiva e as liñas estratéxicas que, en principio, se agarda
que sigan polo carreiro actual.
Mentres, Carod Rovira pode
centrarse na candidatura ás eleccións catalás, un proceso no que
non participan os militantes da
Cataluña Norte, Baleares e Valencia. Neste caso, a igualada das
primarias deixa as portas abertas
a calquera posibilidade.G

PP, a democratización pendente
O pluralismo interno que reclama o sector crítico
podería mitigar o presidencialismo do partido
Ch.G.

Á marxe do que poida suceder
no congreso de Valencia, o PP xa
fixo historia nestes últimos tres
meses. Sectores descontentos co
líder actual comezaron a pedir
democratización interna nun
partido de forte tradición presidencialista. Até o momento, a
designación dos dirixentes po-

pulares producírase dende a cúpula. Manuel Fraga, cando volveu facerse cargo do partido tras
o paréntese de Hernández Mancha (que competiu con Herrero
de Miñón pola presidencia) elixiu a José Mª Aznar como sucesor e, este último, a Mariano Raxoi sen debate interno. A partir
do vindeiro XVI Congreso Na-

cional do PP, o sistema de elección podería cambiar se saen
adiante algunhas das emendas
presentadas ao relatorio de Estatutos. Co procedemento actual,
que esixe como mínimo un 20%
de avais para presentar candidatura, parece difícil poder competir pola presidencia.
O ex ministro Juan Costa,
que acaba de renunciar a enfrontarse con Raxoi despois de
comprobar as súas escasas posi-

bilidade de éxito, reclama unha
elección directa polas bases. As
Novas Xeracións apostan por
rebaixar a porcentaxe de avais
até o 10%, e outros compromisarios por implantar un sistema
de primarias. Despois do 20 de
xuño saberase até onde están
dispostos a chegar os críticos e
se, finalmente, o partido decide
cambiar o método de elección
de candidato de cara as eleccións Xerais do ano 2012.G
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Obama pon en marcha a súa estratexia contra McCain. O novo
candidato demócrata lanzouse esta semana á conquista dos estados
“republicanos” de Carolina do Norte, Missouri e Florida no inicio da súa
campaña oficial contra McCain, tras derrotar a Hillary Clinton na loita
polo liderado do partido. A senadora de Nova York suspendeu o pasado domingo a campaña electoral para anunciar o seu apoio incondicional a Barack Obama, o primeiro afroamericano que concorre á presidencia dos Estados Unidos. O que non se sabe polo momento é se o
candidato elixirá a Clinton como número dous.G
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Bipartidismo no parlamento europeo
A cámara rexeitou por escasos votos unha proposta
para limitar o acceso das minorías e coalicións

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

Dúas das coalicións que forman
o parlamento europeo, a Unión
pola Europa das Nacións e o
Grupo Os Verdes / Alianza Libre
Europea (Verdes/ALE), enfróntanse a unha grave ameaza. O
comité de asuntos constitucionais, reunido o 27 de maio, rexeitou por escasa maioría a proposta para incrementar as barreiras
de corte para a creación de coalicións neste foro, e no caso de levarse adiante a reforma en futuras consultas significaría deixar á
marxe dous dos actuais grupos
existentes neste foro aclarando
aínda máis a paisaxe ideolóxica
da cámara europea.
A cuestión volverá ser debatida en xullo na sesión plenaria
deste foro, e calquera cambio
entraría en vigor para os vindeiros comicios do 2009. Dos 29
membros do comité, 15 votaron en contra e 14 a favor, e as
dúas grandes coalicións, o Partido Popular Europeo (PPE) e os
socialistas, esgrimiron razóns
de eficiencia para apoiar a reforma. Non obstante, foron incapaces de pechar filas a favor dos
16 votos que permitirían que saíse adiante a proposta.
Os socialistas, que apadriñaron a iniciativa introducida por
un dos seus, Richard Corbett, explicaron que a proposta busca
eludir a excesiva fragmentación
do parlamento, circunstancia
que impide traballar de forma
efectiva. Corbett foi tamén o parlamentario europeo que, tirando pedras contra o propio tellado, propuxo na mesma semana
limitar as preguntas que os parlamentarios europeos lle dirixen
á Comisión Europea.
O resto de grupos, excluído
por suposto o PPE, cren que
non se pode antepoñer á diversidade a eficiencia, e por tanto
apagar dunha volta a diversida-
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Os socialistas,
que apadriñaron a
iniciativa, explicaron que
a proposta busca eludir a
excesiva fragmentación
do parlamento”
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Os pequenos grupos cren
que non se pode
antepoñer a eficiencia
á diversidade, e por tanto
apagar dunha volta a
diversidade de opinións”

’’

Temos un parlamento
eivado que só pode
opinar e facer
suxestións en
determinadas materias”

de de opinións. A proposta,
ademais busca a dominación
dos pequenos partidos políticos
presentes no panorama continental xusto cando as voces das
minorías parecen asolagarse
coas novas ampliacións que
acrecentan a cacofonía.
Existe por tanto unha estrutura europea onde non se escolle
democraticamente un presidente da Comisión en constantes tirapuxas cos baróns que son
os xefes dos distintos Estados.
Por outra banda, temos un parlamento eivado que só pode opi-

O eurodeputado británico Christopher Beazley amosa unha bandeira tibetana nun pleno do parlamento común en
Bruxelas, o 10 de abril.
THIERRY ROGE / REUTERS

nar e facer suxestións en determinadas materias, e que se ben
foi gañando terreo cos anos acabará nas mas dos mesmos partidos que sosteñen o poder localista dos Estados membros. Polo
tanto, chegou o momento no
que os agoireiros da estabilidade

bipartidista demandan unha
maior presenza desprazando a
diversidade, que é, a fin de contas, a que dan os discursos e as
problemáticas alternativas.

REFORMA PENDENTE. Habería que
reformular o teorema e darlle

cabida a unha reforma institucional global onde desaparecesen estas contradicións. Pero
conforme a maquinaria europea se agranda, o discurso dos
intereses relevantes gaña presenza, e o respecto das minorías
perde importancia.G
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OBAMA

LATEXOS

CONTRA MCCAIN
X.L. Franco Grande

H

Un garda civil vixía as manobras dun avión en Madrid.

SERGIO PÉREZ/REUTERS

A UE blinda as fronteiras
Europa teme
que a crise económica
acentúe a xenofobia
e endurece as políticas
migratorias.
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX).

Coas negras perspectivas económicas, erguéronse, de súpeto, novos medos colectivos, espertado pantasmas xenofóbicas
e afinado estratexias zonais para
frear as correntes migratorias
cara aos países desenvolvidos.

Sería irresponsábel negar a
necesidade de harmonizar as
políticas migratorias da UE. Sería inxenuo agachar que os oito
millóns de persoas que moran
de xeito ilega, merecen consideración e tratamento normativo.
Tempos de crise son un bo caldo de cultivo propicio para ver
agromar demagóxicas políticas
discriminatorias. Italia mostroulle ao mundo até que punto
se pode obrar con impunidade
baixo o paraugas do estado.
Polo acordo de Bruxelas do
22 de maio do 2008, os 27 países
da Unión Europea homologan
os procedementos de expulsión
dos indocumentados. Até agora

’’

AUEdállesásautoridades
administrativas capacidade
de ditaminar e executar en
temas migratorios sen ter
que pasar filtros xudiciais”
os períodos de retención máximos oscilaban entre os que non
fixaban límite ningún como o
Reino Unido, Holanda, Suecia,
Dinamarca, Estonia Lituania ou
Finlandia, e os máis garantistas.
Francia daba un prazo máximo
de 32 días e España fixaba o límite nos 40 días.

O acordo é flexíbel de máis.
Dá un prazo máximo de seis
meses mais abre a posibilidade
de retelos durante 18 meses nos
casos nos que non existan acordos cos países de orixe.
Percíbese un substrato de
endurecemento. Xa non será
preciso que as ordes de expulsión sexan emitidas pola xustiza. A Unión Europea coloca as
autoridades administrativas,
responsábeis dos temas de estranxeiría, con capacidade de
ditaminar e executar sen ter que
pasar filtros xudiciais.
Rixidez formal no corpo legal, deshumanización e insensibilidade nas formas.G

Medra o número de latinoamericanos deportados nos aeroportos
Cada vez son máis frecuentes
os casos nos que visitantes de
países de América Latina son
devoltos, sen argumento ningún, nas fronteiras españolas.
Incidentes que deste lado do
Atlántico pasan desapercibidos, ocupan primeiras páxinas
nos xornais de América Latina.
No que vai de ano o número de
brasileiros rexeitados en fronteira multiplicouse por 20. A inmensa maioría sen ligazón
ningunha coa delincuencia,
nin pretensións de radicar ile-

galmente na península Ibérica.
A proliferación de incidentes que chegan ao nivel de conflitos diplomáticos con Chile,
Arxentina, Paraguai, Venezuela..., obrigan a revisar os criterios difusos, as arbitrariedades
das autoridades policiais e as
humillacións gratuítas.
Hai pouco tempo fun testemuña en Madrid, e mesmo
ameazado, por un axente migratorio con levarme detido,
baixo acusación de obstrución
ao labor policial, só polo feito

’’

No que vai de ano
o número de brasileiros
rexeitados en fronteira
multiplicouse por 20.”
de tentar procurar a documentación que traía un arxentino
que viaxaba por primeira vez a
Europa e darlle á policía os datos que lle estaban a requirir.
Pálpase en América Latina

un progresivo distanciamento
de Europa por razóns múltiplas: políticas enerxéticas, proxeccións nos medios de comunicación, procesos de
cambio social, comercio
mundial, proteccionismo
agrícola, biocombustíbeis, seguridade alimentaria...
Engadir o tema da inmigración á lista de agravios é pouco
intelixente. Máxime na hora en
que Europa se mergulla nunha
profunda crise que noutras latitudes non padecen. G

ai moitas ilusións pola figura de Barack Obama.
Pénsase que pode supoñer un
xiro radical na política imperial,
que con el de presidente moitas
cousas poden cambiar, que para o país, e para o mundo, é
transcendente unha vitoria súa
en novembro.
Se hai que escoller entre
John McCain e Obama, penso
que a elección non vai ter dúbida en favor do segundo. Porque, de certo, o país demostra
que desexa un cambio, e o
mundo tamén, e ese cambio
non pode vir do retrógrado senador republicano, formalmente apadriñado por Bush.
Xa en 1997, despois de propoñer unha defensa do aborto,
chegou a un acordo cos republicanos sobre medidas de tipo social; e logo de manter unha actitude pouco favorable á política
de Israel, hoxe fala do seu dereito
á autodefensa na franxa de Gaza
–e así llo pediu hai uns días ao representante dos EE UU na ONU.
E está por ver, en canto á
guerra de Iraq, se vai seguir
mantendo a súas críticas, así como a retirada das tropas, aínda
sabendo ben que o seu país refuga maioritariamente esta
guerra e quere que os soldados
abandonen o Iraq. Non está
moi clara a súa posición
Segundo vai vendo máis
perto a Casa Branca, o seu discurso vai variando e facéndose
máis “ambiguo”, como declarou o embaixador de Israel en
Washington, Danny Ayalon. E
el sabe moi ben o que iso pode
significar nos EE UU.
.
Unha vez máis as diferenzas
entre os dous partidos, republicano e demócrata, non están
sendo substanciais. Obama será máis dialogante, máis aberto,
menos sectario, pero servirá,
ninguén o poña en dúbida, á
política do Imperio.G
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Obama será máis
dialogante pero servirá,
ninguén
o poña
en dúbida,
a política
do Imperio”
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Manuel Cao

U

nha das misións dos gobernantes é darlle confianza á sociedade tanto para conservar o aprecio
da poboación como para inducir expectativas positivas
nos axentes. En materia económica isto é moi certo pois
as expectativas cotizan no mercado pero na súa xeración
inflúe todo un conxunto de datos, indicios, valoracións e
crenzas. Coa información dispoñíbel a profundidade do
axuste albíscase moi forte e menos mal que a crispación
política semella afastarse debido ao proceso de reconstrución no liderado do PP.
Coa entrada no euro os tipos de xuro baixaron dun
xeito descoñecido na historia da política económica española, o que facilitou o refinanciamento da débeda pública e a entrada nun ciclo expansivo apoiado nas reformas fiscais e do solo realizadas polo Goberno Aznar e coa
axuda do financiamento bancario con hipotecas a moi
longo prazo e por contías case ilimitadas. Esta espiral especulativa permitiu captar recursos regulares e irregulares dando lugar a un período de crecemento amplo en
duración e intensidade que era a envexa de parte de Europa. Nótese que a razón de que os tipos de xuro foran
baixos non tiña que ver coa economía española senón
coa baixa medra das economías líderes da UE unha vez
que o obxectivo asignado ao BCE de manter a taxa de inflación arredor do 2 por cento estábase acadando. Agora,
os tipos de xuro están a subir polo repunte inflacionario
na área UE debido ao aumento dos prezos do cru e dos
alimentos. Esta subida do Euribor colle a economía española co paso cambiado pois, se ben a taxa de inflación é
superior á da área euro, existe un problema maior derivado da espiral especulativo-financeira da construción
con promotores e propietarios hipotecados até as orellas
con créditos variábeis indiciados á evolución do Euribor.
Aquí están entrampados case todos: cidadáns con débedas á alza e previsións de ingresos á baixa, bancos con
operacións e hipotecas de alto risco e administracións
coa fonte de ingresos da construción pechada, ademais
doutros axentes afectados, como rexistradores, notarios
e, sobre todo, as empresas que xiran arredor da construción residencial.
Asumido que o festín especulativo tocou á súa fin
cómpre ter en conta que se perdeu un tempo precioso
para aproveitar vantaxes que xa non volverán, como o financiamento barato (tipos menores que a inflación), as
subvencións (fondos estruturais e de cohesión) e as vantaxes en custos salariais para avanzar cara a un modelo
de crecemento asentado na competitividade da economía produtiva nun mundo globalizado no que a área UE
só ten futuro se opta pola tecnoloxía, a innovación e o
ecodesenvolvemento.
As reaccións dos axentes ante a crise serán conflitivas
pero parciais pois se algo compartiron goberno, oposición e sociedade foi o modelo do cemento impulsado por
Aznar-Rato mentres o debate político xiraba arredor de
temas de tipo emocional (terrorismo, rotura de España)
ou de grupos de intereses.G

’’

Perdeuse un tempo precioso
para aproveitar vantaxes
que xa non volverán,
como o financiamento barato,
as subvencións e
os baixos custos salariais ”

Alberto Moro, directivo da primeira asesora galega no MAB

‘A crise de crédito obriga
as pemes a buscar novas vías
de financiamento’
Xurxo González

A porcentaxe de pequenas e medianas empresas (pemes) supera amplamente en Galiza,
como no resto de España, o 90%
do total. Neste grupo inclúense
dende empresas que son pouco
máis que un autónomo a sociedades que facturan varias ducias
de millóns de euros. Algunhas
das máis potentes poden optar a
unha nova vía de financiamento
que se está a poñer en marcha
durante este ano, o Mercado Alternativo Bursátil (MAB). A entidade que o controla anunciou a
semana pasada as primeiras
trece asesorías que guiarán as
empresas que queiran cotizar
nel, entre as que se encontra
unha galega, Solventis. O seu
conselleiro delegado, Alberto
Moro, explica a importancia
deste novo instrumento.
En que consiste o MAB?
No mundo existen moitos mercados organizados, regulados
polos Gobernos dos distintos
países, para a negociación de títulos e valores. Un exemplo típico é a Bolsa. A maioría dos
mercados organizados están
pensados para empresas de
grandes dimensións. Para solucionar o financiamento das pemes xa hai anos que se veñen
deseñando mercados que facilitan a súa entrada, xa que requiren unha información un pouco
máis laxa e os custes son máis reducidos, entre outras medidas.
En que situación se atopa hoxe?
O MAB está aprobado e en funcionamento, pero aínda non hai
ningunha peme admitida, xa
que unha das condicións é que
estean guiadas por un asesor rexistrado, que é a condición que
nós adquirimos hai uns dias. Estamos entre as trece primeiras
empresas encargadas de deseñar os proxectos para a cotización neste mercado. De aquí a final deste ano ou principios do
seguinte veremos entrar xa
compañías. Este mercado novo
vai ter máis interese do que a
simple vista parece. Penso isto

’’

OMercadoAlternativo
Bursátil vai dirixido a
empresas que facturen
como mínimo 15 ou 20
millóns de euros”

porque estamos inmersos
nunha crise importante do crédito. Os bancos están recortando financiamento a particulares e a empresas de forma rotunda. Neste entorno os recursos propios gañan moita importancia para o investimento, e
este mercado permite captalos.
A que empresas vai dirixido?
O regulamento estabelece que a
emisión mínima de accións
debe ser por un valor de dous
millóns de euros. Non obstante,
aínda que non está escrito na
normativa do MAB, penso que
as empresas que deben entrar
son as que facturen como mínimo 15 ou 20 millóns de euros.
A partir de aí xa teñen unha dimensión axeitada para buscar financiamento neste mercado.

Que sectores prevén que teñan
máis opcións de captar financiamento por este método?
Máis que o sector inflúe a empresa. Se unha compañía ten un
bo proxecto, unha boa estratexia, ten que medrar. As empresas galegas tradicionalmente
son empresas pequenas, que
facturan entre cinco ou dez e cen
millóns de euros. Eu penso que
en Galiza o sector naval hoxe ten
certa puxanza, e polo tanto podería encaixar perfectamente no
MAB. Outras actividades, como
a piscicultura ou o granito tamén terían posibilidades. Pola
contra, as empresas de sectores
que estean pasando unha situación difícil, como o inmobiliario,
non deberían tentalo.
Empréganse este tipo de sistemas noutros países?
Con resultados mellores ou peores segundo os casos. Estes
mercados funcionan mellor
cando a regulación é menor. Os
primeiros que se implantaron
tiñan unha forte regulación. A
tendencia nos mercados financeiros vai cara un control máis
laxo. Un mercado antigo sería o
Second Marché francés. Máis
recente é o Alternex, que está a
atraer moito financiamento
para as empresas.G
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A construtora OHL substituirá a Sogecable no Ibex 35. A oferta pública
de adquisición (opa) que Prisa lanzara sobre a compañía de medios de comunicación Sogecable provocara a súa saída do principal índice bolsista español o pasado 12 de maio. A construtora dirixida por Juan Miguel Villar Mir
estará incluída a partir do 1 de xullo.G

SERGIO PÉREZ/REUTERS

Juan Miguel
Villar Mir,
presidente
de OHL.

Xulián Rodríguez, autor de Señores de Galicia

‘O reparto das eólicas será a foto fixa do nov
Recén saída do prelo, Xulián Rodríguez (A Coruña,
1968) comenta a súa última obra, Señores de Galicia
(La Esfera de los Libros). Este xornalista
especializado en economía percorre distintas sagas
familiares e entramados empresariais de capital ou
orixe galego, non dun xeito intensivo (non están
todos os que son), pero si ilustrativo dun panorama
cambiante e dun modo de facer característico

Xurxo González
Irene Molina/AGN [fOTOGRAFÍA]

Como xorde a idea de escribir
este libro?
A idea aparece en marzo do ano
pasado a raíz dunha publicación
da Fundación Caixa Galicia, Empresarios de Galicia (2007), que é
un libro histórico moi extenso,
moi documentado, dirixido por
Xan Carmona, catedrático da
Universidade de Santiago. A min
chamoume moito a atención
que nesta obra non aparecesen
empresarios vivos, e ocorréuseme escribir un libro que reflectise a patronal actual, que desenvolveu a súa actividade nos últimos trinta anos.
Lonxe da idea da man invisíbel
do mercado, neste libro reflíctense moitas relacións, empresariais e tamén persoais, determinantes á hora de efectuar negocios. Bota isto en falta na
prensa diaria?
Eu analizo sagas empresariais de
diversos tipos, e as relacións con
outras sagas, e isto permite constatar as relacións puntuais e tamén as continuadas no tempo.
Non é un catálogo enumerativo
do quen é quen na empresa galega, senón que intenta ser un
mosaico, e por iso alguén podería considerar algunha ausencia.
Eu quixen explicar a historia das
empresas de referencia, sen desmerecer as outras, por suposto.
Insiste ao longo do libro na discreción de moitos dos empresarios galegos sobre a súa vida privada e os seus negocios. Esta situación é peculiar de Galiza?
Noutras zonas de España non se
dá de xeito tan acusado. Como
comento no libro, para o empre-

sario galego o silencio aínda é
rendíbel. Amancio Ortega é a
gran referencia, a partir da que se
pode dicir que se creou case
unha escola. Manuel Xove hai
moitos anos que non concede
unha entrevista a un xornal. Luís
Fernández Somoza, o dono de
Transportes Azkar, pasa totalmente desapercibido para o público en xeral. Hai moitos empresarios que non consideran
dentro da súa política estratéxica
os medios de comunicación.
Prefiren amosar a súa imaxe a
partir dos feitos. Un exemplo é o
dos donos de Lonia Textil, os irmáns de Adolfo Domínguez,
que é unha empresa de incríbeis
dimensións, con marcas como
Carolina Herrera e Purificación
García. Non existe unha foto de
Xesús Domínguez, que sempre
foi o cerebro na sombra de
Adolfo Domínguez até a ruptura
co deseñador e a creación de Lonia Textil.
Incide tamén nas relacións entre o poder político e o económico. Na era Fraga estabelecéronse relacións entre o PP e
unha serie de empresarios,
aínda que co cambio de Goberno estes non parecen ter demasiados problemas...
Quince anos de goberno levan a
consolidar determinadas estruturas entre as empresas e a Administración. Exemplos característicos serían os de Roberto Toxeiro Díaz (Gadisa) e Manuel
Fernández de Sousa-Faro (Pescanova). Quizais este último foi o
que amosou as tensións co cambio de goberno, polas malas relacións que tiveron polo traslado
das piscifactorías de rodaballo a
Portugal. Non obstante o empresariado amosa neste caso a

adaptación aos cambios. Quizais o novo reparto de concesións eólicas que vai poñer en
marcha a Consellaría de Industria será a foto fixa do novo capitalismo galego. O concurso eólico dará entrada a empresarios e
grupos alleos ao sector eléctrico.
Quizais unha particularidade
na nova etapa é a rivalidade que
algúns ven entre as consellarías
de Economía e Industria?
Eu non o vexo así. Ambos departamentos están dirixidos por
persoas validadas polo empresariado galego pola súa profesionalidade. Noutras consellarías si
que se están a amosar maiores
diferencias, como por exemplo
entre Vivenda e Política Territorial. Economía e Industria teñen
as funcións delimitadas de xeito
claro, e intentan espremer os
seus recursos competenciais ao
máximo. Até o de agora non xurdiron conflitos tan claros coma
no outro caso citado.
No libro trata moito a influencia
e as relacións do sistema financeiro galego, especialmente no
caso das caixas de aforros. Nos
últimos tempos vense falando

’’

Para o empresariado
galego o silencio
aínda é rendíbel”

’’

As dúas caixas teñen
un coeficiente de solvencia
que está por enriba da
media do sector”

’’

A do lobby galego
no estranxeiro
é a historia dun fracaso”

da posíbel crise de liquidez. Que
opinión lle merece este asunto?
Hai que ser moi prudentes. As
dúas caixas galegas teñen uns
coeficientes de solvencia que están por enriba dos do sector.
Nese sentido están saneadas,
aínda que outra cousa son os
acertos ou erros que cometeron
en determinados investimentos
no sector inmobiliario durante o
último ano. A operación de
Caixa Galicia en Astroc non foi
para presumir. Ben é certo que o
libro rematouse de escribir en
abril deste ano. Até agora pasaron cousas, e sobre todo creouse
un clima de desconfianza empresarial moito máis acusado
que hai uns meses.
Vostede debuxa un panorama
bastante sombrío dunha parte
importante do empresariado
galego no estranxeiro. En febreiro houbo un Congreso en
Santiago para tentar relanzar
un lobby neste sentido. Pensa
que será posíbel?
Antes falabamos das conexións
políticas do anterior goberno.
Precisamente o equipo de Fraga
intentou proxectar unha imaxe
do galego triunfador na diáspora
que non se corresponde co devir
dos propios empresarios. Había
nomes e apelidos moi coñecidos
que se presentaron como grandes empresarios e que logo tiveron problemas coa xustiza no
Brasil e na Arxentina. Tamén habería que analizar neste sentido
toda a presenza da Administración Fraga no exterior por cuestións alleas ao estritamente empresarial. É a historia dun fracaso. En canto á reunión de febreiro, moi poucos dos que asistiron eran empresarios de recoñecida solvencia e cunha dimensión considerábel das súas
empresas. Máis ben estiveron
pequenos e medianos empresarios, aínda que quizais sexa esta a
representación máis axeitada do
exterior. Eu prefiro falar do lobby
galego en España, polos seus
mellores resultados.
Pecha vostede o libro cunha listaxe das principais sociedades
de investimento de capital variábel (sicav), que as gran- >>>
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A UE acorda aumentar a xornada laboral até un máximo de 65 horas
semanais. Aínda que a representación española se abstivo na votación do
pasado luns 9, a medida, que levaba bloqueada varios anos, saíu adiante
tras o cambio de parecer de Francia e Italia. Aínda que máis aló das 48 horas
semanais o traballo será voluntario, o Ministerio de Traballo español considera a decisión un “retroceso social”.G
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12-18 DE XUÑO DE 2008

a do novo capitalismo galego’

>>> des fortunas galegas empregan para eludir o pago de
impostos. Trátase dun instrumento español ou europeo?
A constancia que teño é que é
español, pero en Europa seguro
que existen similares instrumentos tributarios para favorecer que as grandes fortunas se
queden no seu país. Aquí a cuestión é que o Ministerio de Economía pensa que se os seus rendementos tributan o 35 por
cento, estes capitais saen de España con destino a un paraíso
fiscal. Para retelos, estabelece a
tributación no un por cento mediante o emprego de sicavs.G

‘O exemplo de presenza feminina
nas sucesións abertas é o de Marta Ortega’
En Señores de Galicia hai un
capítulo dedicado ás empresarias. Aínda que as que menciona ocupan postos moi destacados e influentes, aínda
non se achegan á desexada
paridade. Como pensa que
será esta situación no futuro?
No libro trato os casos de tres
mulleres que manexan un
patrimonio de 3.000 millóns
de euros. Son Rosalía Mera,

Carmela Arias (condesa de
Fenosa) e Isabel Castelo (propietaria de Seguros Ocaso).
Os dous últimos son casos de
viúvas que xestionan o patrimonio herdado dos seus homes. Mera foi unha das artífices do levantamento de Inditex. Nos procesos de sucesión
abertos hoxe en día, o exemplo máis claro da presenza feminina é o da matriz de Zara,

’’

Mera, Arias e Castelo
manexan un patrimonio
de 3.000 millóns de euros”

a primeira compañía de capital galego, que pasa polo
nome de Marta Ortega. Eu
considero que cun mestre
como o seu pai é moi difícil
poñer en dúbida as súas capacidades por moi nova que
sexa. Pilotará unha gran nave
en función tamén dos equipos dos que se rodee, que é
unha das claves do éxito de
Amancio Ortega.G
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Changui, do Cidade.

12-18 DE XUÑO DE 2008

O Cidade de Santiago busca a Segunda B. O ambicioso proxecto do Cidade
de Santiago pode devolver o fútbol de elite á cidade compostelá a próxima fin
de semana, cando o conxunto branquiverde reciba en San Lázaro ao Almansa
no partido de volta da fase de ascenso. Na ida o resultado foi de 2-1 contra os
galegos, que chegaron á prolongación con empate pero pagaron caro unha
falta de concentración na última xogada. O Cidade espera darlle outra alegría
ao fútbol santiagués logo de que o clásico Compos ascendera á Terceira.G

Os emigrantes da canastra
A masculina de baloncesto acabou segunda no Trofeo
das Nacións celebrado en Catalunya, onde venceu á
Portugal de Moncho López e os seus xogadores
reivindicáronse ante o panorama peninsular e tamén
ante os propios clubs galegos que os ignoran.

Rodri Suárez

Hai dúas semanas, dous equipos galegos buscaban culminar a súa tempada nas finais de
LEB disputadas en Extremadura. A cruz foi para o Breogán,
que, derrotado ante o Bruesa,
deixou un ano máis a Galiza
sen clubs na ACB. A cara para o
Básquet Coruña, que malia ter
o presuposto máis baixo da
LEB Bronce, acadou o ascenso
logo de exhibirse ante o Balneario de Archena. Aos dous días,
o presidente da Federación Galega de Baloncesto, Francisco
Martín, cualificaba de “exemplar” o club herculino por “xogar con dez galegos de 12 xogadores” e “demostrar que con
xente da casa tamén se conseguen éxitos”. Non era unha frase gratuíta, estaba plenamente
xustificada polo acto no que foi
pronunciada: a presentación
da selección galega absoluta
masculina que disputaría esa
fin de semana o I Trofeo das
Nacións. Na súa lista, nin un só
xogador dos tres clubs máis potentes de Galiza: Breogán, Rosalía e Ourense. “Simplemente,
non teñen galegos nas súas filas”, xustificouse o seleccionador Diego Ocampo, adestrador
axudante no exitoso Akasvayu
de Girona. Nesa cidade catalá
disputouse o cuadrangular e
nel unha brillante Galiza foi
subcampioa, dándolle así aínda máis sentido á conclusión
que saíu do pequeno debate
xurdido cando se deu a coñecer a lista de seleccionados: “Os
equipos galegos deben confiar

nos nosos xogadores porque
teñen un bo nivel”.
Polo tanto, a falta de confianza no produto propio que
tanto se dá no fútbol tamén
afecta ao que (en competencia
co fútbol sala e o balonmán) é o
segundo deporte de equipo do
territorio. “A propia normativa
crea un burato para os xogadores así como deixan a categoría
junior e a maiores, os clubs
apostan por estranxeiros pensando que co de casa van baixar, e ao final baixan igual e ademais cortan a progresión das
nosas promesas”, explica o seleccionador, que tamén anunciaba que “malia as dificultades
por non poder adestrar case nada” intentarían xogar como
equipo e aproveitar a polivalencia, “unha das principais características dos xogadores galegos”. Polivalentes, e tamén eficientes. Chegaban a Girona como vítima propiciatoria e saíron como subcampións.
VITORIA SOBRE PORTUGAL, DERROTA
DIANTE DE EUSKADI. No primeiro
partido, Galiza derrotou con
claridade (70-62) á Portugal que
dirixe o ferrolán Moncho López, que non tivo un bo debut
cun combinado cheo de xogadores novos e no que faltaban
os titulares, pero que contaba
cun plantel de futuro e coa motivación por entrar nunha lista
oficial, algo que non está ao alcance dos galegos, que foron
moi superiores e alcanzaron a
final, onde se medirían á outra
sorpresa do torneo: Euskadi,

A selección que foi ao Trofeo das Nacións [arriba]. Un intre do Galiza-Portugal [abaixo].

’’

Coasúaactuaciónigualaron
a selección feminina,
tamén subcampioa no
Trofeo das Nacións, e
rebaixaron a comparación
que os deixa un chanzo
por debaixo das rapazas”

que eliminou a poderosa selección de Catalunya, na que debutou o espectacular Ricky Rubio. Xa na final, a selección galega deu a cara, pero caeu pola
mellor solvencia dos vascos nas
triplas (72-80). Con todo, o obxectivo estaba cumprido. Os
baloncestistas galegos reivindicaban a súa valía, a nivel externo e tamén interno, ante os

seus propios clubs, que non
sempre confían neles. Incluso,
coa súa actuación igualaron a
selección feminina, tamén subcampioa no seu Trofeo das Nacións, e rebaixaron esa eterna
comparación que os deixa un
chanzo por debaixo do nivel
das rapazas. Polo tanto, hai baloncesto galego. Como proba,
as súas seleccións.G

22-23 deportes.qxd

11/6/08

00:41

Página 3

DEPORTES.23.
ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

Gómez Noia, lanzado á medalla olímpica. O ferrolán Xavier Gómez Noia
[á dereita] vai directo á medalla olímpica logo de se proclamar campión do
mundo de triatlón en Vancouver o 8 de xuño. Logo de manterse entre os primeiros nas dúas primeiras probas (natación e ciclismo), o galego chegou con
fortaleza á carreira, onde ficou só a catro quilómetros da meta. É o primeiro
triatleta que gañou este campionato nas categorías absoluta e sub23.G

partidos do Trofeo das Nacións,
onde ademais foi elixido MVP
(mellor xogador) do torneo.
Dous recoñecementos nunha
semana para un xogador de pri-

A gran
semana
de Lucho
Fernández
Na convocatoria inicial de Diego Ocampo faltaban tres dos
considerados catro mellores
xogadores do baloncesto de
Galiza. Entrou na lista Antelo
(“ten condicións de sobra para
chegar á elite”, di o técnico), pero non Xavi Rodríguez, lesionado, nin Fran Vázquez e Lucho
Fernández, que disputaban a final da ACB con Barça e Tau
Baskonia, respectivamente.
Gañaron estes últimos pola vía
rápida, o que lle permitiu a Lucho unirse á expedición galega
e suplir a Manu Gómez, enfermo. Fran Vázquez precisaba
descanso tras a final, na que o
xogador dos vascos non participou. De feito, o ferrolán só tivo
17 minutos en toda a tempada
de liga no poderoso equipo de
Gasteiz, no que tivo máis presenza na Euroliga (chegaron á
final four) e tamén estivo na Copa (finalista). Pero –dende ese
papel agridoce de último recurso para encher o cupo de seleccionábeis– foi campión da ACB.
E ten calidade. Por iso, como
vangarda dunha selección que
buscaba reivindicarse individual e colectivamente, Lucho
foi o mellor de Galiza nos dous

’’

LuchofoiomellordeGaliza
nos dous partidos
do Trofeo das Nacións,
onde ademais foi elixido
mellor xogador do torneo”

meira liña que leva anos fóra de
Galiza. Un símbolo da reivindicación do baloncesto galego.
Un veterano de nivel e profesionalidade contrastada que segu-

LYLE STAFFORD / REUTERS

Lucho
Fernández.

ramente terá que buscar equipo este verán, xa que remata
contrato co Baskonia. Pero pode ser que algunhas secretarías
técnicas dos principais clubs

galegos nin o miren e insistan
en elixir veteranos sen garantías
só porque presentan un pasaporte estadounidense. Pasou
máis dunha vez. G
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A bossa mantense nova
O pasado 30 de maio, en Compostela, o crítico musical
e estudoso da Música Popular Brasileira Ricardo Cravo
Albin ofreceu o seminario “50 anos de bossa nova”,
organizado pola Fundación Cultural HispanoBrasileña. Ao longo de todo o ano, exposicións,
concertos e publicacións en todo o mundo celebran o
cincuentenario deste estilo musical, que emanou
dende Brasil a todo o mundo.

Lara Rozados

V

ai xa medio século
dende que un grupo de músicos novos e estudantes
dos barrios de Copacabana e
Ipanema, en Rio de Janeiro,
inauguraron un novo estilo
musical que condensaba o
sentir dun pobo. Co legado
de séculos de samba, o novo
son era de harmonías máis
complexas, levaba menos
percusión e máis corda, e sobre todo, un pouso importante de saudade, esa cousa
tan difícil de explicar como a
morriña, pero que tan ben
sintetizou Vinícius de Moraes, poeta, intelectual, e alma
mater desta nova linguaxe:
"Tristeza não tem fim. Felicidade sim".
O xermolo está xa na recuperación dun mito da antiga
Grecia: a obra de teatro coa
que Vinícius gañara o certame do IV Centenario de São
Paulo, no 54, Orfeu da Conceição. O amor imposíbel do
músico e Eurídice era exportado ao entroido dos arrabaldes de Rio na época contemporánea. No ano 56 foi editado o álbum co mesmo título,
e Marcel Camus levou o filme
ao cinema co título Orfeu Negro tres anos despois. Temas
como "Se Todos Fossem
Iguais a Você", "Um Nome
de Mulher" e "A Felicidade",
percorreron o mundo. O filme levou o Oscar a mellor

película de fala non inglesa, a
palma de ouro de Cannes e
máis o premio da Academia
Británica.
Pero o momento en que a
bossa nova nace de vez é
cando, no 58, Elizete Cardoso
grava, para o LP Canção do
Amor Demais , "Chega de
Saudade", con letras de Moraes e música de Antonio
Carlos Jobim. A Casa Odeón,
editora daquel vinilo inaugural, nacera pouco atrás da
man, precisamente, de Tom
Jobim, quen xa levaba varios
anos tocando nos inferninhos de Rio. A canción "Desafinado", entoada por João
Gilberto, era toda unha declaración de intencións: "Só
privilegiados têm ouvido
igual ao seu / Eu possuo apenas o que Deus me deu. / Se
você insiste em classificar /
Meu comportamento de anti-musical / Eu mesmo mentindo devo argumentar / Que
isto é bossa-nova, isto é muito natural".

A ANTIMUSICALIDADE. A "antimusicalidade" da que fala
Gilberto ten que ver cunha
posición que rexeita a figura
do cantor como estrela. Voz,
instrumentos, intérprete e
ritmo fundíanse nun todo
onde ningún dos elementos
prevalecía sobre o outro. Ao
característico punteo de Gilberto chamóuselle "violão
gago" (guitarra tatexa), e
aquel novo son que desafina-

João Gilberto.

ba as convencións e os parámetros musicais bateu con
forza nun Brasil novo, que vivía o seu goberno máis democrático até aquel momento, onde emerxían poesía
concreta, vangarda no urbanismo e cinema novo, influído polo neorrealismo italiano e a nouvelle vague, co lema "unha cámara na man e
unha idea na cabeza". Evitar
os artificios, transparencia
total, e consciencia do pasado histórico e da pobreza,
tanto nas urbes como no rural, eran os alicerces desta
nova "bossa" (estilo ou xeito)
a todos os niveis da ex- >>>
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’’

Aquel novo sonque
desafiaba as convencións
e os parámetros musicais
bateu con forza nun Brasil
novo, que vivía
o seu goberno
máis democrático”

’’

Evitar os artificios,
transparencia total, e
consciencia do pasado
histórico e da pobreza,
eran os alicerces desta
nova bossa (estilo ou
xeito)”

’’

Mesmo Ella Fitzgerald,
(en Ella Abraça Jobim) ou
Frank Sinatra deixáronse
influír pola bossa”

>>> presión artística. Notámolo no estilo literario da
bossa nova, máis próximo ao
discurso falado ca ao cantado, próximo, cotián e sinxelo,
pero cargado de verdade.
A bossa nova contaxiou o
mundo enteiro co seu recendo, e mesmo Ella Fitzgerald
(en Ella Abraça Jobim) ou
Frank Sinatra aspiraron o
perfume. Tan simple como
guitarra (pulsada cos dedos)
e voz, ás veces piano, recuperaban o pouso do samba,
aquela combinación de patróns rítmicos africanos, pe-

Fredy Fevereiro e [á dereita] Chico Buarque.

ro que conectaba tamén co
xeito do jazz. Como explicou
o compositor Carlos Lyra en
"Influência do Jazz", preocupado polo carácter "estran-

xeirizante" que lle atopaba á
bossa, fronte á "xenuína"
música brasileira, o samba
movíase "de lado a lado", e o
jazz, "de adiante atrás". O ca-

so é que aínda hoxe, logo de
incorporárense nomes como
o de Chico Buarque, Gilberto
Gil, ou Milton Nascimento, o
sentimento que transmite

este son de "guitarra tatexa"
e voz donda segue a ser
transmitido coa mesma forza a ouvintes de todo o mundo.G

Do Brasil dos 60 á Galiza de hoxe
A expansión da bossa, que
traspasou fronteiras e épocas, chegou acó: aínda hoxe
non é difícil toparmos nas
rúas e nos bares galegos estas
melodías envolventes: artistas como Fredy Fevereiro,
Héctor Lorenzo, Najla Shami, Elias Cassamo ou Diego
Massimini soaron en diversos bares da nosa xeografía, e
mesmo Eloi Caldeiro achegounos a María Mariño a través da bossa nova. Lorenzo
comezou antes do 98 cun repertorio puramente brasileiro, e despois colaborou coa
formación "Mugardos" en
dous discos (O sol que vai
chegar, no 98, e É aí no 2000).
Na actualidade forma o dúo
artístico Shams coa vocalista,
compositora e letrista Najla
Shami. E aínda, dende o
2004, colaboran tamén os
dous con Quim Farinha, violinista de Berrogüetto, nun
trío co suxestivo nome de Sol
de Farofa (a farofa é unha fariña de mandioca que se em-

prega como acompañamento nalgúns pratos do Brasil).
Tamén a cantante Carmen
Dor comezou dedicándose,
fundamentalmente, ao fado
e á bossa nova, aínda que hoxe en día, como testemuña o
seu último traballo, Dora
Maar 74, xoga xa con influencias do jazz, tango ou bolero.

A HISTORIA DE ELÍAS CASSAMO EN
COMPOSTELA. Máis curiosa é a
historia do músico mozambicano Elías Cassamo: saíra
do seu Maputo natal para estudar música na entón
Unión Soviética, pero logo
dunha serie de peripecias
chegou a Compostela aló
polos 90, e dende aquela foi
unha icona da bossa nova
nos bares da zona vella da cidade, como o Modus Vivendi ou a Casa das Crechas. Recentemente volveu á súa terra, xa canso e enfermo, e
morreu pouco antes de facer
os 51, pero o son da súa percusión nas noites de samba

Eloi Caldeiro achegounos a María Mariño a través da bossa nova.

’’

Aínda hoxe non é difícil
topar nas rúas e
nos bares galegos estas
melodías envolventes”

aínda queda no recordo daqueles que o escoitaron. O
pianista Pablo Seoane, ou o
dúo brasileiro que integran
Fredy Fevereiro e João Alberto, son outras figuras clave
que amosan como a sonoridade da bossa nova atravesou o Atlántico e, medio século despois, segue a sementar saudade onde soa.G
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O CONTRATO DE PETER GREENAWAY
Jaureguizar,
premio Terra de Melide

‘O libro parte
da historia dun militar
do século XVI’
M.B.

Escritor e xornalista, Santiago
Jaureguizar vén de facerse co
premio de creación literaria Terra de Melide por O globo de
Shakespeare, unha novela que
se artella ao redor do descubrimento do manuscrito do primeiro Hamlet. A obra será publicada por Xerais.
Como nace a idea desta novela?
Parte da historia real dun militar
de alta gradación das Figueiras
do s. XVI. Este militar organizou a
defensa da cidade de Puerto Rico contra o asalto de Drake e
conseguiu derrotalo. Foi a última batalla do pirata, porque na
viaxe de volta a Inglaterra Drake
contraeu unhas febres que acabaron con el. A raíz deste acontecemento real argallei unha trama na que, e tirando do feito de
que Shakespeare e Drake se coñeceran na corte de Isabel I, introduzo a ficción de que o pirata
levaba no barco un manuscrito
do escritor, o do primeiro Hamlet. Esa primeira versión perdeuse e a que coñecemos hoxe é a
escrita dez anos despois. Levando a trama aos tempos actuais, o
manuscrito aparece 400 anos
despois nun pazo de Ribadeo,
onde viven os descendentes do
militar que derrotou a Drake.
Toda a novela tenta descubrir a
autenticidade do texto, o que
provoca moitos cambios entre
as relacións dos personaxes.
Canto empezou co libro?
No 2005 e seguín o mesmo proceso que emprego para as miñas
obras. Fíxome primeiro na estrutura, que busco sexa sólida,
para comezar despois o proceso
de documentación e de escrita.
Como valora os premios?
Para a xente que empeza son
moi importantes porque permiten achegarse a este mundo no
que costa entrar. Para os que xa
publicamos anímanos a seguir
escribindo. G

A ronda de noite, última película do realizador galés Peter
Greenaway, conseguiu asomar timidamente á carteleira
galega. A raíz desta xa inesperada estrea, recobrou actualidade –aínda que sexa de xeito
anecdótico– o debate sobre a
súa obra. Un debate que, por
outra banda, semella estabelecerse en idénticos termos
que hai vinte e seis anos, cando o seu primeiro filme comercial, O contrato do debuxante, arribou ás pantallas de
todo o mundo. E resulta curioso observar como películas tan semellantes obtiveron
unha acollida tan extremadamente distinta.
Facendo memoria, lembraremos que O contrato do
debuxante foi recibida como
unha película cun gran poder
de fascinación, que remexía
un panorama cinematográfico no que o tópico substituíra
a imaxinación; un filme no
que os abundantes diálogos
inventaban unha orixinal realidade e cuxo barroquismo e
teatralidade supuñan novos
vieiros expresivos, atrevidos e
iconoclastas. Segundo a meirande parte da crítica, pola
contra, en A ronda de noite as
pretensións visuais son pexas
que obstaculizan a fluidez, os
abundantes diálogos transformáronse en “verborrea” e
a teatralidade e o barroquismo en “sentido promocional
do espectáculo”.
O curioso é que ambas películas son case dúas versións
do mesmo argumento. O
contrato do debuxante relataba a historia dun artista que
era contratado por unha aristócrata inglesa para trazar
unha serie de debuxos das
propiedades do seu home. O
inxenuo artista acepta o encargo confiando en que o seu
talento será quen de reflectir
a verdade sobre a sociedade
retratada e, de feito, consegue
plasmar nos seus deseños as
claves que permiten desvelar
un crime cometido polos nobres. Cando se decatan da
burla, os aristócratas eliminan vingativamente o cándido mozo. En A ronda de
noite, Greenaway retoma o
tema para –nun borgiano
exercicio dos que tanto gusta– facer confluír ficción e re-

Fotograma da fita A ronda de noite, do galés Peter Greenaway.

’’

Cotempo,
a experimentación formal
do autor se radicalizou
e as súas acusacións
aos poderosos fixéronse
máis evidentes”

alidade. Nesta ocasión, son os
comerciantes da rica burguesía holandesa do século XVII os
que lle encargan a Rembrandt un retrato colectivo, A
ronda de noite. Unha encomenda que Rembrandt aproveita para elaborar unha alegoría que denuncia un asasinato cuxos responsábeis son
os membros daquela respectábel sociedade. Tamén aquí,
o próspero artista é castigado,
de xeito que a súa carreira comeza un imparábel devalo
que o levará á ruína.

AS RELACIÓNS ENTE O ARTISTA E O
PODER. Lembremos que a relación entre artista e sociedade
era tratado tamén en O ventre
dun arquitecto, película que
tomaba partido na célebre
cuestión da arquitectura posmoderna, na que participou o
propio príncipe Carlos de In-

glaterra. E que neste filme, os
partidarios das posturas conservadoras eran sutilmente
relacionados co fascismo.
Lembremos que igualmente
en O cociñeiro, o ladrón, a
súa muller e o seu amante se
abordaba o tema do intelectual e o artista –representados
polo bibliotecario e o cociñeiro– fronte a unha sociedade
–representada polo ladrón–
na que mafia e capitalismo
formaban un binomio indisociábel. En todos os casos,
brillaba a orixinalidade da reflexión sobre o papel do artista fronte ao poder. En última
instancia, sobre a viabilidade
mesma da arte.
Sen dúbida, hai poucos
creadores tan acaidos como
Greenaway para destruír os
lugares comúns sobre a relación entre o artista e a sociedade, para esixir unha mirada
pluridimensional sobre as dimensións estéticas, sociais e
políticas presentes nos vínculos que os ligan. A súa é unha
mirada fundamentalmente
política, comprometida. Só
que a súa colosal imaxinación
visual, a súa prodixiosa memoria artística –capaz de resumir toda a historia da arte
occidental nun fotograma– e
o seu intenso sentido da teatralidade producen un cinema dunha estética fascinante
que pode ser confundida co

formalismo baleiro e frívolo
no que se refuxian outros autores menos capaces.
E talvez esa sexa a clave para entender o declive na recepción das obras de Greenaway. A exuberancia visual das
súas películas obtiveron o beneplácito dunha sociedade
–a dos anos oitenta– na procura dunha arte decorativa
que se limitase a ornamentar
o resplandecente triunfo da
nova relixión do mercado.
Pero, co tempo, a experimentación formal do autor se radicalizou e as súas acusacións
aos poderosos se fixeron máis
evidentes. Permitían soñar
máis alá do marco da suposta
realidade instituída. Alguén
caeu na conta de que os seus
filmes representaban unha
escura alegoría na que se denunciaba o crime fraguado
dende as engrenaxes do poder. Había que escarmentar o
insolente.
Ao final de O contrato do
debuxante, os aristócratas
quéimanlle os ollos ao protagonista. Ao final de A ronda
de noite, os burgueses quéimanllos a Rembrandt. Ese é o
simbólico castigo reservado a
quen ve máis alá do permitido, a pena coa que se axustiza
definitivamente a un artista.
Que instancia de poder ordenará que ardan as pupilas de
Peter Greenaway?G
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OS QUE AMAMOS
OS LIBROS
ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO

Neste
barullo
de letras has
de atopar sete
nomes
de dianteiros
das
seleccións da
Eurocopa.

Solucións:

Cómo anda Pepe de diñeiro?

Monumentos:

é unha referencia
para quen ama a
literatura infantil e
xuvenil”

Xeroglífico

1-Perú (Machu Pichu); 2-Italia (O Coliseo
de Roma(; 3-Francia (Notre Dame de
París); 4- Inglaterra (Stonehenge); 5- A
India (Taj Mahal, en Agra)

’’

PedroCerrillo

Acerta o país donde está cada monumento.

Xeroglífico:
“Sempre anda sen un can”
(Sen “pre”, anda sen un can)

s que amamos os libros
sentímonos felices entre eles.Gústannos coma obxecto e tocámolos, ulímolos,
folleámolos, coidámolos.
Hai quen subliña parágrafos
ou fai anotacións á marxe.
Recoñezo que eu son incapaz. Eu copio nun caderno
frases, versos, palabras ou
pensamentos que me chegan fondo. Os que amamos
os libros entramos a miúdo
nas librerías. Falamos coa libreira, fixámonos e escoitamos a quen nos rodea, perdémonos polas mesas cheas
de títulos. Os que amamos os
libros conversamos sobre
eles e tendemos a aconsellar
o amigo. Os que amamos os
libros, e ensinamos literatura nas aulas, sabemos da súa
importancia no desenvolvemento dos cativos. Por iso,
tentamos estar ao día. E, daquela, buscamos textos que
melloren o noso coñecemento da LIX por ben de todos. Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria
(Ed. Octaedro) é un deses libros imprescindibles á hora
de afondar na teoría e na
práctica literarias dentro da
escola. Escrito por Pedro Cerrillo, doutor en Filoloxía e
catedrático de Didáctica de
Lingua e Literatura, director
do CEPLI, entre outras moitas facetas, deixa moi clara a
reivindicación do carácter literario da LIX (non sempre
tido en conta) e defende a
necesidade da formación da
competencia lectora para
chegar á educación literaria a
través das lecturas intelixentes. Expón,dun xeito lúcido,
diversos estudos que abren
camiños nestes temas. Pedro
Cerrillo é unha referencia
imprescindible. Alguén que
investiga con rigor no eido da
literatura. Un home que pertence a ese grupo dos que
amamos profundamente os
libros. E ben que se lle nota.G

Sopa de Letras:

O

Crenzas ancestrais
Vestio.
Autor: Xosé Miranda
Editorial: Xerais. Col. Fóra de Xogo

Xosé Miranda ao longo de dez capítulos, curtos en extensión pero non en intensidade nin en creatividade narrativa, amósanos unha novela de suspense labiríntico que conduce o lector
ata as entrañas do misterioso lado escuro que pode agochar a natureza humana. A acción desenvólvese en Viana
das Veigas, lugar afastado ao que o
destino fixo que chegase ata alí a doutora Eva García. Todo comeza cando
ten que examinar un cadáver sen fa-

ciana e coas mans esmagadas. Cabo
do corpo aparecen, dun xeito un tanto
estraño, unha carta e un caderno-diario. Coa lectura deste último descubrirá, non só que o corpo corresponde
a un antropólogo inglés cuxo obxectivo era estudar unha suposta seita
prisciliana, senón tamén, o terrible segredo que ocultan os seus habitantes,
mesmo o seu home, a quen culpa da
desgraciada desaparición da súa filla.
Ritmo pausado ás veces, para crear
unha atmosfera de tensión e agónica
espera de mal agoiro, outras, porén,
acelérase para transmitir a acumulación dos sentimentos que agroman

cando
vence a escuridade
da dualidade humana. Riqueza expresiva
tanto na
caracterización dos
personaxes coma do ambiente enigmático que envolve o relato onde destaca a presenza da lúa chea como
única e fiel testemuña.G
Alba Piñeiro
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Luís Lamela, historiador

Antonio Cendán

Un novo libro A represión da
masonería viguesa, de Edicións
A Nosa Terra, recupera o traballo vencellado a estas míticas sociedades, cuxa orixe se remonta
a tempos ancestrais. Algúns estudosos sitúana xa no antigo
Exipto. En Galiza, a masonería
apareceu a mediados do século
XIX, aínda que non se pode precisar cando. Así o sinala o historiador, Luis Lamela, autor doutros textos xa emblemáticos sobre o franquismo. Segundo Lamela, estas sociedades non
eran secretas, pois “todo o
mundo sabía quen eran os masóns e eles instaban publicamente os demais cidadáns a
que ingresasen na masonería”.
Qué hai realmente detrás da
masonería?
Pois o único que hai son grupos de tendencia liberal que teñen o propósito de que a sociedade do seu tempo progrese. O
seu obxectivo é favorecer que
se desenvolven os cidadáns de
cada etapa histórica, evitando
conflitos innecesarios. Son uns
acérrimos inimigos de reximes
e de entes nos que poida existir
corrupción.
Eran sociedades secretas?
Iso é totalmenfe falso. Foi un
mito que creou o franquismo có
unico afán de denigrar os masóns e coa finalidade clara de desacreditalos. O feito de que non
fosen sociedades secretas pono
de relevo que distintos grupos
sociais, principalmente partidos
políticos e persoas que pertencían á masonería, insertaban
anuncios na prensa dos anos
trinta para que a cidadanía ingresase nas distintas loxas que xa
había na nosa terra.
Cando aparece a masonería en
Galiza?
A primeira loxa que está documentada aparece en Vigo, a comezos do século XX, pero a súa
existencia foi máis ben efímera,
xa que non se teñen datos de
que proseguise a súa actividade
despois. A máis debeu contar
cun número reducido de membros. Pero, antes desta entidade
sábese que, a medidados do
XIX, existiron os primeiros grupos de masóns en Galiza, se ben
non deixaron ningún tipo de
documentación. Serva como

’’

Houbo moitos católicos
que militaron activamente
na masonería”

exemplo que o grande poeta
Curros Enríquez foi masón.
Cal é o seu principal ideal?
Son moitos. Pero, por enriba de
todo, pretenden acadar as
maiores cotas de benestar social. Así, son os principais promotores das sociedades liberais
e da dignidade humana. Son os
grandes partidarios do laicismo, o que non quere decir
que estean en contra da relixión. Todo o contrario, o seu interese primordial estriba en que
nada impida o correcto desenvolvemento de cada ser humano, polo que queren eliminar prexuízos e falsos tópicos.
Non son logo tan inimigos da relixión como se chegou a decir?
Ese foi outro falso mito no que
se ampararon durante moitos
anos tanto o franquismo coma
a propia Igrexa Católica, que
quixo ver na masonería un intento de substitución dos seus
credos. Non embargante,
houbo moitos católicos que,
sen perder nunca as súas crenzas, militaron activamente na
masonería. Incluso, a algún alto
xerarca da Igrexa Católica se lle
atribúen moi boas relacións coa

masonería. É certo que había irmáns masóns que se manifestaban claramente en contra do
clero. Pero na masonería cabía
todo o mundo. De feito, houbo
algunhas sociedades masónicas que non querían a ateos no
seu seo. Tiñan que crer, cando
menos, na existencia dun ser
supremo.
Por qué Franco se asañou tanto
coa masonería?
Franco coñecía a masóns. Sabía
que tiñan un espírito liberal moi
grande e que podían ser un inimigo contra os seus obxectivos.
A masonería e incompatíbel con
calquera estado totalitario, independentemente do sino político
que se atribúa. O ditador asociouna sempre co comunismo,
pero comunismo e a masonería
son antagónicos de por sí.
Qué métodos utilizou para reprimir os masóns?
Todos os que estaban ao seu alcance. Foi unha persecución
implacábel, non tivo piedade
con eles. Xa o primeiro día de
guerra, o 18 de xullo de 1936, a
garda civil comezou unha forte
represión das sociedades masónicas. Pasárono moi mal e
ningunha puido sobrevivir ao
franquismo.
A máis, os primeiros masóns foron xente da dereita liberal...
É verdade que houbo grandes
políticos da dereita republicana
que militaron na masonería,
entre eles o líder histórico do republicanismo conservador,
Alejandro Lerroux. Tamén o
primeiro presidente da Segunda República, Niceto Alcalá

PACO VILABARROS

‘O franquismo perseguíu
os masóns porque eran liberais’

Zamora. Tamén temos que ter
en conta que unha gran parte
do principal partido republicano progresista, Izquierda Republicana, colleu a testemuña
no segundo tercio da etapa republicana.
Pertencen a unha clase social
determinada?
Poderíase dicir que sí, aínda que

eles aceptaban a todo aquel que
desexase ingresar. Maioritariamente pertencían a burguesía,
predominando a pequena e
mediana, aínda que tamén había grandes burgueses. En Galiza temos o caso do empresario
Echegaray, que fora un indiano
que dispoñía de grandes liñas
trasatlánticas con América.G

Josep Coromines, Mestre da Gran Loxa Ibérica

‘Franco abríu 100.000 expedientes,
cando non había máis de 10.000 masóns’
Á presentación do libro A represión da masonería viguesa
acudíu o Gran Mestre da Gran
Loxa Ibérica Unida, Josep Coromines, quen no decurso da
súa intervención, salientou a
obsesión represora do xeneral
Franco con estas organizacións. Dixo que o ditador chegara a abrir máis de 100.000 expedientes por pertenza a gru-

pos masónicos, cando non
chegou a haber máis de 10.000
masóns durante en todo o Estado español. Sinalou tamén
que o principal obxectivo dos
masóns era elevar o nivel de escolarización dunha sociedade,
na que existía unha elevada
porcentaxe de analfabetismo.
Respecto á obsesión de
Franco con relación a maso-

nería, manifestou que era debida a que coñecía ben os masóns. “De feito, o seu irmán
Ramón pertenceu a distintas
loxas”. Era sabedor tamén de
que os obxectivos da masonería resultaban incompatíbeis
co seu ideario político, de aí
que promulgase unha lexislación antimasónica que estivo
vixente dende 1941 até 1978.

Coromines apunta tamén
que a masonería ten dificultades sempre cos reximes autoritarios. Neste senso, indica
que tan só leva a cabo actividades nun país do mundo no
que existe un modelo destas
características, que é o caso de
Cuba. Iso obedece a que entre
os revolucionarios de 1959 había moitos masóns. G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 Harry Potter e as reliquias ... J.K. Rowling. Galaxia.
 Fin de século en Palestina. M.A. Murado. Galaxia.
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia.
Pan e coitelo. Bieito Iglesias. Galaxia.
P

AGROGLAMOUR

NON FICCIÓN ¬
 Carta ao señor Futuro. Eduardo Galeano. Laiovento.
 O segundo sexo. Simone de Beauvoir. Xerais.
 No pazo de Laiovento. Xosé Luna. Espiral Maior.
 Alimentación saudable VV AA. Xerais.
 Benigno Álvarez. Santiago Prol. A Nosa Terra

Rexina Vega

G

osto deste neoloxismo,
un achado lingüístico que
se emprega adoito para definir
o festival de curtametraxes de
Cans (O Porriño), pero que tamén valería para definir o espírito do movemento bravú, que
aínda deixa sentir o seu ronsel,
ou para o festival internacional
de documentais de Tui, o Playdoc. E é que, debaixo desta expresión, entrefebrada co riso e
o instinto de provocación, aparece tamén unha tendencia
contemporánea que dota á periferia dun novo valor na modernidade. Se o mundo se vai
tansformando cada vez máis
nunha gran megalópole, se a
cidade estende as súas normas
e os seus usos máis alá dos seus
límites físicos; o agro convértese tamén nun espazo privilexiado para a reflexión sobre o
urbano. Isto é o que percibe o
visitante que se achega a estes
foros abertos no medio da paisaxe. Acudir a Cans ou a Tui significa entrar na linguaxe visual
dos nosos tempos, dun xeito,
paradoxalmente, máis denso. Á
marxe dos grandes circuítos
dos medios de comunicación,
que todo o deforman e ficcionalizan, fóra dos grandes intermediarios do poder, festivais
coma estes permiten un grao
de sinceridade, de diálogo entre autores e público completamente inédito. En medio das
leiras, a palabra colle peso e liberdade. Fóra do ruído podemos comezar xa a sentir a modernidade con certas vantaxes,
adobiados co escepticismo do
labrego, coa inversión paródica
do espectáculo mediático. Esa
fenda fai máis atractivo o noso
espazo, un territorio híbrido
que amplifica o marxinal e dáse
tempo para calibrar o xusto valor da subversións contemporáneas.

’’

En medio das leiras,
a palabra colle
peso e
liberdade”

crítica

LIBRARÍAS CONSULTADAS:
Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);Central Libreira (Ferrol).

NARRATIVA.

Parodia
dos anos
do fraguismo
Pan e coitelo
Autor: Bieito Iglesias.
Edita: Galaxia.

Desde o 2001 (A vida apoteósica
e A historia escríbese de noite,
Premio García Barros 2001) os
trinques das librarías non renovaban a escrita
desenfadada e
transcendente,
lúdica mais seria, de Bieito
Iglesias. Agora,
no 2008, chéganos este Pan e
coitelo, última
entrega dun autor que asegura
non crer “na literatura, na política nin na sorte. Así e todo escribe, vota e bota quinielas”, segundo se le na autopoética que
figura na Biblioteca Virtual Galega. Velaí, logo, un autor malgré
lui, unha voz que non cre, que
descré, porén iso non é óbice
para que non se manifeste. Pode un non crer que dea chegado
a algures, mais nunca o saberá
se non se move, a peor solución
sempre ha ser a de ficar parado
porque entón é definitivo que
non se chegará. Pode existir un
autor que non crea na escrita? É
iso posíbel? Pois si, e sen procurar explicacións malabaristas.
Os escritores máis na vangarda
(eles negarano, tampouco cren
nela, porén énos útil para caracterizalo diante do lector), os escritores máis na vangarda, efectivamente, non cren na escrita
mais si cren no lector. Inclusive
máis no lector que na lectura, se
me apuran, que a lectura é un
proceso lingüístico e tenden a
sentirse prisioneiros da palabra.
O que non deixa de ser unha impresión errada, incompleta. É
lexítimo xulgar a palabra desde
a perspectiva de creador preocupado por expresar(se) un

Bieito Iglesias.

mundo complexo e difícil de que non gañase ese certame
comprender (sobre todo para a polo que significaría lela nas pámente racionalista, a da mo- xinas de La Voz de Galicia), 31
dernidade), si, mais non se po- capítulos que teñen a secuencia
de esquecer que a perspectiva como centro, 31 capítulos bredo lector é xustamente a opos- ves e folletinescos. Máis unha
ta, nada lle chegaría de non ser tentativa de renovación que
non lle resulta simpática ao cerpola palabra.
Bieito Iglesias ofrécenos a tame de relatos de verán, lemposibilidade de demostrar o bran A morte de A de Anxo Anque vimos de escribir. A historia gueira. Politicamente era moi
que se conta neste Pan e coitelo agardábel que non gañase ninnon deixa de ser unha parodia gunha das dúas.
(procedemento basilar na súa
Pan e coitelo non só é paroescrita) da vida, unha parodia dia, parodia provocadora, para
moi consciente dos anos do fra- pensar. Os títulos dos capítulos,
guismo. Carrodeguas é Conse- por exemplo, tenden a cobrar o
lleiro de Cultura no goseu verdadeiro significado despois da lectura
berno do Prohome
(autoritario, ex embaido capítulo. Con freO lector
xador na Grande Brecuencia son bimeminquirirase
taña, xogador de domibres, con certa dose poética, e convidan a que o
nó), atentan contra a a cerca das
súa vida e dá inicio a diferenzas
lector estableza víncuparte detectivesca da e similitudes los entre dúas realidatrama. Unha trama entre a vida
des aparentemente con
que se desenvolve en real e parodia pouco contacto entre
Oria (fundamental- case negra
elas. Desde a paródica
mente), trasunto de da escrita
carnavalización, todo
está pensado para que o
Ourense, como Vila- de Bieito
santa de Santiago ou
lector reflicta máis soIglesias”
Galleira de Galiza.
bre o contexto que soAsentada sobre persobre o texto, tal e como o
naxes arquetípicos,
entroido perde a súa
ningún deles foxe desa conside- esencia ao tornarse puro especración, conscientemente. A his- táculo desprovisto de crítica sotoria está presentada baixo a cial. Por suposto, a ironía e o huforma dunha novela breve. Son mor son dous aspectos a salien31 capítulos breves (demasiada tar, algunha secuencia resulta
coincidencia, axiña se sospeita especialmente hilarante de por
qué hai detrás, a orixe, a pena foi si (por exemplo a morte de Prol),

’’

e outras adquiren esa consideración a posteriori, cando reflexionas, por exemplo, en como Nóvoa asume a súa condición de
castrado. De aí, do contraste, nace un novo texto, o verdadeiro
texto, cuxo autor vén ser o mesmo destinatario.
Que a trama tarde en cobrar
interese, en pegar o libro ás
mans do lector, é algo que palía a
presenza das bandas deseñadas
do Mago Mandrake, tira cómica
que desde 1934 (creada por Lee
Falk, que deixaría o deseño en
mans de Phil Davis e, logo da súa
morte, de Fred Frederiks) a hoxe
vén publicándose de xeito ininterrompido. Il rapitore smemorato e Un´esca chiamata Narda,
nesa orde, versión en italiano,
entremestúranse, salfiren o texto de Bieito Iglesias. E velaí un
elemento máis para establecer
contrastes. Aparentemente, o
elo de unión máis claro é Narda,
hai unha Narda que é un referente feminino indispensábel
no Mandrake, e hai outra Narda
que é a secretaria de Carrodeguas, e non deixa de ser significativo que esta personaxe caracterice indirectamente, por contraste, a Carrodeguas. Nin tampouco deixa de ser significativo
que Bieito Iglesias chame a atención sobre un tipo de folletín narrativo no que poucas veces se
pensa: a banda deseñada. Certamente, a gama de posíbeis contrastes increméntase substancialmente coa aparición dos
Mandrake cada poucas páxinas.
O lector inquirirase a cerca
das diferenzas e similitudes entre a vida real e parodia case negra da escrita de Bieito Iglesias.
O lector inquirirase a cerca das
diferenzas e similitudes tamén
cos Mandrake. Por exemplo,
nos dous textos as personaxes
son arquetípicas. Por exemplo,
a fantasía que non te leva a reflectir sobre a realidade resulta
estéril. Desde logo, os Mandrake non está aí para encher e xa
está. Será excesivo simplismo. E
a escrita, e a concepción da literatura, que como dixemos se
alicerza na figura do lector, de
Bieito Iglesias é calquera cousa
menos simple.
Xosé M. Eyré

a (Ferrol).
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Créase AGADIC.Tras a publicación
no Diario Oficial de Galicia, este ano
entra en vigor a Axencia Galega das
Industrias Culturais. O cambio lexislativo supón a conversión do actual
IGAEM nunha axencia especializada
de apoio ao desenvolvemento do tecido empresarial cultural e a ampliación das súas competencias.

A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo
[de pé], e Luís Bará, director xeral de
Promoción e Difusión Cultural .

Un falso retrato
de Afganistán

mo tempo alambicada e previsíbel. Xorden, daquela, golpes de efecto mil veces vistos
nos peores culebróns: uns
personaxes reaparecen despois de décadas de non saberse nada deles, outros desaparecen misteriosamente,
descóbrense inesperados lazos de sangue entre aqueloutros, milagrosas intervencións de parentes dos que
apenas se sabía nada permiten un reencontro feliz… En
fin, todas as fórmulas que habitualmente se poñen ao servizo dunha narrativa sentimentaloide e lacrimóxena.
Puro Hollywood.
O terceiro elemento que
desanima definitivamente ao
lector deriva desa caída no
novelón por entregas: a inverosimilitude. A cantidade de
despropósitos que se acumulan na última parte do relato
provoca que nada do que se
conta se teña en pé. A volta de
Amir a Afganistán en busca
do fillo de Hassan só podería
ser valorada dende unha óptica fantástica, pero nin así acabariamos de crer que un señor que vén de pasar vinte
anos nos Estados Unidos, por
moi afgán que sexa, se pasee
cunha barba postiza polo Kabul dos talibáns, preguntándolles aos viandantes se por
casualidade non verían unha
persoa de tales características. Nunha pasaxe en que un
avogado lle explica a Amir a
diferencia entre o que é imposíbel e improbábel en dereito,
lembrei que Oscar Wilde resumía o problema da verosimilitude literaria aclarando
que “a xente está disposta
sempre a crer o imposíbel,
mais xamais crerá o improbábel”. Habería que llo recordar
a Hosseini.
En vista do até aquí comentado sería doado supoñer que a razón do éxito desta
novela hai que procurala no
feito de que, sendo tan pouco
o que sabemos en Occidente
sobre Afganistán, nos permite
coñecer algunhas das súas características, do seu desenvolvemento histórico, da vi- >>>

A novela de Hosseini
constitúe un exemplo
do que se considera
‘literatura de éxito’

O cazador de papaventos
Autor: Khaled Hosseini.
Tradución: María Pardo Vuelta
Edita: A Plataforma.

Khaled Hosseini (Kabul,
1965) é un escritor afgán en
lingua inglesa afincado nos
Estados Unidos que se deu a
coñecer
no
ano 2003 con
esta primeira
novela, colleitando un enorme éxito de
vendas e unha
acollida crítica
excelente para
un libro destas características. O argumento de O cazador de papaventos xira arredor da amizade entre Amir –o
protagonista e narrador– e
Hassan. O primeiro é un neno rico, pertencente a etnia
dominante e privilexiada dos
pashtún. O segundo é o seu
criado, nacido case ao mesmo tempo ca el e membro da
oprimida raza dos hazara.
Durante toda a primeira metade da novela –desenvolvida
nos anos setenta, durante a
monarquía do rei Zahir– veremos como a fidelidade de
Hassan cara a Amir non ten
límites, e como esta lealdade
é traizoada, dun xeito que lle
permitirá ao autor moverse
entre os polos simbólicos de
amizade-traizón e arrepentimento-redención ao longo
de todo o libro. De feito, a novela pode recordar ao Lord
Jim conradiano, na medida
en que relata como o protagonista pasa o resto da súa
vida expiando un acto de covardía e traizón cometido na
mocidade.

Khaled Hosseini.

Non obstante, cando o lec- é tanta a afección do autor potor ben intencionado se inter- lo clixé que, cando o malo
na por esta vía atopa varios –malísimo como veremos loimpeitizos que lle imgo– está anoxado, o
piden acreditar no
protagonista é quen
que esta lendo. O pride ver os seus “ollos
meiro deles é a irri- Aparecen
inxectados en santante recorrencia ao golpes de
gue”… aínda que
clixé. Hosseini enche efecto mil
aquel leve postos os
páxinas e páxinas sen veces vistos
lentes de sol.
ser quen de ofrecer nos peores
O segundo elemento
unha visión literaria
que pon en evidencia
culebróns:
minimamente persoo artificioso –no mal
todas as
al. As descricións son
sentido do termo–
do tipo “a auga era fórmulas que desta novela é a deridun azul profundo e a habitualva no folletín. Se a
luz do sol reflectíase mente se
historia se circunscrina súa superficie cris- poñen
bise a explicar as cirtalina”. Cando o pro- ao servizo
cunstancias do contagonista ve por vez dunha
flito entre os dous neprimeira a súa amada narrativa
nos protagonistas
“o corazón bátelle sentimen–que é o que se fai na
dentro do peito” (hai taloide e
primeira metade do
que recoñecer que é
libro– o relato non
lacrimóxena”
preferíbel a que lle
carecería de cohebata fóra do peito, iso
rencia e mesmo de
si). Cando se atopa
encanto. Mais a parnunha situación inestir desa primeira parperada, sentenza “o momen- te, Hosseini insiste en alongar
to era surrealista”… Os exem- a intriga e en multiplicar
plos poderían multiplicarse, anécdotas e peripecias, cremais abonda con sinalar que ando unha historia ao mes-

’’
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CONTADELIBROS.
Verne en galego
Jules Verne volve aos andeis en
galego. Xerais reedita dous clásicos do autor francés na nova
colección ‘Xabaril’. Viaxe ao
centro da
Terra e A volta
ao mundo en
80 días, en tradución de Valentín Arias
ámbalas. Aventuras que deleitaron nenos e mozos durante
ducias de anos e seguen
frescas. Personaxes míticos,
Otto Lindebrock e Phileas
Fogg, respectivamente, que
envelleceron bastante ben.

A vida no cárcere
O viaxeiro astral, de Jack
London, é un
relato sobre a
vida na
cadea. O protagonista,
Darrell Standing, está
preso en San
Quintín, o
mítico penal estadouni-dense.
Para fuxir das torturas dos carcereiros e da brutalidade dos
outros presos, ha de buscar unha fuxida mediante a fantasía
Edita Galaxia en tradución de
Xoán Abeleira.

Un detective de 15 anos
Rinoceronte publica O curioso
incidente do can á media noite, de Mark Haddon. O libro foi
un grande éxito en lingua inglesa. Conta a
historia de Christopher Boone, un rapaz
de 15 anos moi
moi intelixente pero cunha pésima vida social que acabará convertido en
improvisado detective cando
atopen atravesado por unha
forquita o can da veciña,
Wellington. A tradución é de
Moisés Barcia.
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Encontro internacional de danza
en San Simón.O Centro Coreográfico Galego colabora co Mercat de les
Flors de Barcelona na organización
da segunda edición do Mov-s Galicia
2008, un espazo para o intercambio
internacional de danza e as artes do
movemento. O programa, que se celebrará entre o 15 e o 28 de xuño, inclúe dúas mesas de debate, seis grupos de traballo, a presentación de
proxectos, testemuños de artistas e a
exhibición de doce propostas.

crítica
CONTADELIBROS.
Gaiteiros
Fiesta, identidad y
contracultura. Contribuciones
al estudio histórico de la gaita
en Galicia,
de Xavier
Campos Calvo-Sotelo, é
unha análise
desde un
punto de vista musicolóxico, histórico e cultural do considerado
instrumento simbólico de Galiza. Edita a Deputación de
Pontevedra.

Nomes propios do pasado
Toxosoutos publica Inventario
toponímico do Tombo de
Toxos Outos, de Paulo
Martínez Lema, que recibiu un accésit no premio
de Historia
Medieval de
Galicia 2007.
Trátase dunha análise
das referencias aos nomes de
lugar presentes nos documentos deste mosteiro das Terras
de Noia fundado no século XII.
Os interesados na historia da
onomástica aplicada á terra poden ver a evolución de moitos
topónimos desde o medievo.

A pé
Paco Armada e Luís Méndez
publican en Xerais Sendeiro
rural de Galicia, unha
guía práctica
para atravesar a rota
GR-94 que
une Vigo e
Santiago por
vereas.
Inclúe mapas, indicacións cartográficas, información de servizos, teléfonos de interese e
datos sobre as cousas que
encontramos en cada parada
do camiño. 

>>> da cotiá dos seus habitantes… Mais lamentabelmente, tampouco é o caso. Algunha pinceladas de “color
local” ou que se nos describan
nenos bebendo coca-cola e
vendo películas de John Wayne en Kabul –visións radicalmente afastadas das que habitualmente nos ofrecen os
medios– poden crear a ilusión
de que estamos a comprender
algo distinto sobre ese país.
Pero a realidade é que Hosseini pasa pola historia afgá con
premeditado sixilo, sen deixarnos sequera albiscar os importantes cambios que tiveron lugar ao longo das últimas
décadas. Nada se nos di da
ocupación soviética, da Alianza do Norte, das auténticas
causas da chegada ao poder
dos talibáns. Só se nos ofrece
unha imaxe da antiga monarquía nostálxica, idealizada e
sospeitosamente parcial.
Como exemplo da análise
histórica –por chamala dalgún modo– presente nesta
novela citarei o caso do devandito malo. Assef é un rapaz ruín, que abusa dos débiles, que atemoriza os pais e
que, xa de cativo, é un admirador de Hitler. O narrador
insiste moito no “brillo de
loucura” que destilan os seus
ollos. Como o lector xa supoñería, Assef convértese de
adulto nun talibán (todo un
exemplo de coherencia ideolóxica). Ou sexa, o Mal –nazis
ou talibáns, todo vén sendo o
mesmo para o autor– é sempre igual: un produto da loucura dalgúns poucos seres
monstruosos. Semella que a
política, a ideoloxía ou a Historia… non participasen en
absoluto na súa xénese. Un
discurso que, pretendendo
tranquilizar a conciencia dos
lectores, se transforma nunha
visión reaccionaria –por falseadora– da realidade.
Triste exemplo do que hoxe
se considera literatura de éxito,
cabe afirmar algo positivo desta novela: a súa penetración
ideolóxica está ao nivel da súa
altura literaria.
Manuel Xestoso

LIBROSDEFONDO.

A voz luminosa
de Álvarez
Torneiro
Memoria dun silencio
Autor: Manuel Álvarez Torneiro.
Edita: Edicións do Castro. Serie Liminar
(1982).

A traxectoria poética de Manuel Álvarez Torneiro é das
máis inusuais e asemade sólidas da literatura galega das
últimas décadas. Este coruñés de ascendencia lucense
non deu ao
prelo o seu primeiro libro ata
cumprir os cincuenta e fíxoo
esporeado polo tamén escritor
e amigo Xosé Fernández Ferreiro. O autor de Agosto do
36, sabedor de que Torneiro ficara finalista do Premio Cidade da Coruña na convocatoria
de 1981 co poemario Memoria
dun silencio, presentoulle a
Isaac Díaz Pardo, quen acabou publicando o volume un
ano máis tarde en Ediciós do
Castro.
Memoria dun silencio –que
foi candidato ao Premio Nacional de Literatura– inaugura
a revisitación melancólica e
sentimental da Galicia de Posguerra de tanta actualidade
nos nosos días. Nas súas páxinas agóchanse algunhas instantáneas versais dese tempo
fuxidío e cobreguento que é
ollado coa tenrura agre na que
logo, andando os anos, outros
poetas e narradores como Rivas, Rei Núñez, De Toro ou
Fernández Naval abundarían
con indubidable acerto.
Aquel primeiro libro de poemas contiña xa as que habían
ser as trabes mestras da poética do autor, quen recollía nunha vintena de composicións

Manuel Álvarez Torneiro.

todo o oficio que fora fraguan- do “Bosque de cemento”, todo dende os tempos do grupo da ela como un inmenso “Alherculino Amanecer, na grisa- bre constelado de bágoas”.
lla Coruña de finais dos 50.
Torneiro legounos a cróniTrinta anos de calados ensaios ca dun tempo de silencio sersó rotos pola aparición pun- víndose dunha ourivería estitual dalgúns versos en revistas lística admirable, tensando
e xornais que acabarían por como poucos os recursos da
callar nunha obra de inequí- dicción clásica engastada nun
voca madureza como é Me- versolibrismo sinestésico de
moria dun silencio.
atrevidas metáforas,
Quen volva sobre
entremesturando as
daquelas páxinas por
aguas da explicitación
forza se sorprenderá Torneiro
e o elíptico, cun léxico
coa asunción e o cre- legounos
escolleito que envolve
ativo posprocesado a crónica
o discurso dunha atdos influxos de San dun tempo
mosfera emotiva na
Juan de la Cruz e de de silencio
que o papel fulcral da
Neruda, mais tamén
memoria confesa ou
servíndose
do Vallejo máis suinsinuada o é todo.
dunha
rreal e fulgurante e
Hai máis dun cuarto
aínda da verba deco- ourivería
de século Memoria
te comprometida de estilística
dun silencio descubriunos un Poeta. LoCelaya, pois de todo admirable”
go virían o fértil corpo
hai nesta obra miscede soño, a restauralánea, onde a mesma
ción dos días, as vosombra lembradoira
ces consagradas e as
acubilla o paradiso
da infancia rememorada e o doazóns do incendio, todo risangue lentorecido baixo a gorosamente humano, semabafante Ditadura. Versos pre no poema esa luz de facer
dunha paisaxe identificada memoria, sentindo baixo os
co espiritual, de espazos sim- pés o campo segado do pebólicos e amados, pero, sobre renne setembro stradivarius,
todo, dunha Natureza que é epicentro da parábola do inespello da alma desolada, crédulo na que habita, dende
dunha Terra que vive na aquela, a voz luminosa de Ál“memoria do pino fusilado”, varez Torneiro.
Armando Requeixo
na devastación antiecolóxica

’’
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Magin Blanco e Burgas Beat volven ao pop dos 80. A historia de
Magin Blanco e de Burgas Beat volven xuntarse, despois de anos cruzándose, na edición do disco Clip,
que agora presenta PAI música. Gravado no estudio Casa de Tolos, o novo traballo trasládalle ao público a
atmosfera pop dos oitenta con temas como Clic, Mejor que esto ou La
chica de los pies gigantes. O disco
péchase coa canción Anduriña, levando a tradición ao seu terreo.

MÚSICA.

O tempo
recobrado
O Actus Tragicus de
Wernicke revélase
como a verdadeira xoia
do Festival Mozart

Actus Tragicus (seis cantatas
sacras en versión escénica),
de J.S. Bach
Formacións: Ensemble e Coro da Staatsoper de Stuttgart.
Dirección Musical: Michael Hofstetter.
Dirección de Escena, Escenografía e
Vestiario: Herbert Wernicke.
Dirección do Coro: Michael Alber.

Un edificio enche o escenario. A
modo de casa de bonecas –podemos ver o interior dos vinte
habitáculos– amosaranos a bu-

Un intre da representación de Actus Tragicus.

lideira actividade dos seus habitantes, das personaxes que desenvolven o drama da existencia entre as súas paredes. A
obra, non obstante, comeza
cunha representación silencio-

sa. Unha muller pásalle o ferro á
roupa, unha familia celebra o
Nadal, un home vai aforcarse,
outro fai exercicios ximnásticos,
unha moza proba roupa ante o
espello, un neno corre atrás

dunha pelota.… Igual ca nun
moderno retablo, Herbert Wernicke desprega ante os nosos
ollos unha meticulosa panorámica da existencia que inclúe
nacemento, vida e morte, sufri-

mento e gozo, aflición e ledicia.
No soto, xace deitado –esquecido– o corpo de Cristo.
Tras uns minutos, comeza a
soar música de Bach. Actus Tragicus é un espectáculo construído a partir de seis das súas cantatas e –grazas a visión ofrecida
por Wernicke– un pode comprender de vez a visión tráxica e
a lección moral que estas obras
encerran. Un home arrinca
compulsivamente as follas do
calendario, outro consulta nerviosa e repetidamente o reloxo… A ineludíbel presenza da
morte, a forzosa perentoriedade da nosa fráxil existencia é o
que o compositor de Eisenach
nos lembra continuamente, coma nunha desas vanitas barrocas que invocan a pavorosa inminencia da nosa consumación. Piedade e compaixón albíscanse daquela como únicas
respostas ante unha vida que se
derruba.
A posta en escena de Wernicke é dura, desapiadada, pero incide na actualidade do conflito
entre razón e
fe, aínda que
–tras a aceptación do pensamento ilustra- A postaen
do– a palabra escena
fe non teña de Wernicke
por que impli- incide na
car un senti- actualidade
mento relixio- do conflito
so. Transcenentre razón
dendo a inee fe, aínda
quívoca intención moral de que a palabra
toda represen- fe non teña
tación da vani- por que
tas, decatámo- implicar un
nos de que se- sentimento
guimos sen di- relixioso”
rimir o conflito
kantiano de
que facer coa
esperanza tras
a morte de Deus: cando soan as
trompetas, os personaxes tremen e móstranse temorosos pero, un instante despois, a rutina
da vida cotiá irrompe con toda a
súa forza, permitindo que o esquecemento substitúa a preocupación pola proximidade da
morte. Wernicke fálanos da alienación da vida moderna, >>>
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Musica tabernaria e mareira en Ferrol.O Conservatorio Folque en colaboración co concello de Ferrol poñen en marcha o primeiro Ciclo de Músicas Portuarias que encherá a cidade de fados, tangos e tonadas. Abre o cartel o 20 de
xuño Marcelo Mercadante e o seu quinteto porteño. Marful actuará o 27 de
xuño e a asturiana Anabel Santiago o 4 de xullo. Péchase o programa co concerto no teatro Xofrede Mísia[na fotografía]. Ademais, o 5 de xullo haberá un
espectáculo para nenos e paseos musicais pola ría.

crítica
>>> do solipsismo e a incomunicación que rexe as nosas vidas,
e propón a música de Bach como acolledor refuxio onde conciliar gozo e sentido. Coma se fose a lóxica xenuína da condición
humana.
Á sensación de verdade proxectada pola posta en escena de
Wernicke contribuíu a prestación musical. Michel Hofstetter
dirixiu o Ensemble da Staatsoper de Stuttgart achegando o
equilibrio e a contención que
dan os matices ben calibrados.
O seu enfoque foi teatral, alternando a excitación co sosego. E
na actuación do Coro da Staatsoper houbo unha admirábel
investigación no ritmo, na composición, na caracterización de
personaxes. En Actus Tragicus,
a particular disposición da escena provoca que os integrantes
do coro estean espallados polas
distintas estancias do edificio
que serve de escenario. Mais isto non foi obstáculo para que o
seu director lograse unha perfecta harmonía entre todas as
pezas e na interacción co foxo.
Destacar algún dos solistas non
faría xustiza ao espléndido traballo do conxunto. Un traballo
que o público premiou coa auténtica devoción que merecía.
A inclusión deste espectáculo no Festival Mozart non puido
ser máis afortunada. Con el recuperamos unha das verdadeiras e insubstituíbeis esencias da
arte: a que –superando a morbosidade sensualista– desprende o sentimento de plenitude.
Manuel Xestoso

CINEMA.

Aventuras
ao vello estilo
Indiana Jones
e a caveira de cristal
Director: Steven Spielberg.
D i r e c t o r d e F o t o g r a f í a : Janusz Kaminski.
Elenco: Harrison Ford, Shia LaBeouf, Cate Blanchett, Ray Winstone, Karen Allen,
John Hurt e Jim Broadbent.

Para poder ver este Indiana Jones IV hai que desprenderse de
calquera sentido crítico ou analista e deixarse ir. Vinte anos non
eran nada para Gardel, pero son
moitos para Indiana; a razón é
simple, hai cousas que avanzan
polo cine adiante a gran velocidade e o futuro faise presente
sen nos decatar. Explícome; o
que hai vinte anos era agradábel
sorpresa, a traslación en corpo e
alma dos vellos tebeos dos anos
50 ao cine, agora, unha vez que
o cine (americano) non é más
que o aproveitamento de todos
os tebeos e cómics para ser levados á pantalla, vía Efectos Dixitais, a cousa é completamente
diferente. Polo tanto, coma se
entrasemos na Divina Comedia, deixemos na porta calquera
esperanza, comparanza ou espírito crítico. E disfrutemos.
Xa desde os primeiros segun-

Fotograma de Indiana Jones e a caveira de cristal.

dos advertimos o vello estilo de
Spielberg: un coche de Américan Grafitti (na que debutou Harrison Ford) corre polo deserto
de Álamo Gordo, e comezan os
chisco-de-ollos: canta Elvis, aparece o cartel de Satellite Inn (tal
cal está hoxe naquela vila de Novo México) e empeza a aventura.
Deixamos a un lado algún que
outro anacronismo (a bomba
atómica de Álamo Gordo estoupou bastantes anos antes) e baixamos polo tobogán de chimpo
en chimpo e de carreira en carreira. A aventura vai avanzando
no medio de pinceladas-homenaxe, como a Arca Perdida da
primeira película, metida nun
caixón, ou a aparición do fillo de

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 foron encerrados –ou inhabilitados– logo
dunha represión posbélica continuada, irrompendo o pesadelo na
vida cotiá cunha permanente ameza psicolóxica.

EDICIÓNS A NOSA TERRA

Indiana en moto estilo Marlon mas, como a caída dos protagoBrando en “Salvaxe”; pero a nistas por tres fervenzas de altupouco xa as homenaxes son pu- ras tipo Iguazú sen problema e
ra copia directa, e podemos se- a traca final da gran maquinaria
guir xogando a lembrar as pelí- que se resolve co platillo volante
culas vampirizadas polos ho- de Ultimatum á Terra e unha
menaxeadores, Spielberg e Lu- apoteose de efectos dixitais feitos con gran pompa e
cas. E a cousa vai desde
fanfarria. Para pechar
os debuxos animados
o circo, Spielberg trae,
de Correcaminos (só o
desde os tempos pasaCoiote é capaz de
Este novo
dos, a primeira aventuaguantar unha bomba
capítulo de
reira femenina da saga,
atómica metido nunha
e redondea esta avenneveira, como Indi) até Indiana é o
O segredo dos Incas, de que se supón tura cun final como de
onde, por certo, copiou que debe ser: Historias de Filadelfia,
de Charlton Heston a cine de
“en marabilloso Techpinta de aventureiro de entretemento, nicolor”.
Indiana.
Este capítulo catro das
para ver e
Polo medio saen deixarse ir”
aventuras de Indiana
é o que se supón que
variadas pinceladas e
recreacións, polo sistedebe ser: cine de enma de cortar e pegar.
tretemento, para ver e
Logo, por riba, ten a pátina in- deixarse ir. Non hai que buscar
confundíbel de Spielberg, que máis. Só é para disfrutar, ben
mostra, como se se tratase dun pola nostalxia, ben pola propia
xogo psicolóxico o cine que mi- aventura, incríbel, disparatarou na súa infancia, como Tar- da, pero, a fin de contas, con cizán, Fumanchú, aquela Mara- ne feito con humor, con inxebunta (outra vez Charlton Hes- nua violencia branca e radianton), mesturado con aventuras te. Total, Indiana é o paradigda Guerra Fría, cando o Comu- ma da aventura, capaz de cair
nismo era o lobo feroz dos EE dunha catarata inmensa e sair
UU (por certo, aquí fai unha ho- da auga co sombreiro Borsalimenaxe a aqueles que mantive- no na cabeza.
PROPOSTA: Reláxense e
ron a dignidade na Caza de Brudisfruten.
xas de McCarthy).
J.A. Xesteira
A colaxe acada cotas altísi-

’’

32-37 critica.qxd

10/6/08

22:15

Página 7

CULTURA.37.

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

’’

IDADE DE OURO?

A estrea de Aeroplanos,prato forte da Mostra de Teatro de Ribadavia.Un
total de 24 compañías pasarán pola Mostra Internacional de Teatro, que se celebrará entre o 19 e o 26 de xullo. As últimas montaxes de Familie Flöz, Camut
Band ou Uroc e un hammansó para mulleres son algunhas achegas máis destacadas. Entre as diversas propostas estrearase Aeroplanos, o texto do arxentino
Carlos Gorostiza que interpretan Ernesto Chao e Xosé Manuel Olveira Pico.

Xabier López López

S

ARTE.

Mostra
de escultura
contemporánea
en Ferrol
Cinco visións desde os noventa
Lugar: Centro Cultural Torrente Ballester,Ferrol.
Datas: Até o 20 de xuño.
Comisario: Suso Basterrechea.
Organiza: Concellaría de Cultura.
Obras de Álvaro de la Vega, Caxigueiro e Valmaseda [de esquerda a dereita] presentes na mostra.

Dende os anos 80, a escultura
galega, ten máis presenza social, por varios factores: a instalación da escola de Belas Artes en Pontevedra, o medre de
espazos para a escultura e a
sensibilidade de certas institucións para contratar pezas aos
artistas.
Por tal motivo podemos disfrutar hoxe, no Torrente Ballester de Ferrol, dunha moi coidada exposición. Son cinco escultores que teñen de común que
todos eles xa viñan facendo
obra dende os oitenta e noventa, de aí o título da mostra 5 Visións desde os noventa.
Caxigueiro (Mondoñedo,
1955) mostra unha serie de
obras para reflexionar sobre
problemas actuais, relacionados coa calidade de vida. Des-

tacaría dúas obras, pola sua luz interior, no que destaca o
pertinencia actual: O rapto da arame cosido en ringleiras, ou
paisaxe, onde convida a pen- outro no que destaca presións
sar sobre a invasión da paisa- de dentro cara a fora, lemxe, casas fabricadas en calque- brando a obra de Leopoldo
Nóvoa.
ra lugar e sen xeito.
Rosalía Pazo (A EstraNoutra obra, a modo
de inventario, vai co- Alegrariamo- da 1956), ten unha
obra múltiple, con
locando pedras nenosde ver
distintas linguaxes
gras, lembra as traxedas que elixo por nodias que con cadencia nas salas de
cronolóxica se suce- arte de Galiza vidosa a das obras feimáis
tas con cartón, pola
den sobre as costas.
María Xosé Díaz programación mensaxe ecolóxica
(Catoira, 1949), apa- de escultura que nos está a ditar. É
interesante a súa
rece como a artista da coma esta”
aproximación ao miluz, das veladuras, onnimalismo dende unde a realidade tamén
ha óptica galega.
se desenfoca. A súa
Jesús Valmaseda (Toobra é intimista e lírica, en obras como a denomi- ledo 1960), elixe a linguaxe fornada Sen Título, presenta un te do ferro fundido, como en
cubo de plástico branco con Eclosión ou en As Comportas,

’’

C E N T E N A R I O

D E

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 A NOSA TERRA

L U G R Í S

bloques de ferro fundido que
impoñen, por que intuímos o
seu peso bruto. Pero en lugar
de buscar o lirismo como fixera Chillida, danos a sensación
de que busca a domesticación
da masa bruta. Inda que ten
outra linguaxe cando utiliza o
cartón, a madeira ou o fibrocemento.
E Álvaro de la Vega (Paradela 1954) mantén a súa linguaxe neoexpresionista, xunto unha instalación de seis berracos en cartón pedra que
nos levan a pensar nos tótem
dos pobos primitivos ou mesmo en casas feudais como a
dos Andrade. Berracos presentados con certa tensión,
dada polos tiros de arame que
terman dos animais. Non os
presenta como algo histórico
senón como algo actual, xa
que os bichos teñen que estar
amarrados. O mesmo que a
cebra, presa nunha gaiola.
Contradición entre a liberdade que asociamos ás cebras
nas sabanas e o concepto de
negación de liberdade asociado a gaiola.
É esta unha exposición que
pola sua calidade e polo bo facer do comisario, Suso Basterrechea, está a pedir máis programación de escultura nas salas de arte da Galiza, sempre e
cando exista un espazo como o
do Torrente e un deseño de progama como o do item-aga.
Xesús Andrés López Piñeiro

ostiña aí atrás Xosé Luís
Méndez Ferrín, nunha primeirísima valoración sobre o
seu Premio Nacional de Literatura, que o recoñecemento gozaba dunha especial significación por un motivo ben singular, o de estarmos, definitivamente, ante a verdadeira Idade
de Ouro das nosas letras. Que si,
que se o Rexurdimento, que se a
Xeración Nós, que se Galaxia e a
posguerra... mais ninguén pode
negar, viña a dicir, que nunca
tanto e tan ben se escribira no
noso idioma coma nestes tempos nos que andamos, tan pródigos de títulos e sinaturas coma de variedade temática, propostas e rexistros. En liñas xerais, non podo menos ca compartir a opinión. Porque fronte a
etapas nas que un puñado de
rutilantes nomes abondaba para abordar varios capítulos da
historia da nosa literatura, atopamos a día de hoxe un panorama tan sumamente plural que
non é nada estraño que ata o listado máis sisudo e pormenorizado corra o risco de deixar fóra
autores verdadeiramente imprescindibles. Pero é que xa non
é só cuestión de cantidade. Moitos dos nosos clásicos –por non
dicir a maioría– están amplamente superados tanto por razóns de forma e fondo coma de
temática ou estilo, polo que entendo que non é nada esaxerado afirmar que nunca houbo,
obxectivamente, tantos escritores con oficio coma os que hai
hoxe en día, de aí que, de vérmonos na necesidade de cualificar o momento presente, non
sexa nada aventurado acudir
mesmo a esas entusiásticas referencias de corte áureo. Idade
de Ouro, ben. A pregunta é a seguinte: sábeo realmente a sociedade na que vivimos? Ou mellor: sábeo realmente a sociedade para a que escribimos?

’’

Moitos dos nosos clásicos
están amplamente
superados tanto por razóns
de forma e fondo
coma de temática
ou estilo”

o,
pón con
italistas
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ECOS LUSÓFONOS

A PRIMACÍA POÉTICA
DE ALDA
DO ESPIRITO SANTO
Xosé Lois García

A

lda do Espírito Santo (São Tomé, 1926) é unha das poetas maiores de África en lingua portuguesa. Mais a
súa poesía, sen carencias nin límites, provén da súa militancia política, da súa loita cívica e contestataria. Non busquemos outros considerandos nesta profesora que xogou un
enorme papel na resistencia anticolonial e unha das poucas
mulleres que liderou a loita pola liberación de São Tomé e
Príncipe. Proclamada a independencia, Alda do Espírito
Santo foi ministra de Educación e Cultura, de Información e
Cultura e Presidenta da Assembleia Popular da República
Democrática de São Tomé e Príncipe, secretaria xeral da
União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé (UNEAS). Autora do himno nacional do seu país.
Dona Alda convócanos aos extremos mais cadenciosos e
épicos que súa poesía esclarece en seu combate reflexivo. O
seu poemario: É Nosso o solo sagrado da terra é unha especie de breviario onde se solemniza todo un proceso de sufrimentos, de inconformismos, de presaxios, de combates e a
conquista pola independencia. En cada temario hai
un pronunciamento nu e
xeneroso onde este arquipélago africano toma un destaque importantísimo partindo dunha ideoloxía comunal. Neste libro, polo miúdo,
a autora debullou todas esas
fases prioritarias que o pobo
sãotomense precisaba para
alentar conciencia de nación e de explotación. Por isto, a poética de Alda do Espírito Santo está connotada
nuns códigos maximalistas
e existenciais.
Neste libro está presente o
pobo traballador con súas
carencias e servidume, como nestes versos: “Avó Mariana, lavadeira/ dos brancos lá na Fazenda/ chegou
um dia das terras distantes/ com seu pedaço de pano na
cintura e ficou”. Tamén encontramos a lembranza contestataria, en son de cantiga de escravos: “Cacau/ Cacau/ Café/
Inferno de S. Tomé”. O grito desesperado e de confronto
dos insulares toma apousento na crónica poética de dona
Alda. Neste cronicón está a historia viva e vivida dos sãotomenses no que se mastigan todas esas confidencias e convites que os seus versos revelan. Versos contextualizados na
laceración dos mais indefensos, crianzas e mulleres. Aí está
todo ese organigrama de avatares e proezas, ben asistidas e
dosificadas para entender un país de pequenas dimensións
a través destas condensacións poéticas.
Neste enorme libro de Alda do Espírito Santo consérvase
a idea clara dunha emancipación universalista que parte de
experiencias e de contradiccións vividas no seu país e na
metrópole colonial. Mais a palabra ergueita e luminosa irradia a contemplación dun estado de cousas que precisaban
de ser corrixidas e civicamente espalladas. A poesía de dona
Alda está no punto álxido desa súa devoción por facer país
con persoas libres.G

Xosé Vázquez Pintor
recibe a letra ‘E’ da AELG
L.R.

Nesta XIV edición da “Homenaxe ao escritor na súa terra”,
que cada ano, dende o 95, organiza a Asociación de Escritores
en Lingua Galega (AELG), foron
a terra de Melide, e Xosé Vázquez Pintor, por decisión unánime da asemblea, os escollidos. Este recoñecemento honrou xa a autores como o chairego Manuel María, Neira Vilas,
de Viladecruces, ou María Xosé
Queizán en Vigo. Agora correspondeulle a Vázquez Pintor, un
dos nomes máis destacados da
nosa literatura das últimas décadas, recibir esta homenaxe.
Foi a de máis numerosa asistencia das trece convocatorias deste evento que houbo polo de
agora, con máis de 150 persoas.
A partir das 11.30, os xardíns
da Capela de San Roque acolleron o evento: amais de ser descuberto un monolito cun poema do autor gravado sobre a
pedra, tamén se plantou a árbore escolleita por el mesmo, un
buxo, nesta ocasión, “unha árbore de poucas aparencias e
moitos resultados”. Interviñeron o presidente da AELG, Cesáreo Sánchez Iglesias, e o propio Vázquez Pintor.
A seguir, os actos trasladáronse ao espazo público que, continuando cos actos de homenaxe,
recibe o nome do escritor, ou un
nome escollido por el. Neste caso, a biblioteca municipal de
Melide chamarase a partir de
agora Xosé Vázquez Pintor.
Amais, o autor realizou unha doazón de varios volumes da súa
colección persoal, algúns de tanta valía como poemarios antigos
ou o manual de etnografía Terra
de Melide, que recibira como
obsequio do Concello cando, no
91, exercera como pregoeiro da
primeira Festa do Melindre. Precisamente nesta xornada, cargada de especial simbolismo, fixéronse 75 anos dende a publicación deste manual, editado polo
Seminario de Estudos Galegos
para a Editorial Nós no 33, e onde colaboraran Risco, Otero Pedrayo ou López Cuevillas.
Por último, ás 13h30, o homenaxeado recibiu no Salón de
Plenos do concello o galardón
Letra E, amais dunha peza escultórica de Silverio Rivas,
acompañado pola secretaria
xeral da AELG, Mercedes Queixas, e a alcaldesa Socorro Cea, e

’’

VázquezPintorten
unha obra destacada en
narrativa, poesía e teatro,
pero tamén en antropoloxía
con varios ensaios sobre os
vellos oficios”

por Ramón Caride Ogando,
quen leu a laudatio.
UNHA TRAXECTORIA VIZOSA EN TODOS OS
XÉNEROS. Xosé Vázquez Pintor
(Melide, 1946) viviu a mocidade
en Agolada, licenciouse en Filosofía e Ciencias da Educación, e
na actualidade exerce na como
profesor de Ensino Medio en
Pontevedra. Na súa extensa carreira literaria acometeu todos os
xéneros: comezou coa poesía,
con Gándaras, no 71, Terra e
pan, do 75, O espertar tamén é
noso, publicado no 77, Ofidios
de diario, premio Eduardo Pondal no 81, Na vertical da noite,
Premio Cidade de Ourense no
89, No corazón mancado, que lle
valeu o Esquío ese mesmo ano,
Rotazón violeta, no 96, ou Banzados, premio Uxío Novoneyra
no 2000. Aventurouse tamén co
teatro (A fraga encantada, 1987,
finalista do premio de teatro infantil O Facho no 83, Sala de es-

pera (1991), A sombra da memoria, finalista do Rafael Dieste no
99, Asubío, Fina e Petra, eran
xente moi lareta, no 2005, e Teatro do patacón), e mesmo fundou os grupos teatrais Ancoradouro, pioneiro en mimo e pantomima, no 81 e Casa da Bola na
vila de Cangas, no 95. Tamén entrou no terreo da narrativa infantil, con A folla seca (2002).
Destaca, tamén, polos ensaios de antropoloxía: a triloxía
integrada por Os vellos oficios
(1996), A tribo sabe (1999) e Tal
era vivir (2004) mereceu o Torque de Prata da Asociación de
Artesán do Camiño. A andaina
na narrativa é tamén salientábel:
dende o libro de relatos De ida e
volta (1977) até a novela Lume
de biqueira (1999) pasou moito
tempo, pero a partir do 2001 comezou a publicar novelas que
gozaron de importante recoñecemento de crítica e público: no
mesmo ano, no 2000, obtén o
premio Carvalho Calero con
Quen faga voar, e A memoria do
boi, amais de gañar o Premio Torrente Ballester, foi honrada co
Premio da Crítica Española de
narrativa galega). Despois chegou Mar de bronce, no 2003, e, a
máis recente, Para dicir abril,
Premio Vicente Risco de creación literaria o ano pasado. Colabora con frecuencia na radio e
na prensa (foi membro fundador do periódico A Nosa Terra).G
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Manuel Lourenzo logra o XXV premio Xerais
Marilar Aleixandre, co ‘Caixa Galicia de Literatura Xuvenil’ e Mar Guerra, co ‘Merlín’, tamén galardoadas
M. Obelleiro

Ao abeiro da Illa de San Simón,
Xerais celebrou a vixésimo
quinta edición dos seus premios anuais de literatura. Nun
acto ao que asistiron máis de
300 persoas, o escritor e profesor Manuel Lourenzo (Vilaboa,
1955) recolleu o “Premio Xerais
de Novela” 2008, coa obra O
Xardín das Pedras Flotantes,
que foi seleccionada entre 54
novelas. O xurado desta categoría, formado polos escritores
Xabier Docampo, Xosé Miranda, Santiago Jaureguizar, Uxía
Casal, Estíbaliz Espinosa e o editor Francisco Alonso, sen voto,
considerou a novela “un relato
de amor insólito, extraordinario
e apaixonado entre dous adolescentes, que arrinca na Idade

Media e que nos conduce até a
actualidade”.
Lourenzo, que no 2003 gañara o “Premio Merlín de Literatura Infantil” coa obra Irmán
do Vento, manifestou a súa ledicia “por ser recoñecido con
este premio” e subliñou o labor
da editorial “porque estas accións teñen un mérito custoso
e un significado moi especial”.
O autor da obra merecedora
dos 25.000 euros revelou que O
Xardín das Pedras Flotantes “é
un libro de relatos, un decorrer
de múltiples historias nas que
se mesturan personaxes, sucesos, lugares e tempos diversos
e alleos”. Lourenzo engadiu
que estes elementos únense
“polos fíos paralelos da casualidade e do azar”.

LITERATURA E MÚSICA. Conducido
pola coordinadora dos premios, Celia Torres, o acto teceuse de letras e de música no luscofusco da tarde do pasado sábado 7. O escritor Carlos Reigosa, primeiro gañador do “Premio Xerais de Novela”, no 1984,
por Crime en Compostela, actuou como mantedor literario.
No seu discurso, Reigosa valorou o traballo de Xerais ao longo
das tres últimas décadas. Pola
súa banda, o cantautor guardés
Tino Baz encheu de música a
velada, que contou coa presenza de representantes da cultura
e da política galega. Manuel
Bragado, director de Xerais, pechou os premios valorando a
traxectoria dos vinte e cinco
anos do certame.G

Violencia sexual e misterio
nas categorías xuvenil e a infantil
Na categoría de literatura xuvenil, A Cabeza de Medusa valeulle á escritora e profesora Marilar Aleixandre o premio “Fundación Caixa Galicia”, que este
ano cumpriu a terceira edición
con 28 obras presentadas. Aleixandre explicou que o libro fala
de como vencerlle ao medo e á
vergoña e revelou que a experiencia como profesora nun
instituto vigués serviulle como
inspiración á hora de escribilo.
“Esta novela non transcorre
nos tempos mitolóxicos, senón

Manuel Lourenzo.

nos nosos. Dialoga tamén coas
mulleres que, logo de seren violadas ou maltratadas fisicamente, son violadas socialmente por segunda vez”, sinalou Aleixandre. A escritora engadiu que “como á medusa,
ninguén as mira aos ollos por
temor a se converteren en pedra, por medo a compartir a
súa vergoña”.
‘THRILLER PSICOLÓXICO’.Con estas
verbas cualificou o xurado a
obra merecedora do “Premio

Merlín de Literatura Infantil”,
que foi dar na obra Xenaro e o
Misterio da Mochilota Verde,
da xornalista Mar Guerra, elixida entre 32 obras. A amizade, o misterio e o humor centran a primeira novela da xornalista, que se desenvolve entre as liortas cotiás dos rapaces
nun centro escolar. A xornalista amousouse sorprendida ao
obter o galardón, “que o meu
Xenaro, o protagonista do libro, se leve o Merlín é unha inmensa honra”, apuntou.G

Diálogo das literaturas ibéricas en Mariñán
L.R.

A conferencia inaugural a cargo
do poeta sueco Lasse Söderberg,
tamén reputado hispanista (tradutor de Borges e Vicente Aleixandre) abriu este ano a quinta
edición dos Diálogos de Mariñán, que xuntan neste Pazo de
Bergondo a persoas do ámbito
da literatura, dende a crítica ou a
investigación até as industrias da
edición. Segundo o director da
Fundación Carlos Casares, organizadora do evento, Gustavo
Adolfo Garrido, tratouse dunha
das edicións con maior afluencia. Tivo lugar entre o mércores 4
e o sábado 7, e estivo coordinada
polo escritor Román Raña.

’’

ÁpresenzadeIbanZaldua,
do catalán Joan Margarit ou
dos escritores en castelán
Juan Cruz e Martín Garzo,
sumouse o portugués
Pinto do Amaral”

“Este ano foi moi especial:
houbo bastante presenza de
autores e sobre todo de poetas.
A nivel organizativo, probamos
a facer unha conferencia máis
de carácter aberto”. Esta convocatoria pública foi precisamen-

te a da conferencia inaugural.
Lasse Söderberg, coñecedor de
Galiza grazas ao seu contacto
con Carlos Casares, puido achegarse ao noso sistema literario
convidado pola organización
dos Diálogos, cun relatorio, precisamente, sobre o autor de Xoguetes para un tempo prohibido, titulado ‘Carlos Casares: escribir á marxe’.
Este ano foi particularmente
intenso o diálogo entre as literaturas ibéricas, e propiciou tamén contactos interesantes: á
presenza de Iban Zaldua, dende Euskadi, do catalán Joan
Margarit ou dos escritores en
lingua castelá Juan Cruz e Gus-

tavo Martín Garzo, sumouse
unha achega dende a lusofonía,
da man do poeta portugués
Fernando Pinto do Amaral.
Houbo momentos especialmente emotivos: Bieito Iglesias,
no relatorio “A vida como festín”, falou da súa infancia, marcada pola enfermidade, a pobreza e a emigración, en Ourense, e Juan Cruz, que tiña outro
tema preparado, rematou por
falar tamén da súa infancia en
Tenerife, nunha familia humilde e padecendo asma. Quedaron os dous encantados”. O director da Fundación Carlos Casares sinala tamén un recital a
cargo de Joan Margarit e Pinto

de Amaral como un momento
de especial intensidade.
Un ano máis, o encontro foi
especialmente vizoso para o intercambio de experiencias. “É
unha dinámica que se reproduce a si mesma”, explica Garrido.
Toda a xente que vén participar
contacta entre si, intercambia
as súas axendas, e estabelécense moitas novas canles de debate e reflexión entre poetas, narradores, profesionais, estudosos...” Tres días de convivencia
entre voces diversas de múltiples sistemas literarios serviron
para descubrir conexións, abrir
novas vías, e, sobre todo, formular novas preguntas”.G
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O mar como aliado
Durante o mes de xuño, a mostra Patrimonio
do vento e do sal achega ás principais cidades
a relación que Galiza mantén co mar. Fotos,
paneis e maquetas reflicten un patrimonio
esquecido, ao tempo que serven de antesala
á presenza de Galiza como país convidado
de honra en Brest, a feira da cultura marítima
máis importante do mundo
M.B.

O

s habitantes da Finis terrae decatáronse moi cedo de
que o mar era o
seu mellor aliado.
Consérvanse barcos representados en forma de petroglifo da
Idade de Bronce que testemuñan que esta relación dos nosos
antepasados co mar vén de lonxe. Cos seus 1200 quilómetros de
costa, inzada de ríos, rías, esteiros, acantilados e rutas, Galiza foi
ademais refuxio de navegantes e
civilizacións e o mar o principal
sustento de boa parte da súa poboación durante miles de anos.
Ao redor desta relación secular foise tecendo toda unha cultura marítima, por veces esquecida, que se materializa na literatura e no refraneiro pero que
tamén toma forma a través de
diferentes artes de pesca, embarcacións e oficios.
Como sinala Luís Rei, coordinador da mostra Patrimonio
do vento e do sal, que está a percorrer durante xuño as principais cidades do país como unha
das actividades que anticipan a
presenza de Galiza en Brest,
“non temos os barcos máis
grandes de Europa, pero temos
rías, esteiros, acantilados e toda
unha variedade de ecosistemas
e de mares e unha historia longa e descoñecida que xeraron
unha variedade de barcos única
no vello continente”. Ao seu ver
“a relación entre embarcacións,
espazos e humanos ao longo do
tempo deu como resultado unha gran cultura”, que vén de catapultar a Galiza a unha das
máis importantes feiras inter-

’’

Galiza foi refuxio
de navegantes e
civilizacións e o mar
o principal sustento de boa
parte da súa poboación
durante miles de anos”

’’

As mámoas neolíticas
debuxaban camiños
paralelos ou conducentes
ao mar”
[Luís Rei]
Coordinador de
Patrimonio do vento e do sal.

A Nova Jorita, de Cambados, no esteiro do Umia ao solpor.

nacionais de embarcacións tradicionais e de cultura marítima
do mundo. Trátase da Festa
Marítima Internacional de
Brest, que se celebrará na cidade bretoa do 11 ao 17 de xullo, á
que Galiza acode, xunto con
Madagascar, Croacia, Vietnam
e Noruega, co rango de convidada de honra. Galiza convérte-

se así no primeiro país sen Estado que se achega aos encontros
con esta categoría.
MOSTRA ITINERANTE. Para anticipar
anticipar este acontecemento, a
Consellaría de Cultura e a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial confeccionaron
un programa de actividades que

se desenvolverán durante o mes
de xuño, coa intención de poñer
en valor este patrimonio rico e
fundamental da historia galega.
Unha das actividades destacadas é a posta en marcha da exposición Patrimonio do vento e do
sal, que a través de paneis divulgativos achegan ao espectador á
historia da cultura marítima, a

LINO PRIETO

relación entre os galegos e o mar,
as súas embarcación e os novos
usos dos barcos tradicionais.
A singradura da exposición,
que se iniciou na Coruña o pasado 1 de xuño e fixo parada en
Ferrol recentemente, abrirase
na Ferrería de Pontevedra o 15
de xuño.
Coordinada por Luís >>>

>>>
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Despegue na recuperación
dos barcos tradicionais

ras do Carme, do mundo societario a De catro a catro, das Cantigas de Alfonso X, que retrataban embarcacións nos seus códices a Xelmirez e as torres de
defensa de Compostela”.

Dentro da mostra destaca tamén o apartado dedicado ás
embarcacións tradicionais,
tanto de mar como de río, un
vasto patrimonio consecuencia de séculos de relación coa
auga. A través de paneis e maquetas explícanse as tipoloxías que aínda se conservan e
que responden “a patróns racionais aparellados á realidade local, ás necesidades do
momento e aos coñecementos dos mestres carpinteiros”.
A mostra quere servir para
advertir da necesidade de protección e conservación deste
patrimonio que se extingue.
Como explica Luís Rei “estamos asistindo a un proceso de
morte. Os barcos deixan de ter
as súas utilidades e, de acordo
con novos criterios e políticas
que teñen que ver co poliéster
e o mundo da globalización,
esmorece”. Neste sentido,
dende a Federación Galega
pola Cultura Marítima e Fluvial estase a desenvolver un
profundo traballo de recupe-

Quilla dunha dorna construída segundo a técnica do calime.

ración e de estudo de usos alternativos destas embarcacións tradicionais que ten dado como resultado que en Ga-

LINO PRIETO

liza se conserven máis dun
centenar destes barcos, entre
galeóns, bucetas, lanchas xeiteiras, paquebote e dornas.G

PABLO CARRERA

RÍO E MAR. A mostra tamén recunca na interacción que se
produce entre os ríos e o mar,
“unha relación absoluta” ao ver
de Luís Rei que contradí a “separación artificial que a xente se
empeña en poñer entre o mar e
a o agro”. Como el mesmo explica, a palabra dorna, “a expresión máis poética da cultura
marítima que lle da nome a revistas e asociacións, refírese a
unha pía de porco”, e unha gamela “é unha artesa de pan, de
feito aseméllanse na forma”.
Dentro do programa de actividades inclúense unha mostra
de bucetas, dornas, gamelas curuxeiras e faluchos, así como a
presentación de maquetas,
obradoiros de gamelas, proxeccións audiovisuais e a exhibición ao vivo da construción
dunha dorna.
Despois de Pontevedra, as
itinerancias farán parada no Paseo de Bouzas de Vigo o 22 de
xuño e na Alameda de Compostela o vindeiro 29 de xuño. G

Galiza en Brest

PEPE GONDAR

Barco no tímpano da
igrexa de Santiago de
Cereixo, en Vimianzo
[arriba] e construción
dunha buceta en
Rianxo [abaixo].

Proa do pailebote
Neves, que se recupera
para o turismo.

LINO PRIETO

>>> Rei, a mostra contou no
seu equipo técnico con destacados representantes e coñecedores da cultura do mar, entre eles
Pablo Carrera, Francisco Fernández Rei, Xaquín Lores, Antón Pais e Lino Prieto e coa colaboración fotográfica de Camilo
Bóveda, Vicente Caramés, Adela Leiro, Dionisio Pereira, Israel
Hermelo, Maribel Longueira,
Miguel Muñiz, Antonio de la Peña, Carlos Rodríguez e Orlando
Viveiro.
Un dos apartados fundamentais céntrase nunha historia marítima que se remonta ao
Paleolítico. As mámoas neolíticas, como explica Luís Rei, debuxaban camiños paralelos ou
conducentes ao mar e existen
manifestacións de castros espallados por toda a costa. “A nosa
relación co mar non nola ten
que regalar ninguén”, sinala, “o
que sorprende é o descoñecemento que se ten dela”.
“Hai todo un mundo que vai
dende as patelas das mulleres do
porto de Vigo, que recollen as fotografías antigas, carrexando
cantidades inxentes de peixe até
a herba de namorar dos acantilados”, comenta Luís Rei, “dende os exvotos de San Andrés de
Teixido as procesións mariñei-

D o 1 1 a o 1 7 d e x u l l o, Ga l i z a
o c u p a rá u n l u g a r ce n t r a l d e
1 5 0 0 m e t ro s c a d ra d o s n o
co ra zón da Festa, nun espaz o n o q u e te rá c a b i d a u n h a
programación diaria de actividades que se intensificará
o mércores 16, Día de Galiza.
A re p re s e n t a c i ó n g a l e g a
c o nt a rá c u n h a f ro t a d e 2 5
e m b a r c a c i ó n s t r a d i c i o n a i s.
Entre elas estarán representadas, a través de maquetas
e p a nt a l l a s, a s va r i e d a d e s
m á i s re p re s e nt at i va s : d o r n a s, g a m e l a s, b o te s, g a l e ó n s, bucetas, lancha de xe it o, t r a i ñ e i r a e b a r c a d e d o r n a s. A s e m b a rc a c i ó n s e s t a rán amarradas á beira do esp a zo g a l e g o e p a r t i c i p a rá n
diariamente en desfiles.

To d a s a s a c t i v i d a d e s d esenvolve ranse en cinco carpas, unha delas aber ta para
a coller os espectáculos mus i c a i s e a m a c ro p a nt a l l a n a
que se pasaran traballos aud i o v i s u a i s. U n h a d e s a s c a r pas circulares estará dedicad a á g a s t ro n o m í a g a l e g a e
a s re s t a nt e s a co l l e rá n a ex p o s i c i ó n re a l i z a d a p a ra a
Fe i ra . E s t a m o s t ra i n c l ú e a
construción dunha dorna, as
m a q u e t a s d a s d i fe r e n t e s t i poloxías, fotografías antigas
e material gráfico do espazo
n o q u e s e m ov e n , a s í co m o
u n a m p l o a p a r t a d o d e d i c ado ao patrimonio inmaterial
n o q u e s e i n c l ú e n r i t o s, o f i cios, ar te, lite rat u ra e tra n smisión do coñecemento.G
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O Campo de Nah el-Bared, no norte do Líbano, foi un dos primeiros establecidos pola UNRWA.

Barracón de refuxiados no Líbano polos anos 50.

Palestinos, sesenta anos de deste
Catro millóns e medio de palestinos
continúan vivindo nos campos de
refuxiados que estableceu a ONU de xeito
provisional en 1948. Unha mostra
fotográfica, aberta no Verbum de Vigo,
rememora a súa historia
Charina Giráldez

O

s palestinos que habitan os campamentos da Franxa
de Gaza, Cisxordania, Siria, O Líbano e Xordania
non queren abandonar de ningún xeito a condición de refuxiados. É a única proba coa que
contan para demostrar que hai
sesenta anos tiveron que deixar
as súas terras de orixe pola forza.
Moitos gardan coma un tesouro
a chave e a escritura da casa na
que naceron, aínda que saben
que desapareceu tras o devezo
conquistador dos colonos xudeus. Así alimentan a esperanza de poder recuperar algún día
as pertenzas ou, como mínimo, de que Israel os compense
por todo o que levan sufrido.

Cando a ONU estableceu os
primeiros campos de refuxiados para acoller aos 600.000
desprazados da guerra árabeisraelí de 1948, ninguén imaxinou que eses poboamentos
provisionais ían perdurar até os
nosos días. As tendas de tea foron deixando paso a estruturas
máis estábeis que, co paso do
tempo, acabaron converténdose en construcións de varios andares nas que conviven até catro xeracións dunha mesma familia. A maioría dos 59 campamentos que existen na zona hoxe son barrios pobres superpoboados nos que o día a día se fai
cada vez máis insoportábel.
CRECEMENTO CERO. Raquel Martí,
directiva do comité español da
Axencia das Nacións Unidas

para os Refuxiados de Palestina
(UNRWA), visita de xeito periódico estes campamentos onde
as condicións de vida empeoran a pasos de xigante. Nos últimos tempos, a situación volveuse especialmente crítica na
Franxa de Gaza e Cisxordania.
“O bloqueo de Israel está estrangulando a economía palestina que, segundo as previsións
do Banco Mundial, non vai crecer nada neste 2008. Estamos
ante unha crise humanitaria de
gran calado”, advirte. Dende a
segunda Intifada hai oito anos,
a organización internacional
ten que facer unha chamada

anual de emerxencia para poder abastecer as necesidades
básicas dos refuxiados. “Cada
vez son máis os que non poden
xerar ingresos nin sequera para
comer”. En Gaza, oito de cada
dez persoas precisa axuda alimentaria e o 50% da poboación está desempregada. A
prohibición de introducir ou
sacar do territorio ocupado calquera tipo de mercadoría provocou o peche do 90% das súas
industrias. En Cisxordania,
moitos dos palestinos que traballaban en Israel están quedando no paro porque non poden pasar a fronteira. “No 1999

os xudeus tiñan contratados a
uns 140 mil palestinos. Hoxe só
quedan 30.000”, comenta Raquel Martí.
LOITA PERMANENTE.A propia UNRWA tamén ten que sortear multitude de dificultades acotío para desenvolver o labor de asistencia. Os programas sociais,
económicos, educativos e sanitarios que puxeron en marcha
sofren continuas interrupcións.
“O principal problema agora é
que non temos combustíbel
para facer os repartimentos de
axuda básica. Despois de tres
semanas paralizados, >>>

Adultos aos doce anos
Por tirarlle pedras a tanques israelís, un neno palestino pode
cumprir varios anos de condena. Para Raquel Martí, o encarceramento infantil é un problema moi grave porque deixa
secuelas psicolóxicas irreversíbeis nos rapaces. “Na actualidade hai 300 nenos en prisión
que comparten cela con adultos porque non hai centros específicos para eles. Alí tortúra-

do”. En Israel está prohibido
por lei que un menor de doce
anos vaia ao cárcere pero, coUn neno palestino pode
mo relata Raquel Martí, moicumprir varios anos de
condena por tirarlle pedras tas veces os soldados apuntan
o domicilio e a data de naceaos tanques israelís”
mento dos nenos para detelos
con carácter retroactivo cando cumpran a idade mínima.
nos, maltrátanos, prohíben- “Por iso, atopas nenos que
lles ver as súas familias e con- son verdadeiros adultos con
tar coa asistencia dun avoga- tan só doce anos”.G

’’
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A guerra de 1967 provocou outro éxodo masivo. Ponte de Allenby sobre o Xordán.

desterro
>>> conseguimos cincuenta
mil litros de gasolina pero só
deu para catro ou cinco días”.
Tamén os empregados da organización padecen o acoso dos
soldados israelís nos check
point, os puntos de control distribuídos por todo o territorio
ocupado. “Os rexistros de vehículos son habituais, malia que
sexa unha práctica ilegal ao tratárense de material da ONU”,
lembra Raquel Martí.
Nestes momentos a UNRWA xestiona nos campamentos
125 clínicas e 600 colexios. “A
educación é un dos grandes logros da Axencia”, comenta, “o
nivel de alfabetización dos nenos refuxiados superou durante anos o dos países de acollida
e, hoxe en día, eses rapaces son
médicos, enxeñeiros, profesores”. De feito, moitos deles traballan na organización internacional que conta cun persoal
case exclusivamente palestino
(preto de 28.000 persoas). “O
máis importante é que os propios refuxiados son os que están a conseguir que funcione a
UNRWA”.

SABER PARA COLABORAR. Raquel

A UNRWA presta asistencia humanitaria á poboación refuxiada máis desfavorecida.

A UNRWA tamén traballa na mellora
das condicións medio ambientais
con proxectos de potabilización de auga.

’’

O bloqueo de Israel está
estrangulando a economía
palestina que non vai
crecer nada neste 2008”
[Raquel Martí]
Comité español da UNRWA.

’’

En Gaza, oito de cada dez
persoas precisa axuda
alimentaria e o 50%
da poboación
está desempregada”

? UERE SABER MÁIS?

Os refuxiados de Palestina e
a UNRWA
Verbum-Casa das Palabras. Vigo
Até o 20 de xuño.

Martí pensa que en España hai
moita sensibilidade co pobo
palestino pero tamén un gran
descoñecemento da situación
real. “En xeral, sábese do conflito entre Palestina e Israel pero non da existencia de catro
millóns e medio de persoas
que viven coma refuxiados
dende hai sesenta anos”. Para
axudar a difundir esta certeza,
a UNRWA presenta no Verbum de Vigo, en colaboración
co IGADI, unha exposición fotográfica que percorre a historia destes campamentos.
“Tentamos concienciar á xente do problema, aportándolle
datos co fin de que poida analizar con outro criterio a información que chega a través dos
medios de comunicación”.
Grazas a este tipo de iniciativas, Raquel Martí agarda que a
comunidade internacional decida presionar os seus gobernos para que acaben por implicarse na solución do conflito, “o máis longo da historia”.
Ela, ao igual ca os refuxiados,
non perde a esperanza de que
os palestinos volvan ser considerados, dunha vez por todas,
cidadáns de pleno dereito.G

Segundo a ONU o muro deixou illados, polo de agora, a 274.000 palestinos.

O muro da discordia
En Cisxordania, dos setecentos
quilómetros do muro que os israelís chaman “de seguridade”
xa se construíron 400 e hai poboacións enteiras que quedaron totalmente illadas, a expensas do check point para poder
entrar e saír. Moita xente non
ten acceso aos colexios nin aos
hospitais. De feito a Axencia tivo que poñer en marcha un sis-

tema móbil de clínicas para
asistir a estas persoas. “Algúns
palestinos chegaron a morrer
nos controis porque os soldados israelís non lles permitían o
paso”. Segundo Raquel Martí, o
muro é un arma de control que
o único que fai é fragmentar
aínda máis o territorio palestino e controlar o paso de mercadorías e de persoas. G
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Cómic galego en NY
O 7 e 8 de xuño, as viñetas galegas estiveron
á venda no MoCCA, o Museo do Cómic de
Nova York, nun dos festivais de banda
deseñada máis importantes dos EUA, grazas
á colaboración entre o colectivo Polaqia e o
estadounidense Calavera Cómics

Lara Rozados

A

viaxe de volta farana en agosto os cómics de Calavera,
para participaren
en Viñetas dende o Atlántico,
na Coruña. A banda deseñada
galega chega ao exterior, dialoga con outras linguaxes artísticas, espállase na rede e
mesmo fai versións de Shakespeare. A vontade de abrir
horizontes do que é un dos
xermolos principais desa
efervescencia creativa, o colectivo Polaqia, lanzou a iniciativa de tender esa ponte de
comunicación sobre o Atlántico. Cóntao David Rubín: “O
proceso veu a través de internet: un dos membros de Calavera Cómics, Alexis Ziritt, estabeleceu contacto comigo a
través do meu Flickr, empezou a entrar, gustoulle o que
facía e comezou a facer comentarios. Eu tamén entrei
no del, e finalmente comentámoslle se quería mandar algo para Barsowia”. E así foi,
Ziritt enviou a súa colaboración, e o contacto coa outra
beira foi afianzándose. “Hai
unhas semanas, cando tivemos unha xuntanza para sacarmos o número 12 da revista, falamos de buscar un modo de atopar novas colaboracións, tanto para Barsowia
como para outros proxectos
(as historias longas da colección Rompehielos, por exemplo). Un pouco por casualidade, xurdiu a idea do colectivo
Calavera Cómics, pensando
xa no festival, e estabelecemos contacto con eles para

’’

Arrincamos no 2001,
cando non había nada
en Galiza. Non había
outra vía que non fose
a autopublicación”
[David Rubín]

’’

A banda deseñada sitúase
xa no epicentro da vida
cultural e dialoga
con outros medios
de expresión”

mandarlles exemplares, tanto
para a mostra en si como para
a venda nas tendas. É un xeito
de irmos conquistando terreo
aos poucos, un modo humilde, pero efectivo, de ter presenza fóra”.
Polaqia lanzou recentemente unha convocatoria pública de participación. “Trátase
de darlle cabida a novos autores e novos talentos”, explica
Rubín. “Os que montamos Polaqia hai uns anos xa nos valemos por nós, publicamos fóra
e non necesitamos a revista,
aínda que sigamos colaborando por militancia. É, sobre todo, unha ferramenta para que

moita xente teña a primeira
oportunidade de ver as súas
cousas publicadas”.
Todo mudou moito en sete
anos: “arrincamos no 2001,
cando non había nada en Galiza. Non había outra vía que

non fose a autopublicación.
Máis ca unha evolución na traxectoria lineal de cada un de
nós, cás nosas carreiras profesionais concretas, penso que
foi unha combinación de elementos a que axudou á evolu-

ción da banda deseñada. O colectivo axuda tamén a que a
xente que non coñece Barsowia, pero, se cadra, leu libros
dalgún de nós, poida acceder á
revista e coñecela, cando, se
cadra, doutra forma non >>>
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darnos para vivir, pero tampouco nos dá perdas”.

>>> repararía nela”. Nese
tempo cambiou o xeito de traballo: “tomamos as cousas
máis en serio. Aquel primeiro
número era máis de andar pola casa, hoxe xa o tomamos de
forma profesional. Baixamos a

periodicidade de tres ou catro
números no ano a só dous, pero aumentamos en calidade.
Queremos seguir así, manternos a pleno rendemento, aumentar páxinas e número de
lectores. Barsowia segue sen

TRASPASANDO FRONTEIRAS. Barsowia consolidouse como publicación de referencia no mundo do cómic, cun importante
éxito de público e crítica e galardóns como Premio do Público ao Mellor Fanzine do Estado no 2005, e Premio do Saló
Internacional del Còmic de
Barcelona no 2006. “Temos un
público fiel, e varios proxectos
paralelos a maiores da revista,
como a colección de libros de
arte, Scketchbooks, dedicados
cada un deles a un autor. Máis
ca contar unha historia, trátase
de meterse nas tripas do proceso creativo, de que o autor
traballe con total liberdade”. O
primeiro destes Scketchbooks,
con obras de Miguel Robledo,
foi presentado na anterior edición de Viñetas dende o Atlántico, e agora prepárase outro.
Tamén está en proceso un novo número da colección Rompehielos, inaugurada tamén o
ano pasado con Pinche Mundo, a novela gráfica de Kike
Benlloch e Diego Blanco. “É o
máis arriscado dos proxectos”,
afirma Rubín. Polaqia situouse, con esta serie, no mercado

Os amantes de Verona
Un dos proxectos máis recentes en que se integrou Rubín
foi na proposta da editorial
SM de facer unha versión en
banda deseñada de varios clásicos da literatura universal. A
primeira proposta, que se publicará contra finais de ano, é
Romeo e Xulieta. Ricardo Gómez encargouse do guión, e el
debuxou a historia dos amantes de Verona. “Trátase de cómic puro e duro, se cadra máis
destinado a público xuvenil
do que fago eu normalmente,
pero tampouco o tomei con
mentalidade didáctica. É unha adaptación da linguaxe literaria ao cómic”. Tamén Miguel Porto achegará a súa versión do texto medieval Tirant
lo Blanch.
No medio deste torrente
de actividade febril (con Viñetas dende o Atlántico en perspectiva, o número 12 de Barsowia, un novo scketchbook e
outro Rompehielos), David

David Rubín.

’’

RomeoeXulieta
é unha adaptación
da linguaxe literaria
ao cómic, pero tamén
é cómic puro e duro”
[David Rubín]

Rubín traballa tamén no seu
Cuaderno de tormentas para
fin de ano, mentres se distribúe en Francia o seu libro Onde ninguén pode chegar (traducido Hors d’Atteinte). O cómic galego vaise achegando á
idade adulta, e comeza a viaxar e a ver mundo. O camiño
para a súa normalización está
xa aberto.G

das historias longas en castelán. O traballo nestes dous proxectos, no número 12 de Barsowia e a captación de colaboracións son os obxectivos do
colectivo a curto prazo.
Nestes anos cambiou tamén considerabelmente a
percepción social do cómic.
De ser unha expresión artística minoritaria, asociada en exclusiva ao público infantil, a
que o cómic galego participe
cun stand propio na Feira de
Angulema e exista unha vontade manifesta de apoio institucional, hai un treito. Pero o
camiño non fixo senón empezar: “son moi boas noticias, e
agardamos que a cousa vaia a
máis, pero tampouco é tempo
de pórse medallas”, advirte
Rubín. “A situación aínda non
está normalizada, aínda que si
se pode dicir que está mellor
ca nunca. Xa se puxo un pé no
primeiro chanzo”. O camiño
está aberto, pero o obxectivo
final é “normalización. Entrar
na FNAC e estar no andel das
novidades, dos best sellers...”
NA REDE, COMO FERRAMENTA DIDÁCTICA, NA LITERATURA, NA MÚSICA... O
diálogo con outros colectivos,
os proxectos en rede que agru-
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pan a debuxantes de todo o
mundo (un dos máis interesantes é “El monstruo de colores no tiene boca”, onde artistas de diversos países ilustran
soños contados por nenos e
nenas) son unha clave fundamental para o intercambio de
experiencias e o enriquecemento mutuo. E a rede é unha
ferramenta óptima: “dáche algo que non consegues co papel, que é a celeridade, ver as
cousas publicadas de inmediato, e que o público poida acceder a elas deseguido”.
Unha das iniciativas máis
interesantes que circulan por
internet ultimamente vén da
man de BD Banda: BDagoxía é
unha sección específica deste
portal con fins didácticos, para
introducir a calquera persoa
interesada no mundo do cómic. “Estou marabillado con
todo o que está xurdindo”,
conta Rubín. “Esta proposta
pode servir para atallar unha
das primeiras trabas que atopas, que é que a xente non valore o cómic como unha arte.
Pensar que só pode dar de si tebeos cómicos para público infantil é como pensar que o cine
só son películas de Stallone. E
un recurso como este pode ser
utilizado polo profesorado, e
polo persoal das librarías e das
editoriais, para empregar o cómic de forma didáctica”.
A banda deseñada sitúase xa
no epicentro da vida cultural e
dialoga con outros medios de
expresión: Rubín acaba de ilustrar o poemario Nove, de María
Lado, gañador do premio Avelina Valladares de poesía o ano
pasado, e tamén colaborou
con Iván Ferreiro na edición do
seu último CD, Mentiroso,
mentiroso, ilustrando “Secretos Deseos” e “Canción húmeda” Editouse un libro CD en
que cada tema musical era ilustrado por un debuxante da editorial Atisberri. “Foi unha moi
boa idea”, afirma Rubín. “Tes o
disco para libre descarga na rede e ofréceslle algo máis a quen
merque o CD, que vén en forma de de cómic. É moi positivo
para ambas as dúas partes: a
xente á que lle gusta Iván Ferreiro pero non coñecía o mundo do cómic toma contacto
con autores e autoras que lle
poden tocar a fibra, e para a
xente á que lle gusta o cómic, é
un motivo máis para achegarse
á música de Ferreiro”.G
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InterRail,
para viaxar
por Europa
Coñecido durante anos por ser
o medio de transporte e viaxe
usado por centos de mozos de
toda Europa, o InterRail, que este ano cumpre 36 anos, evolucionou até converterse nunha
boa opción de viaxe para os
amantes do tren de todas as idades que desexen percorrer Europa. A oferta deste pase que
permite viaxar por máis de 30
países europeos en primeira e
segunda clase ao longo de varios
días, mudou a súa fórmula baseada na división do mapa do
vello continente en oito zonas
por dous tipos de pases: o Pase
Global e o Pase País, que permiten facer un InterRail á carta.
Estas dúas fórmulas, que
permiten os desprazamentos
en varios días, facilitan ao viaxeiro ser máis selectivo á hora
de elixir a ruta que máis lle conveña entre as máis de 400.000
estacións europeas, ou percorrer un único país.
As tarifas dependen do número de días de viaxe nun período determinado que varía entre
10, 22 ou 30 días e de si eses días
son intercalados ou seguidos; os

países elixidos, a categoría dos
vagóns, e a idade do viaxeiro (os
menores de 26 teñen unha tarifa
distinta á dos maiores desa idade. Os menores de 12 anos pagan a metade dos adultos). Estes
pases permiten ademais un
desconto do 35% nos billetes de
tren dende ou até a fronteira.
Francia, Alemaña, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Austria,
os países Benelux (Bélxica, Holanda e Luxemburgo), Finlandia, Grecia, Italia, República de
Irlanda, España, Suíza, Croacia,
Dinamarca, Hungría, Polonia,
Portugal, Romanía, Bulgaria,
República Checa, República de
Macedonia, Serbia, Eslovaquia,
Eslovenia e Turquía son os destinos incluídos neste produto
ferroviario que se pode mercar
a través de Renfe ou do propio
programa europeo InterRail.

A VIÑOTECA.

Os Santorum
Primeira anada dos Santorum
que xunto aos Terra Lombarda
son os viños que elabora Cecilia Fernandez na adega Val De
Iurres, situada no barrio da Coroa na Rua. Fernández é a primeira enóloga de Valdeorras.
Como en Galiza non existe tal
facultade realizou estes estudos
na Facultade de Enoloxía da
Universidade de La Rioja despois de rematar bioloxia na Coruña. Coñecin a Fernández na
vendima do 2005 en Vilafranca
do Bierzo na adega Descendientes de J. Palacios, de Ricardo P. Palacios. Ela levaba xa uns
cantos meses alí e aínda ficaría
máis dun ano por esas terriñas.
Eu pasei un mes escaso compartindo apartamento con ela;
non volvín tomar tomates como aqueles que traía da Rua.
Desexo e estou seguro que chegará lonxe, e algunha vez máis
alá, cos seus viños.

PARA VISITAR.

Museo
do Cinema
en Melgaço
Museo do Cinema

PASE ESPECIAL PARA A EUROCOPA.
Dentro das ofertas InterRail
desta tempada destaca a que
está vixente até o 31 de xullo
que permite viaxar en tren por
Austria e Suíza dende 125 euros, coincidindo coa celebración da Eurocopa de Fútbol
nestes dous países. G

Enderezo: Rúa Dereita, 4960-542
Melgaço
Prezo: 1 euro. Nenos até 12 anos non
pagan.
Horario de verán: 10:00-12:00 horas
e 14:30-19:00 horas
Horario de inverno: 10:00-12:30 horas e 14:00-17:00 horas
Fecha: luns

Eva Estévez

?

UERE SABER MÁIS?
www.renfe.com
www.interrailnet.com

A historia do cine está chea de
pequenas conquistas. Hai unhas décadas películas como
Matrix ou O bosque animado
non rozaban nin de lonxe os soños máis arriscados dos creadores de todo o mundo. O perfeccionamento das técnicas ao
longo dos máis de cen anos que
ten a sétima arte é tan sorprendente se se bota a vista atrás como esquecido se só se mira ao
presente.
Neste sentido, e coa intención de ofrecerlle ao visitante
unha pequena viaxe pola historia do cinema, abriuse en 2005
na cámara municipal de Melgaço o Museo do Cinema Jean
Loup Passek, o único dedicado
á industria cinematográfica de
Portugal.
Localizado na liña transfronteiriza miñota, no edificio
da antiga Guarda Fiscal do centro histórico do concello, o museo alberga centos de pezas,
carteis, libros e documentos relacionados co cine. Todos eles
foron recompilados durante
cinco décadas por Jean Loup
Passek, un francés de orixe rusa
apaixonado polo cinema e doados posteriormente ao concello miñoto. Jean Loup Passek
formou parte do xurado dos

Santorum Godello 2006
máis destacados certames cinematográficos europeos, foi o
impulsor e director do festival
de cine de La Rochelle e o coordinador do servizo de cine do
Centro George Pompidou e da
sección de Ouro do Festival de
Cannes.
A relación de Jean Loup Passek remóntase á década dos 70,
cando realizaba cine directo en
París, e vén da man do contacto
con emigrantes portugueses en
Francia.
Con dous andares, o museo
expón de xeito permanente unha mostra dedicada ao Pre-cinema, onde se poden observar
lanternas máxicas, lampaescópios, fenaquistoscopio, zootropo e praxinoscopios así como
carteis e fotografías. Ao lado, na
Sala do Mundo Novo, está exposta unha caixa óptica, un
diorama teatral e algunhas fotografías, nunha área destinada
tamén a proxeccións.
Dende a súa apertura ao público, o museo recibiu máis de
10.000 visitantes e incrementou
os seus fondos con novos obxectos, entre eles, unha lanterna
máxica e un cinematógrafo kinematograph, fabricados en
Alemaña por Ernt Plank sobre o
ano 1900, así como un praxinoscopio de Émile Reynaud.G
M.B.

Exprésase con finura, untuoso
pero vivo, coma un pomelo doce, fresco e sedoso, ensina desde os reflexos ouro fino da súa
cor palliza aromas de froita de
óso, un algo máis maduro e doce coma o marmelo e algo máis
perfumado como as herbas
aromáticas e no ambiente unha suave cremosidade.

Santorum Tinto de autor 2006
Tinto elaborado maioritariamente con garnacha tintoreira
procedente de vellas cepas das
ladeiras da zona da Rua que pasou seis meses nunha coupaxe
de barricas francesas, americanas, novas e de segundo uso. Primeiros pasos no mundo dos tintos dun adega nova nunha denominación demasiado decantada cara aos brancos que necesita experiencias deste tipo para
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revitalizar os seus red wines. Este
primeiro Santorum, apelidado
tinto de autor, despois dunha
prudente aireación ensina froita
madura acompañada de especias negras con notas florais no
intermezzo. Logo un contrapunto balsámico. Xa na boca
unha fresca acidez acompaña
un certo secante da madeira cun
trasfondo licoroso.G
Antonio Portela

RUTAS.

O paraíso ás
beiras do Eume
Coa chegada (non era sen tempo!) dos días de sol, é o momento de calzar as botas e botar a camiñar polos pequenos paraísos
que hai esparexidos pola nosa
xeografía. Un deles, se cadra o
recuncho máis vizoso do país, é
o que agocha no seu seo o percorrer do río Eume. As fragas
son un exemplo de biodiversidade: este espazo, declarado
parque natural no 97, e LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), abrangue máis de 9.000
hectáreas dos concellos de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume e As Pontes de García
Rodríguez.
As fragas do Eume constitúen un reduto vexetal no país das
repoboacións foráneas: as especies propias do bosque atlántico (carballo, castiñeiro, e, xa
preto das augas, ameneiro, freixo, pradairo, érbedo, loureiro,
olmo...) Mesmo lamigueiro,
acivro e abruñeiro, e froiteiras
bravas como pereiras e maceiras, distínguense neste berce do
Eume. Son de salientar tamén
os fentos, mesmo especies que
levan millóns de anos sobre a
terra, como outro dos tesouros
que as fragas gardan. Unha riqueza e rareza semellante se
atopa entre os musgos, fungos e
liques, e se imos ao xeito e non
facemos demasiado ruído, teremos ocasión tamén de albiscar
especies animais que non se
deixan ver con frecuencia, algunha mesmo protexida: a humidade e sombra das fragas fai
delas o fogar perfecto para anfibios e réptiles como a píntega, o
sapiño comadrón, ras ou pintafontes, amais dunha boa poboación de saramagantas. Ascendendo no ecosistema atopamos aves rapaces como azores,
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bufos, curuxas, gabiáns, miñatos, ou, en espazos máis abertos, falcóns peregrinos. Tampouco é raro vermos lontras no
río, ou denosiñas no monte, e
mesmo, a certa distancia e se temos moito coidado, corzos, e
nas zonas máis elevadas, lobos.
Amais do moito interese ambiental que teñen as Fragas do
Eume, a pegada do ser humano
tamén deixou o seu pouso: as
pontes que atravesan o Eume,
os cruceiros e o Mosteiro de Caaveiro testemuñan a presenza
de xente nas fragas, ao longo
dos séculos. Mesmo de eremitas que se retiraron lonxe do
mundanal ruído, e se internaron para sempre nesta paz verde onde non se escoita máis
que a auga correr: o mosteiro de
San Xoán de Caaveiro estabeleceuse aquí no 934 para acoller
aos anacoretas. O conxunto foi
declarado monumento histórico artístico en 1975, pola súa
importancia arquitectónica. A
Deputación da Coruña comezou no 2003 a súa restauración.
VARIAS RUTAS. Hai varias rutas a
través deste corredor forestal de
20 quilómetros de lonxitude.
Pódese saír de Pontedeume
(previa visita á Torre de Andrade), atravesar unha das pontes
colgantes, avanzar cara ao Mosteiro de Caaveiro, e volver por
onde viñemos. Tamén se pode
percorrer a parte máis fonda do
canón, ou, pola contra, avanzar
polos cumios de Sanguiñedo e
mirar as fragas dende o alto. O
que máis presta, se non temos
gana de subir grandes pendentes (algunha, como a que hai entre Caaveiro e As Neves, na Capela, é para xente afouta), é deixar a comarcal 6902 á altura da
ponte colgante do Cal Grande,
para internármonos no corazón
da fraga, e seguirmos o curso do
río até Caaveiro. Unha vez aló,
podemos achegarnos até a ponte e o muíño do Sesín, un pequeno afluente, e despois atravesar
a ponte de Santa Cristina de volta para a comarcal, e volver pola
outra beira. Se preferimos non ir
polo asfalto, tamén podemos facer o mesmo carreiro de volta.
En calquera caso non son máis
de dez quilómetros, e sempre
estaremos arroupados pola
sombra e a frescura da fraga. Iso
si, fagamos a ruta que fagamos,
cómpre respectar ao máximo
este vizoso ecosistema, único en
Europa.G
Lara Rozados

Restos dos muíños do mosteiro de Caaveiro.

X. TABOADA SEOANE
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1.314 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

A embarcacións tradicionais
galegas terán un sitio na Festa Marítima de Brest. Mentres, unha exposición sobre o tema percorrerá as cidades galegas.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AMES
¬TEATRO. Náufragos. Unha obra
do grupo Teatro Galileo. Baixo o
paraguas dunha comedia o autor
André Roussin, amósanos a realidade actual das relacións sentimentais. O venres 13, na Casa da Cultura
do Milladoiro.

Unha dorna recuperada.

Camiño
a Brest
O patrimonio etnográfico e cultural marítimo de Galiza permaneceu desatendido durante moitos
anos. Así, pola falla de valoración
deste tesouro cultural, perdéronse embarcacións tradicionais
que podían ter sido restauradas a
tempo, ou aparellos e obxectos
relacionados coa pesca e o mar.
O labor impagable de varias asociacións e colectivos, aínda así,
conseguiu recuperar parte dese
patrimonio, e hoxe o apoio público semella por fin firme e decidido para a valoración da nosa
tradición marítima.
Así, a Consellería de Cultura
ideou unha mostra de embarcacións, maquetas e outros materiais expositivos, por varias cidades galegas, para amosar parte
da representación que irá do 11
ao 17 de xullo a Brest. Galiza será
a primeira nacion non-estado
que acode á Festa Marítima Internacional como país convidado de honra. Trátase dunha
proba da riqueza e da potencia
do noso patrimonio marítimo,
que estará a carón doutros países
de fonda tradición marítima
como Noruega. O 16 de xullo terá
un protagonismo especial ao ter
lugar o Día de Galiza na Festa.
O evento de Brest, de sona internacional, reúne máis de 2.000
embarcacións de 30 países e
15.000 mariñeiros, arredor dun
millón de visitantes, e uns 800
xornalistas acreditados.
Exposición sobre patrimonio
marítimo galego.
O domingo 15 en Pontevedra.

ALLARIZ
¬MÚSICA.São Paulo Underground + Volonté. No ciclo Espazos Sonoros, este cuarteto brasileiro de metal e percusión, e o
grupo coruñes de free-jazz Volonté
actúan o sábado 14, ás 22:00, no
Museo do Coiro.
¬MÚSICA.Terela Gradín e Manuel Gutiérrez. Concerto deste
dúo galego de jazz-rock, con combinacións propias e clásicas, o venres13, ás 20:30 , entrada 3/2 euros,
na Casa da Cultura.
BETANZOS
¬EXPO. Héctor Francesch:
obra gráfica. Exposición do artista coruñés, que permanecerá
aberta até o 28 de xuño.Na Fundación CIEC.
BUEU
¬MÚSICA. Pepa e Davide & Madame Cell. Este dúo, con acompañante ao piano, levan un espectáculo orixinal, entre a canción tradicional e o cabaret. Actúan este
venres 13, ás 22:30 no Café Aturuxo.
BURELA
¬MÚSICA. Treixadura.Dentro do
circuito 4x4, , este grupo puxante
dentro do panorama folk galego,
xunto ao Orfeón Treixadura, actúa
o venres 13, ás 21:00, entradas a 3
ou 2 euros,na Casa da Cultura.
CANGAS
¬MÚSICA. Grasa. Cunha base de
rock contundente, a música deste
grupo coruñés viaxa por un amplo
lenzo sonoro, con pinceladas de
funk, blues ou bossa nova. Este venres 13, ás 23:00, na Salason.
¬TEATRO.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nancho Novochéganos no formato teatral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío conductor. O sábado14, ás 22:30, no Auditorio Municipal.

¬ ARTE
O Retrato no Prado.
De Goya a Sorolla
Esta exposición preparada polo
Museo do Prado está composta
por un total de 66 obras que testemuñan a importancia do xénero
retratístico na pintura española do
século XIX. Goya, Federico Madrazo, Vicente López ou Antonio
María Esquivel, son algúns dos artistas que conforman a mostra.
Na escolma están representados
a maioría dos grandes artistas españois decimonónicos, para os
que o retrato foi un campo de
creación privilexiado, cando non
adicación principal.
A mostra estrutúrase en tres seccións, correspondentes aos tres estilos principais que marcaron o século na pintura, ocupando cada un
máis ou menos un tercio da centuria: o neoclasicismo, o romanticismo, e o realismo e naturalismo.
O estilo neoclásico internacional
ven representado por José Aparicio e José de Madrazo, formados en París e Roma. A claridade
da composición, o rigor no debuxo e o modelado coidadoso da
corrido pola súa discografía, o seu
traballo máis recente é "Vente
vindo" (2007). A entrada custa 3 euros. O venres 13, ás 21:00, no Auditorio Municipal.
CERVO
¬EXPO. Picasso, Miró e Clavé.
Exposición de pintura organizado
polo Museo Provincial , no Museo
Provincial do Mar de San Cibrao .
A CORUÑA
¬ CINE. Curtavisión. Todos os xoves até o mes de xullo, o Centro On

CARBALLO
¬MÚSICA. Peluze, Sou Edipo.
Actúan estevenres 13, ás 23:00, na
Sala A Reserva.Na mesma sala, o sábado 14, actuación de Garret Wall.
CERCEDA
¬MÚSICA. Fía na roca. Dentro do
Circuíto 4x4 o grupo Fía Na Roca actúa en Cerceda presentando un per-

Pepa e Davide, actuación en Bueu.

luz, definen esta etapa. Zacarías
González ou Rafael Tegeo, que
preludia o seguinte estilo, están
tamén presentes.
O Romanticismo floreceu en Sevilla, con Gutiérrez de la Vega, José
Roldán, J.María Romero ou A.
María Esquivel. En Madrid, Leonardo Alenza, Federico de Madrazoou Carlos Luis Ribera.
Eduardo Rosales, tornando ás
leccións de Velázquez, é dos iniciadores do realismo. Outros autores
empápanse da pintura francesa,
como Raimundo Madrazo ou
Caixa Galicia acolle o ciclo ‘Curtavisión’ a través do que se proxectará
unha escolma das mellores producións deste xénero. Organizado pola
Asociación Durmevela.
¬ CINE. Japan motion. Dentro
deste ciclo que promove o MACUF,
proxéctase Appleseed (2004, 103´),
deMasamune Shirow. O martes 17,
ás 20:00 no MACUF.
¬CINE. La Strada. Primeiro grande
éxito internacional de Fellini, cos
inesquecibeis Quinn e Massina.
Conseguiu o Premio dos Críticos de
Nova York, o León de Venecia, o Óscar á mellor película estranxeira e o
Nardo d’Argento ao mellor realizador e produtor. O luns 16, ás 18:00, e
ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación Caixa Galicia
¬CINE. Programación CGAI.
Xoves 12
Carlos Reygadas
20.30 h. Batalla en el cielo (2005).
Venres 13
Andrei Tarkovski
20.30 h. Os asasinos, (Andrei Tarkovski, Marika Beiku, Aleksandr Gordon, 1956)
Hoxe non haberá saída (Andrei Tarkovski e Aleksandr Gordon, 1959)
O violino e a apisonadora (Andrei
Tarkosvki, 1960), 94´. Vídeo / Cine.
Subtítulos en galego.
After Hours

José Casado.
Autores valencianos como Francisco Domingovolven ás leccións
realistas de Velázquez ou Ribera.
Emilio Salaou Ignacio Pinazorevelan intimidade e vivacidade nos
seus retratos.
Joaquín Sorolla, cos seus prodixiosos efectos de luz e cor, recolle
coma ninguén a herdanza velazqueña, para ser o grande retratista
do naturalismo.
Sede Fundación Caixa Galicia da
Coruña , até o 7 de setembro

23.00 h. Let’s get lost, Bruce Weber,
1988. 120´. Subtítulos en castelán.
Sábado 14
BAFF 10º aniversario
18.00 h. Millennium Mambo, Hou
Hsiao-Hsien, 2001. 119´. Subtítulos
en castelán.
Andrei Tarkovski
20.30 h. Elexía de Moscova Aleksandr Sokurov, 1988. 88´. Subtítulos
en galego.
Luns 16
Andrei Tarkovski
20.00 h. Andrei Rublev(1966) 185´.
Subtítulos en castelán.
Martes 17
Andrei Tarkovski
20.00 h. Solaris (1972), 168´. Subtítulos en castelán.
2º pase o día 3 de xullo.
Mércores 18
Andrei Tarkovski
20.00 h. Stalker (1979) 161´. Subtítulos en castelán.
2º pase o día 1 de xullo.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Castelao. Debuxos do
álbum Cousas da vida.Selección de 75 debuxos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, publicadas
entre 1922 e 1924 nas páxinas do
xornal vigués Galicia. Até o 7 de setembro, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. COBRA, as cores da li-
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Arequipa en branco e negro
é o título da exposición de fotografías dos Irmáns Vargas, fotógrafos
peruanos de inicios do s. XX, autores de impresionantes paisaxes
nocturnos e retratos, e que se
pode ver na Coruña.

¬ MÚSICAS

Mayumaná
Capaces de facer música cos
obxectos máis disparatados,
como contedores de lixo, potas, aletas de mergullador ou
vasoiras, os artistas que compoñen o grupo israelí Mayumaná conseguen extraer sons
que espertan no espectador
unha mestura de sentimentos,
combinando humor, fantasía,
técnica e sobre todo…ritmo. É
o pracer da percusión.
Segundo os seus creadores (Eylon Nuphar, bailarina neoiorquina, e o israelí Boaz Berman,
percusionista de ritmos afroamericanos), Mayumaná nace
co obxectivo de crear un espectáculo que combine elementos
de varias disciplinas artísticas
baseadas no ritmo.
Os autores deste espectáculo
urbano de danza e percusión
dominan todos os xéneros. Cantan, bailan, tocan, interpretan,
fan acrobacias... O nome do
grupo, coherentemente, deriva
dunha palabra hebrea que significa habilidade.
Actúan este venres 13, ás 22:00,
no Multiusos Fontes do Sar de
Santiago.

ten actuado coa Berlin Philharmonic, as orquestras de Boston,
Chicago e a London Symphony
Orchestra, a Philadelphia Orchestra ou a Orchestra of the Royal Concertgebouw.
Acadou unha especial reputación tocando e dirixindo en
colaboración coa Orquestra
de Cámara Mahler e cos solistas da Filarmónica de Berlin,
entre outras.
Recoñecido pola intensidade e
orixinalidade das súas interpretacións , ten sido distinguido
con varios grandes premios. En
2002 acadou o prestixioso premio Gilmore , outorgado cada
catro anos a un pianista de excepcional talento. Tamén ten o
premio Szymanowski (1999) e o
de mellor instrumentista da Royal Philharmonic Society (2001).
Xoves 12 e sábado 14, dentro do
Festival Mozart en A Coruña.

berdade. Procedente do Stedelijk Museum Schiedam de Holanda, unha mostra do movimento
COBRA (Copenhague, Bruxelas e
Ámsterdan), un colectivo que con
vocación de experimentar coa arte
lle deu cor á liberdade recentemente estreada, e chegaría a se
converter nun movemento artístico
experimental. No Kiosko Alfonso.
¬EXPO.Wildlife Photographer of the Year 2008. Fotográfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso internacional, até o 30 de xuño. No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. O Retrato no Prado.
De Goya a Sorolla. A té o 7 de
setembro, unha exposición composta por 66 obras que testemuñan a importancia do xénero retratístico na pintura española do século XIX. Francisco de Goya,
Federico Madrazo, Vicente López
ou Antonio María Esquivel, son algúns dos artistas representados. Na
Sede Fundación Caixa Galicia .
¬EXPO. Arequipa en branco e
negro. Exposición de fotografías
no Perú de principios de século, do
estudio dos irmáns Vargas. Até o 6
de xullo, na Fundación Luis Seoane.
¬EXPO. Luis Vidal: Euroafricans. Exposición aberta até o 27
de xuño, na Galería Coarte.
¬EXPO. Latinoamérica portas
abertas. Organizada pola Federación Galega de Asociacións de Emigrantes Retornados co apoio da
CIG, departamento de Migración.
Unha serie de 28 imaxes en branco
e negro desde 1972 até 1998 polo
fotógrafo venezolano Federico
Fernández. Até 30 de xuño, na

La Strada, no ciclo Mestres Italianos.

mann, no Teatro Colón, ás 21:00.
As Matinées do Festivalestarán o
domingo 15, ás 12:00,coas actuacións do Grupo Instrumental Siglo XX, no Museo de Bellas Artes.
E o mércores 18, ás 21:00, pezas de
Mozart, Beethoven e Schubert, interpretadas por Massimo Spadano ao violín, Enrico Dindo ao
violonchelo e Alexander Lonquich ao piano, n un grande concerto no Teatro Rosalía de Castro .
¬MÚSICA. Hedtrip + Pülsar
Actúan este venres 13, na Sala
Mardi Grass .
¬MÚSICA. Lady Evil . Actuación
o venres 13, na Sala Rock and Roll .
¬MÚSICA. Dr. Snob. Concerto
este sábado14, na Sala Rock and
Roll .
¬MÚSICA. Hound Dogs +
High Notes . Actúación doble o
sábado14, no Pub Garufa .
FERROL
¬CINE. Divorcio á italiana.
Comedia de Pietro Germi que
aproveita a vis cómica de Marcelo Mastroianni e o atractivo de
Stefania Sandrelli. O luns 16, ás
18:00, e ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación
Caixa Galicia
¬EXPO. XVIII Certame fotográfico Medio Ambiente
2008. . Mostra de 50 fotografías
seleccionadas. Permanece aberta
até o 30 de xuño. No Ateneo ferrolán. No mesmo local, exposición
de fondos do patrimonio do Ateneo, con obras de autores como
Correa Corredoira, Laxeiro, e
unha longa lista de destacados artistas. Até o 30 de xuño.

¬ EN ESCENA
Náufragos
Teatro Galileo
Autor: André Roussin
Dirección: Pedro Rubín
Adaptación: Pancho Pillado
Escenografía: Rodrigo Roel
Son: Raúl Varo
Iluminación: Eduardo Alonso
Vestiario: Sonia Pinaque
Elenco :
César Cambeiro, Ana Santos, Paco
Campos e Raúl Varo.

César Cambeiro e Ana Santos, protagonistas da obra.

Esta comedia insírenos nunha
historia con catro personaxes, o
home, a muller, o amante desta
e o cociñeiro, que despois de teren naufragado, aparecen
nunha illa deserta onde deben
marcar certas normas de convivencia que poñen en cuestión
as relacións sentimentais. Diálo-

gos cheos de enxeño e humor
desenvolven a actuación.
Náufragos é un espectáculo con
recoñecido éxito internacional
(Londres, Broadway, París, Bruselas,...). Unha obra sobre as relacións de parella . Nela desenvólvense sentimentos e cuestións
coma a amistade, a sinceridade,

Piotr Anderszewski
Este pianista e director é considerado un dos músicos de
grande reputación no concerto
internacional da múscia clásica.
Polaco de pais húngaros, e residente actualmente en París e
Lisboa, en tempadas recentes

Casa Museu Casares Quiroga.
¬MÚSICA. Festival Mozart 2008
Concerto "Piotr Anderszewski, artista en residencia" coa Orquestra
Sinfónica de Galicia. A actuación estará dirixida polo propio Piotr Anderszewski, quen ademais participará co seu piano, interpretando un
repertorio de Franz Joseph Haydn e
de Ludwig Van Beethoven, xunto
coa orquestra.O xoves 12, ás 21:00,
no Teatro Colón.
Liederabend chega ao Teatro Rosalía
de Castro coa mezzosoprano Waltraud Meier e o pianista Joseph
Breinl. Unha interpretación de pezas
de F. Schubert e R. Strauss á que poderemos asistir o venres 13, ás 21:00.
O sábado 14, teremos de novo a
Piotr Anderszewski interpretando
ao piano pezas de Bach e Schu-

o amor e a liberdade individual.
Recoñecida pola crítica francesa
como unha xoia do teatro contemporáneo:"Baixo o paraguas
dunha comedia o autor André
Roussin, amósnos a realidade actual das relacións sentimentais".
(Peter Brook, con ocasión da súa
montaxe en Londres).

Guieiro 1314.qxd

10/6/08

23:12

Página 4

GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

Tangata, exquisito e veterano
grupo galego de tangos, que actúa
esta semana no Grove.

¬EXPO. Carlos Alcolea. Extensa
retrospectiva deste pintor que nacera n’A Coruña, que nos amosa un
total de 43 pezas do autor, realizadas entre 1972 e 1992,baixo o
nome de “Carlos Alcolea. Cara a Fisterra”. Até o 13 de xullo, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬TEATRO. Hendaya mon
amour. Unha obra do grupo Bacana Teatro, que fai comedia dunhas pretendidas relacións sentimentais dos dous dictadores máis
sinistros da Europa do s. XX: Franco
e Hitler. O sábado 14, ás 20:30, no
Teatro Jofre..
O GROVE
¬MÚSICA. Tangata. Fundado en
1988, este magnífico grupo galego cubre co seu repertorio
desde as pezas de tango máis clásicas e coñecidas,como as de Carlos Gardel ou Osvaldo Pugliese ,
até as máis modernas, como as
de Astor Piazzola. Este sábado 14,
ás 00:00, no Náutico.
LARACHA
¬MÚSICA. 12Labirinto . Actuación este venres 13, no Pub D’Antón
Rock Café.
LUGO
¬CINE. Roma, città aperta. O
filme de Roberto Rossellini inaugurou oficialmente o neorrealismo, e segue a ser un impresionante documento social e do seu
tempo. O martes 17, 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

¬ MÚSICA
Mov-s Galicia 2008
Mov-s é un espazo para o intercambio internacional da danza e as artes
do movemento que celebrou a súa
primeira edición en abril de 2007 no
Mercat de les Flors (Barcelona). este
ano celébrase en Galiza, coa colaboración do Centro Coreográfico galego. Este é o apretado programa:
Domingo 15
De 19:00h a 20:00h.Recepción. Espazo: Teatro Principal de Pontevedra
De 20:00h a 20:50h. Diego Anido Cascuda. Espazo: Teatro Principal
de Pontevedra. // De 21:00h a
22:00h. Cocktail Benvida. Teatro
Principal de Pontevedra.

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.
¬ MÚSICA . Rafa Bocero.A súa
trova funde o rock andaluz, flamenco, clásico, electrónica ou pop
O xoves 12, ás 23:00. O venres 13,
Organic Collective, grupo de
jazz. E o sábado14, Urtica ,
grupo de Ortigueira no que o espíritu intercultural salta en forma de
tango, copla, samba, son cubano
ou porro colombiano. Todas as actuacións, no Clavicémbalo.

Fragmento dunha obra de Carlos Alcolea.

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. Do Gaudeamus Igitur
ao Venceremos Nós. Éxposición que recrea a época do maio do
68 na universidade galega, con fotografías, documentos e obxectos da
época. Aberta na Sala Díaz Pardo da
Faculdade de Veterinaria.
¬EXPO. Un pedaciño de Nicaragua. Fotografías de Fernando
Bellasna Biblioteca Provincial.
¬EXPO. O abano español. A Colección do Marqués de Colomina. Unha mostra que trae as
Luns 16
De 09:00h a 09:30h. Acreditacións.
Illa de San Simón // De 09:30h a
10:00h. Inauguración. Illa de San Simón. // De 10:00h a 18:30h
Martes 17
De 10:00h a 14:30h. Parto - Instalación Sonora Aquófono. Capela Illa de
San Simón. // De 10:00h a 11:30h.
Mesa de debate 1 - As condicións
para a creación coreográfica: os fundamentos. Sala Plenaria - Illa de San
Simón. // De 12:00h a 13:30h. 1.1 As
complicidades artísticas e o fenómeno de Flandes. Sala Grupo 1 (con
traducción). // De 12:00h a 13:30h.
1.2 A movilidade artística e o intercambio intercultural. Sala Grupo 2
(con traducción). // De 12:00h a
13:30h. 1.3 Os entornos e o acompañamento artístico. Sala Grupo 3 (sin

MACEDA
¬EXPO. Benigno Álvarez. O
Concello de Maceda e Edicións a
Nosa Terra, presentan o libro de Benigno Álvarez, "Un Comunista na
Galiza dos anos 30" de Santiago
Prol. Ao mesmo tempo, inaugurarase a exposición adicada á mesma
personalidade, "A mirada de
transparencias cordiais" que estará aberta ó públicoaté o 20 de
xuño. Presentación o venres 13, ás
20:00, na Torre da Homenaxe-Castelo de Maceda.
¬TEATRO.Chrystian Magic. Actuación co espectáculo Segredos
dun mago , o sábado 14, ás 18:00,
no Edificio Multiusos.

Ignacio Vilar poderase ver a partir
do venres 13, nos Cines Hollywood.
NARON
¬TEATRO. El perro del hortelano. O clásico de Lope de Vega ·
dirixido por Laurence Boswell, un
director asociado á Royal Shakespeare Company desde o 2004, galardoado con numerosos premios
pola súa adicación aos clásicos españois. O sábado14, ás 21:00, no Auditorio Municipal.
OURENSE
¬CINE. Good Morning Babylonia. Filme dos Irmáns Taviani
moi aclamado no seu día, mais que
cecais sexa menos valioso do que
se considerou, ainda que sí efectista. O martes 17, ás 20:00, en versión dobrada ao castelán, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Tamara Feijoo. A pintora expón a súa serie “Trofeos”, autorretratos cun xogo coa imaxe de
animais cazados. Estará até o 13 de
xuño,en Alterarte.
¬EXPO. Celso Varela. Exposición

MARÍN
¬MÚSICA. Alegales. Grupo que
canta en galego versións dos asturianos “Los Ilegales”, sempre con desenfado e moita marcha.Actuación
este xoves 12, ás 22:30, na Sala Ache.
MONFORTE
¬MÚSICA.Pradolongo . O filme de

traducción). De 15:30h a 15:45h. Ivan
Marcos & Christian Wolz - Lázaro. Espazos exteriores en torno á Capela
da Illa de San Simón. // De 15:50h a
16:05h. Janet Novás - Marieta.Espacios exteriores en torno a la Capela
de la Illa de San Simón. // De 16:10h
a 16:25h. Compañía Entremans Ven. Espacios exteriores en torno a la
Capela de la Illa de San Simón. // De
16:30h a 17:00h. Testemuños Artísti-

Benigno Álvarez é lembrado en Maceda.

cos 1.Sala Plenaria - Illa de San Simón. // De 17:00h a 18:30h. Presentación de Proxectos 1. Sala Plenaria Illa de San Simón. // De 20:00h a
20:55h. Pisando Ovos - 30000. Teatro
Principal de Pontevedra. // De
22:30h a 23:45h. Centro Coreográfico Galego - Kiosco das almas perdidas. Pazo da Cultura.
Martes 17
De 10:00h a 13:30h. Mesas de debate. De 16:00h a 16:30h. Play& Rewind - Play. Ila de San Simón. // De
16:30h a 17:00h. Testemuños Artísticos 2. Sala Plenaria - Illa de San Simón. // De 17:00h a 18:30h. Presentación de Proxectos 2. Sala Plenaria Illa de San Simón. De 18:30h a
18:45h. Anuska Alonso Montero 5:00 a.m. Espacios exteriores Illa de
San Antonio. // De 18:50h a 19:15h.

até o 22 de xuño,no Centro Socioultural Caixa Galicia.
¬EXPO. María Puertas. Exposición “A casa coroada“, despois de
ter gañado hai un ano o premio
“Pura e Dora Vázquez” de ilustración. Un (unha) dos novos valores
da plástica ourensá, cunha mostra
completa que inclúe pintura, gravados e creacións coas teas.Até o
15 de xuño, no Centro Cultural Deputación.
¬EXPO.Dos ábacos aos computadores. Unha exposición didáctica sobre os obxectos adicados
ás tarefas de cálculo. Até o 22 de
xuño, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Joe Barnara. Actuación este venres 13, ás 21:00, no
Café Cultural Auriense.
¬TEATRO.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nancho Novochéganos no formato teatral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío conductor. Este xoves 12, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Palabra en movemento. Performance de Víctor
Nieves e Iván Prieto,unha proposta que se desata de convencionalismos para mostrarnos unha expresión diferente da palabra. O
venres 13, ás 20:00,no Centro Cultural Deputación.
¬TEATRO. Hay que purgar a
Totó. Representada pola compañía Juan J. Seoane, estará o xoves
12 e venres 13, ás 21:00 no Teatro
Principal.
¬ TEATRO . Pan. Catro Propostas Arredor da Malla.
Obra que trata sobre a sociedade
rural e os seus cambios, desde
unha óptica singular, pola compañía Volta e Dálle Teatro, este
Marco Regueiro/Cía Lucier - Entre
polvo y gusanos. Percorrido Illa San
Antonio (Cementerio) - hasta Capela
illa San Simón. // De 19:20h a 19:45h.
Mercé de Rande - Hana Bi (Flores de
Lume). Capela Illa de San Simón.
//De 19:50h a 20:05h.Compañía
Arraiana/Estela Lloves - Hoxe, na
rúa.... Espacios Exteriores Illa de San
Simón. // De 20:10h a 20:55h. Centro
Coreográfico Galego - Ecdisis. Espacios Exteriores Illa de San Simón. //
De 21:00h a 22:30h. Cea con SERÁN.
Illa de San Simón. // De 22:30h a
00:00h. Festa. Illa de San Simón
Mércores 18
De 10:00h a 12:00h. Mesa 3 - Conclusións. Casa das Campás - Pontevedra. // De 12:00h a 15:00h. Visita a estruturas culturais galegas.Santiago
de Compostela.
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Leo i Arremecaghoná, o singular
cantautor que se sirve da parodia
para facer unhas actuacións cheas
de humor, está esta semana en Ponteareas.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín.
Grupo ourensán con variedade de
ritmos festeiros, actúa o venres 13, ás
23:00, no Café Bar Liceum.

venres 13, no Auditorio Municipal.
PONTEAREAS
¬MÚSICA. O Leo I Arremecághona!. Actuación deste singular e
divertido cantautor post-punk e
post-case todo, e do seu grupo
acompañante que case nunca comparece. Este venres 13, no Salón Parroquial.

REDONDELA
¬MÚSICA. Alegales. Grupo que
canta en galego versións dos asturianos “Los Ilegales”, sempre con desenfado e moita marcha.Actuación este
sábado14, ás 00:00, na Sala A Fragua.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Som do Galpom . Actuación deste grupo de Ames de
contestatarias cancións. Este sábado 14, no Pub Leblón
PONTEVEDRA
¬CINE. Unha xornada particular. Un filme de Ettore Scola
que xunta nun inesquecible tour de
force a Sofía Loren e Marcelo
Mastroianni. O martes 17, 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 .

Mostra ExpoPress, en Ribeira.

¬MÚSICA. Niño y Pistola. Actuación deste grupo galego o venres
13, ás 23:00, na Sala Karma. E o sábado 14, ás 23:00, actuación de
Hedtrip, Pülsar.
¬MÚSICA/TEATRO. Cascuda. Obra
teatral e de danza executada por
Diego Anido e o Centro Coreográfico Galego. O domingo 15, ás 20:50,
no Teatro Principal.
¬TEATRO. Pisando Ovos. O grupo
de danza contemporánea presenta
o seu espectáculo “30.000” . O luns
16, ás 20:00, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Kiosko das almas
perdidas. Outra montaxe recente
do Centro Coreográfico Galego. O
luns 16, ás 22:30, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. El perro del hortelano. O clásico de Lope de Vega ·
dirixido por Laurence Boswell, un
director asociado á Royal Shakespeare Company desde o 2004, galardoado con numerosos premios
pola súa adicación aos clásicos españois. Este venres 13, ás 21:00 , no
Centro Social Caixanova.

A obra clásica El perro del Hortelano percorre varios estrados galegos.

RIBADEO
¬MÚSICA.Leo Gianettos’s Project. O cantante e guitarrista uruaguaio lidera un proxecto de catro discos, que revisa a música de bandas
como The Beatles ou The Police en
clave de jazz. O sába do14, ás 23:00
,no Auditorio Municipal.
RIBEIRA
¬EXPO.ExpoPress. Un século
de actualidade. Mostra na que
poderemos ollar unhas 200 publicacións da colección privada de Suso
Souto, acompañadas dunha selección musical de todo o século XX,
feita por Fernando Franjo. Até o 30 de
setembro ,no Club Náutico Deportivo.
SANTIAGO
¬CINE. Bellisima.Filme de Visconti, sobre o desesperado e patético intento de Anna Magnani para
facer unha estrela da súa nena.
Unha parábola aplicable hoxe a
moitos concursos televisivos. O martes 17, ás 18:00, e ás 20:30, en versión
orixinal subtitulada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Nando Lestón. Compilación de 20 tallas escultóricas deste artista de Carnota, que recrean un bosque a partir dos piñeiros queimados
no monte Pindo, no incendio do
2005. Pezas que se mesturan con outras formas artísticas como a literatura, a música, a fotografía e o vídeodocumental. Até o 30 de xuño, na
Casa da Parra.
¬EXPO. Parallel Walk. O Centro
Galego de Arte Contemporánea
ofrece esta mostra, do mozo artista
francés Guillaume Leblon, até o 29
de xuño, no CGAC.
¬EXPO. Anatomía da melancolía. Exposición do artista Jorge
Macchi, até o 13 de xullo, no CGAC e
Igrexa de Bonaval.
¬EXPO. Sorollla e os seus contemporáneos. Destacados pintores do “cambio de século” danse
cita nesta exposición, na que poderemos ver pintura española do Museo de Belas Artes da Habana. Ademais, reúnense no edificio compostelán un conxunto de 60 obras de
Sorolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol,

¬ CINE
Mostra de cinema brasileiro
O Consorcio Audiovisual de Galicia
promove o II Encontro Audiovisual Galicia-Brasil, que se desenvolve entre o venres 13 e o venres
20 deste mes. Como resposta á primeira edición, celebrada no Brasil
o ano pasado, representantes
desta cinematografía acoden
agora ao noso país para tratar de
posibeis colaboracións en producións audiovisuais.
Proxéctanse catro filmes moi recentes, que dan unha pincelada
do cine e da sociedade brasileira
actuais.
O programa desenvólvese con estas datas e horas:
A proxección inaugural terá lugar
o sábado 14, ás 21:00, no Forum
Metropolitano, e será o filme Pedrinha de Aruanda, de Andrucha
Waddington (2007), un documentalsobre a vida de María Bethania,
a grande intérprete brasileira,
donde desvela a súa historia a partir dos seus temas.
O resto das proxeccións terán lugar no Salón de Actos do centro de
Estudios Caixa Galicia, e serán:
Cheiro do Ralo, de Hector Dhalia
(2006), unha historia dun traballador dunha casa de empeños, que
establece unhas perversas relacións cos seus clientes, que rematarán por descontrolárselle. O mér-

Anglada Camarasa ou Cubells, entre outros. Na Sede Fundación Caixa
Galicia de Santiago, até o 6 de xullo.
Como actividade complementaria,
proxección da película de José Antonio Escrivá, Cartas de Sorolla, o
mércores 11, ás 19:00.
¬EXPO. Aporía. Nome da exposición de fotografía e vídeo de Filipa
Raposo. Na Galería DF_Arte Contemporánea.
¬EXPO.Cristino Mallo. Obra do
escultor tudense, un dos grandes da
escultura galega do s. XX. Até o 22 de
xuño, no Colexio Fonseca.
¬EXPO. O paxaro Pi e a lingua
dos paxaros.A mostra presta
especial atención á obra “O Paxaro
Pi” ao que o surrealista dedicou
unha significativa peza literaria.
Até o 21 de setembro, na Fundación Granell. Na mesma sala, e até
o 7 de xullo, a arte surrealista de
José María Seijas, con obra até o
ano 2000 deste pintor galego.E a

cores 18 , ás 20:00.
Vía Láctea, de Lina Chamie (2007),
unha historia de amore desamor
situada en Sao Paulo, donde a cidade comezará a interferir nos
sentimentos dos protagonistas
coma unha personaxe máis. O xoves 19 ás 20:00.
Aínda Orangotangos, de Gustavo Spolidoro (2007), unha historia coral, case coma un plano secuencia de 81 minutos, donde se
entrecruzan moitas historia de nativos ou turistas de Porto Alegre,
sendo a capital gaucha a protagonista real do filme. O venres 20, ás
20:00.
As entradas gratuitas poden ser recollidas no Forum Metropolitano e
no Centro de Estudios.

mostra Delicias do grotesco, debuxos, colaxes e pinturas de
Aldo Alcota que estarán até o 8
de setembro.
¬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.
¬MÚSICA. Mercedes Peón. No
Circuito 4x4, a artista galega segue
presentando temas de sempre e
do seu último traballo Sihá. Omércores 18, ás 21:00, con entradas a 5
euros, no Teatro Principal.
¬ MÚSICA .Fran Pérez & Manecas Costa. O músico e cantautor compostelán, con querencia pola música africana, actúa
acompañado do caboverdiano
Costa. O venres 13, ás 22:00, no
Salón Teatro.
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O Sonoro Maxín, un marchoso grupo
ourensán ao que poderemos escoitar
esta semana nun local do Porriño.

¬MÚSICA. Víctor Aneiros Band.
Dentro do Circuito 4x4, o prestixioso guitarrista ferrolán presenta
en concerto, acompañado da súa
banda, o seu quinto traballo discográfico "Heroe secreto". Composicións propias que navegan entre o
rock, o blues e o jazz. O xoves 12, ás
21:00, con entradas a 5 euros, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Pradairo. Grupo quepresenta o seu novo disco, Aliaxe,
no Teatro Principal. A formación
nace tras a fusión doutras dúas, Acibeche, grupo de pandereteiras , e
Xa son faif, agrupación de corte instrumental procedente de Teo. O domingo 15, ás 20:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Festa do circo. Unha
cita anual para todos e todas as afeccionadas e practicantes das artes
circenses en Galiza. Xoves 12 a sá-

bado 14, ás 22:00, na Sala Nasa.
¬MÚSICA.The Sunday Drivers.
Na Final do concurso 100 Pipers Music actuarán The Sunday Drivers,
ademais dos grupos participantes
Few Days Later, Baldosa Amarilla
e Franc3s. A entrada custa 10 / 12
euros. Este xoves 12, ás 21:30, na
Sala Capitol.
¬MÚSICA.Sao Paulo Underground. O ciclo de música Espazos Sonoros, destinado a fomentar
os espazos patrimoniais para a escoita musical pecha coa actuación
deste grupobrasileiro-americano de
free jazz. Actuación o venres 13, ás
21:00, na Igrexa da Universidade.
¬TEATRO. O guía do Hermitage.
Unha representación con Federico
Lupi e Ana Labordeta. A obra contacómo antes de completarse o
cerco de Leningrado, o Goberno Soviético logrou enviar aos Urais todas

as obras de arte do Museo do Hermitage. Un guía apaixonado deste
museo, vello e enfermo, continuou
as visitas guiadas ao Museo explicando e comentando os cadros
que xa non estaban alí.O venres 13
e sábado14 , ás 21:00 , no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Mayumaná. Música e
danza, nun show para todos os públicos, único e diferente, que explota unha nova linguaxe escénica,
avalada polos mellores críticos e
profesionais do mundo do espectáculo.O venres 13, ás 22:00 , no
Multiusos Fontes do Sar.

Pradolongo sigue a súa difícil exibición.

¬ CONVOCATORIAS
VIII premio de
creación fotográfica "Luís Ksado"
A Deputación da Coruña convoca o "VIII Premio de creación fotográfica "Luís Ksado”.
B ases:
Poderán optar ao premio todas as persoas
maiores de idade, que estean interesadas no
campo da fotografía, con obras que non fosen
premiadas con anterioridade.
Establécese un premio único e indivisible, dotado con 6.500 euros.
A Deputación poderá publicar ou expor o traballo premiado, que quedará da súa propiedade; igualmente e, previo acordo cos seus autores, poderá publicar ou expor aqueles traballos non premiados que se consideren de
calidade.
As fotografías deberán compor unha serie dun
mínimo de seis e un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm. As copias deberán entregarse sen ningún tipo de montaxe ou enmarque, en cor ou branco e negro e inscribiranse
no campo do fotodocumentalismo, fotoxornalismo ou reportaxe en xeral.
Non se admitirán imaxes de montaxes, nin de
manipulación dixital.
Deberá acreditarse por escrito a propiedade
intelectual das imaxes presentadas.
Os traballos presentaranse baixo un título e un
lema, acompañados de plica na que conste o
título e o lema no seu exterior, e conteniedo no
interior o nome e apelidos do autor, data de
nacemento, dirección e número de teléfono.
As fotografías deberán levar no dorso o título
da serie e o número de orde dentro da serie.
O prazo de admisión de orixinais acaba o día
30 de setembrode dous mil oito.
As fotografías deberán enviarse á Deputación
Provincial da Coruña, Sección de Cultura e Deportes, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre "VIII Premio de creación fotográfica "Luís Ksado".

Victoriano Taibo.

O xurado estará presidido polo presidente
da Deputación e formarán parte del: a sra.
deputada presidenta da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico, catro persoas de recoñecido prestixio
no ámbito da fotografía, nomeadas polo
presidente da Deputación, e o gañador da
anterior edición, que poderá ser sustituído
por outra persoa no caso de que non puidese asistir; actuará como secretario o da
corporación ou funcionario no que delegue.
A composición do xurado farase pública con
anterioridade á súa reunión, co fin de que se
poidan interpor, se é o caso, os recursos legais
pertinentes.
Os participantes teñen a obrigación de comunicar á Deputación a concesión de calquera
premio que obteña a obra presentada no momento en que esta situación prodúzase, o que
dará lugar á súa exclusión do concurso.
O xurado actuará en pleno, en sesión se é posible única, sendo necesaria a asistencia de dous
terzos dos seus membros.
As deliberacións serán secretas e delas estenderase o acta correspondente.
O xurado non poderá declarar deserto o premio e a súa proposta será obxecto de resolu-

SANXENXO
¬MÚSICA. Heissel. O grupo do
Baixo Miño presenta unshow
psicodélico en que, ademais da
música pop, mestúranse teatro,
animacións e imaxes. O venres

ción da Presidencia desta Deputación, que é o
órgano competente para conceder o premio.
O xurado poderá realizar unha selección entre
as obras non premiadas, para a súa inclusión
nunha exposición, que será itinerante por municipios da provincia, e da que se editará o correspondente catálogo.
Os autores presentes na exposición recibirán
cinco exemplares do catálogo.
A decisión do xurado terá lugar no cuarto trimestre do ano 2008 e darase a coñecer nos
medios de comunicación.
As obras non premiadas devolveranse aos
seus autores, previa solicitude escrita, presentada no prazo dun mes, contado desde o día
seguinte ao da publicación da decisión do xurado, debendo acreditarse a propiedade das
fotografías; finalizado este prazo, abriranse as
plicas e as fotografías pasarán a formar parte
do patrimonio da Deputación.

I Certame de poesía Victoriano Taibo
O Institudo de Estudos Miñoranos (IEM), en
colaboración coa entidade local de Morgadáns, convoca por primeira vez este premio
na memoria de Victoriano Taibo, mestre da
devandita entidade local durante o período
1930-50, académico da RAG e escritor, con
varias obras publicadas.
As bases do certame estipulan que cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, orixinais e inéditos, escritos en galego, cunha extensión mínima de 300 versos. Deberán presentarse o orixinal e catro copias, baixo plica.
Os traballos ao seguinte enderezo: Apartado
30, 36380 Gondomar. O prazo de admisión de
obras remata o vindeiro 28 de xuño.
O xurado estará formado polo presidente da
entidade local, o director do IEM, Carlos Méixome e tres persoas de recoñecido prestixio
literario.
A obra premiada será publicada polo IEM na
colección Letras da Groba durante o próximo

13, ás 23:00, no Woostock.
TUI
¬EXPO. Entre correntes: 7 artistas galegos. Esculturas e pinturas en exposición colectiva, até o
29 de xuño,na Sala municipal de exposicións, edificio Área Panorámica.
VIGO
¬CINE. Arroz amargo.Filme de
Giusseppe de Santis, co erotismo
rural e turbador da debutante Silvana Mangano, nun magnífico e
clásico drama. O martes 17, ás
18:00 (versión dobrada), e ás 20:30
(orixinal con subtítulos en español), no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. Inquedanzas. Pinturas de Antón Lamazares, até o
30 de xuño. Na Galería Fernando
Magdalena.

outono e o seu autor recibirá unha dotación
económica de3.000 euros.
XIII Premio de xornalismo
Reimóndez Portela
Convocado pola Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada, recoñece traballos publicados en medios de comunicación en papel
ou dixitais sobre a cultura galega.
Poden presentarse artigos ou series (cinco
como máximo) escritos en galego e publicados con data límite do 30 de xuño e que sexan
recibidos antes do 11 de xullo.
O comité de seguimento do premio, dotado
con 1.500 euros, está formado por Valentín
García, técnico de normalización no Concello
da Estrada, polo concelleiro de Cultura, Manuel Sanmartín e pola xerenta en funcións da
fundación, Mercedes Cuíña.
Unha das características salientábeis desta
convocatoria é que os lectores poden presentar ao certame un traballo xornalístico sen que
sexa necesaria a intervención do autor. Lémbrase así a figura de Manuel Reimóndez Portela, médico e estudoso da etnografia da súa
terra, alcalde d’A Estrada e membro do “Grupo
dos 16”. O gañador/a recibirá o premio en setembro, sucedendo así o da edición de 2007, o
articulista e poeta ferrolán Vicente Araugas.
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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.

Federico Luppi volve aos escenarios con O Guía do Hermitage.

¬EXPO. De nova materia. Escultura contemporánea na
Colección Caixanova. Exposición que combina a obra dos artistas
galegos máis recoñecidos como
Leiro, Manolo Paz ou Silverio
Rivas, coas propostas máis novas de
Marcos Juncal, Jorge Perianes ou
Diego Santomé, entre outros. Até o
15 de xuño, no Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Paixóns privadas, visións públicas. O comisario e crítico de arte Fernando Castro Flórez
presenta unha selección de fondos
de coleccións privadas de Galicia,
centradas en arte contemporánea.
Un conxunto de obras que, desde os
anos oitenta ata o presente, nos
axuda a facer un percorrido pola historia da arte e do coleccionismo
máis próximo. Até o 7 de setembro,
no MARCO, Museo de Arte Contemporánea .
¬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. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposición
de fotografías e obxectos sobre a
pesca galega en Terranova. Até o 21
de setembro, no Museo do Mar.
¬MÚSICA.Bukowski
Blues
Trío?. O grupo galego de jazz actúa este xoves 12, ás 22:00, en La
Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Dorian Grey. Baixo
este literario nome agóchase un

grupo de jazz, rock e funk de Vigo.
Actúan este sábado 12, ás 23:00, na
Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Sunset. O grupo de
rock vigués presenta en concerto
os temas da súa recente maqueta.
O venres 13, enLa Fábrica de Chocolate.. O sábado 14, actuación de
Drop D + Noc + Neverside. O
grupo de trash metal portugués
Drop D encabeza o cartel na súa
primeira saída internacional, acom-

GUIEIRO.53.

Metal Funk desde Lisboa e Vigo. A
entrada custa 5 euros. Este venres13, ás 22:00, na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Spam + Deneón.
Traen o seu novo álbum, “Más
SPAM”, que xa presentaron en Berlín como cabezas de cartel do Modular Festival. Na liña electrónica
combinada co funk tamén están
os madrileños Deneón. Entrada a
10 euros. O sábado 14, ás 23:59, en
La Iguana Club.
¬TEATRO. Estigma. Na illa volcá-

nica de Estigma, a vida vese ameazada polas pegadas do pasado.
A desconfianza 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. O venres 13 e o sábado14, ás 20:30, no Centro Cultural Caixanova .

VILAGARCÍA
¬EXPO. As Telleiras. Exposición
sobre estas fábricas tradicionais. Até
o 20 de xuño.Proxección do documental Telleiras do Salnés. No Auditorio Municipal.
¬TEATRO.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nancho Novochéganos no formato teatral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío conductor. O venres 13, ás 21:00, no Auditorio Municipal.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

O grupo portugués Primitive Reasons.

pañados polos vigueses Neverside
e os coruñeses Noc. A entrada
custa 4 euros. E omércores 18, ás
22:00, Sugar Overdose +
Buagh, os primeiros , xente de
Vigo e Madrid, presentando o seu
primeiro disco, con rock experimental e alternativo. Bough chegan desde A Cañiza. A entrada
custa 3/5 euros.
¬MÚSICA. Primitive Reason +
Soundshepard . Hardcore e

 Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano
non sendo nos meses de xullo
e agosto.
Telf. 676 727 518.

 Vendo enciclopedia Espasa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndices e quince suplementos.Tlfono 618607306

 Facemos traballos en pedra: escultura, artesanía,
construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989

 Alúgase casaen Lira, a carón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Primeira quincena de xullo, 520
euros. Segunda quincena,
600. Primeira quincena setembro, 500 euros.
Telf.: 981761144

 Alúgase baixo moi céntrico e amplo. Ideal para consultas
ou oficinas.
Teléfono 986438339

 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

 Alúgasepiso en Ribadeo.
Meses xullo e agosto.
Telf: 676 72 75 18.
 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/po
rtomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.
 Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes,
desbroces manual e mecánico,
calquer traballo agrícola.
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
 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).

Alegales, grupo galego de rock que actúa esta semana por duplicado.

 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Telf: 986438339
 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.
 Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro.
Telf: 676 727 518.
 Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).

Contacto: xan_sen_lar@terra.es.

 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
 Queremos alugar unha casa

nunha aldea da Galiza, un lugar
tranquilo, en contacto coa natureza e galegofalante para pasar
as vacacións, témolas en
agosto. O noso correo: lourido@nodo50.org
 Vendo a bo prezo un colchón fotón platino con dúas almofadas. Telf: 986504407
 Gustaríache ter un alber-

gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santiago”?. Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaurado. Chama e informámoste.
609 641 720. Ismael Pardo.
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Xosé Valiñas

Mark Wahlberg e Zoey Deschanel, protagonistas de O incidente.

O incidente
Dirixe: M. Night Shyamalan.
Intérpretes: Mark Wahlberg,
Zooey Deschanel.
Intriga paranormal. EE UU, 2008

É xa unha moda dende hai uns
anos poñer podre o outrora infalíbel Night Shyamalan, un cinesta que vén sendo algo así
como unha mestura retorcida
das teimas familiares de Spielberg co Hitchcock de Os paxaros
e Vertixe. A súa nova proposta,
para espanto dos seus detractores, está a causar unha desmedida expectación a base de trailers misteriosos e desasosegantes xunto con presuntas filtracións sobre a agardada sorpresa
final, algo semellante ao que xa
pasara coa estrea de O bosque.
Unha inexpicábel pandemia de
suicidios fai cundir o pánico
nuns EE UU que non acaban de
levantar cabeza baixo a demorada sombra do 11-S. Wahlberg
interpreta o esforzado protagonista que debe afrontar a crise do
seu matrimonio mentres o
mundo se derruba ao seu redor
nun filme que ben pode ser para
a América actual o que A invasion dos ladróns de corpos á da
esquizofrenia mccarthysta.

A vida sen Grace

ller soldado caída na fronte trata
de sobrevivir á hecatombe sentimental creando mundos de fantasía para a súas fillas pequenas.
O parque de atraccións como
metáfora da fraxilidade do soño
americano. Banda sonora de
Clint Eastwood

TV.
A gran final
Dirixe: Gerardo Olivares.
Intérpretes: Mahamadou
Alzouma, Esentai Samer Khan.
España. Comedia, 2006
La 2. Versión española. Venres, 13 de
xuño, 21h30

Pretextos
Dirixe: Silvia Munt.
Intérpretes: Silvia Munt, Ramón
Madaula.
Drama. España, 2007

Silvia Munt debuta tras a cámara
con este dramón de preguntas
sen resposta no que o seu ficticio
matrimonio con Madaula fai
augas mentres ambos os cónxuxes tratan de soterrar os seus desacougos existenciais aferrándose aos pretextos das súas carreiras profesionais. Conseguiu
o premio á mellor dirección no
último Festival de Málaga.

An american crime
Dirixe: Tommy O’Haver.
Intérpretes: Catherine Keener,
Ellen Page.
Thriller. EE UU, 2007

O director de Enfeitizada e Así e o
amor ponse serio e recorre a un
esquencido capítulo da crónica
negra norteamericana dos anos
60. Unha ama de casa suburbial
con inclinacións cara ao fana-

Ellen Page, na película An american crime.

tismo relixioso secuestra e mantén pechada no seu soto unha
nena á que somete a todo tipo de
vexacións nas que participan a
súa familia e varios veciños. As
credenciais do seu director non
semellan as mellores para lidar
con semellante material.

DVD. VENDA.
Refugallos
Dirixe: Robert Altman.
Intérpretes: Matthew Modine,
Mitchell Lichtenstein.
Drama. EE UU, 1983

Cando Robert Altman estreou
MASH a principios dos 70 ninguén dubidou que as andanzas
dos estrafalarios médicos de

RANDALL MICHELSON

campaña na guerra de Corea
encubrían unha explícita caricatura corrosiva da presenza norteamericana no Vietnam cando
o tema aínda era tabú. Xa nos 80,
co discurso cinematográfico sobre esa guerra a piques de quedar en mans de Sylvester Stallone e Chuck Norris, un Altman
en horas baixas presentaba a súa
visión do conflito recorrendo ao
drama de abusos cuarteleiros,
tocando mesmo o tema da homosexualidade no exército. Mágoa que o director de Nashville
non atravesase precisamente
por unha das súas mellores etapas naqueles anos.

Un chisco de ficción balompédica para desconectar da sobredose “europédica”. Olivares dirixiu esta curiosa comedia multicultural na que a final do Mundial do 2002 entre o Brasil e Alemaña é o fío condutor das peripecias dunha tribo amazónica,
uns cazadores nómades das
montañas de Altai e uns tuareg
do deserto de Teneré. Algo así
como a versión terceiromundista daquela frouxa Galatasaray-Dépor. Ao final, o fútbol globaliza máis ca o McDonalds e a
Coca Cola xuntos.G

O xa falecido Robert Altman,
director de Refugallos,
en New York no 2006.

DVD. ALUGUER.
O asasinato
de John
Lennon

Dirixe: James C. Strouse.
Intérpretes: John Cusack,
Alessandro Nivela.
Drama. EE UU, 2007

Premio do público o ano pasado
no Festival de Sundance do ano
pasado, Cusack consegue con
esta fita outro deses papeis de
“desperado” emocional que tan
ben lle acaen ao protagonista de
Alta fidelidade. A achega “indie”
ao boom do cinema sobre os
traumas posbélicos da desfeita
iraquí toma a forma dunha road
movie de formato beatnik e agridoce no que o viúvo dunha mu-

Silvia Munt e Ramón Madaula en Pretextos.

Dirixe: J. P. Schaefer.
Intérpretes: Jared Leto, Lindsey Lohan.
Drama. EE UU, 2007

Británicos e norteamericanos puxéronse de
acordo o ano pasado para

Escena de A vida sen Grace.

BRIAN SNYDER / REUTERS

EN CARTEL.

levar ás pantallas a historia do
supervilán por excelencia da historia do rock, o asasino de John
Lennon, David Chapman. Os
británicos fixérono en clave docudrama con The assassination
of John Lennon –pendente de
estrea– e os estadounidenses
con Chapter 27, a fita que agora
se estrea directamente en dvd
como O asasinato de John Lennon. Xa sei que resulta un tanto
enleado. Aires indies e fascinación psicokiller –Jared Leto engordou 30 quilos para lle dar vida
a Chapman– neste filme que,
como a súa versión británica,
non estivo exento de polémica.
Vapuleado en Sundance, disque
Yoko Ono, o paradigma postmoderno de culpabilidade, intentou boicotear a súa estrea.
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por Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Folla de piñeiro, arume. Ardor producido pola sede. 2- Unir ou
unirse mediante nós. Cítrico. 3-Lugar para o consumo de bebidas
e a relación social. Máquina, aparello. 4- Imposto de orixe medieval que gravaba as vendas de mercadorías. 5- Unión temporal de
empresas. Averbio que indica o lugar máis afastado do que está
falando. 6- Extensión grande do líquido elemento. Froito da vide.
7- Unidade de capacidade norteamericana, equivalente a uns 3,8
litros. Deste xeito ou maneira. 8- Nota musical. Capital asiática. 9Paseo provisto de árbores, dentro dunha cidade. Fai un nó, amarra cunha corda ou cordel. 10- Relativo á voz. Vila mariñeira moi
perto de Pontevedra. 11- Dificultade para respirar, afogo. Esmola
ou doazón de pouco valor.
Verticais:
1- Salientan e destacan as súas cualidades. Pedra miúda, usada
para cubrir camiños ou facer formigón. 2- Relativo ao lugar
donde a espalda perde o seu respetable nome. Lendário bispo
galego, de orixe bretona. 3- Tipo de mamífero cetáceo de grande tamaño. Aquí. 4- Nota musical. Aparvar, quedar parvo ou sen
capacidade de discorrer. 5- De certa península do Oriente Medio.
Labor en oco sobre metais preciosos recheo cun esmalte negro
de prata, chumbo e xofre. 6- Ferramenta plana para sacar terra,
area ou outros materiais. Símbolo do Neodimio. 7- Canto popular galego, que dá nome a un coñecido programa de televisión.
Carente de órganos sexuais. 8- Cidade da actual Italia, antigo
asentamento grego. Prefixo de orixe latina que expresa separación, orixe ou acción. 9- Símbolo da unidade de masa atómica,
unidade de medida de masas, partículas e átomos. Dise do animal que se reproduce por ovos. 10- Óso do xeonllo. Proveitoso
ou apto para unha actividade. 11- Dado que fiquei pasmado,
quedou sen poñer esa parte final da palabra. Planeta do sistema
solar.

SOLUCIONS

XADREZ

xadrez.algalia@gmail.com

Endexamáis!
Hastings era a finais do século XIX un pobo mariñeiro no sur de Inglaterra.
O torneo de xadrez que leva o seu nome celébrase dende 1895 e algunhas
das súas edicións cóntanse entre as máis prestixiosas competicións deste
xogo tanto pola categoría dos participantes como pola importancia teórica das partidas disputadas. A edición de 1934 gañouna Max Euwe, Flohr
foi terceiro, Capablanca quedou nun discreto cuarto posto, Lilienthal foi
quinto e Botvinnik sexto.
Lilienthal, Andor
Capablanca, Jose Raul
Hastings (5) 01.01.1935 E24: Nimzoindia.
Andor A. Lilienthal pode presumir de
ter gañado nada menos que aos sucesivos campións do mundo Lasker, Capablanca, Alekhine, Euwe, Botvinnik e
Smyslov. Naceu en Moscú o 5 de maio
de 1911, ten na actualidade 97 anos e
vive en Budapest. A este vello venerable que confesa gozar todavía analizando posicións, Ossip Bernstein aconselloulle hai máis de 70 anos non adi-

carse ao xadrez. De carácter alegre e
optimista, sempre cun sorriso na faciana, responde cando lle preguntan se
non se lamenta de non ter seguido tal
consello: “...Nunca!”.
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3
Axc3+ 5.bxc3 b6 6.f3 d5 7.Ag5 h6
8.Ah4 Aa6 9.e4 Axc4 10.Axc4 dxc4
11.Da4+ Dd7 12.Dxc4 Dc6 13.Dd3
Cbd7 14.Ce2 Td8 15.0-0 a5 16.Dc2
Dc4 17.f4 Tc8 18.f5! (as brancas aumentan a sua vantaxe de espacio)
18...e5 19.dxe5 Dxe4 (diagrama)
(19… Dc5+ sería o menos malo pero

20.Af2 Cxe5 21. Axf6 gxf6, e negras están mellor)20.exf6+-!! (extraordinario
sacrificio de dama a cambio de ataque
ao exposto rey negro) 20… Dxc2
21.fxg7 Tg8 22.Cd4 De4 23.Tae1 Cc5
24.Txe4+ Cxe4 25.Te1 Txg7 26.Txe4+
Rd7 (Lilienthal comenta: “Capablanca
sen esperar a miña resposta, sorriu,
ofreceume a súa man e felicitoume
pola vitoria.) 1-0

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

O

s canóns que apuntaron luns si, luns tamén,
a Mariano Raxoi, parece
que se replegaron. A operación
conxunta Ramírez/Losantos vai
perdendo fuste e Juan Costa xa
decidiu que el non se presen-

PORQUÉ NON
AZNAR?
taba. A pregunta que queda no
aire, vista a gravedade infinda
que anunciaba o tandem político-xornalístico, é porqué non

se presentou Aznar como salvador. O ex-presidente do goberno
nunca prometeu que non volvía
á dirección do partido. O seu
compromiso era de estar só
dous mandatos de presidente,
pero el segue a manter os seus
cargos de honra no PP. E non

será que el tamén se queimou
nesta operación? A reaparición
dun Manuel Fraga burlándose
dos 'sublevados', o presidentefundador, chama a atención
porque ao mesmo tempo deixa
caer que 2012 é o ano Gallardón.
O seu protexido.G

01314
8 400021 303104

1.314
anosaterra

É un dos organizadores da Xornada de Galiza Zombi, que se celebra o 21 de xuño en Santiago de Compostela
e que consiste na celebración dunha “Zombi Walk” (marcha de mortos viventes) e máis un concerto de
música con temática de terror. Se vostede non é zombi, ese día mellor que non saia da casa.

SEMPRE
EN GALIZA

Óscar Asunder

Bieito Iglesias

A

‘En Galiza os zombis somos uns cen’
H. Vixande

Zombis, o que nos faltaba...
En Galiza aínda faltan moitas
cousas se queremos homologarnos culturalmente a Europa. O
cinema e a música forman parte
da cultura. Aquí temos especialistas en cine, pero non en todos
os xéneros, o terror é un deles.
Saben das súas afeccións no
seu traballo?
Saben, pero mentres sexa unha
afección sá, como é o xénero de
terror.
Defíname a palabra zombi.
Na mitoloxía é un morto vivente, que resucita ou ao que
resucitan. Hoxe é un monstro
típico do cinema de terror. A
nós gústannos as pelis de medo
e un dos grandes do xénero,
Amando de Ossorio, é galego.
Aquí non é coñecido, pero noutras latitudes fanlle homenaxes.
Para que precisamos zombis se
xa temos a Santa Compaña?
Iso é certo, pero tamén temos
zombis, son outro estilo.
Coñece moitos zombis?
Só os das películas, aínda que en
Galiza hai algún que outro.
É certo que van organizar unha
marcha zombi?
É. Marchas zombis hai por todo
o mundo. Disfrazámonos de
mortos viventes e imos pola rúa,
ou a centros comerciais, como
acontecía nas películas antigas.
Estará autorizada? Co xuíz Garzón non se xoga.
Non é unha manifestación. Non
está prohibido camiñar pola rúa,
aínda que sexa en grupo e vesti-

Óscar Asunder finxe ser devorado por dúas presuntas zombis

dos de zombi, todo o que pode
pasar é que a xente quede estrañada. Algúns van alucinar. Podemos pedir permisos, pero
para evitar que os deneguen,
mellor non o facemos, poden
pensar que temos intencionalidade política. En moitas cidades
do mundo, os alcaldes asisten ás
marchas zombis.
No Xapón os mozos quedan por
internet para suicidarse, non
imos imitar todo o que pasa fóra.
O suicidio non é bo, pero nós
non lle facemos mal a ninguén.
Para previr o público, cal é o
percorrido da marcha?
Concentrámonos ás sete na
praza do Obradoiro porque vén

moita xente de fóra de Galiza.
Ás sete e media saímos e percorremos as rúas peonís do centro
de Santiago. Será algo lento
porque os zombis non poden
andar rápido. Remata ás nove
diante da sala Capitol.
Logo hai un concerto, será de
cadaleitos?
O concerto é ás nove e consiste
na actuación de bandas de música que empregan a temática
do terror. Despois reunímonos
nun bar e comentamos música
e películas do tema.
Por certo, a Xornada de Galiza
Zombi coincide co congreso estatal do PP, non haberá intencionalidade?

Un comunista
na Galiza dos anos 30

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González

Santiago Prol

Marcos Seixo Pastor

Benigno
Álvarez

Edicións A NOSA TERRA

IRENE MOLINA / A.G.N.

É casualidade. Escollemos o día
porque era a única data libre do
grupo inglés que é cabeza de
lista do concerto Galiza Brutal.
No mundo non hai datas concretas para esta festa, nós escollemos xuño porque é o da estrea
en España da película Diario dos
mortos de George Romero. De
todos os xeitos, se os do PP queren unirse, son benvidos.
Cantos exemplares de zombi hai
no país?
Seremos uns cen.
Por último, para os zombis galegos o nome do país que é Galiza ou Galicia?
Galiza, e non porque zombis se
escriba con “z”.G

min, Benitiño/Bieito, non
me preocupa que certo sitio se chame Galiza, Galicia, Galleira –así se nomea en barallete
dos afiadores– ou Tagen Ata, alcume literario ideado por Ferrín. Descarto unicamente a inmortal Suevia cantada por Cabanillas, dado o descrédito sufrido por este topónimo desde
que serviu pra rotular un célebre
prostíbulo auriense. A querela
nominalista seica divide o goberno autónomo, unha xunta
de dous bois que gurran en lugar de tirar do carro. A Consellería de Cultura solicitou ditame
da Academia, e a veneranda institución certifica que Galicia é a
nosa graza (sabe Deus por que
rexeita Galiza e oficializa unhas
malsoantes grazas!). Os cargos
desa consellería deberían ocuparse en angueiras tales como
asistir ás palestras dos intelectuais patrios –esoutro día brillaron pola súa ausencia na presentación de dous libros de Camilo Nogueira–, máis que nada
por disimular o seu seitarismo e
incuria. No tocante á Academia,
esperamos sentados por un dicionario definitivo pra reparar o
escándalo de que o glosarío
máis fiable do noso idioma sexa
obra de Alonso Estravís, distinto
señor non académico. Suponse
que a diferenza entre BNG e
PSOE radica na loita do primeiro pola soberanía nacional
destas partes e no “lealismo” ao
reino de España do segundo;
porque, se a discrepancia ideolóxica se reduce a unha nomeada, tanto ten arre coma xo. Gobernar o país esixe talento e esforzo, máis remango e menos
dinguilindango.G

’’

Se a discrepancia
ideolóxica se reduce
a unha nomeada,
tanto ten arre
coma xo”

