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PAISAXE
E  POLITICA
Xosé Ramón Pousa

Apaisaxe pode ser riqueza,
pero a paisaxe é, sobre to-

do, memoria. Contén as pega-
das 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 real-
zando a beleza das paisaxes
que nos rodean. Fago estas re-
flexións ao fío de tanta desfeita
na paisaxe.

Hai que ter ben presente
que os responsábeis públicos
están nos seus postos por de-
signación dos cidadáns, para
tomar decisións, administrar e
gobernar en función de intere-
ses xerais, sen présas nin pre-
sións particulares. Xa non valen
os argumentos demagóxicos
utilizados profusamente até hai
ben pouco, e menos aínda se os
repiten especuladores chega-
dos 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 mello-
res recursos. Determinadas
decisións impulsadas por pro-
motores privados acarrexan
curtos beneficios que duran
pouco tempo, pero poden
provocar conflitos duradeiros
difíciles de resolver. A consi-
deración paisaxística de todo
o territorio, con criterios de
protección, xestión ou orde-
nación para manter as calida-
des da paisaxe é xa unha con-
quista social.

Agardo que o territorio poida
ser contemplado e admirado
polos habitantes do país e polos
seus futuros visitantes atopan-
do nel a memoria do pasado, re-
coñecendo os valotres do pre-
sente e mantendo a vontade pa-
ra confiar no futuro.�

’’

’’Hai medios adecuados 
para asistir a quen
precisa axuda
sen ter por iso
que sacrificar
os mellores
recursos”

O xornalista  Xulián Rodríguez.

aquela materia de Formación do
Espírito Nacional, os que temos
unha cultura democrática, que-
remos outra escola. Pero non
podemos pretender unha escola
que forme á cidadanía se non te-
mos unha sociedade convenci-
da destes valores”, afirmou en
relación ao rexeitamento, por
parte de certos sectores da socie-
dade. “Do que se trata –dixo– é
de facermos unha ética cívica en
galego e dende Galiza”.
Por último, Moisés Lozano ex-
plicou o proceso de elaboración
destes materiais didácticos e os
seus contidos, dende os relacio-
nados con habilidades sociais
como a empatía ou a propia au-
toestima,  destrezas relaciona-
das coa participación cidadá e
política, educación afectivo se-
xual e sentimental, ou a impor-
tancia de analizar criticamente a
información que se recibe. “Fa-
lamos 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. �

L.R.
A Educación para a Cidadanía
segue a levantar polémica en
certos sectores da sociedade (a
Igrexa, nomeadamente). A súa
introdución en Primaria e Se-
cundaria, aprobada polo Con-
greso, cumpre unha recomen-
dación do Consello de Europa e
da UNESCO. Con todo, aínda
non hai unha semana, os bispos
galegos fixeron unha convocato-
ria pública instando ás familias á
“obxección de conciencia” e pe-
díndolle ao goberno que retirase
a materia do currículo.
Malia estas polémicas, todo está
en marcha para que a materia
sexa impartida. Diversas edito-
riais presentaron os seus libros
de texto (en castelán, preto dun-
ha vintena), e, o pasado martes,
día 10,  o Seminario Galego de
Educación para a Paz (SGEP),
xunto co Consorcio Editorial Ga-
lego e A Nosa Terrapresentaron,
na libraría Couceiro de Santiago,
os dous primeiros volumes, para
2º e 4º da ESO. Para o próximo
curso pretenden incorporar ta-
mén o libro de 6º de primaria. A
autoría do libro é de Calo Igle-
sias, Elvira Landín, Alberto Ló-
pez Mariño, Cristina Vicente e
Ramón Sánchez,  membros do
SGEP, amais da coordinación de
Moisés Lozano Paz, director do
centro de protección de meno-
res en Rábade (Lugo) e catedráti-
co de Filosofía no IES de Ames.
Lozano acompañou a Manuel
Dios, presidente do SGEP e a Mi-
guel Barros, presidente da em-
presa editora de A Nosa Terra.

TRANSMITIR VALORES, NON SÓ COÑECEMEN-

TO.Segundo Dios, “existe unha
necesidade de transmitirlle valo-
res ao alumnado, non so coñe-
cemento”. De aí a vontade de

traballar co entudantado a tra-
vés desta materia, mais sen par-
tir “da perspectiva confesional,
nin da teoría e o discurso, senón
dende a práctica”. Miguel Ba-
rros, pola súa banda, apuntou a
necesidade de que a institución
educativa sirva “para formar ci-
dadáns libres, que exerzan a res-
ponsabilidade de pensar por si
mesmos”. Entre as moitas xoias
bibliográficas presentes no se-
gundo andar da libraría Coucei-
ro, amosou precisamente un
manual de Educación para a Ci-
dadanía de 1929. “A noción de
educación para a cidadanía que
se podía ter durante a ditadura
de Primo de Rivera era moi dife-
rente á que temos hoxe. Os que
vivimos a II ditadura, e con ela

Presentan os textos
de Educación para a
Cidadanía en galego,
en medio da polémica
cos bispos 

Ética para a cidadanía en galego

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.
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Problemas de abastecemento. Dende que comezou a folga do transpor-

te por estrada, por mor dos altos prezos do gasóleo, a actividade comercial

galega sofríu un forte resentimento. Nas principais lonxas de pescado rexís-

transe 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.�
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teñen a finalidade de velar po-
la seguridade dos boniteiros,
así como tamén por que se

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

Antonio Cendán
O amarre obedece ao alto pre-
zo do combustíbel que se sitúa
arredor dos 70 céntimos por li-
tro. A máis, armadores e pesca-
dores 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 embarca-
cións para principiar a tradi-
cional pesqueira do  bonito e
que sempre estivo asociada a
este concello da Mariña lu-
guesa. 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, pre-
páranse os aparellos para diri-
xirse aos primeiros destinos
de tan prezado túnido, a va-
rios 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 primei-
ras descargas de bonito a car-
go de pequenas embarca-
cións vascas que principian a
campaña algo antes que as ga-
legas.
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 tradicio-
nal de capturar o bonito e que
permite que este túnido che-
gue os consumidores en per-
fectas 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 ba-
se en Burela abandoaron a cos-
teira antes de que rematase. O
uso de volantas provocara un
descenso no número de captu-
ras 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 em-
presa Armadores de Burela
(ABSA), ten censadas 18 em-
barcacións que farán a costei-
ra do bonito, aínda que do seu
porto e previsíbel que saían
moitos máis barcos que teñen
a súa base noutros peiraos ga-
legos, entre eles Celeiro, Cari-
ño ou Ribeira. Este ano agár-
dase que tomen parte na cam-
paña boniteira do Cantábrico-
Noroeste 485 embarcacións,
das que 122 son galegas. A flota
irá acompañada polo buque
“Juan de la Cosa”, do Instituto
Social da Mariña, e doutros fle-
tados polo Goberno galego,
entre eles o “Chilreu” e o “Se-
rra de Santiago”. Estes últimos

cantidade de capturas logra-
das, a pesar de que ao longo
das últimas costeiras a situa-
ción cambiase moito no ecua-
dor da campaña, situada no
mes de agosto, que é cando xa
se pode  facer o primeiro ba-
lanzo. Tamén é cando se co-
mezan a producir os primeiros
abandonos. Algúns barcos di-
ríxense a outros caladoiros co-
mo o do peixe espada, que foi
unha das especies máis de-
mandadas nas rulas galegas
nos últimos anos.�

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

A
G

N

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

moda outras especies. O pre-
zo 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 Bure-
la, que nesta última deixaron
un volume de negocio de
6.200.000 euros, un millón
menos que en 2006.�

Menos capturas e prezos estábeis

’’A campaña boniteira
principia todos os anos
cun longo ritual
ao que non é alleo ningún
residente de Burela”
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cións por cuestións que tiveron
que ver coas compañías de tele-
fonía fixa e móbil respectiva-
mente, en tanto que coas com-
pañías eléctricas a cifra foi de 60.
Non embargante, o número de
abusos e infraccións das que
son obxecto a meirande parte
dos cidadáns pasan desaperci-
bidas por non presentar recla-
macións ou por desidia dos
propios consumidores que na
maioría dos casos non interpón
o recurso oportuno ante a ad-

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

Antonio Cendán Fraga

O s servizos públicos,
entre os que se en-
contra a electricida-
de e a telefonía, en

ámbas as dúas modalidades
reunen o maior número de
queixas dos consumidores ga-
legos polos servizos que pres-
tan. Así o pon de manifesto a
Unión de Consumidores de Ga-
licia (UCGAL) que en 2007 tra-
mitou un total de 78 reclama-

ministración correspondente.
Así o sinala o secretario da UC-
GAL, Miguel López, quen ta-
mén indica que esta desprotec-
ción é consecuencia do baixísi-
mo nivel de asociacionismo
existente en Galicia. 

Aínda que o sector da telefo-
nía aparece en primeiro lugar
en case todas as estatísticas, nas
vindeiras datas pode que o sec-
tor 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 con-
sumidores que se informen con

tancia de que un individuo que
viva só faga un gasto eléctrico
mínimo e os seus ingresos po-
den ser moi altos, superiores
aos 30.000 euros, en tanto que
unha familia numerosa, com-
posta 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, Mi-
guel López quéixase da falta de
información por parte do Mi-
nisterio de Industria, xa que es-
tán a ser moi opacos  ofrecendo
datos que poden ser confusos
para a cidadanía.

CRECEN AS QUEIXAS NA BANCA E NOS SEGU-

ROS.Non é unicamente o sector
eléctrico o que está a espertar as
queixas dos consumidores. Ta-
mén hai outros ámbitos

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

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

Consumidores
de todo o mundo, unídevos

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

’’

>>>

>>>
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mínima, cambiando incluso de
compañía. A alteración do pre-
zo 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 locali-
dades de Guitiriz e Curtis, que
apenás distan vinte kilómetros
entre sí. Sen embargo, son moi
semellantes entre o primeiro
concello e Santiago de Compos-
tela, cuxa distancia é superior
aos 70 kilómetros.�

constatase que por exemplo a
revisión dun vehículo cando le-
va o periodo mínimo esixido po-
la lei en funcionamento pode
variar até máis dun 600 por cen-
to en función da comunidade
autónoma na que se leve a cabo.
As diferenzas neste sentido en-
tre dúas comunidades veciñas
coma é o caso de Galicia e Astu-
rias é abismal. Mentres, en Gali-
cia a inspección técnica de vehí-
culos (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

aos que se enfronta cal-
quera cidadán diariamente no
que se cometen abusos. Día a
día estase a ver como medran as
demandas por parte dos usua-
rios, entre eles os servizos ban-
carios e os de seguros. A máis,
estes últimos contan co factor
engadido de que unha reclama-
ción contra eles conleva un pro-
ceso 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 de-
bida información aos usuarios.

Outro asuntos que afecta a
maioría dos cidadáns é o pro-
blema derivado do redondeo co
cambio de moeda que aínda
non remataron debido a reutili-
zación de novo dos céntimos. A
máis das compañías telefónicas,
tamén viron incrementados os
seus ingresos as concesionarias
dos aparcadoiros públicos e ou-
tras empresas que alugan distin-
tos servizos públicos. Así, segun-
do cálculos que obran en poder
das organizacións de consumi-
dores as compañías que operan
nestes ámbitos ingresaron a
causa do redondeo máis de
1.500 millóns de euros no Esta-
do español de xeito inxustifica-
do nos últimos anos.

DIFERENZA DE PREZOS.A diferenza de
prezos que se pode dar pola
prestación de distintos servizos
ou produtos que se presten en
distintos sectores é outro dos ca-
balos de batalla que se están a
dar no ámbito do consumo. Así,

as gasolineiras. Encher o depósi-
to do coche apenas varía dunha
distribuídora dunha gran cida-
de a outra. A diferenza pode ser

Outro dos graves problemas
aos que se enfronta o consu-
midor é o baixo nivel de aso-
ciacionismo existente, segun-
do apunta o secretario da UC-
GAL. Así, en Galicia, só 80.000
persoas forman parte dalgun-
ha entidade que vele polos
seus dereitos, o que representa
tan só o tres por cento do cen-
so total da Comunidade. Asi-
mesmo, as contribucións que
teñen que facer os abonados
anualmente son simbólicas,
entre 20 e 40 euros, malia que
moitos consumidores consi-
déranas elevadas.

O déficit neste tipo de aso-
ciacionismo provoca un maior
incremento nas infraccións
das que a cotío son vítimas
moitos consumidores. Men-
tres, na meirande parte dos pa-
íses europeos as entidades en
defensa da cidadanía desen-
volven unha función funda-
mental. Por contra, no Estado

español sobreviven, en parte,
grazas ás subvencións públi-
cas, aínda que até o ano pasa-
do non viron modificada a
contribución estatal. De 2000 a
2007, o conxunto das asocia-
cións 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 ofre-
cen encóntranse o de asesora-
mento en calquera eido rela-
cionado có consumo e repre-
sentación legal dos afectados se
se lles conculca algún dereito.
Segundo a UCGAL, en 2007, es-
ta entidade conseguíu que se
resolvesen favorabelmente pa-
ra os consumidores oito de ca-
da dez reclamacións presenta-
das a través da asociación. A
máis, este organismos coidan
de que só se tramiten aquelas
demandas con posibilidades
reais de prosperar, xa que pre-

viamente se estuda cada caso,
informando o usuario dos de-
reitos e obrigas que poida ter no
asunto en litixio, que case nun-
ca acaba perante os tribunais
de xustiza. Estes son resoltos
por un tribunal de arbitraxe. As
decisións destes organismos
son vencellantes para as partes
enfrontadas.�

Está comprobado que a
maioría das persoas protes-
tan 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 documen-
tos, aínda que moitos non os
teñan. Asimesmo, tamén es-
tán na obriga de cedelos a to-
do aquel cidadán que o soli-

cite, aínda que non sexa
cliente. Por outra banda, a re-
clamación que se presente a
través deste sistema non im-
plica obrigadamente sanción
ao comercio ante o que se
efectúe. No hipotético caso
de que se negue a folla de re-
clamacións, débese requerir
a presenza dun axente da au-
toridade que terá valor pro-
batorio da negativa por parte
do establecemento en cues-
tión. A negativa ou a carencia
destes documentos está san-
cionada pola lexislación.�

As follas de reclamacións
tamén existen

As asociacións resolven oito de cada dez reclamacións

En Galicia, só 80.000 persoas
forman parte dalgunha
entidade que vele
polos seus dereitos”

’’

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

’’ Teléfono
de información
gratuíta

En Galicia reclámase pouco en

proporción as infraccións que se

cometen. Aconséllaselle aos ci-

dadáns que ante calquera dúbi-

da consulten ante unha asocia-

ción de consumidores ou solici-

ten información ás autoridades

competentes na materia, entre

ellas o Instituto Galego de Con-

sumo, que dispón dun teléfono

de información: 900 23 11 23.�

>>>

>>>
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A PUCHA CALADA

Xosé Manuel Sarille

U n balanzo de tres anos á
fronte do goberno gale-

go ten que ser obrigatoria-
mente ridículo, aínda que o fa-
gan os propios gobernantes.
Porque non hai ningún logro
de verdade. Quen queira pode
coller os programas de gober-
no e ler as propostas. Desde a
creación ou fomento das áreas
metropolitanas, as comarcas,
o vaciado ou subordinación
das deputacións ao poder ga-
lego, a extensión da cultura, a
lingua galega como un dos
cinco eixes do goberno, a nova
regulamentación da CRTVG,
outro xeito de subsidiar os me-
dios xornalísticos privados... A
prohibición de construír a me-
nos de 500 metros da costa,
que o ano que vén xa non terá
tampouco validez.

Todo fica para a próxima
lexislatura. Non é verdade. Is-
to é así e vai seguir sendo así. O
pastel é suculento e está a
converterse nun fin en si mes-
mo. Con perdón dos carguei-
ros, dos subvencionados e dos
mellorados. Por iso se lles po-
de escoitar aos nacionalistas,
en Lugo, que imos cara a unha
nova deputación. Alabadiño!

O BNG evoluciona. Hai un
ano a UPG indignábase co go-
berno, menos cos seus. Xa se
acostumaron. Asumen que
iso é así e quéixanse agora de
que o grupo do vicepresidente
postule abertamente a posibi-
lidade 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 ga-
ñar un só voto a maiores, sen
ampliar a base social en abso-
luto. Cos mesmos esquerdis-
tas e santos votantes. Só aco-
modándose ás poltronas, co-
locando a propia carta no cen-
tro do trile. Son, señores, a no-
va Coalición Galega.�

’’

E toda a operación sen gañar
un só voto
a maiores,
sen ampliar
a base social
en absoluto”

’’

Coñecín a Josep-Vicent Mar-
qués no ano 1978. Eu era da-
quela estudante de cuarto de
Psicoloxía na Universidade de
Santiago e Josep-Vicent acudi-
ra, como convidado, a partici-
par na Semana Galega de Psi-
coloxía que organizabamos
daquela todos os anos unha
comisión de estudantes. Ese
ano escolleramos como tema
a sexualidade.

A ese primeiro encontro se-
guírono outros nos anos pos-
teriores. Lembro especialmen-
te o que tivo lugar en Vigo no
mes de xaneiro de 1985, cando
a Asociación Sócio-Pedagóxi-
ca Galega organizou as primei-
ras xornadas para a renova-
ción da educación sexual en
Galicia. Como coordinador
das xornadas,  invitei a Josep-
Vicent a ditar a conferencia de
apertura e a presentar un rela-
torio sobre a identidade sexual
e a identidade persoal. Nese
momento fixémoslle a pro-
posta de editar en galego un
dos seus libros máis coñeci-
dos. Foi así como viu a luz Que
fai o poder no teu leito?,tradu-
cido por Vitoria Ogando, cun
prólogo do autor para esta edi-
ción realizada por Galiza Edi-
tora, coa promoción da AS-PG.

Entre xornadas e conferen-
cias, 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 senti-
do nobre da palabra. Moi pou-
cos homes e mulleres conse-
guen manter a ética da súa in-
fancia, poucos logran estar á
altura do neno que todos fo-
mos. Josep-Vicent era, dalgún
modo, un neno que precisaba
crer nas utopías. De alí nacía a
convición que o levaba a  mili-
tar en todos os movementos
que compartían ideais de soli-
dariedade e liberación. Por iso
Josep-Vicent era un home an-
timachista, un marxista auto-
xestionario, un nacionalista
internacionalista, un líder ve-
ciñal e un dos primeiros eco-
loxistas. Era, tamén, profesor
de socioloxía na Universidade
de Valencia. Pero sempre esti-
vo máis interesado na trans-
misión da súa inquietude in-
telectual que do programa de
estudos.

Entre todos os seus intere-
ses xogaba un papel principal
a súa reflexión sobre as ideolo-
xías e actitudes sobre a sexuali-
dade. Trataba este tema coa
irónica lucidez que o caracteri-

zaba. Esta ironía tiña que ver
coa súa timidez. Tal vez por is-
to adoitaba a perspectiva so-
ciolóxica. No meu caso pola
contra, e como psicanalista,

interesábame máis a perspec-
tiva subxectiva e individual. Is-
to favorecía un debate sempre
instrutivo.

Josep-Vicent gustaba de di-
cir que, para todo o que falaba
sobre o sexo, ligaba ben pou-
co. 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 ver-
dade. Eu respondíalle que só
dende a dificultade pode xur-
dir un interese. Do mesmo
xeito que os auténticos ateos
hai que buscalos entre os teó-
logos, tal vez as vidas de pare-
lla e sexuais máis conflitivas
poden estar entre os estudo-
sos do sexo.

Josep-Vicent morreu a pa-
sada semana. Había moito
tempo que non sabía del. Os
derradeiros anos da súa vida
estiveron condicionados polo
desgaste físico e a enfermida-
de. O ecoloxismo de Josep-Vi-
cent non acadaba o seu propio
corpo. El sabía mellor que nin-
guén que non era un home
exento de contradicións. Nun-
ca escondía as súas propias fal-
tas o que o facía enormemente
humano. É esa humanidade a
que hoxe nos falta.�

JOSEP-VICENT MARQUÉS.
IN MEMORIAN

TRIBUNA �Manuel Fernández Blanco.
Psicanalista

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

’’Entre todos os seus
intereses xogaba un papel
principal a reflexión
sobre a sexualidade”
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porcentaxe apreciábel de cida-
dáns galego falantes aínda están
nunha situación de diglosia ao
percibir que a súa lingua goza de
menos prestixio social”.

ESTRATEXIA COMUNICATIVA. O colum-
nista político Damián Villalaín
propuxo optar polo termo de bi-
lingüismo non só para describir
a situación que se dá no noso
país senón tamén para aprovei-
tar o prestixio social desta pala-
bra e lembrar que os únicos bi-
lingües en Galiza son os falantes
habituais de galego, que ade-
mais 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 concep-
to de uso académico como di-
glosia sexa o máis pertinente pa-
ra unha estratexia comunicativa
tendente á normalización lin-
güística”, sinala Villalaín.

Activistas en defensa do idio-
ma como o presidente da Mesa
pola Normalización Lingüística,
Carlos Callón, defenden o uso de
termos como diglosia porque,
afirma, todas as persoas meno-
res de 40 anos aprenderon na es-
cola 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 coin-
cide con Villalaín e sinala ade-
mais que “tecnicamente, hai al-
gúns aspectos que non se dan
aquí, aínda que é certo que con-
viven dúas linguas sen equipa-
ración sociolingüística”.�

da que as definicións da Real
Academia Galega e da Real Aca-
demia Española parten dun en-
foque diferente, basicamente
poderíase considerar que nun
territorio ou por parte dun indi-
viduo prodúcese unha situación
de diglosia cando unha das lin-
guas 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 in-
merso o galego, aínda que sinala
que “hoxe en día, en Galicia po-
deríamos considerar que unha

AALDEAGLOBAL.7.

H. Vixande
Mais que bilingüismo, en Gali-
za existe un problema de diglo-
sia, afirman os especialistas.
Trátase, din, dunha situación
de coexistencia de dúas linguas
que non están no mesmo pla-
no, senón que unha delas ocu-
pa o espazo social de prestixio e
gaña terreo e número de falan-
tes de forma paulatina. Con to-
do e debido á especificade do
termo, moitos lingüistas prefi-
ren empregar outras palabras
menos acaidas pero moito máis
comprensíbeis para o público,
como bilingüismo.

“A diglosia implica certa su-
bordinación dunha lingua a ou-
tra –explica o filólogo Henrique
Monteagudo–, quere dicir que
hai dúas linguas pero non nun-
ha situación equitativa por ra-
zóns sociais, polo status oficial
ou pola súa presenza pública.
Esa desigualdade é aplicábel ao
galego na súa relación co caste-
lán”. A asimetría entre as dúas
linguas é a que leva a algúns lin-
güistas a considerar que o ter-
mo bilingüismo pode inducir a
erro e dar que pensar á socieda-
de que as dúas linguas están na
mesma situación.

O presidente da Asociación
Socio Pedagóxica Galega, An-
tón Costa, sinala que “na defini-
ción tradicional a diglosia é a si-
tuación social en que dúas lin-
guas coinciden nun mesmo es-
pazo e tempo mais non nunha
situación de igualdade, senón
que unha acapara os usos con-
siderados máis elevados social-
mente e a outra fica restrinxida
a usos de carácter máis infor-
mal ou familiar, tendo en consi-
deración que a lingua A, a so-
cialmente máis considerada,
non renuncia a ocupar os espa-
zos 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 presi-
denta de Galicia Bilingüe, a filó-
loga Gloria Lago, sinala que “aín-

Exposición no Verbum-Casa das Palabras de Vigo. PACO VILABARROS

Algúns especialistas
prefiren a palabra
bilingüismo por ser máis
comprensíbel

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

[Damian Villalaín]
Columnista político.

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

[Henrique Monteagudo]
Filólogo e Profesor Universitario.

Na cuestión do idioma, Da-
mián Villalaín defínese como
“un bilingüe diglósico” e expli-
ca que “hai moito bilingüe di-
glósico que vive a situación con
normalidade, usando un idio-
ma ou outro non por razóns de
prestixio social senón por mo-
tivos 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 por-
que comecei a relacionarme
con eles en galego por exem-

plo, coas miñas fillas falo gale-
go, mais con algúns amigos da
infancia, cos que me relaciona-
ba de neno en castelán, sigo fa-
lando español”.

Outro columnista político
como é Luís Lamas, sen reco-
ñecerse 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 polé-
mica absurda, non penso que
hoxe exista a diglosia, polo me-
nos na cidade de Lugo, na que

vivo, alí a xente hoxe non con-
sidera o galego como unha lin-
gua con inferior status que o

castelán”. Lamas, que ten 36
anos, sinala que coñece o ter-
mo porque o estudou na esco-
la, unha escola que, con todo,
no seu momento non lle deu
unha formación en galego que
el considere suficiente. “O cer-
to é que ao escribir galego teño
algunhas dificultades, mais a
palabra diglosia si que a estu-
dei, como todos os da miña
idade. De todos os xeitos, se
preguntamos aos maiores de
40 anos, seguro que moi pou-
ca xente sabe que significa”.�

’’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]

Un bilingüe diglósico

Diglosia, un termo técnico
que nubra o debate lingüístico
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M. Vilas
O PPdeG deu un golpe de efecto
no Parlamento de Galicia. Alber-
te Núñez Feixóo mostrou unha
foto na que Emilio Pérez Touri-
ño posa canda unhas mulleres
nun acto da fundación socialista
Iniciativas XXI. Unha delas é Ma-
ría Isabel Blanco Rodríguez, a su-
posta axente electoral deste par-
tido 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 organi-
zado polo PSOE, extremo nega-
do polo Executivo. Para logralo,
Feixóo tamén mostrou un cartel

da celebración co logo do PSOE.
O presidente da Xunta repli-

cou 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 “corri-
xir” e “asumir todo tipo de res-
ponsabilidades” a raíz das con-
clusións da Comisión que inves-
tigou o caso da suposta axente. O
presidente apuntou a medidas
para unha maior transparencia
das subvencións ás viaxes dos
emigrantes e a “regulación ao ex-
terior das viaxes do presidente”.
Non fixo alusión algunha a dimi-
sións, como reclama o PPdeG.

Polo Bloque Nacionalista Ga-
lego, o seu voceiro Carlos Ayme-

rich, argumentou que “o BNG
nunca andou neses negocios”.
Aymerich acusou ao PP de “do-
bre moral” e lembroulle aos con-
servadores as frecuentes viaxes a
Arxentina de Manuel Fraga en
época preelectoral. “Denuncian
agora como fariseos o que voste-
des facían antes”, espetou.

En todo caso, os nacionalistas
insistiron en que estas polémi-
cas deben servir para acelerar a
reforma da lei electoral e que os
emigrantes voten en urna, tal e
como aprobou por unanimida-
de o Parlamento de Galicia. 

Na súa réplica o voceiro so-
cialista, Ismael Rego, acusou a
Feixóo de manipular o cartel do
Día das Letras. O político conser-
vador negou tal extremo: “non
manipulei nada, só agrandei”.�

CAPITALISMO CHORÓN 
Antón Losada

C ando as trompetas mediáticas da crise comezaron a soar
traendo as primeiras brisas da desaceleración, os gober-

nos sentiron a imperiosa necesidade de saír ós focos a anun-
ciar cuantiosos programas de obras públicas e axudas millo-
narias 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 posibili-
dade 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 lo-
go de gañar máis cartos dos que nunca soñou, chea de razón
acude ás administracións públicas á chorar para que cos im-
postos de todos manteñamos intactas as súas marxes de be-
neficio. 

Primeiro foron as inmobiliarios o día que venderon un pi-
so menos, logo as eléctricas que nos daban a luz de regalo polo
que se ve. Agora están os armadores e os transportistas, utili-
zando a mariñeiros e pequenos camioneiros como escudos
humanos. Dentro de nada estarán a banca, os grandes cen-
tros 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.�

’’

Vaian preparando as carteiras 
queridos contribuintes”
’’

PREMIO XERAIS 2008

“Onde está o meu frac? Quero o
meu frac de sempre, ou non
asistirei ao acto. Non me impor-
ta nasti de plasti!” Así falaba Ta-
nis I O Mocos, rei de Sofrovia, ao
enterarse de que che concede-
ran o premio Xerais. Por nada do
mundo quería perderse o acto
de entrega do premio, o 7 de xu-
ño na illa de San Simón. É nor-
mal xa que ti, Manuel, es o cro-
nista do rei punkimáis famoso
que coñecemos.

Máislibros tampouco quixo

perder o acto de recoñecemento
á túa creación. Coñecémoste e
admiramos non só a túa capaci-
dade de traballo, a túa impecá-
bel xestión na coordinación de
dúas edicións do Salón do Libro
de Pontevedra, a túa esponta-
neidade creativa… Boa mostra
dela eses “bombóns literarios”
da exposición coa que cada ano
colabora Máislibros… Textos
guía magníficos para adentrarse
no mundo da imaxinación: chis-
pas que convidan a voar! 

Sabémoste defensor do co-
munitario en contra do indivi-

dual… boa persoa, conciliador e
integrador, sensíbel ás proble-
máticas do momento. Así lem-
bramos no 2003 o premio Mer-
lín que recibiches pola obra Ir-
mán do Vento, onde queda en
evidencia o absurdo das guerras
Crónica da destrucción inexorá-
bel 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 mo-
tivou a túa contestación nun im-
pecábel artigo, “Todo Ponteve-

dra e todas as Pontevedras”. Su-
poño que para aqueles que
cuestionaron a túa valía como li-
terato pola  túa obra Infidelicida-
des –que, por certo, obtivo o I
Premio de Literatura Erótica Na-
rrativas 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, se-
guro, imos estar de acordo: en
que temos unha cidade marabi-
llosa, construída paso a paso e
século a século, con sufrimentos

e con alegrías, unha cidade da
que debemos sentirnos orgullo-
sos e na que podemos convivir
porque conta coas condicións
ideais… conta con noso talante
aberto, carácter emprendedor,
espírito alegre e corazón hospi-
talario. Que máis se pode pedir?”
Nós pedimos máislibrose por
iso ponnos o corpo de festa que
o Premio Xerais de novela quede
este ano en Pontevedra.
Parabéns ao escritor! Parabéns
ao amigo!�

Mercedes Vázquez
(Pontevedra)

O presidente da Xunta
comprométese no
parlamento a asumir
todo tipo de
responsabilidades
derivadas da Comisión
de Investigación

O PP amosa unha foto de Touriño
coa suposta axente electoral

CARTAS

No círculo, a axente electoral Isabel Blanco Rodríguez.
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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 au-
tonomía da que dispoñen os ca-
taláns. Con todo, o presidente

Pérez Touriño facía unha cha-
mada de atención a Magdalena
Álvarez por unhas declaracións
súas eludindo dar datas para re-
matar 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”, sina-
laba Pérez Touriño nunha cal-
culada nota difundida pola
Xunta. A declaración do presi-
dente repartida aos medios de
comunicación consistía exclu-
sivamente nun entrecomiñado
de doce liñas onde non cabe
outra interpretación das súas
palabras.�

POLÍTICA.9.

H. Vixande
O pasado seis de xuño Magda-
lena Álvarez, ministra de Fo-
mento 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 ferro-
carril de alta velocidade e dese
modo escenificou a autonomía
do PSdeG fronte o PSOE na vés-
pera do congreso dos socialis-
tas galegos.

Magdalena Álvarez fora re-
probada polo Parlamento cata-
lán 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 Zapate-
ro e non votou a prol dunha ini-
ciativa de reprobación que
contou co apoio do resto da cá-
mara autónoma –aínda que o
presidente da Generalitat, José
Montilla, non oculta o seu de-
sagrado coa xestión do ministe-
rio. A representación socialista
catalá no Senado e no Congre-
so tampouco deixou de lado a

ministra e Magdalena Álvarez
conservou o posto porque, en-
tre outros, o BNG votou en con-
tra dunha proposta, a de repro-
bación, que se refería unica-
mente ao AVE catalán.

O antecesor de Montilla á
fronte da Generalitat, o tamén

socialista Pascual Maragall, man-
tivera un perfil máis autónomo
fronte ao PSOE estatal e as súas
diferenzas co presidente Zapate-
ro remataron por custarlle o pos-
to. Ferraz demostraba así que es-
tablece os límites á independen-
cia do PSC e substituía a Maragall
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Emilio P. Touriño, Presidente da Xunta, e Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, nunha visita ao AVE Santiago-Ourense.         

’’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”

[Emilio Pérez Touriño]

A descualificación realizada
por Pérez Touriño é o maior
envite desde as filas socialistas
ao que se enfrontou Magada-
lena Álvarez e coincide cos
movementos políticos no PS-
deG fronte á inminencia do XI
Congreso dos socialistas gale-
gos, que se celebra os días 25,
26 e 27 de xullo. Primeiramen-
te, o presidente anulou os in-
tentos de Madrid de impoñer

maior poder para as organiza-
cións provinciais, que se alia-
ron co secretario de Organiza-
ción do PSOE, Xosé Blanco.
Agora, volve marcarlle o terreo
a Blanco e pon en solfa a mi-
nistra de Fomento.

Mais Touriño tamén se cu-
bría as costas ao poñer en
cuestión a ministra de Fo-
mento, xa que Magdalena Ál-
varez é unha figura política

amortizada e a día de hoxe as
críticas formuladas contra ela
tampouco incomodan en ex-
ceso en Madrid. Por outra
banda, as declaracións do
presidente Touriño anulaban
o efecto negativo que puide-
sen ter para o PSdeG as de-
nuncias do PP e do BNG con-
tra Fomento e a laxitude coa
que afronta as obras do AVE.

A pesar desta análise, fon-

tes socialistas restaron im-
portancia ao toque de aten-
ción de Touriño e sinalaron
que en todo caso non hai rela-
ción entre a inminencia do XI
Congreso do PSdeG e as dife-
renzas entre Álvarez e Touri-
ño. “É só polas infraestrutu-
ras”, sinalou unha fonte.

En todo caso, Magdalena Ál-
varez non ten porque outorgar-
lle 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 di-
cía  en xullo de 2004 que o tren
de alta velocidade a Madrid es-
taría rematado “no horizonte de
2008-2009”, cando na actuali-
dade fixa como data 2012 para
que cumpra Fomento.�

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

Touriño escenifica a autonomía do PSdeG

A guerra de posicións fronte o XI Congreso
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Oparlamento vén de
aprobar a lei de medi-
das urxentes de vi-

venda e solo, mentres a FE-
GAMP xudicializa a súa oposi-
ción ás Normas do Hábitat. En-
carna Otero responde a estas
cuestións e a súa visión dos rit-
mos cos que se está a producir o
cambio político.
OO  ppaarrllaammeennttoo  vvéénn  ddee  aapprroobbaarr
uunnhhaa  ''lleeii  ddee  mmeeddiiddaass  uurrxxeenntteess  ddee
vviivveennddaa  ee  ssoolloo''..  PPoorr  qquuee  ssee  ffaallaa  ddee
uurrxxeenncciiaa  ee  ddeemmoorraann  ttaannttoo  ooss
pprroocceeddeemmeennttooss  eenn  mmaatteerriiaass  ddee
uurrbbaanniissmmooss  ee  vviivveennddaa??
Esta consellería ten por norma
pactar todas as iniciativas lexisla-
tivas cos entes sociais, chámense

FEGAMP ou diversos consellos
consultivos. Tamén hai que pac-
tar coas consellerías involucra-
das, neste caso dúas, e despois
está todo o procedemento lexis-
lativo que hai que respectar. Son
procesos longos porque son ga-
rantistas. Na lei falamos dun
40% de reserva de solo para os
concellos grandes cunha necesi-
dade de cumprir o mandato
constitucional que fala de garan-
tir o dereito á vivenda (en propie-
dade ou en alugueiro) e todo iso
conleva un estudo da demanda
e moitos aspectos complexos.
OO  cceennttrroo  ddeessttaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ffaallaa
eessppeecciiaallmmeennttee  ddoo  ssoolloo  ee  ddoo  ppaa--
ppeell  ddoo  ppooddeerr  aauuttoonnóómmiiccoo  nnaa  ssúúaa
xxeessttiióónn??
O solo en Galiza, non só para vi-
venda, é un aspecto fundamen-

tal que estamos abordando
desde todas as consellerías,
cando menos desde as que go-
berna o BNG. Que as reservas de
solo para protección se fagan ao
mesmo tempo que para a vi-
venda libre é esencial e estámolo
contemplando na Lei de Vi-
venda en elaboración, para que
os barrios sexan homoxéneos e
non haxa guetos. A capacidade
de obter ese parque de solo é di-
fícil, porque a propiedade da te-
rra e Galiza é recente, non máis
alá da Ditadura de Primo de Ri-
vera, e en xeral está mi atomi-
zada. Daquela hai abandono de
uso da terra pero a mesmo
tempo cuns prezos moi eleva-
dos. Os procesos de expropria-
ción son longos e custosos, pero
temos que facelo porque hai que

cambiar a situación do país, para
iso estamos a gobernar.
AA  iiddeeaa  éé  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  aa  XXuunnttaa
aaddqquuiirraa  tteerrrreeooss  ee  ooss  ooffrreezzaa  ccoommoo
ssoolloo  ppúúbblliiccoo??
Por varias vías, mutuo acordo
ou expropiación, como se fai no
solo residencial, para poder ac-
tuar con políticas de vivenda
protexida. A Xunta fará unha
parte desa vivenda, a que anti-
gamente se chamaba vivenda
social, e despois ese solo se sa-
cará ao seu custe máis o prezo
de expropiación, por tanto con
prezos asequíbeis e non especu-
lativos, para que se constrúa Vi-
venda de Protección Autonó-
mica, para venda ou alugueiro.
Accederase a ela por medio de
concurso, e polo tanto no ha-
berá lugar a sobrecostos de di-

ñeiro negro, que é a situación
que atopamos. 
DDeessddee  aa  lleeii  aattéé  qquuee  hhaaxxaa  eessee  ppaarr--
qquuee  ppúúbblliiccoo  ddee  ssoolloo,,  qquuee  tteemmppoo
vvaaii  ppaassaarr??    
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 cons-
trúen vivenda protexida, e cara
fins de 2009 estaremos en con-
dicións de empezar a xestionar
sobre todo nas areas de máis
demanda e dinamismo. En
todo a franxa costeira e as con-
tornas das grandes concentra-
cións de poboación é onde
máis se demanda vivenda pro-
texida. O resto das actuacións
que estamos facendo son
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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’
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para mobilizar toda a vi-
venda xa construída sen uso
que é moitísima.
HHaaii  uunn  ppaarraaddooxxoo  eenn  qquuee  hhaaxxaa
mmooiittaa  vviivveennddaa  ccoonnssttrruuííddaa  sseenn
ooccuuppaarr  ee  mmooiittaa  ddeemmaannddaa,,  ppeerroo
pprreecciissaammooss  ccoonnssttrruuíírr  mmááiiss??
É un absurdo porque se deixou
en mans exclusivas do mercado.
O problema do dereito a vi-
venda 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 espe-
culativa e cun sobrecosto do
20%. En 15 anos houbo máis vi-
venda no Estado que en países
como Francia e Alemaña cun
maior crecemento demográfico
e nivel de rendas. No caso ga-
lego hai un agravante porque
moitas deses vivendas construí-
das e mercadas con afán espe-
culativo e concibidas como se-
gunda residencia, fixéronse en
zonas que danan  territorio e
moitas veces fixéronse en solos
rústicos. O problema xerouse en
espiral crecente porque se pre-
sou diñeiro en momentos en
que era barato, facéndose inves-
timentos de case o 80% dos in-
gresos familiares que eran bai-
xos, e agora estnase xerando
problemas tremendos. Despre-
zouse a cultura do alugueiro e
agora a conxuntura é moi grave,
porque temos que mudar esa
mentalidade. A maiores nós te-
mos que facer fronte á demanda
onde se produce e ao tempo
conseguir vivenda asequíbel
para a mocidade e procurar o
equilibrio territorial.

FOMENTO DO ALUGUER.

AAss  mmeeddiiddaass  ddee  ffoommeennttoo  ddee  aalluu--
gguueerr  ccoonnsseegguueenn  eessttaabbiilliizzaarr  ooss
pprreezzooss??
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 ba-
leira aflore e usar mecanismos
para que o prezo estea contro-
lado e non sexa especulativo.
QQuuee  rreessuullttaaddooss  ttiivveerroonn??
Conseguimos evitar a especula-
ción no prezo, como pasara coa
anterior Bolsa do Alugueiro ou
coa Renda Básica de Emanci-
pación, que non axuda a res-
ponder á necesidade de vi-
venda como ben social. Esas

políticas non dan rendibilidade
electoral pero si social, que é o
que buscamos: mobilizar a vi-
venda sen uso, controlar os alu-
gueiros, garantir que os que te-
ñan menos rendas acceden a
unha vivenda digna e que
cando os inquilinos non cum-
pran se podan facer desafiuza-
mentos rápidos.
DDee  qquuee  cciiffrraass  ddee  aalluugguueeiirroo  ffaallaa--
mmooss??
O noso programa resolveu miles
de contratos, aínda que a oferta e
a demanda non coinciden xeo-
graficamente. Por exemplo en
Vigo e area metropolitana pí-
dennos moito máis do que que
podemos e noutros non a cubri-
mos. Agora empeza a haber xa
promocións de vivenda prote-
xida que se constrúe pensando
en alugala. Estas son políticas
que resultan básicas para a xente
nova sobre todo.
PPoorr  qquuee  hhaaii  ttaannttaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa

POLÍTICA.11.

consenso de anteriores manda-
tos. É unha mágoa porque os in-
tereses e os consensos institucio-
nais non se deben perder nin de-
ben darse como baza política.
Tamén é verdade que os conce-
llos discreparon doutras institu-
cións e pensan en termos moi
locais, están empeñados en re-
cadar froito dunha situación
perversa de falta de financia-
mento, porque se lles traspasa-
ron moitos servizos sen garantir-
lle mecanismos e suficiencia
económica. Todo isto incide na
confrontación. No caso das Nor-
mas do Hábitat primou o inte-
rese 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 protec-
ción. Nós gobernamos para a
xente e o dereito á vivenda digna
e de calidade é irrenunciábel.�

nnaass  ppoollííttiiccaass  ddee  VViivveennddaa  ccooss  ccoonn--
cceellllooss??
Na situación política da actual
FEGAMP perdeuse a idea de
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Susana López Abella

Que 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 exis-
tencia no sector primario coa
mesma hipocrisía que nega a
crise económica ou a  da sani-
dade. 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 te-
mos unha idiosincrasia tan espe-
cial! O gandeiro está a sufrir por
mor dunha negociación indigna
da cota láctea levada a cabo pola
ministra galega dos Medios, ade-
mais 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 su-
biron un 150 por cento desde
2005 e un 45 por cento nos úl-
timo seis meses; moitos barcos
saen a faenar sen nin sequera cu-
briren os seus custos de produ-
ción. Aos pescadores sáelles máis
rendíbel deixar os barcos ama-
rrados que saír ao mar,pero  a so-
lución 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 se-
mana pasada paséase con He-
lena 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 Me-
dio Mariño nin se acercou a eles.
Pódese ser máis insensíbel?

Ao mellor é que teñen razón
os nosos gobernantes e non hai
tal crise!.�

PERO… HAI
CRISE?
’’

’’A ministra do Medio Mariño 
nin se acercou
aos mariñeiros.
Pódese ser
máis insensíbel?”

QQuueerrííaallllee  pprreegguunnttaarr  ppoollaa  ppeerr--
cceeppcciióónn  ddoo  ccaammbbiioo  ppoollííttiiccoo,,
qquuee  mmooiittaa  xxeennttee  ccoonnssiiddeerraa
qquuee  ddeebbííaa  sseerr  mmááiiss  rrááppiiddoo  ee  ssoo--
bbrree  ttooddoo  mmááiiss  vviissííbbeell..  CCoommoo  oo
vvee  ddeessddee  aa  ssúúaa  ppoossiicciióónn??
Tamén son das que me gusta-
ría que os cambios fosen máis
rápidos. Pero en democracia
hai que tomar medidas ampa-
radas legalmente e ademais
gobernamos dúas forzas polí-
ticas e temos que pornos de
acordo. As consellerías do
BNG deron pasos de xigante.
Temas como poñer en mar-
cha toda a vivenda e o solo em-
presarial na situación que her-
damos, ver que fomos pionei-
ros en rehabilitación e posta
en valor dos cascos históricos
–que agora o ministerio di que
é o modelo–, como aborda-
mos a propiedade da terra
para poñela en valor desde
Medio Rural. Porque non só é
que estivese abandonado o
rural, senón que tiña a autoes-
tima moi baixa e darlle a volta
para que sexa un sector pro-
dutivo; facer que o benestar
sexa unha política pública
esencial ou controlar sectores
básicos da economía como o
enerxético, sinceramente
penso que son cambios revo-
lucionarios no contexto
dunha Europa que vai poñer a

xornada laboral en 48 horas ou
que detén os inmigrantes non
legais durante 18 meses e te-
nos encarcerados... A pesar de
todo estamos dando pasos de
xigante cos límites que temos
e estamos consolidando a Ga-
liza como nación nos seus de-
reitos 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 depo-
sitar un voto cada catro anos,
senón participar cotianmente
e crear tecido social. Pero te-
mos que reflexionar sobre o
que é posíbel en cada mo-
mento. Cando nos namora-
mos 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 fixe-
sen 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.
EE  ooss  vvoottaanntteess  nnaacciioonnaalliissttaass  eenn--
tteennddeenn  eesseess  rriittmmooss??
Unha parte maioritaria si, e ví-
molo 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 go-
berno porque o PP, suponse,
xa é oposición. O desencanto
é lóxico nos percorridos lon-
gos, como na vida privada.
Galicia non permite o desá-
nimo e só hai que ter espe-
ranza, ilusión e traballo. Son
deportista e sei que o meu é
un país de corredor de fondo,
non de velocidade.�

‘Tamén eu querería
que o cambio fose máis rápido’

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

’’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”
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de Camboxa”. “Nas mesas espa-
ñolas 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 cre-
cemento da obesidade. A taxa en
adultos dobrouse nos últimos
dez anos deica o 14%, mentres
que un de cada tres nenos ten so-
brepeso ou é obeso –como en
Italia e Grecia–, a máis alta de Eu-
ropa occidental”.

RECTIFICACIÓNS
SOBRE TÁBOAS

EEll  PPaaííss
((mméérrccoorreess  44  ddee  xxuuññoo))

Tras varios días facéndose eco de
informacións que atribuían  á
conselleira Teresa Táboas unha
relación cunhas obras defectuo-
sas en Pereiro de Aguiar, El País
publica unha información recti-
ficadora. “O Consello de Contas
corrixirá o informe que implica
por erro a Táboas”, sinala o titu-
lar principal. A noticia sinala que
“o máximo responsábel do Con-
sello de Contas, Antonio López,
asegurou onte que ‘este organis-
mo, unha vez que se fagan as
comprobacións oportunas, rec-
tificará o informe de fiscaliza-
ción’ que considera inxustificá-
bel a decisión da Consellaría de
Vivenda de recibir 30 vivendas
protexidas no concello ouren-
sán de Pereiro de Aguiar que pre-
sentaban deficiencias e cuxo de-
seño atribúe por erro á consellei-
ra Teresa Táboas, cando aínda
exercía como arquitecta”. “O ór-
gano de fiscalización [do Conse-
llo de Contas] tomou esta deci-
sión despois de que Vivenda lle
fixese saber que Táboas non tra-
ballou como arquitecta no gru-
po de vivendas deficientes, se-
nón noutra promoción protexi-
da que se construíu na mesma
parcela”, sinalouse nunha nova
noticia .

PARADOXOS DA CRISE

LLaa  VVoozz  ddee  GGaalliicciiaa
((xxoovveess  55  ddee  xxuuññoo))

“Ninguén, por moi optimista
que fose, pensaba que o tirón
do sector da construción ía du-
rar sempre, e no seu proceso de
axuste, o primeiro efecto nega-
tivo é un incremento da deso-
cupación”, sinala a profesora e
economista AAnnnnaa  LLaabboorrddaa  en
Público. “A maioría de persoas
que están a pasar a aumentar as
cifras do paro estaban con con-
trato temporal, por iso ao tem-
po que aumenta a cifra de para-
dos, diminúe a cifra de contra-
tos temporais, o que noutras
circunstancias sería boa noticia.
A suposta crise non está a des-
truír aínda traballo estábel. Ta-
mén sabemos que o paro está a
centrarse en postos de nivel de
cualificación baixo, que se co-
rresponden con baixos niveis
de produtividade. Daquela, un
segundo efecto colateral do
axuste económico da constru-
ción pode ser un repunte da
produtividade”.�

DIETA MEDITERRÁNEA

TTeelleeggrraapphh
((mméérrccoorreess  44  ddee  xxuuññoo))

“A dieta mediterránea: a mellor
do mundo?”, pregúntase no titu-
lar o diario británico Telegraph,
nun artigo asinado por SSaarraahh
MMoorrrriiss. “España desexa que a
UNESCO inclúa a beneficiosa
dieta mediterránea na lista do
patrimonio mundial. Mais de-
fender esa dieta e os beneficios
para a saúde é máis complexo do
que parece”. “O goberno espa-
ñol describe a dieta mediterrá-
nea como boa, saudábel e histo-
ricamente a mellor do mundo.
Dirixe unha campaña –na que
participan Italia, Grecia e Marro-
cos– para convencer á UNESCO.
Se o consegue, será patrimonio
inmaterial como o Festival dos
mortos en México e o Ballet real

ENPOLEIROALLEO

Teresa Táboas,conselleira de Vivenda.

XOGO PERIGOSO’’
Ceferino Díaz

H ai meses que nos preocu-
pamos pola suba dos ali-

mentos; os nosos gandeiros
ademais pola das materias pri-
mas. O desaxuste entre oferta e
demanda debido ás malas co-
lleitas entre os principais pro-
dutores mundiais de cereais e a
entrada da China e a India co-
mo grandes compradores ex-
plicaban 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 de-
saxustes da demanda, senón
dunha desenfreada especula-
ción capitaneada polos opera-
dores financeiros que ven na es-
caseza de alimentos a oportuni-
dade de gañaren beneficios aca-
parando producións presentes e
futuras. Así, os fondos de investi-
mento internacionais que
apoiaron en España a economía
do ladrillo agora levantan a ten-
da 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 Chica-
go chegou a variar máis de 100
dólares por tonelada nun día–
son consecuencia destes xogos.

Ante a gravidade da situa-
ción algúns países ousaron to-
mar medidas para limitar estas
máis que discutíbeis prácticas
comerciais pero o sistema reac-
cionou á contra e parece que
está gañada a partida empre-
gando o mito do sagrado mer-
cado como o máis eficiente
asignador de recursos. 

O problema é mundial e vai
con nós. Nada temos contra o
beneficio froito do traballo, to-
do contra o beneficio da espe-
culación a costa da fame.

Permítanme que os convide
a non ser cómplices pasivos, a
cando menos denunciar a si-
tuación e estar atentos.�

Os fondos de investimento
que apoiaron en España

a economía do
ladrillo agora
aséntanse
no mercado
de futuros de

alimentos”

’’
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tos cataláns. En Catalunya

non triunfaron as empresas
grandes senón os pequenos
obradoiros, os almacéns…
Pouco e pouco, esa cultura de
empresa familiar foise perfec-
cionando e de avós industriais
xurdiron netos artistas. O de-
senvolvemento cultural de
Catalunya está intimamente
ligado ao esforzo empresarial,
que o alentou.
SSeegguunnddoo::  OOss  ccaattaalláánnss  mmiirraann  oo
rreessttoo  ddooss  eessppaaññooiiss  ppoorr  rriibbaa  ddoo
oommbbrroo  ee  ffaallaann  eenn  ccaattaalláánn  aa
pprrooppóóssiittoo  ppaarraa  qquuee  nnoonn  ooss  eenn--
tteennddaann..
Ese tópico xorde dun comple-
xo de inferioridade. Foi en Ca-
talunya por onde chegou a Re-
volución Industrial á penínsu-
la Ibérica. O Liceo ou o Cemi-
terio de Montjuïc son mostras
artísticas patrocinadas pola
iniciativa privada inaccesíbeis
en ningún outro lugar… Iso
mesturouse con certa fascina-
ción catalá por Francia. Du-
rante centos de anos mirouse
máis para París que para Ma-
drid. É lóxico porque somos
un país de fronteira e do norte
chegaban practicamente to-
das as innovacións. O ensan-
che de Barcelona creouse
cunha “ideoloxía urbana” cla-
ramente 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 al-
gúns españois falar noutra lin-
gua no “mesmo territorio” é
ilóxico. Non se educou na
pluralidade. As linguas dife-
rentes ao castelán simple-
mente se ignoran. Por iso al-
gúns pensan que os cataláns
só falan catalán por facerse
notar.
TTeerrcceeiirroo::  OOss  ccaattaalláánnss  ssoonn  iinn--
ssoolliiddaarriiooss..
Iso si que me parece tremen-
damente perverso. Á forza ou
voluntariamente, os cataláns
demostraron historicamente
seren abertos e hospitalarios. O
proceso inmigratorio do sécu-
lo XX foi exemplar e non creou
conflito ningún. Tamén se aco-
lleu con cariño outros pobos. O
vasquismo que empezou a ser
perseguido no bienio negro re-
publicano puido subsistir en
parte grazas ao apoio que reci-
biu en Barcelona. E o exemplo
de solidariedade máis recente
é o da sanidade. A maioría das
intervencións cirúrxicas no sis-
tema público de Catalunya
non son a cataláns.
CCuuaarrttoo::  OOss  ccaattaalláánnss  ssoonn  ttrraaiiddoo--

rreess  ddeessddee  oo  ssééccuulloo  XXVVIIII,,  ccaannddoo
qquuiixxeerroonn  vveennddeerrllllee  oo  ppaaííss  aa  RRii--
cchheelliieeuu..
Traidores pouco eficaces, diría
eu. A histórica fascinación por
Francia foi paga sempre con
desprezos e abusos. Hai que
lembrar que o gran medo cata-
lán no final da Idade Media era
Castela porque aínda que hoxe
pareza imposíbel, había moi-
tos máis casteláns que cataláns
e temíase unha invasión pacífi-
ca. Por iso Francia parecía un-
ha saída a ese terror. Co tempo,
ese enfrontamento con Caste-
la asimilárono co enfronta-
mento con Madrid, pero en re-
alidade contra Madrid non
“había nada”.
QQuuiinnttoo::  OOss  ccaattaalláánnss  vviivveenn
aaccoommpplleexxaaddooss  ppoorrqquuee  oo  BBaarrççaa
tteenn  mmeennooss  ttííttuullooss  ccaa  oo  RReeaall  MMaa--
ddrriidd..
Desde que o Madrid lle roubou
a Alfredo di Stefano ao Barça
creouse un desequilibrio que
nos ten amargados. Lembra-
mos o gol de Ronald Koeman
na final de Wembley sempre
cun sentimento agridoce, cal-
culando 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 Es-
paña e o dominio catalán é to-
tal en disciplinas como o hó-
quei, o tenis ou o waterpolo,
por exemplo.
SSeexxttoo::  OOss  ccaattaalláánnss  ssoonn  uunnss  iimm--
ppeerriiaalliissttaass  qquuee  qquueerreenn  ccoonn--
qquuiissttaarr  VVaalleenncciiaa  ee  aass  BBaalleeaarreess..
A expresión Països Catalans foi
desafortunada e creou moitos
receos. Eu coincido con Ernest
Lluch en que sería mellor rei-
vindicar a Antiga Coroa de Ara-
gón como espazo de colabora-
ción entre toda a Catalanofo-
nía, desde Andorra até

César Lorenzo Gil

Robert Ramos [FOTOGRAFÍA]

Ignasi Riera (Barcelona, 1940) é
xornalista, escritor e veterano
político (foi concelleiro e depu-
tado no parlament por Iniciati-
va per Catalunya). Agora pre-
senta o libro Otra idea de Cata-
lunya (Debate), retrato dun pa-
ís e dun pobo afastado de este-
reotipos.
CCoo  sseeuu  ppeerrmmiissoo,,  ee  sseenn  áánniimmoo
ddee  ooffeennddeelloo,,  vvoouu  eennuummeerraarr  aall--
ggúúnnss  ttóóppiiccooss  ccaattaalláánnss,,  ppaarraa
qquuee  mmooss  ddeessmmoonnttee,,  oouu  nnoonn..
EEmmppeezzaammooss::  OOss  ccaattaalláánnss  ssoonn
rraaññeettaass..
O tópico da “virxe do puño” está
moi estendido en todos os luga-
res. Para os casteláns, son os so-
rianos; para os galegos, os ouren-
sáns. En realidade, no caso cata-
lán supoño que a idea provén da
Idade Media, cando había po-
breza e continuas fames negras.
Logo a cousa mudou. Durante o
século XIX, os novos ricos barce-
loneses deron imaxe de todo o
contrario, gastaron a eito para
mostrarlles ao mundo o moito
que posuían.
CCoonn  ttooddoo,,  nnoo  sseeuu  lliibbrroo  eexxpplliiccaa  oo
ggrraannddee  eessffoorrzzoo  aaffoorrrraaddoorr  ddooss
ccaattaalláánnss..
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-

Ignasi Riera, autor de Otra idea de Catalunya

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

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

’’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”

>>>

Teléfono do Home.O Ministerio da Igualdade vén de poñer en funciona-

mento 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.� PA
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Formentera. Incluso can-
do se aprobou a constitución
pedimos que as comunidades
autónomas puidesen colabo-
rar entre si. Finalmente, o texto
aprobou todo o contrario. Está
terminantemente prohibido
que varias autonomías creen
entidades conxuntas. Penso
que debemos reconducir a re-
lación para que todos se sintan
partícipes desta lingua. A xente
non lembra moitas veces que
Raimon ou María del Mar Bo-
net non son cataláns e fixeron
moito polo idioma.
AAss  rreellaacciióónnss  eennttrree  ccaattaalláánnss  ee
vvaalleenncciiaannooss  eemmppoobbrreeccéérroonnssee
nnooss  úúllttiimmooss  tteemmppooss,,  ccoonn  ppoolléé--
mmiiccaass  ccoommaa  aa  ddooss  rreeppeettiiddoorreess
ddee  TTVV33..

En Valencia fomos arrogantes.
A esquerda valenciana foi tra-
dicionalmente favorábel ao
intercambio con Catalunya.
Durante moitos anos chegou
a ter un gran poder e parecía
improbábel que a dereita máis
contraria ao catalán recupera-
se o goberno. Hoxe a cousa
mudou tanto que o que pare-
ce imposíbel é que o PSOE ob-
teña algunha vez a maioría. 
VVoosstteeddee  vviivvee  eenn  MMaaddrriidd..  VVaa--
rriiooss  aauuttoorreess  tteeoorriizzaann,,  aa  mmee--
ddiiaass  ddee  bbrroommaa  aa  mmeeddiiaass  eenn  ssee--
rriioo,,  qquuee  aa  CCoommuunniiddaaddee  ddee
MMaaddrriidd  éé  aa  mmááiiss  sseeppaarraattiissttaa  ddee
EEssppaaññaa..
Madrid viviu durante moitas
décadas envexando a Barce-
lona. Xa o dicía Josep Pla nos

tempos da II República. A ca-
pital española fora creada arti-
ficialmente e sostíñase ampa-
rada unicamente no exército e
na coroa. Barcelona, en tro-
ques, medrara polos seus pro-
pios medios. Os seus monu-
mentos pagounos a industria,
non o ouro americano. Xa na
posguerra, as editoriais en
castelán máis prestixiosas es-
taban na capital catalá, o idea-
rio artístico e político era moi-
to máis avanzado. O acto máis
famoso do 68 madrileño é un
recital dun cantautor como
Raimon. Esta situación varía
coa chegada do PP de Gallar-
dón e Aguirre ao poder. Que-
ren converter a Madrid nunha
referencia e, por engadido, re-

cuperar a identificación entre
Madrid e España. A recentrali-
zación nótase moito na comu-
nicación 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. To-
do o poder de España concen-
trouse 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 co-
muñón entre a monarquía, a
Igrexa (nesa espantosa cate-
dral da Almudena) e a cidade
de Madrid. Incluso os Xogos
Olímpicos que quere organi-
zar a cidade non se contentan

con menos que “seren os de
todos os españois”. Esta obse-
sión por ter controlada a uni-
dade de España vai acabar por
crear cansazo. Hoxe até os an-
daluces están fartos da arro-
gancia de Madrid.
AA  ppeessaarr  ddaa  pprrooxxiimmiiddaaddee,,  eenn
GGaalliizzaa  ccooññéécceessee  mmooii  ppoouuccoo  ddee
lliitteerraattuurraa  ccaattaalláá..  QQuuee  aauuttoorreess
ccoonnssiiddeerraa  iimmpprreesscciinnddííbbeeiiss??
Como narrador en curto,
Quim Monzó. Como novelis-
tas, Maria Barbal e o valencia-
no Josep Piera. Como poeta,
Joan Margarit. Tamén reco-
mendo reler a Mercè Rodore-
da (en galego está A praza do
diamante (Positivas)), que
cumpriría 100 anos agora de
estar viva.�

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

>>>

Atentado da ETA contra El Correo.O xornal vasco El Correosufriu un atenta-

do 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 depen-

dencias se encontraban unhas 20 persoas, non houbo danos persoais. O pe-

riódico saíu á rúa con normalidade, pero con certo atraso. Este atentado recibiu

o unánime rexeitamento de todos os sectores e moi especialmente dos me-

dios de comunicación, que se concentraron en protesta contra o ataque.� R
EU

TE
R

S

Danos do atentado

da ETA na sede de El Correo

en Zamudio.
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Charina Giráldez
A elección da nova directiva de
Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC) o pasado sete de xu-
ño mobilizou o 70% dos militan-
tes do partido independentista.
A expectación xerada pola pre-
sentación de catro candidaturas,
unida á substitución do proce-
demento asembleario da man
alzada polo voto en urna, tripli-
cou a participación das bases
respecto a anteriores comicios.
Pero ademais de constituír, para
algúns, un exemplo de demo-
cracia, 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 produ-
cir 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 go-
berno tripartito. Por outra ban-
da, o voto da militancia demos-
tra que ERC é un partido no que
teñen cabida diferentes xeitos de
entender o independentismo de
esquerdas. Pero ao mesmo tem-
po, o resultado tamén suxire que
Josep-Lluís Carod-Rovira man-
tén intactas as súas opcións para
convertérense no próximo can-
didato á Generalitat. 

EMPATE TÉCNICO. Descontando os
votos dos afiliados extra comu-
nitarios (da Cataluña Norte, Ba-
leares e Valencia), pódese dicir
que se produciu un empate téc-
nico entre as tres principais

candidaturas: a gañadora, a li-
derada polo crítico Joan Carre-
tero (que quedou no segundo
lugar co 27% dos votos) e a se-
cundada por Carod Rovira que
obtivo o 26,6% dos apoios. Se-
gundo os analistas, o ex presi-
dente 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 auto-
nómicas 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 ruptu-
ra co goberno de Montilla e pre-
dica o achegamento a CiU en

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

O proceso de primarias
no seo de ERC déixalle
a porta aberta ao ex
presidente da formación
para loitar pola
candidatura á Generalitat

ESPAÑA.16. ANOSATERRA
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As opcións de Carod Rovira
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 amá-
bel, e o terceiro, un PNV que es-
taba 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 estabele-
ceran os negociadores. Sobre
todo porque agora Zapatero,
asesorado por Egiguren, soña
con ter un Montilla en Euskadi.

Acábase de revelar que Egi-
guren lle chantou nos fociños
ao PNV que xamais voltarán
aos contidos de Loiola, nin aín-
da que Batasuna se impoña an-
te a ETA. A clave de Loiola foi
que, en palabras de Imaz, se to-
cou a paz cos dedos: estívose a
piques de suscribir un docu-
mento que recoñecía a capaci-
dade de decisión do pobo vas-
co e que achegaba a  posibilida-
de de que Navarra colaborase
con Euskadi como aconteceu a
mediados dos 90. Faltou pou-
co, 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 le-
galidade. Iso é algo que na loita
política se pode considerar lexí-
timo. O que non o é aos ollos de
Ibarretxe e do tripartito é que á
ETA se lle ofreza o dereito a deci-
dir por deixar as armas e que iso
mesmo se lle negue a quen é le-
hendakari mercé aos cidadáns.
E así imos estar até que as elec-
cións poñan a cadaquén no seu
sitio. Porque parece claro que
non haberá consulta.�

NON CONTIGO
PERO SI SEN TI

’’

’’Zapatero, asesorado 
por Egiguren,
soña con ter
un Montilla
en Euskadi”

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 presi-
dencialista. Até o momento, a
designación dos dirixentes po-

pulares producírase dende a cú-
pula. Manuel Fraga, cando vol-
veu facerse cargo do partido tras
o paréntese de Hernández Man-
cha (que competiu con Herrero
de Miñón pola presidencia) eli-
xiu a José Mª Aznar como suce-
sor e, este último, a Mariano Ra-
xoi sen debate interno. A partir
do vindeiro XVI Congreso Na-

cional do PP, o sistema de elec-
ción podería cambiar se saen
adiante algunhas das emendas
presentadas ao relatorio de Esta-
tutos. Co procedemento actual,
que esixe como mínimo un 20%
de avais para presentar candida-
tura, parece difícil poder compe-
tir pola presidencia. 

O ex ministro Juan Costa,
que acaba de renunciar a en-
frontarse 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 compromi-
sarios 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 elec-
cións Xerais do ano 2012.�

PP, a democratización pendente

O novo presidente de ERC electo polas bases, Joan Puigcercós. GUSTAU NACARINO / REUTERS

O pluralismo interno que reclama o sector crítico
podería mitigar o presidencialismo do partido
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MUNDO.17.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 pasa-

do domingo a campaña electoral para anunciar o seu apoio incondicio-

nal a Barack Obama, o primeiro afroamericano que concorre á presi-

dencia dos Estados Unidos. O que non se sabe polo momento é se o

candidato elixirá a Clinton como número dous.�

ANOSATERRA
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nar e facer suxestións en deter-
minadas materias, e que se ben
foi gañando terreo cos anos  aca-
bará nas mas dos mesmos parti-
dos que sosteñen o poder loca-
lista 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 con-
tas, a que dan os discursos e as
problemáticas alternativas.

REFORMA PENDENTE. Habería que
reformular o teorema e darlle

cabida a unha reforma institu-
cional global onde desaparece-
sen estas contradicións. Pero
conforme a maquinaria euro-
pea se agranda, o discurso dos
intereses relevantes gaña pre-
senza, e o respecto das minorías
perde importancia.�

de de opinións. A proposta,
ademais busca a dominación
dos pequenos partidos políticos
presentes no panorama conti-
nental xusto cando as voces das
minorías parecen asolagarse
coas novas ampliacións que
acrecentan a cacofonía.

Existe por tanto unha estru-
tura europea onde non se escolle
democraticamente un presi-
dente da Comisión en constan-
tes tirapuxas cos baróns que son
os xefes dos distintos Estados.
Por outra banda, temos un par-
lamento eivado que só pode opi-

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), enfrón-
tanse a unha grave ameaza. O
comité de asuntos constitucio-
nais, reunido o 27 de maio, rexei-
tou por escasa maioría a propos-
ta para incrementar as barreiras
de corte para a creación de coali-
cións neste foro, e no caso de le-
varse adiante a reforma  en futu-
ras 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 deba-
tida en xullo na sesión plenaria
deste foro, e calquera cambio
entraría en vigor para os vindei-
ros comicios do 2009. Dos 29
membros do comité, 15 vota-
ron en contra e 14 a favor, e as
dúas grandes coalicións, o Par-
tido Popular Europeo (PPE) e os
socialistas, esgrimiron razóns
de eficiencia para apoiar a refor-
ma. Non obstante, foron inca-
paces de pechar filas a favor dos
16 votos que permitirían que sa-
íse adiante a proposta.

Os socialistas, que apadriña-
ron a iniciativa introducida por
un dos seus, Richard Corbett, ex-
plicaron que a proposta busca
eludir a excesiva fragmentación
do parlamento, circunstancia
que impide traballar de forma
efectiva. Corbett foi tamén o par-
lamentario europeo que, tiran-
do pedras contra o propio tella-
do, propuxo na mesma semana
limitar as preguntas que os par-
lamentarios europeos lle dirixen
á Comisión Europea.

O resto de grupos, excluído
por suposto o PPE, cren que
non se pode antepoñer á diver-
sidade a eficiencia, e por tanto
apagar dunha volta a diversida-

Bipartidismo no parlamento europeo
A cámara rexeitou por escasos votos unha proposta
para limitar o acceso das minorías e coalicións

’’Os socialistas,
que apadriñaron a
iniciativa, explicaron que
a proposta busca eludir a
excesiva fragmentación
do parlamento”

’’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”

O eurodeputado británico Christopher Beazley amosa unha bandeira tibetana nun pleno do parlamento común en

Bruxelas, o 10 de abril.                                                                                                                                                                                         THIERRY ROGE / REUTERS
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os períodos de retención máxi-
mos 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 lí-
mite 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 acor-
dos cos países de orixe.

Percíbese un substrato de
endurecemento. Xa non será
preciso que as ordes de expul-
sión sexan emitidas pola xusti-
za. A Unión Europea coloca as
autoridades administrativas,
responsábeis dos temas de es-
tranxeiría, con capacidade de
ditaminar e executar sen ter que
pasar filtros xudiciais.

Rixidez formal no corpo le-
gal, deshumanización e insen-
sibilidade nas formas.�

Sería irresponsábel negar a
necesidade de harmonizar as
políticas migratorias da UE. Se-
ría inxenuo agachar que os oito
millóns de persoas que moran
de xeito ilega, merecen conside-
ración e tratamento normativo.
Tempos de crise son un bo cal-
do de cultivo propicio para ver
agromar demagóxicas políticas
discriminatorias. Italia mos-
troulle 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

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX).

Coas negras perspectivas eco-
nómicas, erguéronse, de súpe-
to, novos medos colectivos, es-
pertado pantasmas xenofóbicas
e afinado estratexias zonais para
frear as correntes migratorias
cara aos países desenvolvidos.

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

MUNDO.18.

X.L. Franco Grande

H ai moitas ilusións pola fi-
gura de Barack Obama.

Pénsase que pode supoñer un
xiro radical na política imperial,
que con el de presidente moitas
cousas poden cambiar, que pa-
ra 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 dúbi-
da en favor do segundo. Por-
que, de certo, o país demostra
que desexa un cambio, e o
mundo tamén, e ese cambio
non pode vir do retrógrado se-
nador republicano, formal-
mente apadriñado por Bush.

Xa en 1997, despois de propo-
ñer unha defensa do aborto,
chegou a un acordo cos republi-
canos sobre medidas de tipo so-
cial; e logo de manter unha acti-
tude 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 re-
presentante dos EE UU na ONU.

E está por ver, en canto á
guerra de Iraq, se vai seguir
mantendo a súas críticas, así co-
mo a retirada das tropas, aínda
sabendo ben que o seu país re-
fuga 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 dis-
curso vai variando e facéndose
máis “ambiguo”, como decla-
rou 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, republi-
cano e demócrata, non  están
sendo substanciais. Obama se-
rá máis dialogante, máis aberto,
menos sectario, pero servirá,
ninguén o poña en dúbida, á
política do Imperio.�

LATEXOS

OBAMA
CONTRA MCCAIN

’’

Obama será máis
dialogante pero servirá,
ninguén
o poña
en dúbida,
a política
do Imperio”

’’

’’A UE dálles ás autoridades
administrativas capacidade
de ditaminar e executar en
temas migratorios sen ter
que pasar filtros xudiciais”

Un garda civil vixía as manobras dun avión en Madrid. SERGIO PÉREZ/REUTERS

Europa teme
que a crise económica
acentúe a xenofobia
e endurece as políticas
migratorias.

A UE blinda as fronteiras

Cada vez son máis frecuentes
os casos nos que visitantes de
países de América Latina son
devoltos, sen argumento nin-
gún, nas fronteiras españolas.
Incidentes que deste lado do
Atlántico pasan desapercibi-
dos, ocupan primeiras páxinas
nos xornais de América Latina.
No que vai de ano o número de
brasileiros rexeitados en fron-
teira multiplicouse por 20. A in-
mensa maioría sen ligazón
ningunha coa delincuencia,
nin pretensións de radicar ile-

galmente na península Ibérica. 
A proliferación de inciden-

tes que chegan ao nivel de con-
flitos diplomáticos con Chile,
Arxentina, Paraguai, Venezue-
la..., obrigan a revisar os crite-
rios difusos, as arbitrariedades
das autoridades policiais e as
humillacións gratuítas.

Hai pouco tempo fun teste-
muña en Madrid, e mesmo
ameazado, por un axente mi-
gratorio con levarme detido,
baixo acusación de obstrución
ao labor policial, só polo feito

de tentar procurar a documen-
tación que traía un arxentino
que viaxaba por primeira vez a
Europa e darlle á policía os da-
tos que lle estaban a requirir.

Pálpase en América Latina

un progresivo distanciamento
de Europa por razóns múlti-
plas: políticas enerxéticas, pro-
xeccións nos medios de co-
municación, procesos de
cambio social,  comercio
mundial, proteccionismo
agrícola, biocombustíbeis, se-
guridade alimentaria... 

Engadir o tema da inmigra-
ción á lista de agravios é pouco
intelixente. Máxime na hora en
que Europa se mergulla nunha
profunda crise que noutras la-
titudes non padecen.�

’’No que vai de ano
o número de brasileiros
rexeitados en fronteira
multiplicouse por 20.”

Medra o número de latinoamericanos deportados nos aeroportos
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Xurxo González
A porcentaxe de pequenas e me-
dianas empresas (pemes) su-
pera 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 socie-
dades 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 Al-
ternativo Bursátil (MAB). A enti-
dade 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.
EEnn  qquuee  ccoonnssiissttee  oo  MMAABB??  
No mundo existen moitos mer-
cados organizados, regulados
polos Gobernos dos distintos
países, para a negociación de tí-
tulos e valores. Un exemplo tí-
pico é a Bolsa. A maioría dos
mercados organizados están
pensados para empresas de
grandes dimensións. Para solu-
cionar o financiamento das pe-
mes xa hai anos que se veñen
deseñando mercados que facili-
tan a súa entrada, xa que requi-
ren unha información un pouco
máis laxa e os custes son máis re-
ducidos, entre outras medidas.
EEnn  qquuee  ssiittuuaacciióónn  ssee  aattooppaa  hhooxxee??
O MAB está aprobado e en fun-
cionamento, pero aínda non hai
ningunha peme admitida, xa
que unha das condicións é que
estean guiadas por un asesor re-
xistrado, que é a condición que
nós adquirimos hai uns dias. Es-
tamos entre as trece primeiras
empresas encargadas de dese-
ñar os proxectos para a cotiza-
ción neste mercado. De aquí a fi-
nal 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

QQuuee  sseeccttoorreess  pprreevvéénn  qquuee  tteeññaann
mmááiiss  ooppcciióónnss  ddee  ccaappttaarr  ffiinnaanncciiaa--
mmeennttoo  ppoorr  eessttee  mmééttooddoo??
Máis que o sector inflúe a em-
presa. Se unha compañía ten un
bo proxecto, unha boa estrate-
xia, ten que medrar. As empre-
sas 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 po-
dería encaixar perfectamente no
MAB. Outras actividades, como
a piscicultura ou o granito ta-
mén terían posibilidades. Pola
contra, as empresas de sectores
que estean pasando unha situa-
ción difícil, como o inmobiliario,
non deberían tentalo.
EEmmpprrééggaannssee  eessttee  ttiippoo  ddee  ssiissttee--
mmaass  nnoouuttrrooss  ppaaíísseess??
Con resultados mellores ou pe-
ores 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 finan-
ceiros vai cara un control máis
laxo. Un mercado antigo sería o
Second Marchéfrancés. Máis
recente é o Alternex, que está a
atraer moito financiamento
para as empresas.�

porque estamos inmersos
nunha crise importante do cré-
dito. Os bancos están recor-
tando financiamento a particu-
lares e a empresas de forma ro-
tunda. Neste entorno os recur-
sos propios gañan moita impor-
tancia para o investimento, e
este mercado permite captalos.
AA  qquuee  eemmpprreessaass  vvaaii  ddiirriixxiiddoo??
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 mí-
nimo 15 ou 20 millóns de euros.
A partir de aí xa teñen unha di-
mensión axeitada para buscar fi-
nanciamento neste mercado.

Alberto Moro, directivo da primeira asesora galega no MAB

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

Manuel Cao

U nha das misións dos gobernantes é darlle con-
fianza 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 recons-
trución no liderado do PP.

Coa entrada no euro os tipos de xuro baixaron dun
xeito descoñecido na historia da política económica es-
pañola, o que facilitou o refinanciamento da débeda pú-
blica e a entrada nun ciclo expansivo apoiado nas refor-
mas 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 es-
peculativa permitiu captar recursos regulares e irregula-
res dando lugar a un período de crecemento amplo en
duración e intensidade que era a envexa de parte de Eu-
ropa. 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 in-
flación 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 espa-
ñola co paso cambiado pois, se ben a taxa de inflación é
superior á da área euro, existe un problema maior deri-
vado 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 débe-
das 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 constru-
ción 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 fi-
nanciamento barato (tipos menores que a inflación), as
subvencións (fondos estruturais e de cohesión) e as van-
taxes en custos salariais para avanzar cara a un modelo
de crecemento asentado na competitividade da econo-
mía 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, oposi-
ción 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.�

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

’’

’’
ARREDOR DA CRISE

’’O Mercado Alternativo
Bursátil vai dirixido a
empresas que facturen
como mínimo 15 ou 20
millóns de euros”
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adaptación aos cambios. Qui-
zais o novo reparto de conce-
sións eólicas que vai poñer en
marcha a Consellaría de Indus-
tria será a foto fixa do  novo capi-
talismo galego. O concurso eó-
lico dará entrada a empresarios e
grupos alleos ao sector eléctrico. 
QQuuiizzaaiiss  uunnhhaa  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddee
nnaa  nnoovvaa  eettaappaa  éé  aa  rriivvaalliiddaaddee  qquuee
aallggúúnnss  vveenn  eennttrree  aass  ccoonnsseellllaarrííaass
ddee  EEccoonnoommííaa  ee  IInndduussttrriiaa??
Eu non o vexo así. Ambos depar-
tamentos están dirixidos por
persoas validadas polo empre-
sariado galego pola súa profesio-
nalidade. Noutras consellarías si
que se están a amosar maiores
diferencias, como por exemplo
entre Vivenda e Política Territo-
rial. Economía e Industria teñen
as funcións delimitadas de xeito
claro, e intentan espremer os
seus recursos competenciais ao
máximo. Até o de agora non xur-
diron conflitos tan claros coma
no outro caso citado.
NNoo  lliibbrroo  ttrraattaa  mmooiittoo  aa  iinnfflluueenncciiaa
ee  aass  rreellaacciióónnss  ddoo  ssiisstteemmaa  ffiinnaann--
cceeiirroo  ggaalleeggoo,,  eessppeecciiaallmmeennttee  nnoo
ccaassoo  ddaass  ccaaiixxaass  ddee  aaffoorrrrooss..  NNooss
úúllttiimmooss  tteemmppooss  vveennssee  ffaallaannddoo

Xurxo González
Irene Molina/AGN [fOTOGRAFÍA]

CCoommoo  xxoorrddee  aa  iiddeeaa  ddee  eessccrriibbiirr
eessttee  lliibbrroo??
A idea aparece en marzo do ano
pasado a raíz dunha publicación
da Fundación Caixa Galicia, Em-
presarios 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 ocorréu-
seme escribir un libro que reflec-
tise a patronal actual, que desen-
volveu a súa actividade nos últi-
mos trinta anos.
LLoonnxxee  ddaa  iiddeeaa  ddaa  mmaann  iinnvviissííbbeell
ddoo  mmeerrccaaddoo,,  nneessttee  lliibbrroo  rreeffllíícc--
tteennssee  mmooiittaass  rreellaacciióónnss,,  eemmpprree--
ssaarriiaaiiss  ee  ttaamméénn  ppeerrssooaaiiss,,  ddeetteerr--
mmiinnaanntteess  áá  hhoorraa  ddee  eeffeeccttuuaarr  nnee--
ggoocciiooss..  BBoottaa  iissttoo  eenn  ffaallttaa  nnaa
pprreennssaa  ddiiaarriiaa??
Eu analizo sagas empresariais de
diversos tipos, e as relacións con
outras sagas, e isto permite cons-
tatar as relacións puntuais e ta-
mén as continuadas no tempo.
Non é un catálogo enumerativo
do quen é quen na empresa ga-
lega, senón que intenta ser un
mosaico, e por iso alguén pode-
ría considerar algunha ausencia.
Eu quixen explicar a historia das
empresas de referencia, sen des-
merecer as outras, por suposto. 
IInnssiissttee  aaoo  lloonnggoo  ddoo  lliibbrroo  nnaa  ddiiss--
ccrreecciióónn  ddee  mmooiittooss  ddooss  eemmpprreessaa--
rriiooss  ggaalleeggooss  ssoobbrree  aa  ssúúaa  vviiddaa  pprrii--
vvaaddaa  ee  ooss  sseeuuss  nneeggoocciiooss..  EEssttaa  ssii--
ttuuaacciióónn  éé  ppeeccuulliiaarr  ddee  GGaalliizzaa??
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 total-
mente desapercibido para o pú-
blico en xeral. Hai moitos em-
presarios 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 ir-
máns 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 Lo-
nia Textil.
IInncciiddee  ttaamméénn  nnaass  rreellaacciióónnss  eenn--
ttrree  oo  ppooddeerr  ppoollííttiiccoo  ee  oo  eeccoonnóó--
mmiiccoo..  NNaa  eerraa  FFrraaggaa  eessttaabbeelleeccéé--
rroonnssee  rreellaacciióónnss  eennttrree  oo  PPPP  ee
uunnhhaa  sseerriiee  ddee  eemmpprreessaarriiooss,,
aaíínnddaa  qquuee  ccoo  ccaammbbiioo  ddee  GGoo--
bbeerrnnoo  eesstteess  nnoonn  ppaarreecceenn  tteerr  ddee--
mmaassiiaaddooss  pprroobblleemmaass......
Quince anos de goberno levan a
consolidar determinadas estru-
turas entre as empresas e a Ad-
ministración. Exemplos caracte-
rísticos serían os de Roberto To-
xeiro Díaz (Gadisa) e Manuel
Fernández de Sousa-Faro (Pes-
canova). Quizais este último foi o
que amosou as tensións co cam-
bio de goberno, polas malas rela-
cións que tiveron polo traslado
das piscifactorías de rodaballo a
Portugal. Non obstante o em-
presariado amosa neste caso a

ddaa  ppoossííbbeell  ccrriissee  ddee  lliiqquuiiddeezz..  QQuuee
ooppiinniióónn  llllee  mmeerreeccee  eessttee  aassuunnttoo??
Hai que ser moi prudentes. As
dúas caixas galegas teñen uns
coeficientes de solvencia que es-
tán 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 pasa-
ron cousas, e sobre todo creouse
un clima de desconfianza em-
presarial moito máis acusado
que hai uns meses. 
VVoosstteeddee  ddeebbuuxxaa  uunn  ppaannoorraammaa
bbaassttaannttee  ssoommbbrrííoo  dduunnhhaa  ppaarrttee
iimmppoorrttaannttee  ddoo  eemmpprreessaarriiaaddoo
ggaalleeggoo  nnoo  eessttrraannxxeeiirroo..  EEnn  ffee--
bbrreeiirroo  hhoouubboo  uunn  CCoonnggrreessoo  eenn
SSaannttiiaaggoo  ppaarraa  tteennttaarr  rreellaannzzaarr
uunn  lloobbbbyy nneessttee  sseennttiiddoo..  PPeennssaa
qquuee  sseerráá  ppoossííbbeell??
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 gran-
des empresarios e que logo tive-
ron problemas coa xustiza no
Brasil e na Arxentina. Tamén ha-
bería que analizar neste sentido
toda a presenza da Administra-
ción Fraga no exterior por cues-
tións alleas ao estritamente em-
presarial. É a historia dun fra-
caso. En canto á reunión de fe-
breiro, moi poucos dos que asis-
tiron eran empresarios de reco-
ñecida solvencia e cunha di-
mensión considerábel das súas
empresas. Máis ben estiveron
pequenos e medianos empresa-
rios, aínda que quizais sexa esta a
representación máis axeitada do
exterior. Eu prefiro falar do lobby
galego en España, polos seus
mellores resultados.
PPeecchhaa  vvoosstteeddee  oo  lliibbrroo  ccuunnhhaa  lliiss--
ttaaxxee  ddaass  pprriinncciippaaiiss  ssoocciieeddaaddeess
ddee  iinnvveessttiimmeennttoo  ddee  ccaappiittaall  vvaa--
rriiáábbeell  ((ssiiccaavv)),,  qquuee  aass  ggrraann--

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

’’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 lobbygalego
no estranxeiro
é a historia dun fracaso”

Xulián Rodríguez, autor de Señores de Galicia 

‘O reparto das eólicas será a foto fixa do nov

A construtora OHL substituirá a Sogecable no Ibex 35. A oferta pública

de adquisición (opa) que Prisa lanzara sobre a compañía de medios de co-

municación Sogecable provocara a súa saída do principal índice bolsista es-

pañol o pasado 12 de maio. A construtora dirixida por Juan Miguel Villar Mir

estará incluída a partir do 1 de xullo.�

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

>>>

Juan Miguel
Villar Mir,
presidente

de OHL.
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ddeess  ffoorrttuunnaass  ggaalleeggaass  eemm--
pprreeggaann  ppaarraa  eelluuddiirr  oo  ppaaggoo  ddee
iimmppoossttooss..  TTrrááttaassee  dduunn  iinnssttrruu--
mmeennttoo  eessppaaññooll  oouu  eeuurrooppeeoo??
A constancia que teño é que é
español, pero en Europa seguro
que existen similares instru-
mentos tributarios para favore-
cer que as grandes fortunas se
queden no seu país. Aquí a cues-
tión é que o Ministerio de Eco-
nomía pensa que se os seus ren-
dementos tributan o 35 por
cento, estes capitais saen de Es-
paña con destino a un paraíso
fiscal. Para retelos, estabelece a
tributación no un por cento me-
diante o emprego de sicavs.�

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

a do novo capitalismo galego’

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 consi-

dera a decisión un “retroceso social”.�

EEnn  SSeeññoorreess  ddee  GGaalliicciiaa hhaaii  uunn
ccaappííttuulloo  ddeeddiiccaaddoo  ááss  eemmpprree--
ssaarriiaass..  AAíínnddaa  qquuee  aass  qquuee  mmeenn--
cciioonnaa  ooccuuppaann  ppoossttooss  mmooii  ddeess--
ttaaccaaddooss  ee  iinnfflluueenntteess,,  aaíínnddaa
nnoonn  ssee  aacchheeggaann  áá  ddeesseexxaaddaa
ppaarriiddaaddee..  CCoommoo  ppeennssaa  qquuee
sseerráá  eessttaa  ssiittuuaacciióónn  nnoo  ffuuttuurroo??
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 (pro-
pietaria de Seguros Ocaso).
Os dous últimos son casos de
viúvas que xestionan o patri-
monio herdado dos seus ho-
mes. Mera foi unha das artífi-
ces do levantamento de Indi-
tex. Nos procesos de sucesión
abertos hoxe en día, o exem-
plo máis claro da presenza fe-
minina é o da matriz de Zara,

a primeira compañía de capi-
tal 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 ca-
pacidades por moi nova que
sexa. Pilotará unha gran nave
en función tamén dos equi-
pos dos que se rodee, que é
unha das claves do éxito de
Amancio Ortega.�

‘O exemplo de presenza feminina
nas sucesións abertas é o de Marta Ortega’

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

>>>
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nos nosos xogadores porque
teñen un bo nivel”. 

Polo tanto, a falta de con-
fianza 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 xogado-
res así como deixan a categoría
junior e a maiores, os clubs
apostan por estranxeiros pen-
sando que co de casa van bai-
xar, e ao final baixan igual e ade-
mais cortan a progresión das
nosas promesas”, explica o se-
leccionador, que tamén anun-
ciaba que “malia as dificultades
por non poder adestrar case na-
da” intentarían xogar como
equipo e aproveitar a polivalen-
cia, “unha das principais carac-
terísticas dos xogadores gale-
gos”. Polivalentes, e tamén efi-
cientes. Chegaban a Girona co-
mo vítima propiciatoria e saí-
ron 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 Ló-
pez, que non tivo un bo debut
cun combinado cheo de xoga-
dores novos e no que faltaban
os titulares, pero que contaba
cun plantel de futuro e coa mo-
tivación por entrar nunha lista
oficial, algo que non está ao al-
cance dos galegos, que foron
moi superiores e alcanzaron a
final, onde se medirían á outra
sorpresa do torneo: Euskadi,

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.�

seus propios clubs, que non
sempre confían neles. Incluso,
coa súa actuación igualaron a
selección feminina, tamén sub-
campioa no seu Trofeo das Na-
cións, e rebaixaron esa eterna
comparación que os deixa un
chanzo por debaixo do nivel
das rapazas. Polo tanto, hai ba-
loncesto galego. Como proba,
as súas seleccións.�

Rodri Suárez
Hai dúas semanas, dous equi-
pos galegos buscaban culmi-
nar a súa tempada nas finais de
LEB disputadas en Extremadu-
ra. 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 Balne-
ario de Archena. Aos dous días,
o presidente da Federación Ga-
lega de Baloncesto, Francisco
Martín, cualificaba de “exem-
plar” o club herculino por “xo-
gar con dez galegos de 12 xoga-
dores” e “demostrar que con
xente da casa tamén se conse-
guen éxitos”. Non era unha fra-
se 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 po-
tentes de Galiza: Breogán, Ro-
salía e Ourense. “Simplemente,
non teñen galegos nas súas fi-
las”, xustificouse o selecciona-
dor Diego Ocampo, adestrador
axudante no exitoso Akasvayu
de Girona. Nesa cidade catalá
disputouse o cuadrangular e
nel unha brillante Galiza foi
subcampioa, dándolle así aín-
da máis sentido á conclusión
que saíu do pequeno debate
xurdido cando se deu a coñe-
cer a lista de seleccionados: “Os
equipos galegos deben confiar

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. 

que eliminou a poderosa selec-
ción de Catalunya, na que de-
butou o espectacular Ricky Ru-
bio. Xa na final, a selección gale-
ga deu a cara, pero caeu pola
mellor solvencia dos vascos nas
triplas (72-80). Con todo, o ob-
xectivo estaba cumprido. Os
baloncestistas galegos reivindi-
caban a súa valía, a nivel exter-
no e tamén interno, ante os

Os emigrantes da canastra

’’Coa súa actuación igualaron
a selección feminina,
tamén subcampioa no
Trofeo das Nacións, e
rebaixaron a comparación
que os deixa un chanzo
por debaixo das rapazas”

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

Changui, do Cidade.
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Na convocatoria inicial de Die-
go 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), pe-
ro non Xavi Rodríguez, lesiona-
do, nin Fran Vázquez e Lucho
Fernández, que disputaban a fi-
nal da ACB con Barça e Tau
Baskonia, respectivamente.
Gañaron estes últimos pola vía
rápida, o que lle permitiu a Lu-
cho unirse á expedición galega
e suplir a Manu Gómez, enfer-
mo. Fran Vázquez precisaba
descanso tras a final, na que o
xogador dos vascos non partici-
pou. De feito, o ferrolán só tivo
17 minutos en toda a tempada
de liga no poderoso equipo de
Gasteiz, no que tivo máis pre-
senza na Euroliga (chegaron á
final four) e tamén estivo na Co-
pa (finalista). Pero –dende ese
papel agridoce de último recur-
so para encher o cupo de selec-
cionábeis– foi campión da ACB.
E ten calidade. Por iso, como
vangarda dunha selección que
buscaba reivindicarse indivi-
dual e colectivamente, Lucho
foi o mellor de Galiza nos dous

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

meira liña que leva anos fóra de
Galiza. Un símbolo da reivindi-
cación do baloncesto galego.
Un veterano de nivel e profesio-
nalidade contrastada que segu-

ramente terá que buscar equi-
po este verán, xa que remata
contrato co Baskonia. Pero po-
de ser que algunhas secretarías
técnicas dos principais clubs

galegos nin o miren e insistan
en elixir veteranos sen garantías
só porque presentan un pasa-
porte estadounidense. Pasou
máis dunha vez. �

A gran
semana
de Lucho
Fernández

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 pri-

meiros 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.� LY
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’’Lucho foi o mellor de Galiza
nos dous partidos
do Trofeo das Nacións,
onde ademais foi elixido
mellor xogador do torneo”

Lucho
Fernández.
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Lara Rozados

V ai xa medio século
dende que un gru-
po de músicos no-
vos 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 so-
bre todo, un pouso impor-
tante de saudade, esa cousa
tan difícil de explicar como a
morriña, pero que tan ben
sintetizou Vinícius de Mora-
es, poeta, intelectual, e alma
mater desta nova linguaxe:
"Tristeza não tem fim. Felici-
dade sim".
O xermolo está xa na recupe-
ración dun mito da antiga
Grecia: a obra de teatro coa
que Vinícius gañara o certa-
me do IV Centenario de São
Paulo, no 54, Orfeu da Con-
ceição. O amor imposíbel do
músico e Eurídice era expor-
tado ao entroido dos arrabal-
des de Rio na época contem-
poránea. No ano 56 foi edita-
do o álbum co mesmo título,
e Marcel Camus levou o filme
ao cinema co título Orfeu Ne-
gro tres anos despois. Temas
como "Se Todos Fossem
Iguais a Você", "Um Nome
de Mulher" e "A Felicidade",
percorreron o mundo. O fil-
me 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 Mo-
raes e música de Antonio
Carlos Jobim. A Casa Odeón,
editora daquel vinilo inaugu-
ral, nacera pouco atrás da
man, precisamente,   de Tom
Jobim, quen xa levaba varios
anos tocando nos infernin-
hos de Rio. A canción "Desa-
finado", entoada por João
Gilberto, era toda unha de-
claración de intencións: "Só
privilegiados têm ouvido
igual ao seu / Eu possuo ape-
nas o que Deus me deu. / Se
você insiste em classificar /
Meu comportamento de an-
ti-musical / Eu mesmo men-
tindo devo argumentar / Que
isto é bossa-nova, isto é mui-
to natural". 

A ANTIMUSICALIDADE.  A "anti-
musicalidade" 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 Gil-
berto chamóuselle "violão
gago" (guitarra tatexa), e
aquel novo son que desafina-

ba as convencións e os pará-
metros musicais bateu con
forza nun Brasil novo, que vi-
vía o seu goberno máis de-
mocrático até aquel momen-
to, onde emerxían poesía
concreta, vangarda no urba-
nismo e cinema novo, influí-
do polo neorrealismo italia-
no e a nouvelle vague, co le-
ma "unha cámara na man e
unha idea na cabeza". Evitar
os artificios, transparencia
total, e consciencia do pasa-
do histórico e da pobreza,
tanto nas urbes como no ru-
ral, eran os alicerces desta
nova "bossa" (estilo ou xeito)
a todos os niveis da ex-

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 Hispano-
Brasileña. 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.

A bossamantense nova

João Gilberto.

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

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-

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

presión artística. Notá-
molo no estilo literario da
bossa nova, máis próximo ao
discurso falado ca ao canta-
do, próximo, cotián e sinxelo,
pero cargado de verdade.
A bossa nova contaxiou o
mundo enteiro co seu recen-
do, 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, recupe-
raban o pouso do samba,
aquela combinación de pa-
tróns rítmicos africanos, pe-

CULTURA.25.

’’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”

este son de "guitarra tatexa"
e voz donda segue a ser
transmitido coa mesma for-
za a ouvintes de todo o mun-
do.�

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

A expansión da bossa, que
traspasou fronteiras e épo-
cas, chegou acó: aínda hoxe
non é difícil toparmos nas
rúas e nos bares galegos estas
melodías envolventes: artis-
tas como Fredy Fevereiro,
Héctor Lorenzo, Najla Sha-
mi, Elias Cassamo ou Diego
Massimini soaron en diver-
sos bares da nosa xeografía, e
mesmo Eloi Caldeiro ache-
gounos a María Mariño a tra-
vés da bossa nova. Lorenzo
comezou antes do 98 cun re-
pertorio puramente brasilei-
ro, 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, vio-
linista de Berrogüetto, nun
trío co suxestivo nome de Sol
de Farofa (a farofa é unha fa-
riña de mandioca que se em-

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

A HISTORIA DE ELÍAS CASSAMO EN
COMPOSTELA.  Máis curiosa é a
historia do músico mozam-
bicano Elías Cassamo: saíra
do seu Maputo natal para es-
tudar 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 ci-
dade, como o Modus Viven-
di ou a Casa das Crechas. Re-
centemente volveu á súa te-
rra, xa canso e enfermo, e
morreu pouco antes de facer
os 51, pero o son da súa per-
cusión nas noites de samba

aínda queda no recordo da-
queles que o escoitaron. O
pianista Pablo Seoane, ou o
dúo brasileiro que integran
Fredy Fevereiro e João Alber-
to, son outras figuras clave
que amosan como a sonori-
dade da bossa nova atrave-
sou o Atlántico e, medio sé-
culo despois, segue a semen-
tar saudade onde soa.�

Do Brasil dos 60 á Galiza de hoxe

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”

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

>>>

Fredy Fevereiro e [á dereita] Chico Buarque.
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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 Te-
rra de Melide por O globo de
Shakespeare, unha novela que
se artella ao redor do descubri-
mento do manuscrito do pri-
meiro Hamlet. A obra será publi-
cada por Xerais.
CCoommoo  nnaaccee  aa  iiddeeaa  ddeessttaa  nnoovveellaa??
Parte da historia real dun militar
de alta gradación das Figueiras
do s. XVI. Este militar organizou a
defensa da cidade de Puerto Ri-
co contra o asalto de Drake e
conseguiu derrotalo. Foi a últi-
ma batalla do pirata, porque na
viaxe de volta a Inglaterra Drake
contraeu unhas febres que aca-
baron con el. A raíz deste aconte-
cemento real argallei unha tra-
ma na que, e tirando do feito de
que Shakespeare e Drake se co-
ñeceran na corte de Isabel I, in-
troduzo a ficción de que o pirata
levaba no barco un manuscrito
do escritor, o do primeiro Ham-
let. Esa primeira versión perdeu-
se e a que coñecemos hoxe é a
escrita dez anos despois. Levan-
do 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. 
CCaannttoo  eemmppeezzoouu  ccoo  lliibbrroo??
No 2005 e seguín o mesmo pro-
ceso que emprego para as miñas
obras. Fíxome primeiro na es-
trutura, que busco sexa sólida,
para comezar despois o proceso
de documentación e de escrita.
CCoommoo  vvaalloorraa  ooss  pprreemmiiooss??
Para a xente que empeza son
moi importantes porque permi-
ten achegarse a este mundo no
que costa entrar. Para os que xa
publicamos anímanos a seguir
escribindo. �

A ronda de noite, última pelí-
cula do realizador galés Peter
Greenaway, conseguiu aso-
mar timidamente á carteleira
galega. A raíz desta xa inespe-
rada estrea, recobrou actuali-
dade –aínda que sexa de xeito
anecdótico– o debate sobre a
súa obra. Un debate que, por
outra banda, semella estabe-
lecerse en idénticos termos
que hai vinte e seis anos, can-
do o seu primeiro filme co-
mercial, O contrato do debu-
xante, arribou ás pantallas de
todo o mundo. E resulta cu-
rioso observar como pelícu-
las tan semellantes obtiveron
unha acollida tan extremada-
mente distinta. 

Facendo memoria, lem-
braremos que O contrato do
debuxante foi recibida como
unha película cun gran poder
de fascinación, que remexía
un panorama cinematográfi-
co no que o tópico substituíra
a imaxinación; un filme no
que os abundantes diálogos
inventaban unha orixinal rea-
lidade e cuxo barroquismo e
teatralidade supuñan novos
vieiros expresivos, atrevidos e
iconoclastas. Segundo a mei-
rande parte da crítica, pola
contra, en A ronda de noite as
pretensións visuais son pexas
que obstaculizan a fluidez, os
abundantes diálogos trans-
formáronse en “verborrea” e
a teatralidade e o barroquis-
mo en “sentido promocional
do espectáculo”. 

O curioso é que ambas pe-
lículas son case dúas versións
do mesmo argumento. O
contrato do debuxante rela-
taba a historia dun artista que
era contratado por unha aris-
tócrata inglesa para trazar
unha serie de debuxos das
propiedades do seu home. O
inxenuo artista acepta o en-
cargo 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 no-
bres. Cando se decatan da
burla, os aristócratas elimi-
nan vingativamente o cándi-
do mozo. En A ronda de
noite, Greenaway retoma o
tema para –nun borgiano
exercicio dos que tanto gus-
ta– facer confluír ficción e re-

alidade. Nesta ocasión, son os
comerciantes da rica burgue-
sía holandesa do século XVII os
que lle encargan a Rem-
brandt un retrato colectivo, A
ronda de noite. Unha enco-
menda que Rembrandt apro-
veita para elaborar unha ale-
goría que denuncia un asasi-
nato cuxos responsábeis son
os membros daquela respec-
tábel sociedade. Tamén aquí,
o próspero artista é castigado,
de xeito que a súa carreira co-
meza un imparábel devalo
que o levará á ruína. 

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

glaterra. E que neste filme, os
partidarios das posturas con-
servadoras 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 intelec-
tual e o artista –representados
polo bibliotecario e o cociñei-
ro– fronte a unha sociedade
–representada polo ladrón–
na que mafia e capitalismo
formaban un binomio indi-
sociábel. En todos os casos,
brillaba a orixinalidade da re-
flexión sobre o papel do artis-
ta 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 rela-
ción entre o artista e a socie-
dade, para esixir unha mirada
pluridimensional sobre as di-
mensións estéticas, sociais e
políticas presentes nos víncu-
los que os ligan. A súa é unha
mirada fundamentalmente
política, comprometida. Só
que a súa colosal imaxinación
visual, a súa prodixiosa me-
moria artística –capaz de re-
sumir toda a historia da arte
occidental nun fotograma– e
o seu intenso sentido da tea-
tralidade producen un cine-
ma dunha estética fascinante
que pode ser confundida co

formalismo baleiro e frívolo
no que se refuxian outros au-
tores menos capaces. 

E talvez esa sexa a clave pa-
ra entender o declive na re-
cepción das obras de Greena-
way. A exuberancia visual das
súas películas obtiveron o be-
neplácito dunha sociedade
–a dos anos oitenta– na pro-
cura dunha arte decorativa
que se limitase a ornamentar
o resplandecente triunfo da
nova relixión do mercado.
Pero, co tempo, a experimen-
tación formal do autor se ra-
dicalizou 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 de-
nunciaba o crime fraguado
dende as engrenaxes do po-
der. Había que escarmentar o
insolente. 

Ao final de O contrato do
debuxante, os aristócratas
quéimanlle os ollos ao prota-
gonista. Ao final de A ronda
de noite, os burgueses quéi-
manllos a Rembrandt. Ese é o
simbólico castigo reservado a
quen ve máis alá do permiti-
do, a pena coa que se axustiza
definitivamente a un artista.
Que instancia de poder orde-
nará que ardan as pupilas de
Peter Greenaway?�

O CONTRATO DE PETER GREENAWAY
TRIBUNA �Manuel Xestoso.

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

’’Co tempo, 
a experimentación formal
do autor se radicalizou
e as súas acusacións
aos poderosos fixéronse
máis evidentes”
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Acerta o país donde está cada monumento. Xeroglífico

Cómo anda Pepe de diñeiro?

Neste

barullo

de le-

tras has

de ato-

par sete

nomes

de dian-

teiros 

das 

selec-

cións da

Euro-

copa.

S
o

lu
ci

ó
n

s:

Monumentos:
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)

Xeroglífico:

“Sempre anda sen un can”

(Sen “pre”, anda sen un can)

Sopa de Letras:

ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO

OOs que amamos os libros
sentímonos felices en-

tre eles.Gústannos coma ob-
xecto e tocámolos, ulímolos,
folleámolos,  coidámolos.
Hai quen subliña parágrafos
ou fai anotacións á marxe.
Recoñezo que eu son inca-
paz. Eu copio nun caderno
frases, versos, palabras ou
pensamentos que me che-
gan fondo. Os que amamos
os libros entramos a miúdo
nas librerías. Falamos coa li-
breira, fixámonos e escoita-
mos a quen nos rodea, per-
démonos 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 literatu-
ra nas aulas, sabemos da súa
importancia no desenvolve-
mento dos cativos. Por iso,
tentamos estar ao día. E, da-
quela, buscamos textos que
melloren o noso coñece-
mento da LIX por ben de to-
dos. Literatura Infantil y Ju-
venil y educación literaria
(Ed. Octaedro) é un deses li-
bros imprescindibles á hora
de afondar na teoría e na
práctica literarias dentro da
escola. Escrito por Pedro Ce-
rrillo, doutor en Filoloxía e
catedrático de Didáctica de
Lingua e Literatura, director
do CEPLI, entre outras moi-
tas facetas, deixa moi clara a
reivindicación do carácter li-
terario 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 intelixen-
tes. 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 per-
tence a ese grupo dos que
amamos profundamente os
libros. E ben que se lle nota.�

OS QUE AMAMOS
OS LIBROS

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

’’

Vestio.

Autor:  Xosé Miranda

Editorial: Xerais. Col. Fóra de Xogo

Xosé Miranda ao longo de dez capítu-
los, curtos en extensión pero non en in-
tensidade nin en creatividade narra-
tiva, amósanos unha novela de sus-
pense labiríntico que conduce o lector
ata as entrañas do misterioso lado es-
curo que pode agochar a natureza hu-
mana. A acción desenvólvese en Viana
das Veigas, lugar afastado ao que o
destino fixo que chegase ata alí a dou-
tora 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-dia-
rio. Coa lectura deste último descu-
brirá, non só que o corpo corresponde
a un antropólogo inglés cuxo obxec-
tivo era estudar unha suposta seita
prisciliana, senón tamén, o terrible se-
gredo 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 acumula-
ción dos sentimentos que agroman

c a n d o
vence a es-
curidade
da duali-
dade hu-
mana. Ri-
queza ex-
p r e s i v a
tanto na
caracteri-
zación dos

personaxes coma do ambiente enig-
mático que envolve o relato onde des-
taca a presenza da lúa chea como
única e fiel testemuña.�

Alba Piñeiro

Crenzas ancestrais
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eles aceptaban a todo aquel que
desexase ingresar. Maioritaria-
mente pertencían a burguesía,
predominando a pequena e
mediana, aínda que tamén ha-
bía grandes burgueses. En Ga-
liza temos o caso do empresario
Echegaray, que fora un indiano
que dispoñía de grandes liñas
trasatlánticas con América.�

Zamora. Tamén temos que ter
en conta que unha gran parte
do principal partido republi-
cano progresista, Izquierda Re-
publicana, colleu a testemuña
no segundo tercio da etapa re-
publicana.
PPeerrtteenncceenn  aa  uunnhhaa  ccllaassee  ssoocciiaall
ddeetteerrmmiinnaaddaa??
Poderíase dicir que sí, aínda que

CULTURA.31.ANOSATERRA
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masonería. É certo que había ir-
máns masóns que se manifes-
taban claramente en contra do
clero. Pero na masonería cabía
todo o mundo. De feito, houbo
algunhas sociedades masóni-
cas que non querían a ateos no
seu seo. Tiñan que crer, cando
menos, na existencia dun ser
supremo. 
PPoorr  qquuéé  FFrraannccoo  ssee  aassaaññoouu  ttaannttoo
ccooaa  mmaassoonneerrííaa??
Franco coñecía a masóns. Sabía
que tiñan un espírito liberal moi
grande e que podían ser un ini-
migo contra os seus obxectivos.
A masonería e incompatíbel con
calquera estado totalitario, inde-
pendentemente do sino político
que se atribúa. O ditador aso-
ciouna sempre co comunismo,
pero comunismo e a masonería
son antagónicos de por sí.
QQuuéé  mmééttooddooss  uuttiilliizzoouu  ppaarraa  rree--
pprriimmiirr  ooss  mmaassóónnss??
Todos os que estaban ao seu al-
cance. 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 ma-
sónicas. Pasárono moi mal e
ningunha puido sobrevivir  ao
franquismo.
AA  mmááiiss,,  ooss  pprriimmeeiirrooss  mmaassóónnss  ffoo--
rroonn  xxeennttee  ddaa  ddeerreeiittaa  lliibbeerraall......
É verdade que houbo grandes
políticos da dereita republicana
que militaron na masonería,
entre eles o líder histórico do re-
publicanismo conservador,
Alejandro Lerroux. Tamén o
primeiro presidente da Se-
gunda República, Niceto Alcalá

Antonio Cendán
Un novo libro A represión da
masonería viguesa, de Edicións
A Nosa Terra, recupera o traba-
llo vencellado a estas míticas so-
ciedades, cuxa orixe se remonta
a tempos ancestrais. Algúns es-
tudosos sitúana xa no antigo
Exipto. En Galiza, a masonería
apareceu a mediados do século
XIX, aínda que non se pode pre-
cisar cando. Así o sinala o histo-
riador, Luis Lamela, autor dou-
tros textos xa emblemáticos so-
bre o franquismo. Segundo La-
mela, estas sociedades non
eran secretas, pois “todo o
mundo sabía quen eran os ma-
sóns e eles instaban publica-
mente os demais cidadáns a
que ingresasen na masonería”.
QQuuéé  hhaaii  rreeaallmmeennttee  ddeettrrááss  ddaa
mmaassoonneerrííaa??
Pois o único que hai son gru-
pos de tendencia liberal que te-
ñen o propósito de que a socie-
dade 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.
EErraann  ssoocciieeddaaddeess  sseeccrreettaass??
Iso é totalmenfe falso. Foi un
mito que creou o franquismo có
unico afán de denigrar os ma-
sóns e coa finalidade clara de de-
sacreditalos. O feito de que non
fosen sociedades secretas pono
de relevo que distintos grupos
sociais, principalmente partidos
políticos e persoas que perten-
cían á masonería, insertaban
anuncios na prensa dos anos
trinta para que a cidadanía in-
gresase nas distintas loxas que xa
había na nosa terra.
CCaannddoo  aappaarreeccee  aa  mmaassoonneerrííaa  eenn
GGaalliizzaa??
A primeira loxa que está docu-
mentada aparece en Vigo, a co-
mezos 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 mem-
bros. Pero, antes desta entidade
sábese que, a medidados do
XIX, existiron os primeiros gru-
pos de masóns en Galiza, se ben
non deixaron ningún tipo de
documentación. Serva como

exemplo que o grande poeta
Curros Enríquez foi masón.
CCaall  éé  oo  sseeuu  pprriinncciippaall  iiddeeaall??
Son moitos. Pero, por enriba de
todo, pretenden acadar as
maiores cotas de benestar so-
cial. Así, son os principais pro-
motores das sociedades liberais
e da dignidade humana. Son os
grandes partidarios do lai-
cismo, o que non quere decir
que estean en contra da reli-
xión. Todo o contrario, o seu in-
terese primordial estriba en que
nada impida o correcto desen-
volvemento de cada ser hu-
mano, polo que queren elimi-
nar prexuízos e falsos tópicos.
NNoonn  ssoonn  llooggoo  ttaann  iinniimmiiggooss  ddaa  rree--
lliixxiióónn  ccoommoo  ssee  cchheeggoouu  aa  ddeecciirr??
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 in-
tento de substitución dos seus
credos. Non embargante,
houbo moitos católicos que,
sen perder nunca as súas cren-
zas, militaron activamente na
masonería. Incluso, a algún alto
xerarca da Igrexa Católica se lle
atribúen moi boas relacións coa

Á presentación do libro A re-
presión da masonería viguesa
acudíu o Gran Mestre da Gran
Loxa Ibérica Unida, Josep Co-
romines, quen no decurso da
súa intervención, salientou a
obsesión represora do xeneral
Franco con estas organiza-
cións. Dixo que o ditador che-
gara a abrir máis de 100.000  ex-
pedientes por pertenza a gru-

pos masónicos, cando non
chegou a haber máis de 10.000
masóns durante en todo o Es-
tado español. Sinalou tamén
que o principal obxectivo dos
masóns era elevar o nivel de es-
colarización dunha sociedade,
na que existía unha elevada
porcentaxe de analfabetismo.

Respecto á obsesión de
Franco con relación a maso-

nería, manifestou que era de-
bida a que coñecía ben os ma-
sóns. “De feito, o seu irmán
Ramón pertenceu a distintas
loxas”. Era sabedor tamén de
que os obxectivos da masone-
ría resultaban incompatíbeis
co seu ideario político, de aí
que promulgase unha lexisla-
ción antimasónica que estivo
vixente dende 1941 até 1978.

Coromines apunta tamén
que a masonería ten dificulta-
des sempre cos reximes auto-
ritarios. Neste senso, indica
que tan só leva a cabo activi-
dades 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 ha-
bía moitos masóns. �

Josep Coromines, Mestre da Gran Loxa Ibérica

‘Franco abríu 100.000 expedientes,
cando non había máis de 10.000 masóns’

Luís Lamela, historiador

‘O franquismo perseguíu
os masóns porque eran liberais’
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’’Houbo moitos católicos
que militaron activamente
na masonería” 
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mundo complexo e difícil de
comprender (sobre todo para a
mente racionalista, a da mo-
dernidade), si, mais non se po-
de esquecer que a perspectiva
do lector é xustamente a opos-
ta, nada lle chegaría de non ser
pola palabra.

Bieito Iglesias ofrécenos a
posibilidade de demostrar o
que vimos de escribir. A historia
que se conta neste Pan e coitelo
non deixa de ser unha parodia
(procedemento basilar na súa
escrita) da vida, unha parodia
moi consciente dos anos do fra-
guismo. Carrodeguas é Conse-
lleiro de Cultura no go-
berno do Prohome
(autoritario, ex embai-
xador na Grande Bre-
taña, xogador de domi-
nó), atentan contra a
súa vida e dá inicio a
parte detectivesca da
trama. Unha trama
que se desenvolve en
Oria (fundamental-
mente), trasunto de
Ourense, como Vila-
santa de Santiago ou
Galleira de Galiza.
Asentada sobre perso-
naxes arquetípicos,
ningún deles foxe desa conside-
ración, conscientemente. A his-
toria está presentada baixo a
forma dunha novela breve. Son
31 capítulos breves (demasiada
coincidencia, axiña se sospeita
qué hai detrás, a orixe, a pena foi

crítica
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Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� OO  nneennoo  ddoo  ppiixxaammaa  aa  rraaiiaass..  John Boyne. Faktoría K.

� HHaarrrryy  PPootttteerr  ee  aass  rreelliiqquuiiaass  ...... J.K. Rowling. Galaxia.

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

� MMaaddee  iinn  GGZZ..  Séchu Sende. Galaxia.

�PPaann  ee  ccooiitteelloo.. Bieito Iglesias. Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� CCaarrttaa  aaoo  sseeññoorr  FFuuttuurroo..  Eduardo Galeano. Laiovento.

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

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

� AAlliimmeennttaacciióónn  ssaauuddaabbllee  VV AA. Xerais.

� BBeenniiggnnoo  ÁÁllvvaarreezz.. Santiago Prol. A Nosa Terra

Desde o 2001 (A vida apoteósica
e A historia escríbese de noite,
Premio García Barros 2001) os
trinques das librarías non reno-
vaban a escrita
desenfadada e
transcendente,
lúdica mais se-
ria, de Bieito
Iglesias. Agora,
no 2008, chéga-
nos este Pan e
coitelo, última
entrega dun autor que asegura
non crer  “na literatura, na polí-
tica nin na sorte. Así e todo escri-
be, vota e bota quinielas”, se-
gundo se le na autopoética que
figura na Biblioteca Virtual Ga-
lega. Velaí, logo, un autor malgré
lui, unha voz que non cre, que
descré, porén iso non é óbice
para que non se manifeste. Po-
de 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 procu-
rar explicacións malabaristas.
Os escritores máis na vangarda
(eles negarano, tampouco cren
nela, porén énos útil para carac-
terizalo diante do lector), os es-
critores máis na vangarda, efec-
tivamente, 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 im-
presión errada, incompleta. É
lexítimo xulgar a palabra desde
a perspectiva de creador preo-
cupado por expresar(se) un

e outras adquiren esa considera-
ción a posteriori, cando reflexio-
nas, por exemplo, en como Nó-
voa asume a súa condición de
castrado. De aí, do contraste, na-
ce un novo texto, o verdadeiro
texto, cuxo autor vén ser o mes-
mo 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 inin-
terrompido. Il rapitore smemo-
ratoe Un´esca chiamata Narda,
nesa orde, versión en italiano,
entremestúranse, salfiren o tex-
to 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 refe-
rente feminino indispensábel
no Mandrake, e hai outra Narda
que é a secretaria de Carrode-
guas, e non deixa de ser significa-
tivo que esta personaxe caracte-
rice indirectamente, por con-
traste, a Carrodeguas. Nin tam-
pouco deixa de ser significativo
que Bieito Iglesias chame a aten-
ción sobre un tipo de folletín na-
rrativo no que poucas veces se
pensa: a banda deseñada. Certa-
mente, a gama de posíbeis con-
trastes increméntase substan-
cialmente coa aparición dos
Mandrake cada poucas páxinas. 

O lector inquirirase a cerca
das diferenzas e similitudes en-
tre a vida real e parodia case ne-
gra 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 re-
flectir sobre a realidade resulta
estéril. Desde logo, os Mandra-
ke non está aí para encher e xa
está. Será excesivo simplismo. E
a escrita, e a concepción da lite-
ratura, que como dixemos se
alicerza na figura do lector, de
Bieito Iglesias é calquera cousa
menos simple.�

Xosé M. Eyré

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 ta-
mén valería para definir o espí-
rito do  movemento bravú, que
aínda deixa sentir o seu ronsel,
ou para o festival internacional
de documentais de Tui, o Play-
doc. E é que, debaixo desta ex-
presión, entrefebrada co riso e
o instinto de provocación, apa-
rece tamén unha tendencia
contemporánea que dota á pe-
riferia dun novo valor na mo-
dernidade. 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 convérte-
se tamén nun espazo privile-
xiado para a reflexión sobre o
urbano. Isto é o que percibe o
visitante que se achega a estes
foros abertos no medio da pai-
saxe. Acudir a Cans ou a Tui sig-
nifica 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 ficcio-
nalizan, fóra dos grandes inter-
mediarios do poder, festivais
coma estes permiten un grao
de sinceridade, de diálogo en-
tre autores e público completa-
mente inédito. En medio das
leiras, a palabra colle peso e li-
berdade. Fóra do ruído pode-
mos  comezar xa a sentir a mo-
dernidade 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 va-
lor da subversións contempo-
ráneas.�

AGROGLAMOUR

’’

NARRATIVA.

Parodia
dos anos
do fraguismo

Pan e coitelo
AAuuttoorr::    Bieito Iglesias.

EEddiittaa::Galaxia.

’’En medio das leiras,
a palabra colle

peso e
liberdade”

que non gañase ese certame
polo que significaría lela nas pá-
xinas de La Voz de Galicia), 31
capítulos que teñen a secuencia
como centro, 31 capítulos bre-
ves e folletinescos. Máis unha
tentativa de renovación que
non lle resulta simpática ao cer-
tame de relatos de verán, lem-
bran A morte de Ade Anxo An-
gueira. Politicamente era moi
agardábel que non gañase nin-
gunha das dúas.

Pan e coitelonon só é paro-
dia, parodia provocadora, para
pensar. Os títulos dos capítulos,
por exemplo, tenden a cobrar o

seu verdadeiro signifi-
cado despois da lectura
do capítulo. Con fre-
cuencia son bimem-
bres, con certa dose po-
ética, e convidan a que o
lector estableza víncu-
los entre dúas realida-
des aparentemente con
pouco contacto entre
elas. Desde a paródica
carnavalización, todo
está pensado para que o
lector reflicta máis so-
bre o contexto que so-
bre o texto, tal e como o
entroido perde a súa

esencia ao tornarse puro espec-
táculo desprovisto de crítica so-
cial. Por suposto, a ironía e o hu-
mor son dous aspectos a salien-
tar, algunha secuencia resulta
especialmente hilarante de por
si (por exemplo a morte de Prol),

’’O lector
inquirirase
a cerca das
diferenzas
e similitudes
entre a vida
real e parodia
case negra
da escrita
de Bieito
Iglesias”

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

Bieito Iglesias. 
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é tanta a afección do autor po-
lo clixé que, cando o malo
–malísimo como veremos lo-

go– está anoxado, o
protagonista é quen
de ver os seus “ollos
inxectados en san-
gue”… aínda que
aquel leve postos os
lentes de sol. 
O segundo elemento
que pon en evidencia
o artificioso –no mal
sentido do termo–
desta novela é a deri-
va no folletín. Se a
historia se circunscri-
bise a explicar as cir-
cunstancias do con-
flito entre os dous ne-
nos protagonistas
–que é o que se fai na
primeira metade do
libro– o relato non
carecería de cohe-
rencia e mesmo de
encanto. Mais a par-
tir desa primeira par-

te, Hosseini insiste en alongar
a intriga e en multiplicar
anécdotas e peripecias, cre-
ando unha historia ao mes-

CULTURA.33.

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, collei-
tando un enor-
me éxito de
vendas e unha
acollida crítica
excelente para
un libro destas característi-
cas. O argumento de O caza-
dor de papaventos xira arre-
dor da amizade entre Amir –o
protagonista e narrador– e
Hassan. O primeiro é un ne-
no rico, pertencente a etnia
dominante e privilexiada dos
pashtún. O segundo é o seu
criado, nacido case ao mes-
mo tempo ca el e membro da
oprimida raza dos hazara.
Durante toda a primeira me-
tade da novela –desenvolvida
nos anos setenta, durante a
monarquía do rei Zahir– ve-
remos 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 arrepenti-
mento-redención ao longo
de todo o libro. De feito, a no-
vela pode recordar ao Lord
Jim conradiano, na medida
en que relata como o prota-
gonista pasa o resto da súa
vida expiando un acto de co-
vardía e traizón cometido na
mocidade. 

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

CONTADELIBROS.
Verne en galego

Jules Verne volve aos andeis en
galego. Xerais reedita dous clá-
sicos do autor francés na nova

colección ‘Xa-
baril’. Viaxe ao
centro da
Terra e A volta
ao mundo en
80 días,en tra-
dución de Va-
lentín Arias

ámbalas. Aventuras que delei-
taron 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 pro-
tagonista,
Darrell Stan-
ding, está
preso en San
Quintín, o

mítico penal estadouni-dense.
Para fuxir das torturas dos car-
cereiros e da brutalidade dos
outros presos, ha de buscar un-
ha 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 noi-
te,de Mark Haddon. O libro foi

un grande éxi-
to en lingua in-
glesa. Conta a
historia de Ch-
ristopher Boo-
ne, un rapaz
de 15 anos moi
moi intelixen-

te pero cunha pésima vida so-
cial que acabará convertido en
improvisado detective cando
atopen atravesado por unha
forquita o can da veciña,
Wellington. A tradución é de
Moisés Barcia.�

Non obstante, cando o lec-
tor ben intencionado se inter-
na por esta vía atopa varios
impeitizos que lle im-
piden acreditar no
que esta lendo. O pri-
meiro deles é a irri-
tante recorrencia ao
clixé. Hosseini enche
páxinas e páxinas sen
ser quen de ofrecer
unha visión literaria
minimamente perso-
al. As descricións son
do tipo “a auga era
dun azul profundo e a
luz do sol reflectíase
na súa superficie cris-
talina”. Cando o pro-
tagonista ve por vez
primeira a súa amada
“o corazón bátelle
dentro do peito” (hai
que recoñecer que é
preferíbel a que lle
bata fóra do peito, iso
si). Cando se atopa
nunha situación ines-
perada, sentenza “o momen-
to era surrealista”… Os exem-
plos poderían multiplicarse,
mais abonda con sinalar que

mo tempo alambicada e pre-
visíbel. Xorden, daquela, gol-
pes de efecto mil veces vistos
nos peores culebróns: uns
personaxes reaparecen des-
pois de décadas de non sa-
berse nada deles, outros de-
saparecen misteriosamente,
descóbrense inesperados la-
zos de sangue entre aquelou-
tros, milagrosas interven-
cións de parentes dos que
apenas se sabía nada permi-
ten un reencontro feliz… En
fin, todas as fórmulas que ha-
bitualmente se poñen ao ser-
vizo dunha narrativa senti-
mentaloide e lacrimóxena.
Puro Hollywood.

O terceiro elemento que
desanima definitivamente ao
lector deriva desa caída no
novelón por entregas: a inve-
rosimilitude. A cantidade de
despropósitos que se acumu-
lan 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 ópti-
ca fantástica, pero nin así aca-
bariamos de crer que un se-
ñor que vén de pasar vinte
anos nos Estados Unidos, por
moi afgán que sexa, se pasee
cunha barba postiza polo Ka-
bul dos talibáns, preguntán-
dolles aos viandantes se por
casualidade non verían unha
persoa de tales característi-
cas. Nunha pasaxe en que un
avogado lle explica a Amir a
diferencia entre o que é impo-
síbel e improbábel en dereito,
lembrei que Oscar Wilde re-
sumía o problema da verosi-
militude literaria aclarando
que “a xente está disposta
sempre a crer o imposíbel,
mais xamais crerá o improbá-
bel”. Habería que llo recordar
a Hosseini. 

En vista do até aquí co-
mentado sería doado supo-
ñer 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 ca-
racterísticas, do seu desenvol-
vemento histórico, da vi-

a (Ferrol).

Créase AGADIC.Tras a publicación

no Diario Oficial de Galicia, este ano

entra en vigor a Axencia Galega das

Industrias Culturais. O cambio lexisla-

tivo supón a conversión do actual

IGAEM nunha axencia especializada

de apoio ao desenvolvemento do te-

cido empresarial cultural e a amplia-

ción das súas competencias.�

’’Aparecen
golpes de
efecto mil
veces vistos
nos peores
culebróns:
todas as
fórmulas que
habitual-
mente se
poñen
ao servizo
dunha
narrativa
sentimen-
taloide e
lacrimóxena”

O cazador de papaventos
AAuuttoorr::  Khaled Hosseini.

TTrraadduucciióónn::  María Pardo Vuelta

EEddiittaa:: A Plataforma.

Un falso retrato
de Afganistán
A novela de Hosseini
constitúe un exemplo
do que se considera
‘literatura de éxito’

Khaled Hosseini. 

>>>

A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo
[de  pé], e Luís Bará, director xeral de

Promoción e Difusión Cultural .
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CULTURA.34. ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008 Encontro internacional de danza

en San Simón.O Centro Coreográfi-

co 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 ce-

lebrará entre o 15 e o 28 de xuño, in-

clúe dúas mesas de debate, seis gru-

pos de traballo, a presentación de

proxectos, testemuños de artistas e a

exhibición de doce propostas.�

do “Bosque de cemento”, to-
da ela como un inmenso “Al-
bre constelado de bágoas”.

Torneiro legounos a cróni-
ca dun tempo de silencio ser-
víndose dunha ourivería esti-
lística admirable, tensando
como poucos os recursos da
dicción clásica engastada nun
versolibrismo sinestésico de

atrevidas metáforas,
entremesturando as
aguas da explicitación
e o elíptico, cun léxico
escolleito que envolve
o discurso dunha at-
mosfera emotiva na
que o papel fulcral da
memoria confesa ou
insinuada o é todo.
Hai máis dun cuarto
de século Memoria
dun silencio descu-
briunos un Poeta. Lo-
go virían o fértil corpo
de soño, a restaura-
ción dos días, as vo-
ces consagradas e as

doazóns do incendio, todo ri-
gorosamente humano, sem-
pre no poema esa luz de facer
memoria, sentindo baixo os
pés o campo segado do pe-
renne setembro stradivarius,
epicentro da parábola do in-
crédulo na que habita, dende
aquela, a voz luminosa de Ál-
varez Torneiro.�

Armando Requeixo

A traxectoria poética de Ma-
nuel Álvarez Torneiro é das
máis inusuais e asemade sóli-
das da literatu-
ra galega das
últimas déca-
das. Este coru-
ñés de ascen-
dencia lucense
non deu ao
prelo o seu pri-
meiro libro ata
cumprir os cincuenta e fíxoo
esporeado polo tamén escritor
e amigo Xosé Fernández Fe-
rreiro. O autor de Agosto do
36, sabedor de que Torneiro fi-
cara finalista do Premio Cida-
de da Coruña na convocatoria
de 1981 co poemario Memoria
dun silencio, presentoulle a
Isaac Díaz Pardo, quen aca-
bou publicando o volume un
ano máis tarde en Ediciós do
Castro.

Memoria dun silencio –que
foi candidato ao Premio Na-
cional de Literatura– inaugura
a revisitación melancólica e
sentimental da Galicia de Pos-
guerra de tanta actualidade
nos nosos días. Nas súas páxi-
nas agóchanse algunhas ins-
tantáneas versais dese tempo
fuxidío e cobreguento que é
ollado coa tenrura agre na que
logo, andando os anos, outros
poetas e narradores como Ri-
vas, Rei Núñez, De Toro ou
Fernández Naval abundarían
con indubidable acerto.

Aquel primeiro libro de po-
emas contiña xa as que habían
ser as trabes mestras da poéti-
ca do autor, quen recollía nun-
ha vintena de composicións

da cotiá dos seus habi-
tantes… Mais lamentabel-
mente, tampouco é o caso. Al-
gunha pinceladas de “color
local” ou que se nos describan
nenos bebendo coca-cola e
vendo películas de John Way-
ne en Kabul –visións radical-
mente afastadas das que ha-
bitualmente nos ofrecen os
medios– poden crear a ilusión
de que estamos a comprender
algo distinto sobre ese país.
Pero a realidade é que Hossei-
ni pasa pola historia afgá con
premeditado sixilo, sen dei-
xarnos sequera albiscar os im-
portantes cambios que tive-
ron lugar ao longo das últimas
décadas. Nada se nos di da
ocupación soviética, da Alian-
za do Norte, das auténticas
causas da chegada ao poder
dos talibáns. Só se nos ofrece
unha imaxe da antiga monar-
quía nostálxica, idealizada e
sospeitosamente parcial. 

Como exemplo da análise
histórica –por chamala dal-
gún modo– presente nesta
novela citarei o caso do de-
vandito malo. Assef é un ra-
paz ruín, que abusa dos débi-
les, que atemoriza os pais e
que, xa de cativo, é un admi-
rador de Hitler. O narrador
insiste moito no “brillo de
loucura” que destilan os seus
ollos. Como o lector xa supo-
ñería, Assef convértese de
adulto nun talibán (todo un
exemplo de coherencia ideo-
lóxica). Ou sexa, o Mal –nazis
ou talibáns, todo vén sendo o
mesmo para o autor– é sem-
pre igual: un produto da lou-
cura dalgúns poucos seres
monstruosos. Semella que a
política, a ideoloxía ou a His-
toria… non participasen en
absoluto na súa xénese. Un
discurso que, pretendendo
tranquilizar a conciencia dos
lectores, se transforma nunha
visión reaccionaria –por false-
adora– da realidade. 

Triste exemplo do que hoxe
se considera literatura de éxito,
cabe afirmar algo positivo des-
ta novela: a súa penetración
ideolóxica está ao nivel da súa
altura literaria.�

Manuel Xestoso

todo o oficio que fora fraguan-
do dende os tempos do grupo
herculino Amanecer, na grisa-
lla Coruña de finais dos 50.
Trinta anos de calados ensaios
só rotos pola aparición pun-
tual dalgúns versos en revistas
e xornais que acabarían por
callar nunha obra de inequí-
voca madureza como é Me-
moria dun silencio.

Quen volva sobre
daquelas páxinas por
forza se sorprenderá
coa asunción e o cre-
ativo posprocesado
dos influxos de San
Juan de la Cruz e de
Neruda, mais tamén
do Vallejo máis su-
rreal e fulgurante e
aínda da verba deco-
te comprometida de
Celaya, pois de todo
hai nesta obra misce-
lánea, onde a mesma
sombra lembradoira
acubilla o paradiso
da infancia rememorada e o
sangue lentorecido baixo a
abafante Ditadura. Versos
dunha paisaxe identificada
co espiritual, de espazos sim-
bólicos e amados, pero, sobre
todo, dunha Natureza que é
espello da alma desolada,
dunha Terra que vive na
“memoria do pino fusilado”,
na devastación antiecolóxica

crítica

’’Torneiro
legounos
a crónica
dun tempo
de silencio
servíndose
dunha
ourivería
estilística
admirable”

LIBROSDEFONDO.

A voz luminosa
de Álvarez
Torneiro

Memoria dun silencio
AAuuttoorr::  Manuel Álvarez Torneiro.

EEddiittaa:: Edicións do Castro. Serie Liminar

(1982).

CONTADELIBROS.
Gaiteiros

Fiesta, identidad y
contracultura. Contribuciones
al estudio histórico de la gaita

en Galicia,
de Xavier
Campos Cal-
vo-Sotelo, é
unha análise
desde un
punto de vis-
ta musicoló-
xico, históri-

co e cultural do considerado
instrumento simbólico de Ga-
liza. Edita a Deputación de
Pontevedra.

Nomes propios do pasado

Toxosoutos publica Inventario
toponímico do Tombo de
Toxos Outos,de Paulo

Martínez Le-
ma, que reci-
biu un accé-
sit no premio
de Historia
Medieval de
Galicia 2007.
Trátase dun-
ha análise

das referencias aos nomes de
lugar presentes nos documen-
tos deste mosteiro das Terras
de Noia fundado no século XII.
Os interesados na historia da
onomástica aplicada á terra po-
den ver a evolución de moitos
topónimos desde o medievo. 

A pé

Paco Armada e Luís Méndez
publican en Xerais Sendeiro

rural de Gali-
cia,unha
guía práctica
para atrave-
sar a rota
GR-94 que
une Vigo e
Santiago por
vereas.

Inclúe mapas, indicacións car-
tográficas, información de ser-
vizos, teléfonos de interese e
datos sobre as cousas que
encontramos en cada parada
do camiño. �

>>>

Manuel Álvarez Torneiro.
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CULTURA.35.

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 Wer-
nicke desprega ante os nosos
ollos unha meticulosa panorá-
mica da existencia que inclúe
nacemento, vida e morte, sufri-

mento e gozo, aflición e ledicia.
No soto, xace deitado –esqueci-
do– o corpo de Cristo.

Tras uns minutos, comeza a
soar música de Bach. Actus Tra-
gicusé un espectáculo construí-
do a partir de seis das súas can-
tatas e –grazas a visión ofrecida
por Wernicke– un pode com-
prender de vez a visión tráxica e
a lección moral que estas obras
encerran. Un home arrinca
compulsivamente as follas do
calendario, outro consulta ner-
viosa e repetidamente o relo-
xo… A ineludíbel presenza da
morte, a forzosa perentorieda-
de da nosa fráxil existencia é o
que o compositor de Eisenach
nos lembra continuamente, co-
ma nunha desas vanitasbarro-
cas que invocan a pavorosa in-
minencia da nosa consuma-
ción. Piedade e compaixón al-
bíscanse daquela como únicas
respostas ante unha vida que se
derruba.

A posta en escena de Wernic-
ke é dura, desapiadada, pero in-
cide na actualidade do conflito
entre razón e
fe, aínda que
–tras a acepta-
ción do pensa-
mento ilustra-
do– a palabra
fe non teña
por que impli-
car un senti-
mento relixio-
so. Transcen-
dendo a ine-
quívoca inten-
ción moral de
toda represen-
tación da vani-
tas, decatámo-
nos de que se-
guimos sen di-
rimir o conflito
kantiano de
que facer coa
esperanza tras
a morte de Deus: cando soan as
trompetas, os personaxes tre-
men e móstranse temorosos pe-
ro, un instante despois, a rutina
da vida cotiá irrompe con toda a
súa forza, permitindo que o es-
quecemento substitúa a preo-
cupación pola proximidade da
morte. Wernicke fálanos da alie-
nación da vida moderna,

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

lideira actividade dos seus habi-
tantes, das personaxes que de-
senvolven o drama da existen-
cia entre as súas paredes. A
obra, non obstante, comeza
cunha representación silencio-

Magin Blanco e Burgas Beat vol-
ven ao pop dos 80. A historia de

Magin Blanco e de Burgas Beat vol-

ven xuntarse, despois de anos cru-

zándose, na edición do disco Clip,

que agora presenta PAI música. Gra-

vado no estudio Casa de Tolos, o no-

vo traballo trasládalle ao público a

atmosfera pop dos oitenta con te-

mas como Clic, Mejor que esto ou La

chica de los pies gigantes. O disco

péchase coa canción Anduriña, le-

vando a tradición ao seu terreo.�

MÚSICA.

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

Actus Tragicus (seis cantatas
sacras en versión escénica),
de J.S. Bach
FFoorrmmaacciióónnss::  Ensemble e Coro da Sta-

atsoper de Stuttgart.

DDiirreecccciióónn  MMuussiiccaall::  Michael Hofstetter.

DDiirreecccciióónn  ddee  EEsscceennaa,,  EEsscceennooggrraaffííaa  ee

VVeessttiiaarriioo::  Herbert Wernicke.

DDiirreecccciióónn  ddoo  CCoorroo::  Michael Alber.

>>>

Un intre da representación de Actus Tragicus. 

’’A postaen
escena
de Wernicke
incide na
actualidade
do conflito
entre razón
e fe, aínda
que a palabra
fenon teña
por que
implicar un
sentimento
relixioso”
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crítica

mas, como a caída dos protago-
nistas por tres fervenzas de altu-
ras tipo Iguazú sen problema e
a traca final da gran maquinaria
que se resolve co platillo volante
de Ultimatum á Terra e unha
apoteose de efectos dixitais fei-

tos con gran pompa e
fanfarria. Para pechar
o circo, Spielberg trae,
desde os tempos pasa-
dos, a primeira aventu-
reira femenina da saga,
e redondea esta aven-
tura cun final como de
Historias de Filadelfia,
“en marabilloso Tech-
nicolor”. 
Este capítulo catro das
aventuras de Indiana
é o que se supón que
debe ser: cine de en-
tretemento, para ver e

deixarse ir. Non hai que buscar
máis. Só é para disfrutar, ben
pola nostalxia, ben pola propia
aventura, incríbel, disparata-
da, pero, a fin de contas, con ci-
ne feito con humor, con inxe-
nua violencia branca e radian-
te. Total, Indiana é o paradig-
ma da aventura, capaz de cair
dunha catarata inmensa e sair
da auga co sombreiro Borsali-
no na cabeza. 

PROPOSTA: Reláxense e
disfruten.�

J.A. Xesteira

dos advertimos o vello estilo de
Spielberg: un coche de Améri-
can Grafitti (na que debutou Ha-
rrison Ford) corre polo deserto
de Álamo Gordo, e comezan os
chisco-de-ollos: canta Elvis, apa-
rece o cartel de Satellite Inn (tal
cal está hoxe naquela vila de No-
vo México) e empeza a aventura.
Deixamos a un lado algún que
outro anacronismo (a bomba
atómica de Álamo Gordo estou-
pou bastantes anos antes) e bai-
xamos polo tobogán de chimpo
en chimpo e de carreira en ca-
rreira. A aventura vai avanzando
no medio de pinceladas-home-
naxe, como a Arca Perdida da
primeira película, metida nun
caixón, ou a aparición do fillo de

Para poder ver este Indiana Jo-
nes IV hai que desprenderse de
calquera sentido crítico ou ana-
lista 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 veloci-
dade 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 leva-
dos á pantalla, vía Efectos Dixi-
tais, a cousa é completamente
diferente. Polo tanto, coma se
entrasemos na Divina Come-
dia, deixemos na porta calquera
esperanza, comparanza ou es-
pírito crítico. E disfrutemos. 

Xa desde os primeiros segun-

do solipsismo e a incomu-
nicación que rexe as nosas vidas,
e propón a música de Bach co-
mo acolledor refuxio onde con-
ciliar gozo e sentido. Coma se fo-
se a lóxica xenuína da condición
humana.

Á sensación de verdade pro-
xectada pola posta en escena de
Wernicke contribuíu a presta-
ción musical. Michel Hofstetter
dirixiu o Ensemble da Staatso-
per de Stuttgart achegando o
equilibrio e a contención que
dan os matices ben calibrados.
O seu enfoque foi teatral, alter-
nando a excitación co sosego. E
na actuación do Coro da Staat-
soper houbo unha admirábel
investigación no ritmo, na com-
posición, na caracterización de
personaxes. En Actus Tragicus,
a particular disposición da esce-
na provoca que os integrantes
do coro estean espallados polas
distintas estancias do edificio
que serve de escenario. Mais is-
to non foi obstáculo para que o
seu director lograse unha per-
fecta harmonía entre todas as
pezas e na interacción co foxo.
Destacar algún dos solistas non
faría xustiza ao espléndido tra-
ballo do conxunto. Un traballo
que o público premiou coa au-
téntica devoción que merecía. 

A inclusión deste espectácu-
lo no Festival Mozart non puido
ser máis afortunada. Con el re-
cuperamos unha das verdadei-
ras e insubstituíbeis esencias da
arte: a que –superando a mor-
bosidade sensualista– despren-
de o sentimento de plenitude.�

Manuel Xestoso

Indiana en moto estilo Marlon
Brando en “Salvaxe”; pero a
pouco xa as homenaxes son pu-
ra copia directa, e podemos se-
guir xogando a lembrar as pelí-
culas vampirizadas polos ho-
menaxeadores, Spielberg e Lu-
cas. E a cousa vai desde
os debuxos animados
de Correcaminos (só o
Coiote é capaz de
aguantar unha bomba
atómica metido nunha
neveira, como Indi) até
O segredo dos Incas, de
onde, por certo, copiou
de Charlton Heston a
pinta de aventureiro de
Indiana. 

Polo medio saen
variadas pinceladas e
recreacións, polo siste-
ma de cortar e pegar.
Logo, por riba, ten a pátina in-
confundíbel de Spielberg, que
mostra, como se se tratase dun
xogo psicolóxico o cine que mi-
rou na súa infancia, como Tar-
zán, Fumanchú, aquela Mara-
bunta (outra vez Charlton Hes-
ton), mesturado con aventuras
da Guerra Fría, cando o Comu-
nismo era o lobo feroz dos EE
UU (por certo, aquí fai unha ho-
menaxe a aqueles que mantive-
ron a dignidade na Caza de Bru-
xas de McCarthy). 

A colaxe acada cotas altísi-

A represión
da masonería viguesa
LLuuííss  LLaammeellaa  GGaarrccííaa
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

Musica tabernaria e mareira en Ferrol.O Conservatorio Folque en colabo-

ración co concello de Ferrol poñen en marcha o primeiro Ciclo de Músicas Por-

tuarias 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 con-

certo no teatro Xofrede Mísia[na fotografía]. Ademais, o 5 de xullo haberá un

espectáculo para nenos e paseos musicais pola ría.�

’’Este novo
capítulo de
Indiana é o
que se supón
que debe ser:
cine de
entretemento,
para ver e
deixarse ir”

CINEMA.

Aventuras
ao vello estilo

Indiana Jones
e a caveira de cristal
DDiirreeccttoorr::    Steven Spielberg.

DDiirreeccttoorr  ddee  FFoottooggrraaffííaa::  Janusz Ka-

minski.

EElleennccoo::Harrison Ford, Shia LaBeouf, Ca-

te Blanchett, Ray Winstone, Karen Allen,

John  Hurt e Jim Broadbent.

Fotograma de Indiana Jones e a caveira de cristal. 

>>>

32-37 critica.qxd  10/6/08  22:15  Página 6



ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008 CULTURA.37.

luz interior, no que destaca o
arame cosido en ringleiras, ou
outro no que  destaca presións
de dentro cara a fora, lem-
brando a obra de Leopoldo

Nóvoa.
Rosalía  Pazo (A Estra-
da 1956), ten unha
obra múltiple, con
distintas linguaxes
das que elixo por no-
vidosa a das obras fei-
tas con cartón, pola
mensaxe ecolóxica
que nos está a ditar. É
interesante a súa
aproximación ao mi-
nimalismo dende un-
ha óptica galega.
Jesús Valmaseda (To-

ledo 1960), elixe a linguaxe for-
te do ferro fundido, como en
Eclosión ou en As Comportas,

bloques de ferro fundido que
impoñen, por que intuímos o
seu peso bruto. Pero en lugar
de buscar o lirismo como fixe-
ra 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 fibro-
cemento. 

E Álvaro de la Vega (Para-
dela 1954) mantén a súa lin-
guaxe neoexpresionista, xun-
to  unha instalación de seis be-
rracos en cartón pedra que
nos levan a pensar nos tótem
dos pobos primitivos ou mes-
mo en casas feudais como a
dos Andrade. Berracos pre-
sentados 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 liberda-
de que asociamos ás cebras
nas sabanas e o concepto de
negación de liberdade asocia-
do a gaiola.

É esta unha exposición que
pola sua calidade e polo bo fa-
cer do comisario, Suso Baste-
rrechea, está a pedir máis pro-
gramación de escultura nas sa-
las de arte da Galiza, sempre e
cando exista un espazo como o
do Torrente e un deseño de pro-
gama como o do item-aga.�

Xesús Andrés López Piñeiro

Dende os anos 80, a escultura
galega, ten máis presenza so-
cial, por varios factores: a ins-
talación da escola de Belas Ar-
tes en Pontevedra, o medre de
espazos para a escultura e a
sensibilidade de certas institu-
cións para contratar pezas aos
artistas.

Por tal motivo podemos dis-
frutar hoxe, no Torrente Balles-
ter de Ferrol, dunha moi coida-
da exposición. Son cinco escul-
tores que teñen de común que
todos eles xa viñan facendo
obra dende os oitenta e noven-
ta, de aí o título da mostra 5 Vi-
sións desde os noventa.

Caxigueiro (Mondoñedo,
1955) mostra unha serie de
obras para reflexionar sobre
problemas actuais, relaciona-
dos coa calidade de vida. Des-

tacaría dúas obras, pola sua
pertinencia actual: O rapto da
paisaxe, onde convida a pen-
sar sobre a invasión da paisa-
xe, casas fabricadas en calque-
ra lugar e sen xeito.
Noutra obra, a modo
de inventario, vai co-
locando pedras ne-
gras, lembra as traxe-
dias que con cadencia
cronolóxica se suce-
den sobre as costas. 

María Xosé Díaz
(Catoira, 1949), apa-
rece como a artista da
luz, das veladuras, on-
de a realidade tamén
se desenfoca. A súa
obra é intimista e líri-
ca, en obras como a denomi-
nada Sen Título, presenta un
cubo de plástico branco con

Xabier López López

S ostiña aí atrás Xosé Luís
Méndez Ferrín, nunha pri-

meirísima valoración sobre o
seu Premio Nacional de Litera-
tura, que o recoñecemento go-
zaba dunha especial significa-
ción por un motivo ben singu-
lar, o de estarmos, definitiva-
mente, 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 tem-
pos nos que andamos, tan pró-
digos de títulos e sinaturas co-
ma de variedade temática, pro-
postas e rexistros. En liñas xe-
rais, non podo menos ca com-
partir a opinión. Porque fronte a
etapas nas que un puñado de
rutilantes nomes abondaba pa-
ra abordar varios capítulos da
historia da nosa literatura, ato-
pamos a día de hoxe un panora-
ma tan sumamente plural que
non é nada estraño que ata o lis-
tado máis sisudo e pormenori-
zado corra o risco de deixar fóra
autores verdadeiramente im-
prescindibles. Pero é que xa non
é só cuestión de cantidade. Moi-
tos dos nosos clásicos –por non
dicir a maioría– están ampla-
mente superados tanto por ra-
zóns de forma e fondo coma de
temática ou estilo, polo que en-
tendo que non é nada esaxera-
do afirmar que nunca houbo,
obxectivamente, tantos escrito-
res con oficio coma os que hai
hoxe en día, de aí que, de vér-
monos na necesidade de cuali-
ficar o momento presente, non
sexa nada aventurado acudir
mesmo a esas entusiásticas re-
ferencias de corte áureo. Idade
de Ouro, ben. A pregunta é a se-
guinte: sábeo realmente a socie-
dade na que vivimos? Ou me-
llor: sábeo realmente a socieda-
de para a que escribimos?�

IDADE DE OURO?
’’

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

’’

’’Alegrariamo-
nosde ver
nas salas de
arte de Galiza
máis
programación
de escultura
coma esta”

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 cele-

brará 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 des-

tacadas. Entre as diversas propostas estrearase Aeroplanos, o texto do arxentino

Carlos Gorostiza que interpretan Ernesto Chao e Xosé Manuel Olveira Pico.�

ARTE.

Mostra
de escultura
contemporánea
en Ferrol

Cinco visións desde os noventa
LLuuggaarr:: Centro Cultural Torrente Balles-

ter,Ferrol.

DDaattaass:: Até o 20 de xuño.

CCoommiissaarriioo:: Suso Basterrechea.

OOrrggaanniizzaa:: Concellaría de Cultura.

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

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

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

Aquí vén o Maio

de URBANO LUGRÍS

RR EE LL AA TT OO SS   HH II SS TT ÓÓ RR II CC OO SS

EDICIÓNS A NOSA TERRA

Obras de Álvaro de la Vega, Caxigueiro e Valmaseda [de esquerda a dereita] presentes na mostra.
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pera(1991), A sombra da memo-
ria, finalista do Rafael Dieste no
99, Asubío, Fina e Petra, eran
xente moi lareta, no 2005, e Tea-
tro do patacón), e mesmo fun-
dou os grupos teatrais Ancora-
douro, pioneiro en mimo e pan-
tomima, no 81 e Casa da Bola na
vila de Cangas, no 95. Tamén en-
trou no terreo da narrativa infan-
til, con A folla seca(2002).

Destaca, tamén, polos en-
saios de antropoloxía: a triloxía
integrada por Os vellos oficios
(1996), A tribo sabe(1999) e Tal
era vivir (2004) mereceu o Tor-
que 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 co-
mezou a publicar novelas que
gozaron de importante recoñe-
cemento 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 To-
rrente Ballester, foi honrada co
Premio da Crítica Española de
narrativa galega). Despois che-
gou Mar de bronce, no 2003, e, a
máis recente, Para dicir abril,
Premio Vicente Risco de crea-
ción literaria o ano pasado. Cola-
bora con frecuencia na radio e
na prensa (foi membro funda-
dor do periódico A Nosa Terra).�

L.R.
Nesta XIV edición da “Home-
naxe ao escritor na súa terra”,
que cada ano, dende o 95, orga-
niza a Asociación de Escritores
en Lingua Galega (AELG), foron
a terra de Melide, e Xosé Váz-
quez Pintor, por decisión uná-
nime da asemblea, os escolli-
dos. Este recoñecemento hon-
rou xa a autores como o chaire-
go Manuel María, Neira Vilas,
de Viladecruces, ou María Xosé
Queizán en Vigo. Agora corres-
pondeulle a Vázquez Pintor, un
dos nomes máis destacados da
nosa literatura das últimas dé-
cadas, recibir esta homenaxe.
Foi a de máis numerosa asisten-
cia das trece convocatorias des-
te evento que houbo polo de
agora, con máis de 150 persoas.

A partir das 11.30, os xardíns
da Capela de San Roque acolle-
ron o evento: amais de ser des-
cuberto un monolito cun poe-
ma do autor gravado sobre a
pedra, tamén se plantou a árbo-
re escolleita por el mesmo, un
buxo, nesta ocasión, “unha ár-
bore de poucas aparencias e
moitos resultados”. Interviñe-
ron o presidente da AELG, Ce-
sáreo Sánchez Iglesias, e o pro-
pio Vázquez Pintor. 

A seguir, os actos trasladáron-
se ao espazo público que, conti-
nuando cos actos de homenaxe,
recibe o nome do escritor, ou un
nome escollido por el. Neste ca-
so, a biblioteca municipal de
Melide chamarase a partir de
agora Xosé Vázquez Pintor.
Amais, o autor realizou unha do-
azón de varios volumes da súa
colección persoal, algúns de tan-
ta 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. Pre-
cisamente nesta xornada, carga-
da de especial simbolismo, fixé-
ronse 75 anos dende a publica-
ción deste manual, editado polo
Seminario de Estudos Galegos
para a Editorial Nós no 33, e on-
de colaboraran Risco, Otero Pe-
drayo ou López Cuevillas.

Por último, ás 13h30, o ho-
menaxeado recibiu no Salón de
Plenos do concello o galardón
Letra E, amais dunha peza es-
cultórica de Silverio Rivas,
acompañado pola secretaria
xeral da AELG, Mercedes Quei-
xas, e a alcaldesa Socorro Cea, e

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 Filo-
sofía e Ciencias da Educación, e
na actualidade exerce na como
profesor de Ensino Medio en
Pontevedra. Na súa extensa ca-
rreira 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 Pon-
dal 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 Ban-
zados, premio Uxío Novoneyra
no 2000. Aventurouse tamén co
teatro (A fraga encantada, 1987,
finalista do premio de teatro in-
fantil O Facho no 83, Sala de es-

o,
pón con
italistas

Xosé Vázquez Pintor
recibe a letra ‘E’ da AELG

Xosé Lois García

A lda do Espírito Santo (São Tomé, 1926) é unha das po-
etas maiores de África en lingua portuguesa. Mais a

súa poesía, sen carencias nin límites, provén da súa militan-
cia política, da súa loita cívica e contestataria. Non busque-
mos 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 (UNE-
AS). 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 terraé unha espe-
cie de breviario onde se solemniza todo un proceso de sufri-
mentos, de inconformismos, de presaxios, de combates e a

conquista pola indepen-
dencia. En cada temario hai
un pronunciamento nu e
xeneroso onde este arquipé-
lago africano toma un desta-
que importantísimo partin-
do dunha ideoloxía comu-
nal. Neste libro, polo miúdo,
a autora debullou todas esas
fases prioritarias que o pobo
sãotomense precisaba para
alentar conciencia de na-
ción e de explotación. Por is-
to, a poética de Alda do Espí-
rito Santo está connotada
nuns códigos maximalistas
e existenciais.
Neste libro está presente o
pobo traballador con súas
carencias e servidume, co-
mo nestes versos: “Avó Ma-
riana, lavadeira/ dos bran-
cos lá na Fazenda/ chegou

um dia das terras distantes/ com seu pedaço de pano na
cintura e ficou”. Tamén encontramos a lembranza contes-
tataria, 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 sãoto-
menses no que se mastigan todas esas confidencias e convi-
tes 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 irra-
dia 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.�

A PRIMACÍA POÉTICA
DE ALDA
DO ESPIRITO SANTO

’’ ECOS LUSÓFONOS

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

38-39 cultura.qxd  10/6/08  20:32  Página 2



CULTURA.39.ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

LITERATURA E MÚSICA. Conducido
pola coordinadora dos pre-
mios, Celia Torres, o acto teceu-
se de letras e de música no lus-
cofusco da tarde do pasado sá-
bado 7. O escritor Carlos Reigo-
sa, primeiro gañador do “Pre-
mio Xerais de Novela”, no 1984,
por Crime en Compostela, ac-
tuou como mantedor literario.
No seu discurso, Reigosa valo-
rou 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 presen-
za de representantes da cultura
e da política galega. Manuel
Bragado, director de Xerais, pe-
chou os premios valorando a
traxectoria dos vinte e cinco
anos do certame.�

M. Obelleiro
Ao abeiro da Illa de San Simón,
Xerais celebrou a vixésimo
quinta edición dos seus pre-
mios anuais de literatura. Nun
acto ao que asistiron máis de
300 persoas, o escritor e profe-
sor 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 catego-
ría, formado polos escritores
Xabier Docampo, Xosé Miran-
da, Santiago Jaureguizar, Uxía
Casal, Estíbaliz Espinosa e o edi-
tor Francisco Alonso, sen voto,
considerou a novela “un relato
de amor insólito, extraordinario
e apaixonado entre dous ado-
lescentes, que arrinca na Idade

Media e que nos conduce até a
actualidade”. 

Lourenzo, que no 2003 ga-
ñara o “Premio Merlín de Lite-
ratura Infantil” coa obra Irmán
do Vento, manifestou a súa le-
dicia “por ser recoñecido con
este premio” e subliñou o labor
da editorial “porque estas ac-
cións 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, suce-
sos, lugares e tempos diversos
e alleos”. Lourenzo engadiu
que estes elementos únense
“polos fíos paralelos da casua-
lidade e do azar”.

Manuel Lourenzo logra o XXV premio Xerais
Marilar Aleixandre, co ‘Caixa Galicia de Literatura Xuvenil’ e Mar Guerra, co ‘Merlín’, tamén galardoadas

L.R.
A conferencia inaugural a cargo
do poeta sueco Lasse Söderberg,
tamén reputado hispanista (tra-
dutor de Borges e Vicente Alei-
xandre) abriu este ano a quinta
edición dos Diálogos de Mari-
ñán, 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, orga-
nizadora do evento, Gustavo
Adolfo Garrido, tratouse dunha
das edicións con maior afluen-
cia. Tivo lugar entre o mércores 4
e o sábado 7, e estivo coordinada
polo escritor Román Raña.

“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 convo-
catoria pública foi precisamen-

te a da conferencia inaugural.
Lasse Söderberg, coñecedor de
Galiza grazas ao seu contacto
con Carlos Casares, puido ache-
garse ao noso sistema literario
convidado pola organización
dos Diálogos, cun relatorio, pre-
cisamente, sobre o autor de Xo-
guetes para un tempo prohibi-
do, titulado ‘Carlos Casares: es-
cribir á marxe’.

Este ano foi particularmente
intenso o diálogo entre as litera-
turas ibéricas, e propiciou ta-
mén contactos interesantes: á
presenza de Iban Zaldua, den-
de 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 especial-
mente emotivos: Bieito Iglesias,
no relatorio “A vida como fes-
tín”, falou da súa infancia, mar-
cada pola enfermidade, a po-
breza e a emigración, en Ouren-
se, e Juan Cruz, que tiña outro
tema preparado, rematou por
falar tamén da súa infancia en
Tenerife, nunha familia humil-
de e padecendo asma. Queda-
ron os dous encantados”. O di-
rector da Fundación Carlos Ca-
sares 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 in-
tercambio de experiencias. “É
unha dinámica que se reprodu-
ce a si mesma”, explica Garrido.
Toda a xente que vén participar
contacta entre si, intercambia
as súas axendas, e estabelécen-
se moitas novas canles de deba-
te e reflexión entre poetas, na-
rradores, profesionais, estudo-
sos...” Tres días de convivencia
entre voces diversas de múlti-
ples sistemas literarios serviron
para descubrir conexións, abrir
novas vías, e, sobre todo, for-
mular novas preguntas”.�

Diálogo das literaturas ibéricas en Mariñán

Na categoría de literatura xuve-
nil, A Cabeza de Medusavaleu-
lle á escritora e profesora Mari-
lar Aleixandre o premio “Fun-
dación Caixa Galicia”, que este
ano cumpriu a terceira edición
con 28 obras presentadas. Alei-
xandre explicou que o libro fala
de como vencerlle ao medo e á
vergoña e revelou que a expe-
riencia como profesora nun
instituto vigués serviulle como
inspiración á hora de escribilo.
“Esta novela non transcorre
nos tempos mitolóxicos, senón

nos nosos. Dialoga tamén coas
mulleres que, logo de seren vio-
ladas ou maltratadas fisica-
mente, son violadas social-
mente por segunda vez”, sina-
lou Aleixandre. A escritora en-
gadiu que “como á medusa,
ninguén as mira aos ollos por
temor a se converteren en pe-
dra, 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, eli-
xida entre 32 obras. A amiza-
de, o misterio e o humor cen-
tran a primeira novela da xor-
nalista, que se desenvolve en-
tre as liortas cotiás dos rapaces
nun centro escolar. A xornalis-
ta amousouse sorprendida ao
obter o galardón, “que o meu
Xenaro, o protagonista do li-
bro, se leve o Merlín é unha in-
mensa honra”, apuntou.�

Violencia sexual e misterio
nas categorías xuvenil e a infantil

Manuel Lourenzo.

’’Á presenza de Iban Zaldua,
do catalán Joan Margarit ou
dos escritores en castelán
Juan Cruz e Martín Garzo,
sumouse o portugués
Pinto do Amaral”
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O
s habitantes da Fi-
nis terraedecatá-
ronse moi cedo de
que o mar era o
seu mellor aliado.

Consérvanse barcos representa-
dos en forma de petroglifo da
Idade de Bronce que testemu-
ñan que esta relación dos nosos
antepasados co mar vén de lon-
xe. Cos seus 1200 quilómetros de
costa, inzada de ríos, rías, estei-
ros, acantilados e rutas, Galiza foi
ademais refuxio de navegantes e
civilizacións e o mar o principal
sustento de boa parte da súa po-
boación durante miles de anos. 

Ao redor desta relación secu-
lar foise tecendo toda unha cul-
tura marítima, por veces esque-
cida, que se materializa na lite-
ratura e no refraneiro pero que
tamén toma forma a través de
diferentes artes de pesca, em-
barcacións e oficios. 

Como sinala Luís Rei, coor-
dinador da mostra Patrimonio
do vento e do sal, que está a per-
correr durante xuño as princi-
pais 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 lon-
ga 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 un-
ha gran cultura”, que vén de ca-
tapultar a Galiza a unha das
máis importantes feiras inter-

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

se así no primeiro país sen Esta-
do que se achega aos encontros
con esta categoría.

MOSTRA ITINERANTE.Para anticipar
anticipar este acontecemento, a
Consellaría de Cultura e a Fede-
ración Galega pola Cultura Ma-
rítima 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 destaca-
das é a posta en marcha da expo-
sición Patrimonio do vento e do
sal, que a través de paneis divul-
gativos achegan ao espectador á
historia da cultura marítima, a

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 pa-
sado 1 de xuño e fixo parada en
Ferrol recentemente, abrirase
na Ferrería de Pontevedra o 15
de xuño. 

Coordinada por Luís

MA A INE.40.ZG

>>>

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

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

’’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.

>>>
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ras do Carme, do mundo socie-
tario a De catro a catro, das Can-
tigas de Alfonso X, que retrata-
ban embarcacións nos seus có-
dices a Xelmirez e as torres de
defensa de Compostela”. 

RÍO E MAR. A mostra tamén re-
cunca na interacción que se
produce entre os ríos e o mar,
“unha relación absoluta” ao ver
de Luís Rei que contradí a “se-
paración artificial que a xente se
empeña en poñer entre o mar e
a o agro”. Como el mesmo ex-
plica, a palabra dorna, “a expre-
sión máis poética da cultura
marítima que lle da nome a re-
vistas e asociacións, refírese a
unha pía de porco”, e unha ga-
mela “é unha artesa de pan, de
feito aseméllanse na forma”.

Dentro do programa de acti-
vidades inclúense unha mostra
de bucetas, dornas, gamelas cu-
ruxeiras e faluchos, así como a
presentación de maquetas,
obradoiros de gamelas, proxec-
cións audiovisuais e a exhibi-
ción ao vivo da construción
dunha dorna. 

Despois de Pontevedra, as
itinerancias farán parada no Pa-
seo de Bouzas de Vigo o 22 de
xuño e na Alameda de Com-
postela o vindeiro 29 de xuño. �

Rei, a mostra contou no
seu equipo técnico con destaca-
dos representantes e coñecedo-
res da cultura do mar, entre eles
Pablo Carrera, Francisco Fer-
nández Rei, Xaquín Lores, An-
tón Pais e Lino Prieto e coa cola-
boración fotográfica de Camilo
Bóveda, Vicente Caramés, Ade-
la Leiro, Dionisio Pereira, Israel
Hermelo, Maribel Longueira,
Miguel Muñiz, Antonio de la Pe-
ña, Carlos Rodríguez e Orlando
Viveiro.

Un dos apartados funda-
mentais céntrase nunha histo-
ria marítima que se remonta ao
Paleolítico. As mámoas neolíti-
cas, como explica Luís Rei, de-
buxaban camiños paralelos ou
conducentes ao mar e existen
manifestacións de castros espa-
llados por toda a costa. “A nosa
relación co mar non nola ten
que regalar ninguén”, sinala, “o
que sorprende é o descoñece-
mento que se ten dela”.

“Hai todo un mundo que vai
dende as patelas das mulleres do
porto de Vigo, que recollen as fo-
tografías antigas, carrexando
cantidades inxentes de peixe até
a herba de namorar dos acanti-
lados”, comenta Luís Rei, “den-
de os exvotos de San Andrés de
Teixido as procesións mariñei-
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Proa do pailebote

Neves, que se recupera

para o turismo. LI
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Dentro da mostra destaca ta-
mén o apartado dedicado ás
embarcacións tradicionais,
tanto de mar como de río, un
vasto patrimonio consecuen-
cia de séculos de relación coa
auga. A través de paneis e ma-
quetas explícanse as tipoloxí-
as que aínda se conservan e
que responden “a patróns ra-
cionais aparellados á realida-
de local, ás necesidades do
momento e aos coñecemen-
tos dos mestres carpinteiros”.

A mostra quere servir para
advertir da necesidade de pro-
tección e conservación deste
patrimonio que se extingue.
Como explica Luís Rei “esta-
mos 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 Flu-
vial estase a desenvolver un
profundo traballo de recupe-

ración e de estudo de usos al-
ternativos destas embarca-
cións tradicionais que ten da-
do como resultado que en Ga-

liza se conserven máis dun
centenar destes barcos, entre
galeóns, bucetas, lanchas xei-
teiras, paquebote e dornas.�

Despegue na recuperación
dos barcos tradicionais

Quilla dunha dorna construída segundo a técnica do calime.        LINO PRIETO

>>>

Barco no tímpano da

igrexa de Santiago de

Cereixo, en Vimianzo

[arriba] e construción

dunha buceta en

Rianxo [abaixo].
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Charina Giráldez

OOs palestinos que ha-
bitan os campa-
mentos da Franxa
de Gaza, Cisxorda-

nia, Siria, O Líbano e Xordania
non queren abandonar de nin-
gún xeito a condición de refuxia-
dos. 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 xu-
deus. Así alimentan a esperan-
za de poder recuperar algún día
as pertenzas ou, como míni-
mo, de que Israel os compense
por todo o que levan sufrido.

para os Refuxiados de Palestina
(UNRWA), visita de xeito perió-
dico estes campamentos onde
as condicións de vida empeo-
ran a pasos de xigante. Nos últi-
mos tempos, a situación vol-
veuse especialmente crítica na
Franxa de Gaza e Cisxordania.
“O bloqueo de Israel está es-
trangulando a economía pales-
tina que, segundo as previsións
do Banco Mundial, non vai cre-
cer 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 po-
der 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 ali-
mentaria e o 50% da poboa-
ción está desempregada. A
prohibición de introducir ou
sacar do territorio ocupado cal-
quera tipo de mercadoría pro-
vocou o peche do 90% das súas
industrias. En Cisxordania,
moitos dos palestinos que tra-
ballaban en Israel están que-
dando no paro porque non po-
den pasar a fronteira. “No 1999

os xudeus tiñan contratados a
uns 140 mil palestinos. Hoxe só
quedan 30.000”, comenta Ra-
quel Martí.

LOITA PERMANENTE.A propia UNR-
WA tamén ten que sortear mul-
titude de dificultades acotío pa-
ra desenvolver o labor de asis-
tencia. Os programas sociais,
económicos, educativos e sani-
tarios 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,

Cando a ONU estableceu os
primeiros campos de refuxia-
dos para acoller aos 600.000
desprazados da guerra árabe-
israelí de 1948, ninguén imaxi-
nou que eses poboamentos
provisionais ían perdurar até os
nosos días. As tendas de tea fo-
ron deixando paso a estruturas
máis estábeis que, co paso do
tempo, acabaron converténdo-
se en construcións de varios an-
dares nas que conviven até ca-
tro xeracións dunha mesma fa-
milia. A maioría dos 59 campa-
mentos que existen na zona ho-
xe son barrios pobres superpo-
boados 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

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 Verbumde Vigo,
rememora a súa historia
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Palestinos, sesenta anos de deste

Por tirarlle pedras a tanques is-
raelís, un neno palestino pode
cumprir varios anos de conde-
na. Para Raquel Martí, o encar-
ceramento infantil é un pro-
blema moi grave porque deixa
secuelas psicolóxicas irreversí-
beis nos rapaces. “Na actuali-
dade hai 300 nenos en prisión
que comparten cela con adul-
tos porque non hai centros es-
pecíficos para eles. Alí tortúra-

nos, maltrátanos, prohíben-
lles ver as súas familias e con-
tar coa asistencia dun avoga-

do”. En Israel está prohibido
por lei que un menor de doce
anos vaia ao cárcere pero, co-
mo relata Raquel Martí, moi-
tas veces os soldados apuntan
o domicilio e a data de nace-
mento dos nenos para detelos
con carácter retroactivo can-
do cumpran a idade mínima.
“Por iso, atopas nenos que
son verdadeiros adultos con
tan só doce anos”.�

Adultos aos doce anos

’’Un neno palestino pode
cumprir varios anos de
condena por tirarlle pedras
aos tanques israelís”

>>>

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. 
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conseguimos cincuenta
mil litros de gasolina pero só
deu para catro ou cinco días”.
Tamén os empregados da orga-
nización padecen o acoso dos
soldados israelís nos check
point, os puntos de control dis-
tribuídos por todo o territorio
ocupado. “Os rexistros de vehí-
culos son habituais, malia que
sexa unha práctica ilegal ao tra-
tárense de material da ONU”,
lembra Raquel Martí. 

Nestes momentos a UNR-
WA xestiona nos campamentos
125 clínicas e 600 colexios. “A
educación é un dos grandes lo-
gros da Axencia”, comenta, “o
nivel de alfabetización dos ne-
nos refuxiados superou duran-
te anos o dos países de acollida
e, hoxe en día, eses rapaces son
médicos, enxeñeiros, profeso-
res”. De feito, moitos deles tra-
ballan na organización interna-
cional que conta cun persoal
case exclusivamente palestino
(preto de 28.000 persoas). “O
máis importante é que os pro-
pios refuxiados son os que es-
tán a conseguir que funcione a
UNRWA”.

SABER PARA COLABORAR. Raquel

Martí pensa que en España hai
moita sensibilidade co pobo
palestino pero tamén un gran
descoñecemento da situación
real. “En xeral, sábese do con-
flito entre Palestina e Israel pe-
ro 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 Ver-
bum de Vigo, en colaboración
co IGADI, unha exposición fo-
tográfica que percorre a histo-
ria destes campamentos.
“Tentamos concienciar á xen-
te do problema, aportándolle
datos co fin de que poida anali-
zar con outro criterio a infor-
mación que chega a través dos
medios de comunicación”.
Grazas a este tipo de iniciati-
vas, Raquel Martí agarda que a
comunidade internacional de-
cida presionar os seus gober-
nos para que acaben por im-
plicarse na solución do confli-
to, “o máis longo da historia”.
Ela, ao igual ca os refuxiados,
non perde a esperanza de que
os palestinos volvan ser consi-
derados, dunha vez por todas,
cidadáns de pleno dereito.�

desterro

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

En Cisxordania, dos setecentos
quilómetros do muro que os is-
raelís chaman “de seguridade”
xa se construíron 400 e hai po-
boacións enteiras que queda-
ron totalmente illadas, a expen-
sas do check point para poder
entrar e saír. Moita xente non
ten acceso aos colexios nin aos
hospitais. De feito a Axencia ti-
vo que poñer en marcha un sis-

tema móbil de clínicas para
asistir a estas persoas. “Algúns
palestinos chegaron a morrer
nos controis porque os solda-
dos 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 palesti-
no e controlar o paso de merca-
dorías e de persoas. �

O muro da discordia
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’’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”

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

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

AAviaxe de volta fara-
na en agosto os có-
mics de Calavera,
para participaren

en Viñetas dende o Atlántico,
na Coruña. A banda deseñada
galega chega ao exterior, dia-
loga con outras linguaxes ar-
tísticas, espállase na rede e
mesmo fai versións de Sha-
kespeare. A vontade de abrir
horizontes do que é un dos
xermolos principais desa
efervescencia creativa, o co-
lectivo Polaqia, lanzou a ini-
ciativa de tender esa ponte de
comunicación sobre o Atlán-
tico. Cóntao David Rubín: “O
proceso veu a través de inter-
net: un dos membros de Cala-
vera Cómics, Alexis Ziritt, es-
tabeleceu contacto comigo a
través do meu Flickr, empe-
zou a entrar, gustoulle o que
facía e comezou a facer co-
mentarios. Eu tamén entrei
no del, e finalmente comen-
támoslle se quería mandar al-
go para Barsowia”. E así foi,
Ziritt enviou a súa colabora-
ción, e o contacto coa outra
beira  foi afianzándose. “Hai
unhas semanas, cando tive-
mos unha xuntanza para sa-
carmos o número 12 da revis-
ta, falamos de buscar un mo-
do de atopar novas colabora-
cións, tanto para Barsowia
como para outros proxectos
(as historias longas da colec-
ción Rompehielos, por exem-
plo). Un pouco por casualida-
de, xurdiu a idea do colectivo
Calavera Cómics, pensando
xa no festival, e estabelece-
mos contacto con eles para

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 Gali-
za. Non había outra vía que

non fose a autopublicación.
Máis ca unha evolución na tra-
xectoria lineal de cada un de
nós, cás nosas carreiras profe-
sionais concretas, penso que
foi unha combinación de ele-
mentos a que axudou á evolu-

ción da banda deseñada. O co-
lectivo axuda tamén a que a
xente que non coñece Barso-
wia, pero, se cadra, leu libros
dalgún de nós, poida acceder á
revista e coñecela, cando, se
cadra, doutra forma non

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 humil-
de, pero efectivo, de ter pre-
senza fóra”.

Polaqia lanzou recente-
mente unha convocatoria pú-
blica de participación. “Trátase
de darlle cabida a novos auto-
res e novos talentos”, explica
Rubín. “Os que montamos Po-
laqia hai uns anos xa nos vale-
mos por nós, publicamos fóra
e non necesitamos a revista,
aínda que sigamos colaboran-
do por militancia. É, sobre to-
do, unha ferramenta para que

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
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’’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”
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repararía nela”. Nese
tempo cambiou o xeito de tra-
ballo: “tomamos as cousas
máis en serio. Aquel primeiro
número era máis de andar po-
la casa, hoxe xa o tomamos de
forma profesional. Baixamos a

periodicidade de tres ou catro
números no ano a só dous, pe-
ro aumentamos en calidade.
Queremos seguir así, manter-
nos a pleno rendemento, au-
mentar páxinas e número de
lectores. Barsowia segue sen

darnos para vivir, pero tam-
pouco nos dá perdas”.

TRASPASANDO FRONTEIRAS. Barso-
wia consolidouse como publi-
cación de referencia no mun-
do do cómic, cun importante
éxito de público e crítica e ga-
lardóns como Premio do Pú-
blico ao Mellor Fanzine do Es-
tado 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 pro-
ceso creativo, de que o autor
traballe con total liberdade”. O
primeiro destes Scketchbooks,
con obras de Miguel Robledo,
foi presentado na anterior edi-
ción de Viñetas dende o Atlán-
tico, e agora prepárase outro.
Tamén está en proceso un no-
vo número da colección Rom-
pehielos,  inaugurada tamén o
ano pasado con Pinche Mun-
do, a novela gráfica de Kike
Benlloch e Diego Blanco. “É o
máis arriscado dos proxectos”,
afirma Rubín. Polaqia situou-
se, con esta serie, no mercado

das historias longas en caste-
lán. O traballo nestes dous pro-
xectos, no número 12 de Bar-
sowia e a captación de colabo-
racións son os obxectivos do
colectivo a curto prazo.

Nestes anos cambiou ta-
mén considerabelmente a
percepción social do cómic.
De ser unha expresión artísti-
ca minoritaria, asociada en ex-
clusiva ao público infantil, a
que o cómic galego participe
cun stand propio na Feira de
Angulema e exista unha von-
tade manifesta de apoio insti-
tucional, hai un treito. Pero o
camiño non fixo senón empe-
zar: “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 DIDÁCTI-

CA, NA LITERATURA, NA MÚSICA... O
diálogo con outros colectivos,
os proxectos en rede que agru-

pan a debuxantes de todo o
mundo (un dos máis intere-
santes é “El monstruo de colo-
res no tiene boca”, onde artis-
tas de diversos países ilustran
soños contados por nenos e
nenas) son unha clave funda-
mental para o intercambio de
experiencias e o enriquece-
mento mutuo. E a rede é unha
ferramenta óptima: “dáche al-
go que non consegues co pa-
pel, que é a celeridade, ver as
cousas publicadas de inmedia-
to, e que o público poida acce-
der 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 có-
mic. “Estou marabillado con
todo o que está xurdindo”,
conta Rubín. “Esta proposta
pode servir para atallar unha
das primeiras trabas que ato-
pas, que é que a xente non va-
lore o cómic como unha arte.
Pensar que só pode dar de si te-
beos cómicos para público in-
fantil 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 có-
mic de forma didáctica”.

A banda deseñada sitúase xa
no epicentro da vida cultural e
dialoga con outros medios de
expresión: Rubín acaba de ilus-
trar o poemario Nove, de María
Lado, gañador do premio Ave-
lina Valladares de poesía o ano
pasado, e tamén colaborou
con Iván Ferreiro na edición do
seu último CD, Mentiroso,
mentiroso, ilustrando “Secre-
tos Deseos” e “Canción húme-
da” Editouse un libro CD en
que cada tema musical era ilus-
trado por un debuxante da edi-
torial Atisberri. “Foi unha moi
boa idea”, afirma Rubín. “Tes o
disco para libre descarga na re-
de e ofréceslle algo máis a quen
merque o CD, que vén en for-
ma de de cómic. É moi positivo
para ambas as dúas partes: a
xente á que lle gusta Iván Fe-
rreiro pero non coñecía o mun-
do 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”.�

MA A INE.45.ZG

Un dos proxectos máis recen-
tes en que se integrou Rubín
foi na proposta da editorial
SM de facer unha versión en
banda deseñada de varios clá-
sicos da literatura universal. A
primeira proposta, que se pu-
blicará contra finais de ano, é
Romeo e Xulieta. Ricardo Gó-
mez encargouse do guión, e el
debuxou a historia dos aman-
tes de Verona. “Trátase de có-
mic puro e duro, se cadra máis
destinado a público xuvenil
do que fago eu normalmente,
pero tampouco o tomei con
mentalidade didáctica. É un-
ha adaptación da linguaxe li-
teraria ao cómic”. Tamén Mi-
guel Porto achegará a súa ver-
sión do texto medieval Tirant
lo Blanch.

No medio deste torrente
de actividade febril (con Viñe-
tas dende o Atlántico en pers-
pectiva, o número 12 de Bar-
sowia, un novo scketchbook e
outro Rompehielos), David

Rubín traballa tamén no seu
Cuaderno de tormentaspara
fin de ano, mentres se distri-
búe en Francia o seu libro On-
de ninguén pode chegar(tra-
ducido Hors d’Atteinte). O có-
mic galego vaise achegando á
idade adulta, e comeza a via-
xar e a ver mundo. O camiño
para a súa normalización está
xa aberto.�

Os amantes de Verona

David Rubín.

’’Romeo e Xulieta
é unha adaptación
da linguaxe literaria
ao cómic, pero tamén
é cómic puro e duro”

[David Rubín]

>>>

44-45 magazine.qxd  10/6/08  23:22  Página 3



VIAXAR.

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 es-
te ano cumpre 36 anos, evolu-
cionou até converterse nunha
boa opción de viaxe para os
amantes do tren de todas as ida-
des que desexen percorrer Eu-
ropa. 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 ba-
seada na división do mapa do
vello continente en oito zonas
por dous tipos de pases: o Pase
Globale o Pase País, que permi-
ten facer un InterRail á carta. 

Estas dúas fórmulas, que
permiten os desprazamentos
en varios días, facilitan ao via-
xeiro ser máis selectivo á hora
de elixir a ruta que máis lle con-
veña entre as máis de 400.000
estacións europeas, ou perco-
rrer un único país. 

As tarifas dependen do nú-
mero de días de viaxe nun perío-
do determinado que varía entre
10, 22 ou 30 días e de si eses días
son intercalados ou seguidos; os

A VIÑOTECA.

Os Santorum

Primeira anada dos Santorum
que xunto aos Terra Lombarda
son os viños que elabora Ceci-
lia Fernandez na adega Val De
Iurres, situada no barrio da Co-
roa na Rua. Fernández é a pri-
meira enóloga de Valdeorras.
Como en Galiza non existe tal
facultade realizou estes estudos
na Facultade de Enoloxía da
Universidade de La Rioja des-
pois de rematar bioloxia na Co-
ruña. Coñecin a Fernández na
vendima do 2005 en Vilafranca
do Bierzo na adega Descen-
dientes de J. Palacios, de Ricar-
do P. Palacios. Ela levaba xa uns
cantos meses alí e aínda ficaría
máis dun ano por esas terriñas.
Eu pasei un mes escaso com-
partindo apartamento con ela;
non volvín tomar tomates co-
mo aqueles que traía da Rua.
Desexo e estou seguro que che-
gará lonxe, e algunha vez máis
alá, cos seus viños.

Santorum Godello 2006

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

Santorum Tinto de autor 2006

Tinto elaborado maioritaria-
mente con garnacha tintoreira
procedente de vellas cepas das
ladeiras da zona da Rua que pa-
sou seis meses nunha coupaxe
de barricas francesas, america-
nas, novas e de segundo uso. Pri-
meiros pasos no mundo dos tin-
tos dun adega nova nunha de-
nominación demasiado decan-
tada cara aos brancos que nece-
sita experiencias deste tipo para
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PARA VISITAR.

Museo
do Cinema
en Melgaço

Museo do Cinema
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 ho-

ras e 14:00-17:00 horas

Fecha: luns

A historia do cine está chea de
pequenas conquistas. Hai un-
has décadas películas como
Matrix ou O bosque animado
non rozaban nin de lonxe os so-
ños máis arriscados dos crea-
dores de todo o mundo. O per-
feccionamento das técnicas ao
longo dos máis de cen anos que
ten a sétima arte é tan sorpren-
dente se se bota a vista atrás co-
mo esquecido se só se mira ao
presente.

Neste sentido, e coa inten-
ción de ofrecerlle ao visitante
unha pequena viaxe pola histo-
ria do cinema, abriuse en 2005
na cámara municipal de Mel-
gaço o Museo do Cinema Jean
Loup Passek, o único dedicado
á industria cinematográfica de
Portugal. 

Localizado na liña trans-
fronteiriza miñota, no edificio
da antiga Guarda Fiscal do cen-
tro histórico do concello, o mu-
seo alberga centos de pezas,
carteis, libros e documentos re-
lacionados co cine. Todos eles
foron recompilados durante
cinco décadas por Jean Loup
Passek, un francés de orixe rusa
apaixonado polo cinema e do-
ados posteriormente ao conce-
llo miñoto. Jean Loup Passek
formou parte do xurado dos

máis destacados certames ci-
nematográficos europeos, foi o
impulsor e director do festival
de cine de La Rochelle e o coor-
dinador do servizo de cine do
Centro George Pompidou e da
sección de Ouro do Festival de
Cannes.

A relación de Jean Loup Pas-
sek 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 un-
ha mostra dedicada ao Pre-ci-
nema, onde se poden observar
lanternas máxicas, lampaescó-
pios, fenaquistoscopio, zootro-
po e praxinoscopios así como
carteis e fotografías. Ao lado, na
Sala do Mundo Novo, está ex-
posta unha caixa óptica, un
diorama teatral e algunhas fo-
tografías, nunha área destinada
tamén a proxeccións.

Dende a súa apertura ao pú-
blico, o museo recibiu máis de
10.000 visitantes e incrementou
os seus fondos con novos ob-
xectos, entre eles, unha lanterna
máxica e un cinematógrafo ki-
nematograph, fabricados en
Alemaña por Ernt Plank sobre o
ano 1900, así como un praxi-
noscopio de Émile Reynaud.�

M.B.

países elixidos, a categoría dos
vagóns, e a idade do viaxeiro (os
menores de 26 teñen unha tarifa
distinta á dos maiores desa ida-
de. Os menores de 12 anos pa-
gan a metade dos adultos). Estes
pases permiten ademais un
desconto do 35% nos billetes de
tren dende ou até a fronteira. 

Francia, Alemaña, Gran Bre-
taña, Noruega, Suecia, Austria,
os países Benelux (Bélxica, Ho-
landa e Luxemburgo), Finlan-
dia, 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 des-
tinos incluídos neste produto
ferroviario que se pode mercar
a través de Renfe ou do propio
programa europeo InterRail. 

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 eu-
ros, coincidindo coa celebra-
ción da Eurocopa de Fútbol
nestes dous países. �

Eva Estévez

viaxar.comer.mercar

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

?
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bufos, curuxas, gabiáns, miña-
tos, ou, en espazos máis aber-
tos, falcóns peregrinos. Tam-
pouco é raro vermos lontras no
río, ou denosiñas no monte, e
mesmo, a certa distancia e se te-
mos moito coidado, corzos, e
nas zonas máis elevadas, lobos. 

Amais do moito interese am-
biental 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 Ca-
aveiro testemuñan a presenza
de xente nas fragas, ao longo
dos séculos. Mesmo de eremi-
tas que se retiraron lonxe do
mundanal ruído, e se interna-
ron para sempre nesta paz ver-
de onde non se escoita máis
que a auga correr: o mosteiro de
San Xoán de Caaveiro estabele-
ceuse aquí no 934 para acoller
aos anacoretas. O conxunto foi
declarado monumento históri-
co artístico en 1975, pola súa
importancia arquitectónica. A
Deputación da Coruña come-
zou 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 Andra-
de), atravesar unha das pontes
colgantes, avanzar cara ao Mos-
teiro 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 penden-
tes (algunha, como a que hai en-
tre Caaveiro e As Neves, na Ca-
pela, é para xente afouta), é dei-
xar 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 pon-
te e o muíño do Sesín, un peque-
no afluente, e despois atravesar
a ponte de Santa Cristina de vol-
ta para a comarcal, e volver pola
outra beira. Se preferimos non ir
polo asfalto, tamén podemos fa-
cer 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.�

Lara Rozados

revitalizar os seus red wines. Este
primeiro Santorum, apelidado
tinto de autor, despois dunha
prudente aireación ensina froita
madura acompañada de espe-
cias negras con notas florais no
intermezzo. Logo un contra-
punto balsámico. Xa na boca
unha fresca acidez acompaña
un certo secante da madeira cun
trasfondo licoroso.�

Antonio Portela

RUTAS.

O paraíso ás
beiras do Eume

Coa chegada (non era sen tem-
po!) dos días de sol, é o momen-
to de calzar as botas e botar a ca-
miñar 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 per-
correr do río Eume. As fragas
son un exemplo de biodiversi-
dade: este espazo, declarado
parque natural no 97, e LIC (Lu-
gar de Importancia Comunita-
ria), abrangue máis de 9.000
hectáreas dos concellos de Ca-
banas, A Capela, Monfero, Pon-
tedeume e As Pontes de García
Rodríguez.

As fragas do Eume constitú-
en un reduto vexetal no país das
repoboacións foráneas: as es-
pecies propias do bosque atlán-
tico (carballo, castiñeiro, e, xa
preto das augas, ameneiro, frei-
xo, pradairo, érbedo,  loureiro,
olmo...) Mesmo lamigueiro,
acivro e abruñeiro, e froiteiras
bravas como pereiras e macei-
ras, 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 ri-
queza e rareza semellante se
atopa entre os musgos, fungos e
liques, e se imos ao xeito e non
facemos demasiado ruído, tere-
mos ocasión tamén de albiscar
especies animais que non se
deixan ver con frecuencia, al-
gunha mesmo protexida: a hu-
midade e sombra das fragas fai
delas o fogar perfecto para anfi-
bios e réptiles como a píntega, o
sapiño comadrón, ras ou pinta-
fontes, amais dunha boa pobo-
ación de saramagantas. Ascen-
dendo no ecosistema atopa-
mos aves rapaces como azores,

Restos dos muíños do mosteiro de Caaveiro. X. TABOADA SEOANE
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O patrimonio etnográfico e cultu-

ral marítimo de Galiza permane-

ceu desatendido durante moitos

anos. Así, pola falla de valoración

deste tesouro cultural, perdé-

ronse embarcacións tradicionais

que podían ter sido restauradas a

tempo, ou aparellos e obxectos

relacionados coa pesca e o mar.

O labor impagable de varias aso-

ciacións e colectivos, aínda así,

conseguiu recuperar parte dese

patrimonio, e hoxe o apoio pú-

blico semella por fin firme e deci-

dido para a valoración da nosa

tradición marítima.

Así, a Consellería de Cultura

ideou unha mostra de embarca-

cións, maquetas e outros mate-

riais expositivos, por varias cida-

des 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 In-

ternacional como país convi-

dado 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 inter-

nacional, 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.

Coordenado por Gonzalo Vilas

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 Alek-
sandr 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´. Subtí-
tulos en castelán.
2º pase o día 3 de xullo.
Mércores 18 
Andrei Tarkovski
20.00 h. Stalker (1979) 161´. Subtí-
tulos en castelán.
2º pase o día 1 de xullo.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Castelao. Debuxos do
álbum Cousas da vida.Selec-
ción de 75 debuxos de Alfonso Da-
niel Rodríguez Castelao, publicadas
entre 1922 e 1924 nas páxinas do
xornal vigués Galicia. Até o 7 de se-
tembro, na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬EXPO. COBRA, as cores da li-

corrido pola súa discografía, o seu
traballo máis recente é "Vente
vindo" (2007). A entrada custa 3 eu-
ros. O venres 13, ás 21:00, no Audito-
rio 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 xo-
ves até o mes de xullo, o Centro On

Caixa Galicia acolle o ciclo ‘Curtavi-
sión’ a través do que se proxectará
unha escolma das mellores produ-
cións 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 Ós-
car á mellor película estranxeira e o
Nardo d’Argento ao mellor realiza-
dor e produtor. O luns 16, ás 18:00,  e
ás 20:30, en versión orixinal subtitu-
lada, 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 Tar-
kovski, Marika Beiku, Aleksandr Gor-
don, 1956)
Hoxe non haberá saída (Andrei Tar-
kovski e Aleksandr Gordon, 1959)
O violino e a apisonadora (Andrei
Tarkosvki, 1960), 94´. Vídeo / Cine.
Subtítulos en galego.
After Hours

AMES
¬TEATRO. Náufragos.Unha obra
do grupo Teatro Galileo. Baixo o
paraguas  dunha comedia o autor
André Roussin, amósanos a reali-
dade actual das relacións sentimen-
tais. O venres 13,  na  Casa da Cultura
do Milladoiro.

ALLARIZ
¬MÚSICA.São Paulo Under-
ground + Volonté. No ciclo Es-
pazos Sonoros, este cuarteto brasi-
leiro 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 Ma-
nuel Gutiérrez. Concerto deste
dúo galego de jazz-rock, con com-
binacións propias e clásicas, o ven-
res13, ás 20:30 , entrada 3/2 euros,
na Casa da Cultura.

BETANZOS
¬EXPO. Héctor Francesch:
obra gráfica. Exposición do ar-
tista coruñés, que permanecerá
aberta até o 28 de xuño.Na Funda-
ción CIEC.

BUEU
¬MÚSICA. Pepa e Davide & Ma-
dame Cell. Este dúo, con acom-
pañante ao piano, levan un espec-
táculo orixinal, entre a canción tradi-
cional 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 ven-
res 13, ás 23:00, na  Salason.
¬TEATRO.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nan-
cho Novochéganos no formato te-
atral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío con-
ductor. O sábado14, ás 22:30, no Au-
ditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA. Peluze, Sou Edipo.
Actúan estevenres 13, ás 23:00, na
Sala A Reserva.Na mesma sala, o sá-
bado 14, actuación de Garret Wall.

CERCEDA
¬MÚSICA.Fía na roca. Dentro do
Circuíto 4x4 o grupo Fía Na Roca ac-
túa en Cerceda presentando un per-

¬ ARTE

A embarcacións tradicionais
galegas terán un sitio na Festa Marí-

tima de Brest. Mentres, unha expo-

sición sobre o tema percorrerá as ci-

dades galegas.

O Retrato no Prado. 
De Goya a Sorolla

Esta exposición preparada polo
Museo do Prado está composta
por un total de 66 obras que teste-
muñan a importancia do xénero
retratístico na pintura española do
século XIX. Goya, Federico Ma-
drazo, Vicente López ou Antonio
María Esquivel, son algúns dos ar-
tistas que conforman a mostra. 
Na escolma están representados
a maioría dos grandes artistas es-
pañois decimonónicos, para os
que o retrato foi un campo de
creación privilexiado, cando non
adicación principal. 
A mostra estrutúrase en tres sec-
cións, correspondentes aos tres esti-
los principais que marcaron o sé-
culo na pintura, ocupando cada un
máis ou menos un tercio da centu-
ria: o neoclasicismo, o romanti-
cismo, e o realismo e  naturalismo.
O estilo neoclásico internacional
ven representado por José Apa-
ricio e José de Madrazo, forma-
dos en París e Roma. A claridade
da composición, o rigor no de-
buxo e o modelado coidadoso da

luz, definen esta etapa. Zacarías
González ou Rafael Tegeo, que
preludia o seguinte estilo, están
tamén presentes.
O Romanticismo floreceu en Sevi-
lla, con Gutiérrez de la Vega, José
Roldán, J.María Romero ou A.
María Esquivel. En Madrid, Leo-
nardo Alenza, Federico de Ma-
drazoou Carlos Luis Ribera.
Eduardo Rosales, tornando ás
leccións de Velázquez, é dos inicia-
dores do realismo. Outros autores
empápanse da pintura francesa,
como Raimundo Madrazo ou

José Casado.
Autores valencianos como Fran-
cisco Domingovolven ás leccións
realistas de Velázquez ou Ribera.
Emilio Salaou Ignacio Pinazore-
velan intimidade e vivacidade nos
seus retratos.
Joaquín Sorolla, cos seus prodi-
xiosos efectos de luz e cor, recolle
coma ninguén a herdanza velaz-
queña, para ser o grande retratista
do naturalismo.

Sede Fundación Caixa Galicia da
Coruña ,  até o 7 de setembro

Pepa e Davide, actuación en Bueu.

Unha dorna recuperada.

Camiño
a Brest
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berdade. Procedente do Stede-
lijk Museum Schiedam de Ho-
landa, unha mostra do movimento
COBRA (Copenhague, Bruxelas e
Ámsterdan), un colectivo que con
vocación de experimentar coa arte
lle deu cor á liberdade recente-
mente  estreada, e chegaría a se
converter nun movemento artístico
experimental. No Kiosko Alfonso.
¬EXPO.Wildlife  Photograp-
her of the Year 2008. Foto-
gráfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso interna-
cional, até o 30 de xuño. No Aqua-
rium Finisterrae. 
¬EXPO. O Retrato no Prado.
De Goya a Sorolla. A té o 7 de
setembro, unha exposición com-
posta por  66 obras que testemu-
ñan a importancia do xénero retra-
tístico na pintura española do sé-
culo XIX. Francisco de Goya,
Federico Madrazo, Vicente López
ou Antonio María Esquivel, son al-
gúns 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: Euroafri-
cans. Exposición aberta até o 27
de xuño, na Galería Coarte.
¬EXPO. Latinoamérica portas
abertas. Organizada pola Federa-
ción Galega de Asociacións de Emi-
grantes 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

Casa Museu Casares Quiroga.
¬MÚSICA. Festival Mozart 2008
Concerto "Piotr Anderszewski, ar-
tista en residencia" coa Orquestra
Sinfónica de Galicia. A actuación es-
tará dirixida polo propio Piotr An-
derszewski, quen ademais partici-
pará 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 Wal-
traud Meier e o pianista Joseph
Breinl. Unha interpretación de pezas
de F. Schubert e R. Strauss á que po-
deremos asistir o venres 13, ás 21:00.
O sábado 14, teremos de novo a
Piotr Anderszewski interpretando
ao piano pezas de Bach e Schu-

mann, no Teatro Colón, ás 21:00.
As Matinées do Festivalestarán o
domingo 15, ás 12:00,coas actua-
cións doGrupo Instrumental Si-
glo XX, no Museo de Bellas Artes.
E o mércores 18, ás 21:00, pezas de
Mozart, Beethoven e Schubert, in-
terpretadas por Massimo Spa-
dano ao violín, Enrico Dindo ao
violonchelo e Alexander Lon-
quich ao piano, n un grande con-
certo 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 Mar-
celo Mastroianni e o atractivo de
Stefania Sandrelli. O luns 16, ás
18:00,  e ás 20:30, en versión orixi-
nal subtitulada, na Sede Fundación
Caixa Galicia
¬EXPO. XVIII Certame foto-
gráfico Medio Ambiente
2008. . Mostra de 50 fotografías
seleccionadas. Permanece aberta
até o 30 de xuño. No Ateneo ferro-
lán. No mesmo local, exposición
de fondos do patrimonio do Ate-
neo, con obras de autores como
Correa Corredoira, Laxeiro, e
unha longa lista de destacados ar-
tistas. Até o 30 de xuño.

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.

Esta comedia insírenos nunha
historia con catro personaxes, o
home, a muller, o amante desta
e o cociñeiro, que despois de te-
ren naufragado, aparecen
nunha illa deserta onde deben
marcar certas normas de convi-
vencia 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, Bruse-
las,...). Unha obra sobre as rela-
cións de parella . Nela desenvól-
vense sentimentos e cuestións
coma a amistade, a sinceridade,

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

¬ EN ESCENA

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

Arequipa en branco e negro
é o título da exposición de fotogra-
fías dos Irmáns Vargas, fotógrafos
peruanos de inicios do s. XX, auto-
res de impresionantes paisaxes
nocturnos e retratos, e que se
pode ver na Coruña.

Mayumaná

Capaces de facer música cos
obxectos máis disparatados,
como contedores de lixo, po-
tas, aletas de mergullador ou
vasoiras, os artistas que com-
poñen o grupo israelí Mayu-
maná 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 (Ey-
lon Nuphar, bailarina neoior-
quina, e o israelí Boaz Berman,
percusionista de ritmos afro-
americanos), Mayumaná nace
co obxectivo de crear un espec-
táculo que combine elementos
de varias disciplinas artísticas
baseadas no ritmo.
Os autores deste espectáculo
urbano de danza e percusión
dominan todos os xéneros. Can-
tan, bailan, tocan, interpretan,
fan acrobacias... O nome do
grupo, coherentemente, deriva
dunha palabra hebrea que sig-
nifica habilidade. 

Actúan este venres 13,  ás 22:00,
no Multiusos Fontes do Sar  de
Santiago.

Piotr Anderszewski

Este pianista e director é consi-
derado un dos músicos de
grande reputación no concerto
internacional da múscia clásica.
Polaco de pais húngaros, e resi-
dente actualmente en París e
Lisboa, en  tempadas recentes

ten actuado coa Berlin Philhar-
monic, as orquestras de Boston,
Chicago e a London Symphony
Orchestra, a Philadelphia Or-
chestra ou a Orchestra of the Ro-
yal Concertgebouw.
Acadou unha especial reputa-
ción tocando e dirixindo en
colaboración coa Orquestra
de Cámara Mahler e cos solis-
tas da Filarmónica de Berlin,
entre outras.
Recoñecido pola intensidade e
orixinalidade das súas interpre-
tacións , ten sido distinguido
con varios grandes premios. En
2002 acadou o prestixioso pre-
mio Gilmore , outorgado cada
catro anos a un pianista de ex-
cepcional talento. Tamén ten o
premio Szymanowski (1999) e o
de mellor instrumentista da Ro-
yal Philharmonic Society (2001).

Xoves 12 e sábado 14, dentro do
Festival Mozart en A Coruña.

La Strada, no ciclo Mestres Italianos.

César Cambeiro e Ana Santos, protagonistas da obra.

¬ MÚSICAS
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até  o 22 de xuño,no Centro Socioul-
tural Caixa Galicia.
¬EXPO. María Puertas. Exposi-
ción “A casa coroada“,  despois de
ter gañado hai un ano o premio
“Pura e Dora Vázquez” de ilustra-
ción. Un (unha) dos novos valores
da plástica ourensá, cunha mostra
completa que inclúe pintura, gra-
vados e creacións coas teas.Até o
15 de xuño, no Centro Cultural De-
putación.
¬EXPO.Dos ábacos aos com-
putadores. Unha exposición di-
dáctica sobre os obxectos adicados
ás tarefas de cálculo. Até o 22 de
xuño, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Joe Barnara. Actua-
ción este  venres 13, ás 21:00, no
Café Cultural Auriense.
¬TEATRO.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nan-
cho Novochéganos no formato te-
atral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío con-
ductor. Este xoves 12, ás 20:30, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Palabra en move-
mento. Performance de Víctor
Nieves e Iván Prieto,unha pro-
posta que se desata de convencio-
nalismos para mostrarnos unha ex-
presión diferente da palabra. O
venres 13, ás 20:00,no Centro Cultu-
ral Deputación.
¬TEATRO. Hay que purgar a
Totó. Representada pola compa-
ñía Juan J. Seoane, estará o xoves
12 e venres 13, ás 21:00 no Teatro
Principal.
¬TEATRO. Pan. Catro Pro-
postas Arredor da Malla.
Obra que trata sobre a sociedade
rural e os seus cambios, desde
unha óptica singular, pola  com-
pañía Volta e Dálle Teatro, este

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, fla-
menco, 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 espí-
ritu intercultural salta en forma de
tango, copla, samba, son cubano
ou porro colombiano. Todas as ac-
tuacións, no Clavicémbalo.

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

MARÍN
¬MÚSICA. Alegales. Grupo que
canta en galego versións dos astu-
rianos “Los Ilegales”, sempre con de-
senfado e moita marcha.Actuación
este xoves 12, ás 22:30, na Sala Ache.

MONFORTE
¬MÚSICA.Pradolongo . O filme de

Ignacio Vilar poderase ver a partir
do venres 13, nos Cines Hollywood.

NARON
¬TEATRO. El perro del horte-
lano. O clásico de Lope de Vega ·
dirixido por Laurence Boswell, un
director asociado á Royal Shakespe-
are Company desde o 2004, galar-
doado con numerosos premios
pola súa adicación aos clásicos espa-
ñois. O sábado14, ás 21:00, no Audi-
torio Municipal.

OURENSE
¬CINE. Good Morning Baby-
lonia. Filme dos Irmáns Taviani
moi aclamado no seu día, mais que
cecais sexa menos valioso do que
se considerou, ainda que sí efec-
tista. O martes 17, ás 20:00, en ver-
sión dobrada ao castelán, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Tamara Feijoo. A pin-
tora expón a súa serie “Trofeos”, au-
torretratos cun xogo coa imaxe de
animais cazados. Estará até o 13 de
xuño,en Alterarte.
¬EXPO. Celso Varela. Exposición

Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas,
todas as idades. Un proxecto aberto
a todos os artistas e que abre as por-
tas do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protagonistas,
sexan consagrados ou recén chega-
dos. NoMuseo provincial.
¬EXPO. Do Gaudeamus Igitur
ao Venceremos Nós. Éxposi-
ción que recrea a época do maio do
68 na universidade galega, con foto-
grafías, documentos e obxectos da
época. Aberta na Sala Díaz Pardo da
Faculdade de Veterinaria.
¬EXPO. Un pedaciño de Nica-
ragua. Fotografías de Fernando
Bellasna Biblioteca Provincial.
¬EXPO. O abano español. A Co-
lección do Marqués de Colo-
mina. Unha mostra que trae as

¬EXPO. Carlos Alcolea. Extensa
retrospectiva deste pintor que na-
cera n’A Coruña, que nos amosa un
total de 43 pezas do autor, realiza-
das entre 1972 e 1992,baixo o
nome de “Carlos Alcolea. Cara a Fis-
terra”. Até o 13 de xullo, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬TEATRO. Hendaya mon
amour. Unha obra do grupo Ba-
cana Teatro, que fai comedia dun-
has pretendidas relacións senti-
mentais 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 ga-
lego cubre co seu repertorio
desde as pezas de tango máis clá-
sicas e coñecidas,como as de  Car-
los Gardel ou Osvaldo Pugliese ,
até  as máis modernas, como as
de Astor Piazzola. Este sábado 14,
ás 00:00, no  Náutico.

LARACHA
¬MÚSICA. 12Labirinto . Actua-
ción este venres 13,  no  Pub D’Antón
Rock Café.

LUGO
¬CINE. Roma, città aperta. O
filme de  Roberto Rossellini inau-
gurou oficialmente o neorrea-
lismo, e segue a ser un impresio-
nante documento social e do seu
tempo. O martes 17, ás 20:00, en
versión dobrada, no Centro Socio-
cultural 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

ANOSATERRA
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Tangata,  exquisito e veterano

grupo galego de tangos, que actúa

esta semana no Grove.

Mov-s Galicia 2008

Mov-s é un espazo para o intercam-
bio 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 colabo-
ración do Centro Coreográfico ga-
lego. Este é o apretado programa:

Domingo 15

De 19:00h a 20:00h.Recepción. Es-
pazo: 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.

Luns 16

De 09:00h a 09:30h. Acreditacións.
Illa de San Simón // De 09:30h a
10:00h. Inauguración. Illa de San Si-
món. // De 10:00h a 18:30h
Martes 17

De 10:00h a 14:30h. Parto - Instala-
ción Sonora Aquófono. Capela Illa de
San Simón. // De 10:00h a 11:30h.
Mesa de debate 1 - As condicións
para a creación coreográfica: os fun-
damentos. Sala Plenaria - Illa de San
Simón. // De 12:00h a 13:30h. 1.1 As
complicidades artísticas e o fenó-
meno de Flandes. Sala Grupo 1 (con
traducción). // De 12:00h a 13:30h.
1.2 A movilidade artística e o inter-
cambio intercultural. Sala Grupo 2
(con traducción). // De 12:00h a
13:30h. 1.3 Os entornos e o acompa-
ñamento artístico. Sala Grupo 3 (sin

traducción). De 15:30h a 15:45h. Ivan
Marcos & Christian Wolz - Lázaro. Es-
pazos exteriores en torno á Capela
da Illa de San Simón.  // De 15:50h a
16:05h. Janet Novás - Marieta.Espa-
cios 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-

cos 1.Sala Plenaria - Illa de San Si-
món.  // De 17:00h a 18:30h. Presen-
tación 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 Coreográ-
fico Galego - Kiosco das almas perdi-
das. Pazo da Cultura.
Martes 17

De 10:00h a 13:30h. Mesas de de-
bate.  De 16:00h a 16:30h. Play& Re-
wind - Play. Ila de San Simón.  // De
16:30h a 17:00h. Testemuños Artísti-
cos 2. Sala Plenaria - Illa de San Si-
món.  // De 17:00h a 18:30h. Presen-
tación 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.

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. Espa-
cios 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 - Conclu-
sións.  Casa das Campás - Ponteve-
dra. // De 12:00h a 15:00h. Visita a es-
truturas culturais galegas.Santiago
de Compostela.

¬ MÚSICA

Fragmento dunha obra de Carlos Alcolea.

Benigno Álvarez é lembrado en Maceda.
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¬MÚSICA. Niño y Pistola. Actua-
ción deste grupo galego o venres
13, ás 23:00,  na Sala Karma. E o sá-
bado 14, ás 23:00, actuación de
Hedtrip, Pülsar.
¬MÚSICA/TEATRO. Cascuda. Obra
teatral e de danza executada por
Diego Anido e o Centro Coreográ-
fico 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 horte-
lano. O clásico de Lope de Vega ·
dirixido porLaurence Boswell, un
director asociado á Royal Shakespe-
are Company desde o 2004, galar-
doado con numerosos premios
pola súa adicación aos clásicos espa-
ñois. Este venres 13, ás 21:00 , no
Centro Social Caixanova.

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

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

RIBADEO
¬MÚSICA.Leo Gianettos’s Pro-
ject. O cantante e guitarrista urua-
guaio lidera  un proxecto de catro dis-
cos, 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 publica-
cións da colección privada de Suso
Souto, acompañadas dunha selec-
ción musical de todo o século XX,
feita por Fernando Franjo. Até o 30 de
setembro ,no Club Náutico Deportivo.

SANTIAGO
¬CINE. Bellisima.Filme de  Vis-
conti, sobre o desesperado e paté-
tico intento de Anna Magnani para
facer unha estrela da súa nena.
Unha parábola aplicable hoxe a
moitos concursos televisivos. O mar-
tes 17, ás 18:00,  e  ás 20:30, en versión
orixinal subtitulada, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Nando Lestón. Compila-
ción de 20 tallas escultóricas deste ar-
tista de Carnota, que recrean un bos-
que a partir dos piñeiros queimados
no monte Pindo, no incendio do
2005. Pezas que se mesturan con ou-
tras formas artísticas como a litera-
tura, a música, a fotografía e o vídeo-
documental. 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 melanco-
lía. Exposición do artista  Jorge
Macchi, até o 13 de xullo, no CGAC e
Igrexa de Bonaval.
¬EXPO. Sorollla e os seus con-
temporáneos. Destacados pin-
tores do “cambio de século” danse
cita nesta exposición, na que pode-
remos ver pintura española do Mu-
seo de Belas Artes da Habana. Ade-
mais, reúnense no edificio compos-
telán un conxunto de 60 obras de
Sorolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol,

GUIEIRO.51.

venres 13,  no Auditorio Municipal.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. O Leo I Arremecág-
hona!. Actuación deste singular e
divertido cantautor post-punk e
post-case todo, e do seu grupo
acompañante que case nunca com-
parece. Este venres 13, no  Salón Pa-
rroquial.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Som do Galpom . Ac-
tuación deste grupo de Ames de
contestatarias cancións. Este sá-
bado 14, no  Pub Leblón

PONTEVEDRA
¬CINE. Unha xornada parti-
cular. 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 Precolom-
bina. Unha colección única com-
posta por vinte e seis pezas de ce-
rámica datadas de entre o século IV
e principios do XVI. As pezas, cedi-
das polo Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí de Barcelona e o
Museo Barbier-Mueller de Xene-
bra, son moi escasamente expos-
tas pola súa complicada conserva-
ción. Até o 15 de xuño no Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Ex-
posición desta importante colección
de pintura flamenca, dentro dos fon-
dos de Caixanova. Óleos e grabados
pertencentes aos séculos XVI e XVII,
que xa foron exhibidos na nosa co-
munidade noutras ocasións. Expos-
tos noCentro Social Caixanova .

Anglada Camarasa ou Cubells, en-
tre outros. Na Sede Fundación Caixa
Galicia de Santiago, até o 6 de xullo.
Como actividade complementaria,
proxección da película de José An-
tonio Escrivá, Cartas de Sorolla,  o
mércores  11, ás 19:00.
¬EXPO. Aporía. Nome da exposi-
ción de fotografía e vídeo de Filipa
Raposo. Na Galería DF_Arte Contem-
poránea.
¬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 Funda-
ción 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

mostra Delicias do grotesco, de-
buxos, 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 ac-
tual. Tamén haberá, unha serie de
clases e actividades para os máis
pequenos. Até o 8 de xuño no Audi-
torio de Galicia. 
¬MÚSICA. Mercedes Peón. No
Circuito 4x4, a artista galega segue
presentando temas de sempre e
do seu último traballo Sihá. Omér-
cores 18,  ás 21:00, con entradas a 5
euros, no Teatro Principal.
¬MÚSICA.Fran Pérez & Ma-
necas Costa. O músico e can-
tautor compostelán, con queren-
cia pola música africana, actúa
acompañado do caboverdiano
Costa. O venres 13, ás 22:00, no
Salón  Teatro.

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Leo i Arremecaghoná, o singular

cantautor que se sirve da parodia

para facer unhas actuacións cheas

de humor, está esta semana en Pon-

teareas.

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

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

Mostra ExpoPress, en Ribeira.

¬ CINE

Mostra de cinema brasi-
leiro

O Consorcio Audiovisual de Galicia
promove o II Encontro Audiovi-

sual Galicia-Brasil, que se desen-
volve entre o venres 13 e o venres
20 deste mes. Como resposta á pri-
meira edición, celebrada no Brasil
o ano pasado, representantes
desta cinematografía acoden
agora ao noso país para tratar de
posibeis colaboracións en produ-
cións audiovisuais.
Proxéctanse catro filmes moi re-
centes, que dan unha pincelada
do cine e da sociedade brasileira
actuais.
O programa desenvólvese con es-
tas datas e horas:
A proxección inaugural terá lugar
o sábado 14, ás 21:00, no Forum
Metropolitano, e será o filme Pe-

drinha de Aruanda, de Andrucha
Waddington (2007), un documen-
talsobre a vida de María Bethania,
a grande intérprete brasileira,
donde desvela a súa historia a par-
tir dos seus temas.
O resto das proxeccións terán lu-
gar no Salón de Actos do centro de
Estudios Caixa Galicia, e serán:
Cheiro do Ralo, de Hector Dhalia
(2006),  unha historia dun traballa-
dor dunha casa de empeños, que
establece unhas perversas rela-
cións cos seus clientes, que rema-
tarán por descontrolárselle. O mér-

cores 18 , ás 20:00.
Vía Láctea, de Lina Chamie (2007),
unha historia de amore desamor
situada en Sao Paulo, donde a ci-
dade comezará a interferir nos
sentimentos dos protagonistas
coma unha personaxe máis. O xo-
ves 19 ás 20:00.
Aínda Orangotangos, de Gus-
tavo Spolidoro (2007), unha histo-
ria coral, case coma un plano se-
cuencia de 81 minutos, donde se
entrecruzan moitas historia de na-
tivos ou turistas de Porto Alegre,
sendo a capital gaucha a protago-
nista real do filme.  O venres 20, ás
20:00.
As entradas gratuitas poden ser re-
collidas no Forum Metropolitano e
no Centro de Estudios.
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¬MÚSICA. Víctor Aneiros Band.
Dentro do Circuito 4x4, o presti-
xioso guitarrista ferrolán presenta
en concerto, acompañado da súa
banda, o seu quinto traballo disco-
gráfico "Heroe secreto". Composi-
cións propias que navegan entre o
rock, o blues e o jazz. O xoves 12,  ás
21:00, con entradas a 5 euros, no Te-
atro Principal.
¬MÚSICA. Pradairo. Grupo que-
presenta o seu novo disco, Aliaxe,
no Teatro Principal. A formación
nace tras a fusión doutras dúas, Aci-
beche, grupo de pandereteiras , e
Xa son faif, agrupación de corte ins-
trumental procedente de Teo. O do-
mingo 15,  ás 20:00, no Teatro Princi-
pal.
¬MÚSICA. Festa do circo. Unha
cita anual para todos e todas as afec-
cionadas e practicantes das artes
circenses en Galiza. Xoves 12 a sá-

as obras de arte do Museo do Her-
mitage. Un guía apaixonado deste
museo, vello e enfermo, continuou
as visitas guiadas ao Museo expli-
cando 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 pú-
blicos, único e diferente, que ex-
plota unha nova linguaxe escénica,
avalada polos mellores críticos e
profesionais do mundo do espec-
táculo.O venres 13, ás 22:00 , no
Multiusos Fontes do Sar.

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

13, ás 23:00,  no Woostock.

TUI
¬EXPO. Entre correntes: 7 ar-
tistas galegos. Esculturas e pin-
turas en exposición colectiva, até o
29 de xuño,na Sala municipal de ex-
posicións, edificio Área Panorámica.

VIGO
¬CINE. Arroz amargo.Filme de
Giusseppe de Santis, co erotismo
rural e turbador da debutante Sil-
vana Mangano, nun magnífico e
clásico drama. O martes 17, ás
18:00 (versión dobrada), e ás 20:30
(orixinal con subtítulos en espa-
ñol), no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. Inquedanzas. Pintu-
ras de Antón Lamazares, até o
30 de xuño. Na Galería Fernando
Magdalena.

bado 14, ás 22:00,  na Sala Nasa. 
¬MÚSICA.The Sunday Drivers.
Na Final do concurso 100 Pipers Mu-
sic 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 Under-
ground. O ciclo de música Espa-
zos Sonoros, destinado a fomentar
os espazos patrimoniais para a es-
coita 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 con-
tacómo antes de  completarse o
cerco de Leningrado, o Goberno So-
viético logrou enviar aos Urais todas

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

VIII premio de 
creación fotográfica "Luís Ksado"

A Deputación da Coruña convoca o "VIII Pre-
mio 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, do-
tado con 6.500  euros.
A Deputación poderá publicar ou expor o tra-
ballo premiado, que quedará da súa propie-
dade; igualmente e, previo acordo cos seus au-
tores, poderá publicar ou expor aqueles traba-
llos non premiados que se consideren de
calidade.
As fotografías deberán compor unha serie dun
mínimo de seis e un máximo de doce, en for-
mato de 30 x 40 cm. As copias deberán entre-
garse sen ningún tipo de montaxe ou enmar-
que, en cor ou branco e negro e inscribiranse
no campo do fotodocumentalismo, fotoxor-
nalismo 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 De-
portes, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Co-
ruña, indicando no sobre "VIII Premio de crea-
ción fotográfica "Luís Ksado".

O xurado estará presidido polo presidente
da Deputación e formarán parte del: a sra.
deputada presidenta da Comisión de Cul-
tura, Educación e Patrimonio Histórico-Artís-
tico, 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 pui-
dese 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 comu-
nicar á Deputación a concesión de calquera
premio que obteña a obra presentada no mo-
mento en que esta situación prodúzase, o que
dará lugar á súa exclusión do concurso.
O xurado actuará en pleno, en sesión se é posi-
ble única, sendo necesaria a asistencia de dous
terzos dos seus membros.
As deliberacións serán secretas e delas esten-
derase o acta correspondente.
O xurado non poderá declarar deserto o pre-
mio e a súa proposta será obxecto de resolu-

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 mu-
nicipios da provincia, e da que se editará o co-
rrespondente catálogo.
Os autores presentes na exposición recibirán
cinco exemplares do catálogo.
A decisión do xurado terá lugar no cuarto tri-
mestre do ano 2008 e darase a coñecer nos
medios de comunicación.
As obras non premiadas devolveranse aos
seus autores, previa solicitude escrita, presen-
tada no prazo dun mes, contado desde o día
seguinte ao da publicación da decisión do xu-
rado, 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 Morga-
dáns, 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 traba-
llo consistirá nun ou varios textos poéticos, ori-
xinais e inéditos, escritos en galego, cunha ex-
tensión mínima de 300 versos. Deberán pre-
sentarse 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 Méi-
xome e tres persoas de recoñecido prestixio
literario.
A obra premiada será publicada polo IEM na
colección Letras da Groba durante o próximo

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 pu-
blicados en medios de comunicación en papel
ou dixitais sobre a cultura galega.
Poden presentarse artigos ou series (cinco
como máximo) escritos en galego e publica-
dos 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, Ma-
nuel Sanmartín e pola xerenta en funcións da
fundación, Mercedes Cuíña.
Unha das características salientábeis desta
convocatoria é que os lectores poden presen-
tar ao certame un traballo xornalístico sen que
sexa necesaria a intervención do autor. Lém-
brase así a figura de Manuel Reimóndez Por-
tela, 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 se-
tembro, sucedendo así o da edición de 2007, o
articulista e poeta ferrolán Vicente Araugas.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008

O Sonoro Maxín, un marchoso grupo
ourensán ao que poderemos escoitar
esta semana nun local do Porriño.

Pradolongo sigue a súa difícil exibición.

Victoriano Taibo.
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VILAGARCÍA
¬EXPO. As Telleiras. Exposición
sobre estas  fábricas tradicionais. Até
o 20 de xuño.Proxección do docu-
mental Telleiras do Salnés. No Audito-
rio  Municipal.
¬TEATRO.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nan-
cho Novochéganos no formato tea-
tral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío con-
ductor. O venres 13, ás 21:00, no Au-
ditorio Municipal.

Metal Funk desde Lisboa e Vigo. A
entrada custa 5 euros. Este ven-
res13,  ás 22:00, na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Spam + Deneón.
Traen o seu novo álbum, “Más
SPAM”, que xa presentaron en Ber-
lín como cabezas de cartel do Mo-
dular 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 ame-
azada polas pegadas do pasado.
A desconfianza aniña no seo
dunha parella, dous irmáns afron-
tan 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 sá-
bado14, ás 20:30, no Centro Cultu-
ral Caixanova .

¬EXPO. De nova materia. Es-
cultura contemporánea na
Colección Caixanova. Exposi-
ción 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 Caixa-
nova.
¬EXPO. Paixóns privadas, vi-
sións públicas. O comisario e crí-
tico 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 his-
toria da arte e do coleccionismo
máis próximo. Até o 7 de setembro,
no MARCO, Museo de Arte Contem-
poránea .
¬EXPO. Os rostros do fútbol. Os
fotógrafos suízos Mathias Braschel
e Monika Fischer son os creadores
deste proxecto expositivo, que mos-
tra as expresións de 25 dos futbolis-
tas máis destacados a nivel mundial.
Até o 22 de xuño, no Centro Sociocul-
tural Caixa Galicia.
¬EXPO. Manuel Vilariño. Exposi-
ción 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 ac-
túa 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 Cho-
colate.. 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-

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 experi-
mental e alternativo. Bough che-
gan desde A Cañiza. A entrada
custa 3/5 euros.
¬MÚSICA. Primitive Reason +
Soundshepard . Hardcore e

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

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

Federico Luppi volve aos escena-
rios con O Guía do Hermitage.

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

� Alúgase casaen Lira, a ca-
rón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Pri-
meira quincena de xullo, 520
euros. Segunda quincena,
600. Primeira quincena setem-
bro, 500 euros.
Telf.: 981761144

� 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 ad-
hesivos 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).

� Vendo enciclopedia Espa-
sa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndi-
ces e quince suplementos.Tl-
fono 618607306

�  Alúgase baixo moi céntri-
co e amplo. Ideal para consultas
ou oficinas. 
Teléfono 986438339

�  Véndense móbeis e maqui-
naria de café en bo estado (só
tres anos de uso). 
Telf: 986438339

� Véndese contrabaixo semi-
novo con funda e arcos francés
e alemán. 
Chamar ao: 619 218966.

� Asturias. Tapia de Casarie-
go. Alugo casa nova de campo
con xardín, asador, horta, cena-
dor. Preto de praia e montaña.
Zona moi tranquila. Fins de se-
mana 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@te-
rra.es.

� Facemos traballos en pe-
dra: escultura, artesanía,
construción, reformas, res-
tauración.
Teléfono: 698 163 989

�  Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de senti-
mento nacionalista, para ami-
zade e o que xurda.
Telf: 666730096

� Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibilida-
de, 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 so-
cial, 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 natu-
reza e galegofalante para pasar
as vacacións, témolas en
agosto.  O noso correo:   lou-
rido@nodo50.org

� Vendo a bo prezo un col-
chón fotón platino con dúas al-
mofadas. Telf: 986504407

� Gustaríache ter un alber-
gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santia-
go”?. Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaura-
do. Chama e informámoste. 
609 641 720. Ismael Pardo.

O grupo portugués Primitive Reasons.
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levar ás pantallas a historia do
supervilán por excelencia da his-
toria do rock, o asasino de John
Lennon, David Chapman. Os
británicos fixérono en clave do-
cudrama 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 Len-
non. Xa sei que resulta un tanto
enleado. Aires indiese fascina-
ción psicokiller–Jared Leto en-
gordou 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 post-
moderno  de culpabilidade, in-
tentou boicotear a súa estrea.

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

Un chisco de ficción balompé-
dica para desconectar da sobre-
dose “europédica”. Olivares diri-
xiu esta curiosa comedia multi-
cultural na que a final do Mun-
dial do 2002 entre o Brasil e Ale-
maña é o fío condutor das peri-
pecias dunha tribo amazónica,
uns cazadores nómades das
montañas de Altai e uns tuareg
do deserto de Teneré. Algo así
como a versión terceiromun-
dista daquela frouxa Galatasa-
ray-Dépor. Ao final, o fútbol glo-
baliza máis ca o McDonalds e a
Coca Cola xuntos.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
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 infa-
líbel Night Shyamalan, un ci-
nesta que vén sendo algo así
como unha mestura retorcida
das teimas familiares de Spiel-
berg co Hitchcock de Os paxaros
e Vertixe.A súa nova proposta,
para espanto dos seus detracto-
res, está a causar unha desme-
dida expectación a base de trai-
lers misteriosos e desasosegan-
tes xunto con presuntas filtra-
cións 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 demo-
rada sombra do 11-S. Wahlberg
interpreta o esforzado protago-
nista 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 inva-
sion dos ladróns de corposá da
esquizofrenia mccarthysta.

A vida sen Grace
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
moviede formato beatnike agri-
doce no que o viúvo dunha mu-

campaña na guerra de Corea
encubrían unha explícita carica-
tura corrosiva da presenza nor-
teamericana no Vietnam cando
o tema aínda era tabú. Xa nos 80,
co discurso cinematográfico so-
bre esa guerra a piques de que-
dar en mans de Sylvester Sta-
llone 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 ho-
mosexualidade no exército. Má-
goa que o director de Nashville
non atravesase precisamente
por unha das súas mellores eta-
pas naqueles anos.

DVD. ALUGUER.
O asasinato
de John
Lennon
Dirixe: J. P. Schaefer.
Intérpretes: Jared Leto, Lind-
sey Lohan.
Drama. EE UU, 2007 

Británicos e norteameri-
canos puxéronse de
acordo o ano pasado para

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

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 cónxu-
xes tratan de soterrar os seus de-
sacougos existenciais aferrán-
dose aos pretextos das súas ca-
rreiras 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 Enfeitizadae Así e o
amorponse serio e recorre a un
esquencido capítulo da crónica
negra norteamericana dos anos
60. Unha ama de casa suburbial
con inclinacións cara ao fana-

Mark Wahlberg  e Zoey Deschanel, protagonistas de O incidente. 

Xosé Valiñas

tismo relixioso secuestra e man-
tén 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
MASHa principios dos 70 nin-
guén dubidou que as andanzas
dos estrafalarios médicos de

Escena de A vida sen Grace. 

Silvia Munt e Ramón Madaula en Pretextos. 

Ellen Page, na película An american crime. RANDALL MICHELSON

O xa falecido Robert Altman,
director de Refugallos,

en New York no 2006.

B
R

IA
N

 S
N

Y
D

ER
 / 

R
EU

TE
R

S

54 cine,tv,dvd.qxd  10/6/08  20:48  Página 2



ANOSATERRA
12-18 DE XUÑO DE 2008 PASATEMPOS.55.

d
o

a
d

o
  

m
e

d
io

 

CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

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 teó-
rica 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: Nim-
zoindia.
Andor A. Lilienthal pode presumir de
ter gañado nada menos que aos suce-
sivos campións do mundo Lasker, Ca-
pablanca, 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 venera-
ble que confesa gozar todavía anali-
zando posicións, Ossip Bernstein acon-
selloulle hai máis de 70 anos non adi-

carse ao xadrez. De carácter alegre e
optimista, sempre cun sorriso na fa-
ciana, 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 au-
mentan 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 es-
tán 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

XADREZ       xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKUSOLUCIONS

doadomedio

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 medie-

val 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. 9-

Paseo provisto de árbores, dentro dunha cidade. Fai un nó, ama-

rra 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 gran-

de 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 popu-

lar 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 separa-

ción, orixe ou acción.  9- Símbolo da unidade de masa atómica,

unidade de medida de masas, partículas e átomos. Dise do ani-

mal 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.

Endexamáis!
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H. Vixande
ZZoommbbiiss,,  oo  qquuee  nnooss  ffaallttaabbaa......
En Galiza aínda faltan moitas
cousas se queremos homologar-
nos culturalmente a Europa. O
cinema e a música forman parte
da cultura. Aquí temos especia-
listas en cine, pero non en todos
os xéneros, o terror é un deles.
SSaabbeenn  ddaass  ssúúaass  aaffeecccciióónnss  nnoo
sseeuu  ttrraabbaalllloo??
Saben, pero mentres sexa unha
afección sá, como é o xénero de
terror.
DDeeffíínnaammee  aa  ppaallaabbrraa  zzoommbbii..
Na mitoloxía é un morto vi-
vente, 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 nou-
tras latitudes fanlle homenaxes.
PPaarraa  qquuee  pprreecciissaammooss  zzoommbbiiss  ssee
xxaa  tteemmooss  aa  SSaannttaa  CCoommppaaññaa??
Iso é certo, pero tamén temos
zombis, son outro estilo.
CCooññeeccee  mmooiittooss  zzoommbbiiss??  
Só os das películas, aínda que en
Galiza hai algún que outro.
ÉÉ  cceerrttoo  qquuee  vvaann  oorrggaanniizzaarr  uunnhhaa
mmaarrcchhaa  zzoommbbii??
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.
EEssttaarráá  aauuttoorriizzaaddaa??  CCoo  xxuuíízz  GGaarr--
zzóónn  nnoonn  ssee  xxooggaa..
Non é unha manifestación. Non
está prohibido camiñar pola rúa,
aínda que sexa en grupo e vesti-

Bieito Iglesias

A min, Benitiño/Bieito, non
me preocupa que certo si-

tio se chame Galiza, Galicia, Ga-
lleira –así se nomea en barallete
dos afiadores– ou Tagen Ata, al-
cume literario ideado por Fe-
rrín. Descarto unicamente a in-
mortal Suevia cantada por Ca-
banillas, dado o descrédito su-
frido por este topónimo desde
que serviu pra rotular un célebre
prostíbulo auriense. A querela
nominalista seica divide o go-
berno autónomo, unha xunta
de dous bois que gurran en lu-
gar de tirar do carro. A Conselle-
ría de Cultura solicitou ditame
da Academia, e a veneranda ins-
titución certifica que Galicia é a
nosa graza (sabe Deus por que
rexeita Galiza e oficializa unhas
malsoantes grazas!). Os cargos
desa consellería deberían ocu-
parse en angueiras tales como
asistir ás palestras dos intelec-
tuais patrios –esoutro día brilla-
ron pola súa ausencia na pre-
sentación de dous libros de Ca-
milo Nogueira–, máis que nada
por disimular o seu seitarismo e
incuria. No tocante á Academia,
esperamos sentados por un di-
cionario 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 pri-
meiro pola soberanía nacional
destas partes e no “lealismo” ao
reino de España do segundo;
porque, se a discrepancia ideo-
lóxica se reduce a unha nome-
ada, tanto ten arre coma xo. Go-
bernar o país esixe talento e es-
forzo, máis remango e menos
dinguilindango.�
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María Xosé Queizán

Os canóns que apunta-
ron 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-

taba. A pregunta que queda no
aire, vista a gravedade infinda
que anunciaba o tandem polí-
tico-xornalístico, é porqué non

se presentou Aznar como salva-
dor. 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 presidente-
fundador, chama a atención
porque ao mesmo tempo deixa
caer que 2012 é o ano Gallardón.
O seu protexido.�

1.314
anosaterra

PORQUÉ NON
AZNAR?

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.

8 400021 303104

01314

dos de zombi, todo o que pode
pasar é que a xente quede estra-
ñada. Algúns van alucinar. Po-
demos pedir permisos, pero
para evitar que os deneguen,
mellor non o facemos, poden
pensar que temos intencionali-
dade política. En moitas cidades
do mundo, os alcaldes asisten ás
marchas zombis.
NNoo  XXaappóónn  ooss  mmoozzooss  qquueeddaann  ppoorr
iinntteerrnneett  ppaarraa  ssuuiicciiddaarrssee,,  nnoonn
iimmooss  iimmiittaarr  ttooddoo  oo  qquuee  ppaassaa  ffóórraa..
O suicidio non é bo, pero nós
non lle facemos mal a ninguén.
PPaarraa  pprreevviirr  oo  ppúúbblliiccoo,,  ccaall  éé  oo
ppeerrccoorrrriiddoo  ddaa  mmaarrcchhaa??
Concentrámonos ás sete na
praza do Obradoiro porque vén

moita xente de fóra de Galiza.
Ás sete e media saímos e perco-
rremos as rúas peonís do centro
de Santiago. Será algo lento
porque os zombis non poden
andar rápido. Remata ás nove
diante da sala Capitol.
LLooggoo  hhaaii  uunn  ccoonncceerrttoo,,  sseerráá  ddee
ccaaddaalleeiittooss??
O concerto é ás nove e consiste
na actuación de bandas de mú-
sica que empregan a temática
do terror. Despois reunímonos
nun bar e comentamos música
e películas do tema.
PPoorr  cceerrttoo,,  aa  XXoorrnnaaddaa  ddee  GGaalliizzaa
ZZoommbbii  ccooiinncciiddee  ccoo  ccoonnggrreessoo  eess--
ttaattaall  ddoo  PPPP,,  nnoonn  hhaabbeerráá  iinntteenn--
cciioonnaalliiddaaddee??

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 con-
cretas para esta festa, nós esco-
llemos xuño porque é o da estrea
en España da película Diario dos
mortosde George Romero. De
todos os xeitos, se os do PP que-
ren unirse, son benvidos.
CCaannttooss  eexxeemmppllaarreess  ddee  zzoommbbii  hhaaii
nnoo  ppaaííss??
Seremos uns cen.
PPoorr  úúllttiimmoo,,  ppaarraa  ooss  zzoommbbiiss  ggaa--
lleeggooss  oo  nnoommee  ddoo  ppaaííss  qquuee  éé  GGaa--
lliizzaa  oouu  GGaalliicciiaa??
Galiza, e non porque zombis se
escriba con “z”.�

Óscar Asunder finxe ser devorado por dúas presuntas zombis IRENE MOLINA / A.G.N.

Óscar Asunder
‘En Galiza os zombis somos uns cen’

Benigno
Álvarez
Un comunista
na Galiza dos anos 30

Santiago Prol

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González
Marcos Seixo Pastor

Edicións A NOSA TERRA

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