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Foi o 28 de xuño de 1969 cando
unha liorta provocada pola policía no bar Stonewall Inn, no Greenwich Village neoiorquino,
inaugurou a loita, visíbel e explícita, polos dereitos das persoas
cunha sexualidade que non se
corresponde coa tradicionalmente considerada a única correcta. Un ano despois, como
conmemoración, unha marcha
partiu do Greenwich Village cara
ao Central Park, e varios grupos
activistas da costa oeste dos Estados Unidos de América manifestáronse en Los Ángeles e San
Francisco.
Pasaron case corenta anos, e
máis de 70 países do mundo seguen a penar a homosexualidade, nove deles coa morte. Aínda
foi no 90 cando a OMS eliminou
da lista de enfermidades a homosexualidade, e no Estado van
catro anos dende que foi modificado o Código Civil para que as
persoas do mesmo sexo puidesen contraer matrimonio. Os colectivos afectados sinalan que, a
nivel social, queda aínda moito
por facer. Un ano máis, o espírito
de loita e o carácter lúdico dan a
man en diferentes eventos ao
longo de todo o planeta para reclamar normalización, visibilidade é dereito á liberdade das
persoas gais, bisexuais ou transexuais. Este ano céntranse especialmente na necesidade de
facer visíbel o lesbianismo. Precisamente, a Asociación Milhomes inaugurou o mes do Orgullo
LGTB (referido a lesbianas, gais,
transexuais e bisexuais) entregando os premios Marcela e Elisa, en homenaxe ás mulleres
que foron protagonistas, hai 107
anos, do primeiro casamento do
Estado entre persoas do mesmo
sexo. Amais, a Federación de
asociacións LGTB Aturuxo, de
ámbito galego, convoca diversos
actos para este mes, que rema-

Marcela e Elisa,protagonistas do primeiro casamento gai do Estado hai 107 anos.

’’

Este ano entréganse
os premios Marcela e Elisa,
en homenaxe ás mulleres
que protagonizaron, hai
107 anos, o primeiro
casamento do Estado entre
persoas do mesmo sexo”

tan coa celebración do Día do
Orgullo, en Compostela, o sábado 28 de xuño, con picnic, manifestación e concerto (a cargo de
Alive, La Kinky Beat e Opperetta
Mix) na Praza da Quintana.
Así, xa esta semana hai no Teatro Principal compostelán un
ciclo de cinema que reúne títulos como Riparo, de Marco Simon Puccioni, Puccini for begginers, de Maria Maggenti, Clandestinos, de Antonio Hens, Outing Riley, de Pete Jones, Un
amour à taire, de Christian Faure, e o documental Fabulous
(the history of queer cinema), dirixido por Lisa Ades e Lesli Klain-

berg, que recolle escenas do cinema do s. XX. E o venres 20
inaugúrase na Casa da Xuventude de Compostela a mostra das
obras seleccionadas no II Concurso de Fotografía LGTB Aturuxo. A exposición seguirá aberta
até o 27 de xullo.
PÓRENCUESTIÓNASIDENTIDADESHEXEMÓNICAS.Outros colectivos de todo o
país súmanse á festa, dende diferentes perspectivas: Maribolheras Precárias convocan a 3ª Marcha Queer Precaria na Coruña,
co lema “A igreja mata, apostata”. Dende a perspectiva queer,
van moito máis alá de reivindicar “igualdade”: “O rexime heteronormativo pode oferecernos
cotas de tolerancia, de expresión, mais nunca admitirá que
cuestionemos os significados e
as identidades hexemónicas.
Por iso apostamos por criar novas subxectividades que enfronten e combatan os significados
da sexualidade existente”. Na lista de adhesións a esta celebración atópanse vinte e seis asociacións de toda Galiza.G

urante só uns días tivemos a posibilidade de
albiscar un mundo que pode
semellar aínda propio da ciencia ficción pero que cada día é
máis posible: o mundo sen petróleo. A folga dos transportes
puxo de manifesto o insustentable da nosa forma de vida, o
pouco preparadas que estamos para a supervivencia sen
os combustibles fósiles que,
teimen o que teimen quen se
enriquece á súa costa, non estarán aí para sempre. O desenvolvemento de formas de
transporte baseadas en enerxías renovables (e non falamos
dos biocombustibles) faise
obrigatorio.
Estes días de ciencia ficción
deixaron tamén claro que
canto máis lonxe se vive de
quen produce, máis perigo hai
de pasar fame. O mundo desenvolvido é un mundo dependente que non o quere ver,
un mundo que vive na ficción
da abundancia. Mais a nosa
dependencia é moito maior
que a das persoas pobres do
Sur. E tamén a súa a creamos
dende aquí, facéndolles inaccesibles os mangos que producen para que estean nos
nosos supermercados. Unha
ciencia ficción moi perigosa e
que só pode remediarse evitando a desaparición do agro e
reducindo a dependencia da
agricultura de produtos químicos ou maquinaria. Por iso
cando as labregas e labregos
se manifestan polo prezo do
leite, por ter un traballo digno,
non só está en xogo a supervivencia da economía dun grupo senón a vida de todas e todos nós. Cómpre pensar na raíz das cousas e non só na superficie. Iso é o que diferencia
a folga do transporte coas folgas labregas e a ciencia ficción
dunha realidade inminente. G

’’

O mundo desenvolvido
é dependente, vive
na ficción
da
abundancia”
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Melide converteuse na Galiza dos mil ríos.A fin de semana pasada, Melide converteuse no punto de encontro para os voluntarios que traballan no
Proxecto Ríos, que co seu labor tratan de atallar a problemática da contaminación dos ríos galegos. Exposicións, documentais, presentación de traballos, intercambio de experiencias e rutas formaron parte do IV Encontro de
Voluntariado Ambiental. Incrementar a conciencia ambiental sobre os problemas vinculados ao ecosistema fluvial é o obxectivo das persoas que inspeccionan treitos dos ríos ao longo de Galiza.G

Máis eficaz a folga da pesca que a dos camións
O paro do transporte non consegue
o desabastecemento mentres o peixe ameaza
con afectar á inflación
H. Vixande

A estratexia da folga no transporte de mercadorías e da pesca non consistía tanto en paralizar a actividade deses sectores
como en provocar efectos económicos que aviñesen ao Goberno central a negociar. A falta
de mercancías afecta a fábricas
como Citroën pero na pesca a
ausencia de peixe galego das
lonxas está a provocar un ascenso do prezo do importado e
podería afectar á inflación.
A folga do transporte de mercancías está a perder fol paseniñamente por mor dunha combinación de presión policial, desorganización do paro, competencia das grandes patronais do
sector e fastío dos propios camioneiros. Cando se convocou,
entre os principais efectos previstos figuraban o desabastecemento de mercadorías de primeira necesidade como os alimentos ou o combustíbel e a
paralización dos grandes centros industriais. O convocantes
prevían que nunha semana os
andeis dos supermercados estarían baleiros e non quedaría
gasolina nas estacións de servizo. Non aconteceu así e a sensación dos consumidores é que
nin sequera hai falta de produtos frescos.
Máis atinadas estiveron as
organizacións do transporte
que chamaron á folga no tocante á influencia que podían ter na
industria. Complexos fabrís como a Citroën en Vigo percibiron
a falta de pezas e tiveron que
modificar o seu ritmo de produción e mesmo anular algunhas
quendas de traballo. O Goberno
avisounas de que non vai consentir que empreguen o paro
para xustificar reducións de emprego porque sabe que a industria ten procedementos para
aminorar o impacto da parálise.

A recuperación de xornadas durante os sábados é habitual neste sector e con toda probabilidade será a fórmula que utilice unha vez conclúa unha protesta
que a cada está máis apagada.
As tentativas dos transportistas de marchar sobre Madrid e paralizar a capital de España resultaron abortadas e
deixaron nunha situación sen
saída a quen decidiron persistir na súa actitude. O número
de camións galegos paralizados en Benavente sen poder
chegar ao interior de Castela
descendeu de forma paulatina
porque os camioneiros preferiron ceder á presión policial.
As previsíbeis multas disuadiron a amplos sectores.
CONSECUENCIAS. A consecuencia
do paro no transporte é que o
Goberno vai defender ante Bruxelas un prezo político para o gasóleo, mais esta medida deseñouse orientada a satisfacer os
armadores de buques de pesca.
O sector do mar ten unha capacidade de presión superior á dos
camións. Mentres se rexistra unha división entre a gran patronal
do transporte –que non chamou
á folga– e a pequena patronal, as
frotas pesqueiras están máis organizadas e unidas –a pesar de
que parte da baixura desistiu do
paro. Por outra banda, o volume
de camións e empresas de transporte en España é moi superior
ao de buques de pesca. Cunha
flota ampla, mais relativamente
reducida, como a pesqueira,
conséguense efectos de desabastecemento máis eficaces dos
que alcanzan sectores tan amplos como o do transporte.
O xerente da Cooperativa de
Armadores de Vigo, Xosé María
Suárez-Llanos, admitiu a existencia dun factor inesperado
neste paro: “Como non se está a

O pasado xoves 12 de xuño a pesca celebrou unha manifestación en Vigo.

’’

Como non se está
a descargar peixe fresco, o
de importación está a
subir tanto que podería
afectar á inflación”
[Xosé María Suárez-Llanos]
Xerente da Cooperativa de
Armadores de Vigoa.

’’

Cunha flota
relativamente reducida,
como a pesqueira,
conséguense efectos
de desabastecemento
máis eficaces”
descargar peixe fresco, o de importación está a subir tanto que

XAN CARBALLA

podería afectar á inflación”, afirmou. A tentativa dos mariñeiros
de paralizar lonxas como a de Vigo chocou coa presenza policial
mais, de estar ausentes as forzas
da orde, nin habería descargas
de pescado de importación nin
se producirían poxas. En consecuencia, os prezos tampouco
subirían porque non habería
presenza de produtos do mar no
mercado. G

A polémica da violencia
“Claro que non queremos que
descarguen a pesca importada, aínda que trouxo consigo
un efecto positivo para nós; en
todo caso, temos que cumprir
a lei”, sinalou Suárez-Llanos,
saíndo ao paso das declaracións do director da Cooperativa de Armadores de Vigo, Xosé
Ramón Fuertes, que estivo a
piques de facer naufragar ao líder da oposición, Alberte Núñez Feixoo, cando escoitou impertérrito a Fuertes. Este afirmou nunha rolda de prensa

que “a experiencia indícanos
que até que non haxa violencia
non haberá solución” e Feixoo,
que estaba ao seu carón, non
matizou estas declaracións. A
pasividade do xefe da oposición provocou unha enxurrada de críticas. O secretario de
Organización do PSdeGPSOE, Ricardo Varela, denunciou o “asentimento ou incluso consentimento” da violencia por parte de Feixoó e comparouno cun dirixente da kale
borroka. Os socialistas chega-

ron a pedir a súa dimisión.
Alberte Núñez Feixoo contestou nos días seguintes ao
PSOE, mais non criticou as palabras de Xosé Ramón Fuertes.
Sinalou que non vai “entrar en
provocacións” e que responderá con “propostas” cada unha das “descualificacións, insultos, inxurias e calumnias”.
“Se pensamos que hai que
reunirse cos sectores en crise
para buscar propostas, seguiremos facéndoo”, dixo o líder
da oposición.G
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Desde a chegada, os coches clasifícanse e almacénanse para retirarlle os líquidos e pezas contaminantes. Máis tarde serán despezados segundo a demanda dos seus compoñentes.

Que hai máis alá da morte dun co
Os coches son coma os porcos,
logo de mortos pódeselle aproveitar todo.
Todo. As plantas de reciclaxe modernas
parécense á gran sala de despece dun
matadoiro á última. Só que, a estas naves,
os coches xa chegan ‘mortos’

B. Laxe

N

as Somozas existe
unha destas instalacións de reciclaxe de
vehículos, que se pode situar entre as máis modernas de Europa, con capacidade
para tratar 24.000 automóbeis
por ano. A empresa chámase
VFUs Armonía e comezou a actividade en maio de 2004 seguindo a normativa sobre xestión de
vehículos ao final da súa vida útil.
O proceso xa comeza antes,
cando o coche chega ao fin. Esta empresa encárgase de recollelo e aínda paga por el 50 euros, tramitando tamén os papeis da baixa.
Cando o vehículo fóra de uso
entra nas instalacións, de máis
de 16.000 metros cadrados, cla-

sifícase e almacénase segundo a
marca e modelo. Tardará máis
ou menos tempo en ser desfeito
segundo a demanda que exista
dos seus compoñentes.
A primeira medida que se toma cando entra na cadea de desmontaxe é a de descontaminalo.
Sería como cando os porcos se
escaldan e se rapan antes de comezar a súa partilla. Extráenselle
todos os residuos perigosos: aceites, líquidos de freo, de batería,
anticonxelante, combustíbel...
Pero nada se tira. Por exemplo, o combustíbel, logo dun
proceso de decantación e filtrado, é usado polos automóbiles
da propia empresa.
O seguinte paso é sacarlle as
rodas (na partilla dos porcos, logo de abrilos e de sacarlle as tripas e líquidos, sácaselle os la-

’’

Estanse a pór en marcha
procesos para que o caucho
das rodas poida servir para
facer o firme das estradas”

’’

Os máis demandados
son os Mercedes,
sobre todo desde Oriente
Próximo e África”

cóns). Hai rodas e lamias aínda
en bo uso que se clasifican e almacenan para vender. Mesmo
a compradores particulares.
As outras serán queimadas.

Aproveitalas como combustíbel non é o mellor. Estanse a pór
en marcha procesos para que
este caucho poida servir para
facer o firme de rúas e estradas.
Logo o coche vaise desfacendo parte por parte. Os cristais,
que se mandan para triturar; o
motor, que pode ir enteiro ou
sacarlle pezas, segundo o modelo e estado; o tubo de escape,
ao que se lle corta o catalizador,
que é reciclado nunha planta
especial pois contén algúns microgramos de metais preciosos
como o platino, o ouro ou a prata que se pegan ao seu revestimento cerámico. Estes metais
acadan cada día maior prezo.
Tamén se reciclan todos os
cabos, o cobre tamén é cada día
máis valioso.
Os plásticos van a un lado. A

madeira a outro. As teas, as esponxas... Até que só queda a carrozaría e o chasis. Quérese dicir, o aceiro. Cando isto ocorre
os coches prénsanse de dous en
dous ou de a tres, e este volvorico de ferros e vendido ás aceirías, que o pagan moi ben.
O SÚPER DAS PEZAS USADAS. Vostede pode ir na procura dunhas
rodas, dun cárter, dunhas válvulas ou dunhas buxías de tal
ou cal modelo. Pero a maioría
das pezas e compoñentes véndense ao por maior, a grandes
empresas e segundo pedidos.
As máis demandadas son as
pezas de coches franceses, segundo comenta Luís Espiñeira,
xerente de VFUs Armonía, e responsábel da planta das Somozas
na que traballan 20 perso- >>>

>>>

4-5 aldea.qxd

18/6/08

00:26

Página 3

ANOSATERRA
19-25 DE XUÑO DE 2008

AALDEAGLOBAL.5.

un coche?
>>> as. Un cadro de persoal no
que se reparten homes e mulleres case de forma paritaria.
Hai vehículos e modelos moi
procurados, como o R-21, pero
os máis demandados –como
non– son os Mercedes, sobre
todo desde Oriente Próximo e
África. Para unha mellor venda
no mercado exterior, as distintas pezas selecciónanse coidadosamente, non só en contedo-

res segundo a marca e modelo,
senón tamén segundo o seu estado. “En África, moitas das pezas que aquí son vellas, alí considéranse en bo uso”.
Esta planta de reciclaxe tamén pode ter outra función: observatorio económico. Así podemos ver como a crise fixo que
dos 15 ou 20 vehículos que entraban a diario antes de decembro agora pasasen á metade.G

Fabricado para reencarnarse
Desde hai unha década os automóbiles deséñanse tendo en
conta a súa morte doce, de vellos. Unha Directiva Europea
obriga os fabricantes a limpar o
rastro do que produciron as súas factorías. Todos os materiais
difíciles de reciclar quedan descartados (a non ser os amortecedores), elaborándose o proceso para repartir responsabilidades entre os que participan
no final da vida do automóbil.
Desde 2005 os fabricantes
teñen que ser capaces de deseñar coches que sexan reciclábeis nun 85% da súa masa, aínda que un 5% se aproveite para
valoración, termo eufemístico

>>>

que significa que se pode extraer enerxía do produto mediante a incineración dos restos. Desde 2005 os fabricantes
(Na planta de VFUs Armonía, deben deseñar coches que
reciclan máis do 90%. O 10% sexan reciclábeis nun 85%”
restante non se recicla porque
non existen empresas xestoras
que se encarguen destes compoñentes).
Hoxe en Europa está permitido deixar, como máximo, o
Coa idea dunha futura reu20% do peso de cada automó- tilización, pódense elixir mabil en residuos. No ano 2015 es- teriais como o polipropileno
tes valores elevaranse. A taxa de para o salpicadoiro e outras
reciclaxe, para aquelas, será do pezas interiores, dado que te95%. Desa cifra, o 85% refírese á ñen unha alta capacidade de
recuperación de pezas e mate- recuperación. Así, simplifíriais e o 10% restante, á obten- canse os tipos de materiais e
ción de enerxía.
mestúranse só cando é im-

’’

prescindíbel. A reciclaxe será
máis fácil e diminuirán os gastos de fabricación, pois se antes a grande preocupación do
fabricante era reducir os tempos na cadea de montaxe,
agora o importante e poder
desmontar e clasificar as distintas pezas en tempo récord.
Deste xeito, todas as pezas
polimétricas e os elastómetros de máis de 100 g. de peso
deben estar identificadas. Os
fabricantes describen hoxe
cada gramo dos materiais que
compoñen os coches. Así o vai
esixir a normativa que prohibe, por exemplo, a utilización
do cromo.G

Non
abandone
o seu vehículo
O coche é un elemento moi
contaminante. Polo demais,
nas cidades, os que están
abandonados, ocupan moitos dos aparcamentos dispoñíbeis e no campo afean a paisaxe. Xa que logo, non abandone o coche! Se non o fai polo antedito, non se expoña a
unha multa.
O proceso é doado. Chame ao teléfono 900 701 157
e recolleranlle o seu automóbil vello, onde queira que o
teña. A chamada é gratuíta e
daranlle día e hora.
Vostede entrégalle ao persoal de VFUsArmoníaa documentación do coche e a fotocopia do Documento de Identidade do titular, asina a solicitude de baixa e a empresa encárgase de todos os trámites.
Realizarán a solicitude de baixa e enviaranlla por correo.
Ademais pagaranlle 50 euros polo seu coche vello.G
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Isabel Menéndez, xornalista experta en violencia de xénero

‘Boa parte dos mozos aínda
son machistas’
María Obelleiro
Pepe Álvez / AGN [FOTOGRAFÍA]

X

ornalista e escritora, Isabel Menéndez (Oviedo,
1967) estuda o papel da
muller na prensa, investigando
a súa invisibilidade e os estereotipos que padece. Menéndez está a percorrer as redaccións dos
medios de comunicación galegos para presentarlles aos xornalistas o manual Medios de
Comunicación e Violencia de
Xénero, unha ferramenta de traballo impulsada pola Secretaría
Xeral de Igualdade.
Que é a violencia de xénero?
Segundo a ONU enténdese
como unha relación de poder. É
a violencia que exercen os homes contra as mulleres cun obxectivo de dominación. Trátase
dun concepto complexo porque
inclúe moitas manifestacións de
violencia. A que ten lugar no fogar é a que máis coñecemos porque é a que sae nos medios, pero
non é a única. As mutilacións xenitais femininas tamén son violencia de xénero, porque supoñen unha agresión á integración
física que se dá polo feito de ser
muller. Tamén o son os crimes
de honra, cando se castiga no
corpo da muller un crime ou delito que comete un home.
Entón, as agresións das mulleres aos homes non son violencia de xénero.
Cando unha muller agrede un
home é violencia, un acto negativo que debemos censurar e
que xa está castigado no Código
Penal. Pero é unha manifestación de violencia intrapersoal,
exactamente igual que cando
un home agrede outro home.
Esta violencia non responde ao
mesmo obxectivo que a violencia de xénero, non busca a dominación nin se apoia nun sistema estrutural de desigualdade entre homes e mulleres.
Cal é a diferenza entre violencia de xénero e malos tratos?
A violencia de xénero é a expresión máis ampla. Os malos tratos son unha parte desa violencia e circunscríbense á violencia que o home exerce sobre a
parella ou ex parella.
Existe a igualdade real?

Non, a igualdade entre homes e
mulleres está nas leis, é unha
igualdade formal. A igualdade
real conseguirase o día no que
desaparezan as manifestacións
de machismo e todos eses substratos sociais nos que se apoia a
discriminación. No eido laboral,
as mulleres teñen moitos máis
problemas que os homes, cobran menos por facer o mesmo
traballo, teñen peores tipos de
contratos, non teñen acceso aos
altos cargos... son manifesta-

’’

Falar de igualdade é falar
de redistribución do poder
pero quen o sustenta
resístese a distribuílo
de forma voluntaria”

cións da desigualdade real.
Están sensibilizados os homes
coa problemática do xénero?
Hai pouco saíu unha estatística
na que apuntaba que os homes, incluíndo os máis novos,
seguen pensando que as mulleres deben atender a casa e os
fillos. Estudos coma este demostran que é necesario un esforzo na educación. Gran parte
dos homes novos aínda están
educados na masculinidade.
Por que, malia que as mulleres

teñen os mesmos dereitos que
os homes, non gozan das mesmas posibilidades á hora de
exercelos?
É o salto entre o formal e o real.
Hai grupos sociais que saben
que falar de igualdade de oportunidades é falar de redistribución do poder pero quen ten o
poder resístese a redistribuílo de
forma voluntaria. O modelo no
que nos educaron é economicamente eficiente e modificar toda
a orde social ten un alto custo.G

‘A Academia española é máis conservadora
cos termos non sexistas que cos estranxeirismos’
Como aparece a muller nos
medios de comunicación?
Agora as mulleres aparecen
máis nalgúns espazos, como
a política, non tanto polo
cambio nas rutinas dos xornalistas, senón polo feito de
que hai máis ministras, conselleiras... É verdade que mellorou a representación das
mulleres nos medios, pero en
xeral, seguen aparecendo
con bastantes estereotipos,
vinculadas ao espectáculo,
con valoracións en función
do seu físico, mesmo como
complemento do home.
En que se traducen os estereotipos dos que fala?
As mulleres aparecen nos
medios apoiadas na beleza,
como decoración e como desexo sexual. Habitualmente,
aparecen nos espazos de entretemento, nos de eco social, apenas se ven nos debates. Cando se requiren opinións, é fácil ver como nas
opinións expertas saen homes e nas vulgares saen as
mulleres. Nas series de televisión reflíctese moitas veces
que as mulleres con éxito no
traballo abandonan a súa
vida laboral para ser felices
amas de casa. Pero o mundo
é máis que o masculino. Hai
mulleres en todos os ámbitos
da vida, na política, no de-

’’

Hai anos era estraño
escoitar ‘avogada’, pero
hoxendía é do máis
normal, o mesmo podería
acontecer con ‘membra’

porte... Non obstante, cando
saen, adoitan aparecer vencelladas co sexo. Os medios
apenas reflicten os problemas do deporte feminino. En
cambio, optan por adicarlle
espazo ao partido que xogaron espidas as actrices porno
de Alemaña e de Austria con
motivo da Eurocopa. Esta información non lle fai ningún
ben ao deporte.
Poden xurdir novos casos de
violencia de xénero por saír
nos medios de comunica ción?
É un tema perigoso e non
teño unha resposta satisfactoria. Por unha banda, consta
que cando aparece unha noticia na que sae un tipo de
violencia, nos días seguintes
repítense agresións exactamente iguais. Non obstante,

o traballo do xornalista é informar e ocultar a realidade
non axuda. Se abandonásemos o tratamento espectacular sería máis fácil evitar ese
‘efecto chamada’. Unha
práctica con máis rigor e menos sensacionalista sería
unha das estratexias a seguir.
Como é o sexo das palabras e
o seu xénero?
O tema lingüístico é complicado, malia que as expertas e
expertos traballaron moito,
segue a ser moi discutido. Os
columnistas de prensa maioritariamente están en contra.
Depende da vontade de cadaquén, non é tan difícil usar
unha linguaxe non discriminatoria. Hai que practicalo
día a día e unha vez que se comeza xa non se abandona
máis porque o resultado é enriquecedor, abre os ollos a
todo o mundo, no só ao masculino.
Entón, defende o uso de os,
as...
O uso de os/as é unha estratexia elemental na linguaxe
non sexista. É útil cando non
hai máis posibilidades, pero
no xornalismo é mellor buscar solucións máis estéticas
que os/as con barra. Prefiro a
duplicación do artigo sen barra, pero hai solucións máis
sofisticadas como buscar si-

nónimos que non se refiran
ao masculino xenérico. No
ámbito da Administración é
un recurso moi válido. Cando
vexo papeis administrativos
con palabras sexista táchoas,
sexa no xulgado, na nómina...
E como ve a ‘membra’ que
propuxo a ministra de Igualdade, Bibiana Aído, e que rexeitou a RAE?
A Real Academia Española é
moi conservadora para as palabras relacionadas coa igualdade. Non é tan retrógrada
cando introduce termos de
linguas estranxeiras. A lingua
fana os falantes, non a RAE.
Hai anos era estraño escoitar
‘avogada’, pero hoxendía é
do máis normal, o mesmo
podería acontecer con
‘membra’. En América Latina
son máis modernos que nós
en linguaxe non sexista, alí teñen palabras das que aquí só
hai o masculino xenérico.
Están sensibilizados os xornalistas?
Agora que estou cos cursos
vexo interese polas cuestións,
pero hai reticencias. O modelo sexista no que fomos
educados provoca incerteza
e que algúns profesionais rexeiten abertamente os asuntos do xénero. Non obstante,
en xeral, hai boa recepción e
gardo unha boa impresión.G
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’’
PREMIO
PARA DEUS
Xavier López Rodríguez

D

o Deus que, segundo
nos aprenderon, todo o
ve, pasamos ao moderno deus
que todo o sabe. “O que non
está en Google, non existe”.
Por se non lle abondase co negocio, danlle o premio Príncipe de Asturias, nunha decisión
dun xurado amplo que agora
atopa amplas e diversas críticas. Críticas dos que non están
por aceptar que os xurados están investidos para emitir
acordos irrevogables, aínda
que sexan verdadeiros fallos.
Moitos cren que se lle furta esa
honra a quen a ten ben máis
merecida por toda unha vida
arriscando a cabeza: Manu Leguineche, un reporteiro modélico. Outros din que é un
premio que denota aldeanismo. O desexo de incluír o nome do moderno deus na lista
de gañadores para prestixiar
un premio xa outorgado a outro deus moderno: Gates. Desde ese punto de vista, cabe
pensar que se lle daría o premio ao propio Deus dos nosos
devanceiros se se soubese da
dirección onde notificalo. Iso
si que daría un debate digno
de escoitar. “O nome de Deus
viste moito”. Niso podería haber acordo. Non en premiar
un seica todopoderoso ser que
deixa morrer milleiros de penitentes. Sería unha decisión
controvertida. O premio de comunicación podería dárselle,
xa que todo o ve e coñece, pero
o de humanidades, con eses
precedentes en contra… Os
modernos deuses de Google
fan autocrítica. O seu coñecemento non pode chegar aos
analfabetos nin aos que carecen de ordenador. Non hai liña, non hai deus. Din que o
premio será estímulo para
procurar que o saber chegue a
todos. As boas intencións son
un paso. Haberá que ver se veñen outros detrás.G

’’

Osmodernosdeuses
do Google fan autocrítica.
O seu coñecemento
non pode chegar aos
analfabetos”
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•

20.000 sinaturas contra o plus de altos cargos
Houbo polémica na entrega das sinaturas contra o
complemento do soldo dos altos cargos da Xunta. A
presidenta da Cámara, Dolores Villarino, impediulle
á CIG facer declaracións no recinto do Parlamento
M. Vilas

Ademais das 19.146 sinaturas
entregadas esta mañá no Rexisto, a CIG adianta que enviará
máis que está a tramitar nas sedes provinciais. Seixo destacou
que o BNG foi o único partido
que “mostrou dispoñibilidade”
a que se revise o polémico complemento, que xa están a cobrar
altos cargos da Administración.
A CIG agarda que os partidos acepten este Iniciativa Popular (IP) por “hixiene democrática” e que se debata no Pleno da Cámara. O sindicato nacionalista argumenta en que o

plus supón unha “clara inxustiza” e unha “discriminación entre funcionarios”.
Unha vez entregadas as rúbricas –esixése un mínimo de
15.000 para unha IP– , a Mesa do
Parlamento ten que debater se
hai recursos para tramitala este
ano. Seixo reclamou que se aceleren os trámites, pois é posíbel
que a Cámara se paralice no inverno ante as probábeis eleccións autonómicas en marzo.
PROHIBICIÓNDEFALARNOPARLAMENTO.
A Presidencia do Parlamento
impediu que a CIG falara cos

Membros da CIG entregando as sinaturas da Iniciativa Lexislativa Popular.

medios de comunicación no
recinto do Hórreo –incluso fóra
do edificio– alegando que o
prohibe o Regulamento. Porén, as declaracións de colectivos que acoden á Cámara son
algo habitual, aínda que fontes

da presidencia do parlamento
din que só se fai “cando son
convidados por algún grupo
parlamentario”. A semana pasada os armadores invitados
polo PPdeG fixeron declaracións –a berros e en ton amea-

mento sustentábel e equitativo.G

de moitos anos. Algúns deles
deixaron de facelo cando conseguiron un bo posto político e ben
remunerado dentro do BNG.
Quero ter unha vellez alegre e
construtiva sobre a miña xuventude acumulada, mais querería
saber onde quere chegar A Nosa
Terra, e teñan en conta que as
críticas basadas na mentira de-

zante– nos corredores do hemiciclo mentres fóra se sucedían os incidentes.
“Marchamos por respecto a
vós, que se é doutro xeito terían
que chamar a Policía para que
non puidésemos falar”, indicoulle o secretario xeral do sindicato, Suso Seixo, aos empregados da Cámara, que comunicaron a prohibición cursada
por Presidencia.
O portavoz do grupo do
BNG, Carlos Aymerich, enviou
un escrito de ‘protesta’ á presidenta da Cámara e lembra que
esta non é a primeira vez que se
viven feitos semellantes e
apunta que nesta lexislatura,
impedíuselle tamén ao presidente e a membros da Mesa
pola Normalización Lingüística atender aos xornalistas no
Parlamento impedimento. G

60 ANOS DE DEREITOS
INCUMPRIDOS
Remato de ler o Informe Anual
2008 de Amnistía Internacional,
que analiza a situación mundial
de dereitos humanos. Gustaríame compartir unhas reflexións
lectores de A Nosa Terra.
A pouco máis dun mes para
comezaren os Xogos Olímpicos
en Beixing, séguense sucedendo
os atropelos contra os dereitos
humanos. Así, en vez de se converter nunha oportunidade de
amosarlle ao mundo os avances
nese campo, a China segue sendo o campión mundial da pena
de morte con 8.000 execucións
anuais, encarcera até catro anos
en campos de reeducación os
disidentes e controla os millóns
de usuarios da internet con máis
de 40.000 policías.
Os países occidentais ollan
para outro lado nun asunto tan
grave como o dos voos con presos con destino a cárceres secretos da CIA.
Rusia non tolera a disidencia

e os Estados Unidos seguen debilitando a prohibición absoluta
da tortura e outros malos tratos
na súa "guerra contra o terror".
Oxalá que os novos mandatarios
neses países cambien o rumbo.
Amnistía denuncia tamén a
violación dos dereitos máis básicos dos inmigrantes que chegan a España e destaca as denuncias por torturas e malos
tratos policiais, práctica desgraciadamente estendida e constante en todo o país.
Este ano celébrase o 60 aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Debería ser o texto básico no que se
inspirasen as políticas públicas,
en aras de aumentar a xustiza e
igualdade social. Porén, hai un
par de semanas observamos con
estupor o clamoroso fracaso da
cumbre da FAO contra a fame.
Por todo o anterior considero necesaria unha reacción
inmediata da cidadanía para
esporear os gobernos e empresas para que se impliquen
sen escusas no desenvolve-

Xenaro Fernández
(Vigo)

BNG, NON MEDRES,
É PERIGOSO
Para D. Luís Lamas, que sí ten liberdade de expresión e de impresión, eu que só teño liberdade de soñar, pois a de expresión
e impresión téñoas practicamente perdidas, dado o meu
pensamento politicamente 'incorrecto'. Síntome indefenso
ante as calumnias ou mentiras
que bota o Sr. Lamas contra o
Sr. Quintana e o BNG, aínda
que me fai algo feliz que este señor dispoña dun medio para
exercer a súa liberdade de expresión limpamente.
Vivan as críticas apoiadas na
verdade, a quen sexan, aínda
que neste Estado segue habendo moitas persoas intocábeis.
Ando xa nos 80 anos e os escritos deste mozo lémbranme a
algúns veteranos políticos coa
teima de atacar o BNG ao longo

XOSÉ LOIS

CARTAS
berían rematar diante da xustiza.
Estou sentido como na grande maioría da prensa, radio, tv e
demais, incluídos os tertulianos, a pluralidade fica defunta e
tendenciosa. ANT debe seguir á
marxe de tanto lixo e de tanto
bandullo agradecido. G
Balbino Pérez Bellas
(Vigo)
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Na Limia aniñan os tránsfugas
O PSOE non consegue elaborar candidaturas
con garantías fronte ás fugas cara o PP

H. Vixande

Desde 1991 o PSOE padece na
comarca da Limia unha sangría
de fugas de concelleiros que rematan nas mans do PP, cambiando a cor política dalgúns
municipios. Mentres uns falan
de debilidade do sistema democrático, outros prefiren atribuírlle aos socialistas falta de celo na
elaboración das candidaturas ás
eleccións municipais na comarca. O fenómeno tamén se dá
nos outros partidos, pero con
moita menor frecuencia. “Claro,
cruzan o Limia, que é o río do esquecemento, e logo non lembran cal é o seu partido”, ironizaba un político da comarca.
A falida moción de censura
en Calvos de Randín do dez de
xuño ía desaloxar da alcaldía ao
socialista Aquilino Valencia para
poñer no seu lugar ao concelleiro independente que figuraba
na lista do PSOE Xosé Manuel
Andrade. Andrade, que fora unha fichaxe dos socialistas nas últimas municipais, contaba agora
co apoio de catro edís que marcharon do PP. Nos meses previos ás eleccións, este construtor
rompera as súas relacións persoais e económicas con membros
do Partido Popular e o PSOE invitouno a formar parte da súa lista. Posteriormente, Andrade recuperou as súas amizades, marchou do grupo socialista e asinou a moción de censura. A última hora quedou sen alcaldía
porque os socialistas impediron
o seu acceso e o dos seus ao pleno extraordinario que ía celebrar
a mocións de censura contra
Aquilino Valencia.
Na composición da actual
corporación de Calvos de Randín é patente a tradición de
transvases políticos. Un dos concelleiros que marchou do PP e
que apoiaba a Andrade é o ex al-

’’

Claro,cruzanoLimia,
que é o río do
esquecemento, e logo non
lembran cal é o seu partido”

calde popular Antonio López
Martínez, un home que estivo
varios mandatos como rexedor
grazas, entre outros, aos apoios
dos socialistas. No anterior mandato, López cedeulle o posto a
Antonio Rodríguez, que foi o que
perdeu a alcaldía fronte a Aquilino Valencia en 2007 e que agora
tamén marchou do PP para
apoiar a moción de Andrade.
MARAGALL, POR SORPRESA. Aquilino
Valencia chegou á alcaldía en
2007 por sorpresa. O seu partido
catro anos antes só conseguira
un concelleiro. Destas, ascendeu até cinco edís –a maioría absoluta– grazas a unha política de
fichaxes que levaron á lista a persoas como Andrade. Mais, na
opinión dalgúns sectores da comarca, a procura de bos resultados non xustifica elaborar candidaturas sen garantías.
Por debaixo do conselleiro
Pachi Vázquez, que controla o
PSOE a nivel provincial, a persoa
que máis peso político ten na Limia é a deputada Laura Seara.
Ela está relacionadas coa elaboración de moitas candidaturas
socialistas ás municipais. Foi,
por exemplo, a avalista da súa
amiga Susana Vázquez para encabezar a lista do PSOE nas eleccións de 2003. Vítima do esquecemento, Vázquez non lembrou o pacto do PSOE co BNG,
votou por si mesma na designación de alcalde e conseguiu este
posto grazas aos apoios do PP.

A alcaldesa da Porqueira, Susana Vázquez Dorado, pasou do PSOE ao PP.

As críticas ao PSOE por facer
candidaturas febles, moi expostas ao transfuguismo, non son
unánimes e noutros casos son
matizadas. Algúns dirixentes socialistas que nin sequera están

na liña de Pachi Vázquez sinalan
unha “debilidade do sistema
democrático” en toda a provincia e “carencias estruturais de
formación política”, que “afectan máis ao PSOE porque é un-

PACO VILABARROS

ha forza moi plural”. Outros tamén lembran aspectos máis
concretos como “a necesidade
dos líderes locais de tomar novas posicións políticas cando os
seus rivais mudan de alianza”.G

Unha longa tradición
OSBLANCOS.Nas eleccións municipais de 1991 o PSOE e Coalición Galega empataron a concelleiros (4 cada grupo) e o PP obtivo un edil. Na
elección de alcalde foi elixido Xosé
Antonio Rodríguez (PSOE) cos votos do PSOE e do PP. Ao cabo de
quince días, Rodríguez e outros
dous concelleiros socialistas pasáronse ao PP. Cando un ano despois
os restantes socialistas tentaron recuperar a alcaldía co apoio de Coalición Galega, non se produciu a moción de censura porque os tránsfugas organizaron unha protesta e impediron o acceso ao pleno dos socialistas e coagas, como agora aconteceu en Calvos de Randín, aínda
que con protagonistas opostos.
SARREAUS. En 1999 Xulio Gallego, o
deputado provincial e cabeza de lis-

ta do PSOE (dirixiu o grupo municipal varios mandados e chegou a
obter a maioría simple, aínda que
non a alcaldía) abandona as filas socialistas e pasa á candidatura do PP
como número dous da lista.
BALTAR. En 2003 Silvestre Rodríguez
Lorenzo (PSOE) sae elixido alcalde
co apoio dos tres concelleiros socialistas e os dous nacionalistas, xa que
o PP só alcanzou catro edís, insuficientes para gobernar en solitario.
Mais nas seguintes eleccións, dous
concelleiros socialistas apéanse da
candidatura do PSOE e o propio Silvestre Rodríguez monta a súa propia forza independente, que non
consegue representación. O PP faise entón coa alcaldía.
APORQUEIRA. No pleno de elección
de alcalde en 2003 a única concellei-

ra socialista, Susana Vázquez Dorado, vota por ela mesma e sae elixida
porque tamén conta co apoio dos
catro concelleiros do PP. Un pacto
global asinado entre o PSOE e o BNG
obrigaba a votar pola cabeza da lista
progresista máis votada, o que lle
daba a alcaldía ao nacionalista Xosé
Manuel Pérez Bouza. Mesmo se Vázquez chega a absterse, Pérez era nomeado alcalde porque foi a lista que
contou con máis votos de todas as
presentadas no municipio. Ao votar
por si mesma e admitir os sufraxios
do PP, Susana Vázquez tecnicamente non incumpriu os pactos antitransfuguismo, pero si os acordos
entre o PSOE e o BNG. Tras gobernar
catro anos apoiada no PP, nas seguintes eleccións Susana Vázquez
encabezou a lista dos populares.G
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Xavier Vence, economista

‘Non estamos ante unha crise coxuntural,
senón ante un esgotamento do modelo’
Xurxo González
Pepe Ferrín / AGN [FOTOGRAFÍA]

O

s datos económicos da
crise repítense nas portadas dos xornais e nos
sumarios da televisión. Mais,
cómpre ir máis alá da acumulación de cifras illadas e das explicacións recorrentes. Achegamos aquí a perspectiva de Xavier Vence (Pontevedra, 1961),
catedrático de Economía Aplicada na Universidade de Santiago e ex director do Instituto de
Estudos e Desenvolvemento de
Galicia (IDEGA).

Cal pensa que será o alcance da
crise ou da desaceleración, tomando o termo segundo quen
defina a actual conxuntura?
Nos últimos tempos estase facendo unha gran contribución
ao ruído conceptual empregando diferentes palabras. Uns
falan de desaceleración acelerada, outros de crise ou de entrada en recesión. Para min a
forma máis acaída de caracterizar o período que estamos vivindo é a de crise estrutural do
sistema. Non se trata dunha
crise conxuntural de caída das
taxas de crecemento senón de

esgotamento dun modelo que
vén facendo augas dende hai
tempo como é o neoliberal. Os
diagnósticos que se están facendo atenden demasiado á
conxuntura cando eu penso
que hai un cambio de tendencia. Por iso as medidas que se están tomando non serán moi
efectivas, xa que non afectan á
base do modelo.
Volveremos a vivir entón crises
como a dos anos 80, con taxas
de paro e de inflación moi altas?
Dependerá do tipo de solucións
que se apliquen. Non obstante,
constátase unha caída da activi-

dade económica mantendo
unha alza dos prezos que está
alimentada por desaxustes nos
mercados pero tamén por procesos de carácter especulativo.
Ese escenario é posíbel.
Cales son as eivas do sistema?
Esta situación derívase dun excesivo endebedamento das
economías, que foi a forma na
que se sostivo a demanda de
bens e servizos. Os salarios medraron a ritmos baixos para
manter a competencia por
custo. Este non é un modelo de
crecemento para o longo prazo.
A isto únese unha tendencia do

capital financeiro a incrementar
os seus beneficios de forma extraordinaria pola vía de sucesivas burbullas especulativas.
Ocorreu nos anos noventa coas
“.com” e dende finais desa década até mediados desta no sector inmobiliario, mesmo máis
alá do tecnicamente sostíbel.
Agora os grandes capitais están
buscando novas burbullas
como a enerxética ou a dos produtos básicos da alimentación.
Esta situación, reprodúcese
noutros países europeos?
Aínda que con algunhas diferencias, trátase dun pro- >>>

al,
o’
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’’

’’

A solución non pode vir,
como reclama a dereita,
da redución salarial,
iso provocaría máis
endebedamento e
máis caída da demanda”

’’

Habería que diferenciar
os capitais que invisten
na economía real,
dos que son especulativos
dun xeito agresivo”

’’

A crise alimentaria
pon de manifesto que
o abandono da agricultura,
aquí e no resto do mundo,
foi demasiado lonxe”

>>> blema xeral, porque deriva
do modelo económico neoliberal. Irlanda, España, Hungría e
algún outro país do leste foron
os que seguiron un patrón de
crecemento máis parecido ao
dos Estados Unidos, baseado en
boa medida no crecemento inmobiliario. Outros países europeos non o seguiron, polo que
tiveron taxas de crecemento
máis baixas. A caída máis brusca
dáse nos países que citamos antes, pero o resto van experimentar problemas semellantes que
dependen do modelo.

AS SOLUCIÓNS.
Que medidas habería que tomar entón?
As solucións non son só de curto
prazo, habería que modificar as
bases da economía. Se houbese
que resumir moito, o novo modelo debería pasar, en primeiro
lugar, por unha nova política de
emprego, para aumentar os salarios, especialmente os máis
baixos. Foise demasiado lonxe
no recorte do crecemento das
rendas dos traballadores, o que
provocou o endebedamento
excesivo e, polo tanto, a actual
caída da demanda de produtos.
En segundo lugar, unha política
fiscal oposta á que se está se-

‘Galiza tivo sorte de que aquí a
especulación inmobiliaria fose menor’
Nesta conxuntura, a imaxe de
Pedro Solbes, ministro de Economía, estase deteriorando rapidamente. Estase perdendo a
confianza nel?
Non se trata tanto de capacidades persoais como de orientación das políticas. Durante un
tempo a dereita defendía as políticas que Solbes viña impulsando, porque continuaban
coa liña neoliberal. Polo tanto
transmitíase del unha imaxe
positiva, e ademais a economía
mantiña unha boa marcha, a
pesar de ser un modelo feble e
pouco sustentábel. Cando a situación se vira, quen está á
fronte desa política comeza a
recibir ataques.
O goberno galego aduce que a
nosa economía posúe características diferenciais que fan que
os problemas sexan menores.
Que opinión lle merece?
O modelo e os problemas son
os mesmos. A Consellería de
Economía non adoptou decisións de política económica nin
tan sequera suficientes para
unha situación normal, xa non
digo medidas adaptadas a unha
situación de crise como a actual. Non houbo unha política
financeira adecuada e o Instituto Galego para a Promoción
Económica (IGAPE) foi inoperante neste período. Non existe
un programa económico sostido. Non obstante, é certo que
a conxuntura da economía galega é diferente da do conxunto

guindo actualmente. Habería
que elevar os impostos para as
rendas altas, sobre todo as que
afectan ao capital especulativo,
e moderar os que afectan aos
bens de consumo básicos da
maioría da poboación. Habería
que diferenciar os capitais que
invisten na economía real, en
actividades tecnolóxicas, dos
que son especulativos dun xeito
agresivo, para gravar máis estes
últimos. Isto débese a que é preciso aumentar o gasto público
nos servizos sociais, como a sanidade ou o sistema educativo,
en particular o de investigación.

? UERE SABER MÁIS?

O fracaso neoliberal na Galiza.
Xavier Vence.
Editorial A Nosa Terra.

GALICIA E
GALIZA
Damián Villalaín

A

do Estado, no sentido de que a
burbulla inmobiliaria, que foi
esaxerada nalgunhas zonas
como o Mediterráneo ou Madrid, aquí non tivo a mesma dimensión, afortunadamente.
Polo tanto, a caída desta actividade non se notou tanto no
ámbito residencial. Ademais
este sector está sendo dinami-

’’

En Galiza a obra pública
vai servir de colchón,
pero acabaremos
contaxiados porque
o noso mercado máis
importante é o español”

Ademais, o capital público debe
promover, se o privado non o
fai, actividades industriais ou de
servizos intensivas en coñecemento e tecnoloxía. Tamén habería que impulsar de novo as
actividades agrarias. A crise alimentaria que estamos vivindo
pon de manifesto que o abandono do sector primario aquí e
no resto do mundo foi demasiado lonxe. É preciso recuperar
a actividade produtiva agraria,
gandeira e forestal, así como outras complementarias.
En que medida é preocupante a
taxa de inflación actual?
A importancia da inflación depende dos factores que a provocan. Un catro por cento sería tolerábel nunha situación na que
a economía medrase en torno a

zado pola obra pública, como o
AVE, a Transcantábrica, os portos exteriores e as autovías do
Barbanza e o Salnés. Esta actividade, que vai seguir nos próximos anos vai servir de colchón
para este sector e toda a súa industria auxiliar. Ademais outros
sectores importantes, como o
naval, pasan por bos momentos. Respecto ao do automóbil,
dependerá do comportamento
de Citröen ante a crise de demanda deste produto, aínda
que polo momento non é moi
importante. Non obstante, o
noso mercado máis importante
é o español, así que se a súa economía se resente, afectará á
nosa, aínda que sexa con retardo, como por outra parte é
bastante habitual no patrón dos
ciclos que afectan a Galiza.G

ese nivel. O problema dáse
cando a inflación se concentra
nun determinado tipo de produtos como, neste caso, nos alimentos. Ademais estes bens básicos están aumentando o seu
prezo por enriba da taxa do IPC,
que é a media de todos os produtos. Esta situación non é sostíbel, xa que a calidade de vida da
meirande parte da poboación,
que ten rendas moi baixas, deteriórase a unha velocidade moi
forte. De cara o futuro a situación complícase ao medrar os
prezos por enriba do crecemento económico. Isto chámase estanflación, e é unha situación especialmente difícil. A
solución non pode vir, como reclama a dereita, da redución salarial, sería moi perigoso.G

Consellería de Cultura solicitou, como é sabido, un
informe da Academia sobre a
posibilidade de equiparar no
uso oficial os termos “Galiza” e
“Galicia”. Como era de prever,
a RAG contestou outorgándolle
a “Galiza” a lexitimidade histórica, filolóxica e mesmo política
que certa tradición literaria e as
propias Normas do idioma galego lle conceden. Pero, ademais, exercendo durante medio minuto funcións máis propias do Consello Consultivo, a
Academia rexeitou a utilización
de “Galiza” como nome oficial
da Comunidade Autónoma,
que xa ten un e, probablemente, non precise de moitos
máis. Dado que este de “Galicia” é un deses raros casos en
que o uso oficial coincide plenamente co popular, tamén resultou previsible a indignada
impugnación do ditame académico por parte de grupos
que fan da aversión polo real
pouco menos que un estilo de
vida. Arrollou sobre as nobres
calvas raguiás e mesmo algún
destemido puxo en cuestión o
papel da venerable institución
e a autenticidade do seu compromiso coa lingua e co país.
Houbo tamén intentos de
contrarrestar a opinión da RAG,
apelouse ao pronunciamento
doutras institucións igualmente respectables, explorouse
a posibilidade de establecer
contradicións onde non as había… Talvez por non ser eu
desa parroquia política, nunca
entendín ben o dramatismo co
que o nacionalismo galego vive
este xogo de palabras, nin tampouco a teima en ir neste
asunto a contrapé do mundo.
Como noutras cousas máis importantes, tamén aquí se albisca un risco: que “Galiza” se
converta na nación dos nacionalistas e que “Galicia” siga a ser
a terra dos galegos. G

’’

Resultou previsible
a indignada
impugnación do
ditame por parte de
grupos que fan da
aversión polo real
un estilo de vida”
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O LIBRO DE PAPEL

ENPOLEIROALLEO

El País

VIVIR NO IRAQ

(sábado 7 de xuño)

La Voz de Galicia
(domingo 8 de xuño)

O diario La Voz de Galicia ofrece
unha entrevista co que foi embaixador de España no Iraq entre
xullo de 2005 e febreiro de 2008,
Javier Rupérez, e no que destaca
o titular: “Con Sadam, os iraquís
vivía infinitamente mellor que
hoxe”. “Podíase saír á rúa, ir de
compras, percorrer o país. Tamén llo digo eu, que estiven alí.
Iraq hoxe é o maior drama humanitario do mundo. Baste dicir
que hai dous millóns de persoas
que deixaron o país e, o que é peor aínda, dous millóns e medio
de desprazados dentro do Iraq.
Mire, a guerra non rematou.
Pensouse que remataba coa
conquista de Bagdad e continuou dun xeito ou outro, cháme-

O soporte Kindlede libros electrónicos.

lle terrorismo, guerra civil ou insurxencia. Este é o resultado.
Non houbo vitoria. A guerra non
é a que se pensou nin o inimigo
contra o que se pensou, que non
só era Sadam, senón moitos
máis. Houbo unha equivocación
flagrante nos obxectivos. A pregunta de como foi posíbel come-

ter un erro estratéxico de tal categoría segue no aire. Iraq destruíuse en tres meses. De facerse as
cousas doutro modo unha vez
conquistada Bagdad, habería un
Goberno que activaría a economía, se non se permitise o saqueo e se tratase ao Iraq como un
país vencido, senón liberado”.G

José Antonio Millán escribe un
artigo en Babelia, o suplemento
cultural de El País, para defender
o libro de papel fronte o electrónico. “Os libros son estupendos.
Pero teñen un pequeno problema. Encontrar un libro de hai
dous, cinco, vinte, corenta ou
douscentos anos pode ser simplemente imposíbel. A cambio,
cada ano hai decenas de milleiros de títulos novos, aínda que:
como saber cales están destinados a ocupar un lugar no noso
corazón? Non, o libro non é un
problema. O problema é atopar
o que queres e saber cal deberías
ler. É dicir: o problema é unha industria baseada na novidade e
na circulación rápida. Cando se
fala da morte do libro en realidade está a falarse da quebra deste
sistema. Imos ver: que envexamos máis dese e-book, a súa
pantalla prateada ou o feito de
que te pode traer en segundos o
libro que queres? O futuro do libro prométenos o mellor dos
mundos: o fluxo de informacións instantáneas e o antigo e
acreditado libro-obxecto. Gústannos os libros na Rede, adoramos os e-books. Mais para sentar comodamente e ler non hai
nada como os bos, os amigábeis
libros de papel”.G

O PERIODISMO EN
COLOMBIA
Público
(luns 16 de xuño)

Unha información de Público
asinada por José Manuel Martín
Medem, pon en dúbida a independencia do xornalismo en Colombia, denuncia a manipulación do Goberno de Álvaro Uribe
anunciando unha falsa colaboración entre a ETA e as FARC e indica que “durante o seu primeiro
mandato, Uribe convocou os donos da prensa, a radio e a televisión para dicirlles que ía organizar operacións encubertas en
Venezuela e que contaba coa colaboración do periodismo patriótico. Semellante complicidade inclúe corporacións españolas como Planeta e o Grupo Prisa,
que compraron El Tiempo, o
xornal máis importante de Colombia, e a cadea radiofónica Caracol, a de maior audiencia. Por
que tantos medios tragan? Porque o Goberno ten a posibilidade
de renovar ou cancelar as concesións de televisión e pola licitación da terceira canle de televisión, que agardan conseguir Prisa e Planeta”.G

’’

OS PRIMEIROS
CON EUROPA
Carlos Aymerich

L

embran, van alá xa máis
de tres anos, a campaña
oficial do referendo do Tratado Constitucional europeo?
Lembran a Cruyff, a Gabilondo, a Loquillo, aos nenos de
‘Los Serrano’ pedindo o apoio
ao proxecto en nome da paz,
do progreso e do benestar que,
polos vistos, nos ía traer? Lembran como a campaña foi financiada e apoiada por Endesa, Repsol e Telefónica? Lembran como os pobos de Francia e de Holanda rexeitaron o
tratado? E lembran… Non, xa
non hai máis nada que lembrar, porque o resto do proceso, até a elaboración do Tratado de Lisboa, fíxose ás agachadas, de costas viradas á xente.
Apenas os gobernos e as multinacionais.
Lembran agora a campaña
do BNG? Lembran, alén de palabras de orde, os argumentos
e as razóns desa campaña? Si,
lémbrenos e contrástenos coa
Europa de hoxe: a legalización
do dumping social e salarial, o
incremento dos tipos de xuro
en detrimento das clases populares, a xornada de 65 horas,
os atrancos ao desenvolvemento dos nosos sectores produtivos, a suba da luz e a supresión da tarifa nocturna, a directiva “retorno” e os cárceres secretos da CIA, pagar por recibir
chamadas…
Esta é a Europa que nos
queren impor, desta vez sen referendo, a través do Tratado de
Lisboa. Unha Europa artillada,
autoritaria, antisocial e até, se
me apuran, antipática. Por unha Europa así, ben o comprendeu o pobo de Irlanda, non paga a pena ser os primeiros. O
nacionalismo, desde Galiza,
segue a traballar por unha Europa dos pobos, pacífica, democrática e social.G

’’

UnhaEuropaartillada,
autoritaria, antisocial
e até, se me apuran,
antipática”
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ERC: EXEMPLO
DE DEMOCRACIA
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Corrupción urbanística en Estepona.Axentes da Policía Nacional, adscritos á
Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Comisaría Xeral de Policía Xudicial, desenvolveron onte un amplo dispositivo policial contra a corrupción urbanística en Estepona, onde detiveron até o de agora 25 persoas, entre
elas aos principais responsábeis da corporación municipal, o alcalde socialista,
Antonio Barrientos, varios concelleiros, técnicos, avogados e empresarios.G

REUTERS

14 estado.qxd

Miquel Sellarès
Xornalista.

T

ras o exemplo de democracia interna dado por ERC, o
partido comeza a acumular éxitos non recoñecidos ou que lles
fan mal a aqueles que quererían
que o independentismo fose
marxinal. Primeiro éxito: o independentismo segue a ser, hoxendía, unha opción seria e progresista normalizada na sociedade catalá. Segundo: arríscase
estratexicamente rachando o tópico de que o país só pode ser gobernado por CiU. Despois de 23
anos de pujolismo abriulle as
portas ao PSC, que se consolida
como unha opción nacional
máis. Deste xeito, o país aproba
unha materia pendente: a alternancia. Terceiro: agora dálles
unha lección de democracia ás
forzas políticas catalás e adiántase un paso máis cunha votación
para presidente e secretario xeral
na que poden participar todos e
cada un dos seus militantes.
Con certeza, hai claroescuros
na xestión de ERC, no primeiro
tripartito e dun xeito menos evidente no goberno de Entesa.
Mais o resultado está aí: a maioría dos militantes aproban a fórmula de goberno e o acordo que
fixo presidente a J. Montilla e as
manobras de CiU e dos sectores
socialistas partidarios da socioverxencia saíron escaldados. De
todos os xeitos, sería un erro por
parte da dirección do partido
menosprezar a forza de Joan Carretero, que, sen practicamente
cargos públicos nin estrutura
propia no partido, conseguiu recoller o descontento dunha parte moi notábel da militancia.
Josep-Lluís Carod-Rovira foi
hábil ao non presentarse nesta
carreira e agora tócalle, xa que
hoxe por hoxe non hai substituto
posíbel, converterse no referente
e no ideólogo do proceso de
construción nacional e da estratexia que ha conducir á liberdade
e á plena soberanía nacional.G

’’

Carretero,sencargos
públicos, conseguiu
recoller o descontento
dunha parte moi notábel
da militancia”

Raxoi chega ao congreso
gardando ases na manga
Ao peche desta edición non se sabe quen van ser
os primeiros espadas do PP. En Valencia
vaise escenificar a xubilación anticipada
da xeneración máis ligada a Aznar

Xan Carballa

Desde marzo de 2004 a caída
dos dirixentes máis ligados a Aznar prodúcese a cámara lenta. O
actual presidente popular, Mariano Raxoi, necesita esta fin de
semana no congreso da súa formación, sacudirse o estigma do
dedazo, e escenificar unha ruptura co pasado, imprescindíbel
para reconducir a estratexia do
PP ás augas mansas onde pescar
os votos que lle permitan retornar ao poder.
Os tres meses transcorridos
desde o 9 de marzo foron un furacán dos que sabían que era súa
a derradeira oportunidade. Esporeados por Pedro J. Ramírez e
Federico Jiménez Losantos, desde El Mundo e a COPE, foron
lanzándose sobre Raxoi toda
caste de epítetos e deslexitimacións, que tiveron tamén o seu
corolario interno. Daquela, o
que resulta normal en calquer
proceso congresual, acabou
mudando nun verdadeiro linchamento do presidente do PP,
tentando innabilitalo para as
eleccións de 2012. As marchas
medidas de Zaplana e Acebes, o
incesante accionar de Esperanza
Aguirre, as palabras case na
sombra de Aznar, o discurso
apocalíptico de ruptura de España de Mayor Oreja acompañado
da publicitaria espantada de
María San Gil e o abandono do
partido de Ortega Lara coincidiron con airadas manifestacións
e insultos ás portas da sede central madrileña. E pese a todo Mariano Raxoi aguantou, levantando a voz unha soa vez en Elx, nun
mitin no que avisou que o que
non estivera cómodo que fundara outro partido.

Os tres meses máis críticos
para a formación conservadora
por fin culminan. A certeza de
que os votos dos compromisarios beneficiarán a un Raxoi que
se sostén nos inquéritos, e mantén un cuase empate virtual co
PSOE, fixeron que Juan Costa
nin amagara con presentarse,
Rato seguise acumulando presenza en consellos de administración e os opositores fosen
deixando todo intento organizativo esperando entrar con algunhas posibilidades na executiva de consenso que poda ofrecer Raxoi.
DESAFOGOCALCULADO. O que non vai
suceder agora é o que pasou no
último congreso, cando un Aznar desatado eclipsou por
completo a Raxoi. A organización do Congreso encargóuselle a Valencia, onde Francisco
Camps amosouse desde o primeiro momento como valedor
máximo de Raxoi, que tamén
conta coa práctica totalidade
dos apoios das direccións territoriais, salvo un dividido Madrid, onde Gallardón e Aguirre
manteñen un pulso constante.
Raxoi xoga até o último instante sen repartir as cartas e
mantén un hermetismo a toda
proba sobre quen van ser as novas caras públicas do PP, basicamente o secretario xeral e un novo portavoz a sumar ao coro de
voces públicas de primeira liña
que sumar a Soraya Sáenz de
Santamaría e o propio Raxoi.
Esteban González Pons, Ana
Mato, María Dolores de Cospedal, Pío García Escudero, Javier
Arenas, Alberto Ruíz Gallardón... son algúns dos máis no-

Mariano Raxoi.

’’

Raxoi garda o as na manga
de anunciar a súa equipa
e copar as páxinas
dos xornais na mañá
do domingo”

meados, aínda que Raxoi parece que manterá a incertidume
até o mediodía do sábado, para
opacar como sexa os desafogos
que se poidan producir por parte dos ‘derrotados’ na contenda
precongresual.
De feito o horario do congreso e as horas de intervención foron medidos con todo luxo de
detalle polos organizadores. Aznar falará o sábado, igual que

MIGUEL VIDAL / REUTERS

Fraga ou Mayor Oreja. Pode que
o ex-presidente do goberno
adopte un discurso forte ou pode que non. O feito de estar só
para dar o discurso desacredita
moito a súa posición en caso de
enmendarlle a plana a Raxoi,
porque sería difícil de comprender que sinalase co dedo que se
“abandonan os principios” e en
acabando coller os papeis e marchar do Congreso.
En todo caso o manexo dos
tempos, xunto cos votos , semella ser a maneira de afrontar
a cita valenciana de Raxoi. Ten
toda a tarde do sábado para
evitar os votos en branco con
que algúns augures o ameazan, e o as na manga de anunciar a súa equipa e copar as páxinas dos xornais na mañá do
domingo.G
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Afgán nun campo
de refuxiados
perto de Peshawar.
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REUTERS

Os conflitos en Iraq e Afganistán aumentan o número de refuxiados no mundo. O Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR) asegura que no 2007 a organización internacional fíxose cargo de 11,4 millóns de desprazados, 1,5 millóns de persoas máis
que o ano anterior. Segundo un informe que acaba de facer público, os
iraquís e os afgáns supoñen xa case a metade dos refuxiados totais que
atende a ONU nos distintos continentes.G

As primarias nos EEUU, unha cuestión de diñeiro
Barack Obama aproveitou as novas tecnoloxías
para financiar a súa campaña, sen renunciar
ao apoio do establishment de Washington

Charina Giráldez

A loita entre Clinton e Obama
polo liderado demócrata bateu
todas as marcas. A primeira muller e o primeiro afroamericano
con aspiracións presidenciais
nos Estados Unidos non deixaron escapar a oportunidade que
lles brindaba estas primarias para facer historia. Despois de cinco meses de duro enfrontamento, non só converteron o proceso
electoral no máis longo, intenso
e disputado dos últimos tempos,
senón que tamén lle outorgaron
o título do máis caro. De feito, a
cuestión económica foi decisiva
no resultado final.
Os datos son claros a este
respecto. Barack Obama conseguiu recadar máis cartos que
Hillary Clinton. Segundo o Center for Responsive Politics, un
grupo de investigación sen ánimo de lucro que analiza a pegada financeira da actividade política nos Estados Unidos, o senador de Illinois reuniu 50 millóns
de dólares máis ca súa contrincante. E tendo en conta que
neste país os candidatos que
manexan unha maior cantidade de fondos adoitan ser os gañadores (o centro de estudos
electorais Common Cause asegura que o 94 por cento dos aspirantes ao Congreso mellor financiados gañaron as eleccións
no 2006) poderíase dicir que
neste punto estivo a clave do
seu éxito. O que non semella
tan sinxelo de entender é o xermolo das doazóns que lle permitiron ao principiante Obama
derrotar a unha muller con experiencia e moi ben posicionada nos círculos de poder de
Washington.

’’

Obamalogrourecadar
o 45% do seu orzamento
con achegas de menos
de 200 dólares
a través de internet”

’’

O 68% da poboación
dos EEUU pensa que
o Congreso representa
os intereses dos lobbies
que subvencionan
as campañas electorais”

Barack Obama, candidato do Partido Demócrata á presidencia dos EE UU.

REVOLUCIÓNNAREDE.A estas alturas

estratexia, baseada nun eficaz
sistema de comunicación personalizado a través da internet,
permitiulle convencer a máis de
140 mil persoas de todo o mundo para que apoiaran a súa causa con achegas de menos de 200
dólares. Estas doazóns modestas, que outros políticos menosprezaron, acabaron por lle garantir a vitoria. Mentres Hillary
Clinton tiña que botar man da
fortuna familiar para afrontar os
gastos dun proceso esgotador
que se estaba a facer interminábel, Obama lograba reunir con
este método o 45% do presuposto total. Pero ademais de
aproveitar os beneficios recadatorios da rede, o senador de orixe hawaiana soubo sacarlle partido económico ao establishment da capital do país sen vincular a súa imaxe pública cos
grupos de presión que dominan o panorama político estadounidense.

ninguén pon en dúbida a importancia que tiveron as novas
tecnoloxías na campaña do novo candidato demócrata. A súa

APARENTEINDEPENDENCIA. O Common Cause afirma que o 68 por
cento da poboación dos EE UU

pensa que o Congreso non representa os seus intereses, senón os dos lobbies económicos,
financeiros e profesionais que
subvencionan as campañas
electorais. Algúns analistas consideran que o candidato gañador foi quen de canalizar este
descontento ofrecendo un perfil de aparente independencia
do poder establecido. Con tan
só dous anos de experiencia na
alta política tíñao máis doado ca
súa rival, unha das avogadas
máis influíntes do país, muller
dun ex presidente e senadora

polo estado de Nova York durante oito anos. Así, mentres
Obama aparecía coma un descoñecido con gañas de cambiar
as cousas, a Clinton pesábanlle
demasiado as relacións persoais e profesionais. O curioso é
que iso non levou aparellado un
maior respaldo económico dos
sectores máis poderosos á ex
primeira dama.
Na lista dos principais doadores de Obama e Clinton nestas primarias non se observan
grandes diferenzas. Ambos recibiron importantes cantidades

Primarias de Guinness
A batalla electoral pola candidatura demócrata durou 147
días en total, case un mes
máis que nas primarias de
hai dez anos. Dende que comezou o proceso, o pasado 3
de xaneiro en Iowa, celebráronse 54 eleccións. Obama
superou a Clinton en 29 estados, nos que conseguiu 18
millóns de votos.

O político afroamericano
recadou 265 millóns de dólares e a senadora de Nova York
214, vinte deles do seu propio
peto. Malia que en setembro
de 2007 Hillary Clinton partía
como favorita con case 20
puntos de vantaxe nas enquisas, o 3 de xuño retirouse proclamando o seu apoio ao candidato gañador.G

JASON REED / REUTERS

dos principais bancos, aseguradoras, entidades xurídicas e institucións sanitarias. É certo que
a senadora, de acordo co Center
for Responsive Politics, foi a
candidata que máis cartos recibiu do sector financeiro, preto
dun millón seiscentos mil dólares máis ca Obama. Pero en
contrapartida, este último superouna en dous millóns de dólares no terreo das comunicacións e a electrónica (Google e
Microsoft están entre os seus
vinte primeiros doadores).
Ademais, Barack Obama recibiu o respaldo público de personaxes tan destacadas como
Rupert Murdoch, a familia Kennedy, a famosa presentadora
televisiva Oprah Winfrey ou os
actores Robert de Niro, George
Clooney e Sharon Stone. Non
obstante, a cidadanía non chegou a relacionar ao senador de
46 anos cos grupos de presión
porque asumiu o seu slogan “
Yes We Can” (Sí, podemos) coma un grito contra o establishment que, en aparencia, representaba só a súa opoñente.G
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A soia ameaza o campo arxentino
O cultivo desta semente transxénica pon en perigo
a estrutura agrícola tradicional do país,
noutrora considerado un dos celeiros do mundo

Charina Giráldez

O temor a unha invasión da
soia no campo arxentino levou
hai tres meses ao goberno de
Cristina Fernández a aprobar
un novo esquema de impostos
ás exportacións de gran. Con
esta medida pretendíase incentivar a produción de trigo e
millo, fundamentais na dieta
local, fronte ao xirasol e, sobre
todo, a soia, un cultivo que carece de mercado interno pero
que hoxe en día xa ocupa a metade da superficie agrícola do
país. O que non imaxinaba a
presidenta arxentina era que a
súa defensa da “soberanía alimentaria nacional” ía desembocar nun conflito agrícola que
acaba de cumprir os cen días.
O gravame da discordia, variábel segundo os prezos do
mercado internacional, propuña unha redución das taxas de
exportación para o trigo e o millo, e un incremento do tributo
no caso do xirasol e a soia que se
vende case en exclusiva no exterior. Deste xeito, Arxentina comezaba a tomar medidas contra un produto que, en pouco
máis de quince anos, pasou a
converterse nunha auténtica
ameaza para o país.

FONDOSDESEMENTE. En 1990, cando chegou a soia ás terras gauchas, había un millón de hectáreas cultivadas, agora a semente transxénica ocupa case 17
millóns. A causa principal desta
expansión está nos “fondos de
semente”, un modelo de investimento moi estendido na Arxentina que domina o 70 por
cento dos campos de soia. As
grandes empresas transnacionais están a alugar os terreos co
único obxectivo de multiplicar
os seus ingresos. A rendibilidade está asegurada porque existe un gran mercado internacional para este produto e os riscos
son mínimos. A soia crece sen
problemas en solos pobres, resiste coma ningún as adversidades meteorolóxicas e as pragas, tolera o uso de herbicidas a
grande escala e non precisa de
moitos coidados. Por iso, nos
últimos anos converteuse nunha auténtica mina de ouro para
os especuladores.
CAMBIOS ESTRUTURAIS. O proble-

Granxeiro entre plantas de faba de soia perto de Gualeguaychu, na Arxentina.

ANDRéS STAPFF / REUTERS

tradicional e a paisaxe. Preto
de 400.000 persoas que dependían da agricultura tiveron que migrar ás grandes cidades, os cultivos tradicionais
perderon terreo (44 por cento
do total), o gando, cada vez
con menos pastos, ten que se
alimentar case exclusivamente con pensos e a destrución
dos bosques, a unha media de
200 mil hectáreas por ano,
avanza imparábel.
A presidenta arxentina prognosticou ao comezo do conflito

agrario que, se non se tomaban
medidas para salvar o campo
arxentino, chegaríase a unha situación de escaseza de leite,
carne e trigo. Pero moitos, sobre
todo os pequenos labregos, dubidan das boas intencións de
Cristina Fernández porque
consideran que o seu sistema
de impostos, máis que solucionar o problema de fondo, busca
só un ingreso adicional para o
Estado que, segundo os cálculos do propio goberno, roldaría
os 1.200 millóns de dólares.G

pías. Estaban en Florida investigando sobre grupos terroristas
cubanos, financiados polos EE
UU, que pretendían actuar
contra o noso país”. Na súa
opinión, estes “loitadores antiterroristas” están encarcerados
dende hai case dez anos, sen poder ver á familia, porque son revolucionarios xa que os Estados
Unidos “non cumpriron con
ningún dos requisitos mínimos
esixidos para levar a cabo un xuízo xusto”. Segundo Alejandro
Fuentes, o grupo de traballo sobre detencións arbitrarias das
Nacións Unidas corroborou esta
tese no 2004, certificando a falla
de obxectividade no proceso
que se celebrou en Miami. “Ademais do lugar, que denota unha
clara parcialidade, houbo acusacións sen probas, polo que se

volverá recorrer a sentenza”.

’’

O problema desta
agricultura sen labregos,
onde predomina o interese
polo beneficio a curto
prazo, é que está a
transformar a estrutura
tradicional do campo”

ma deste tipo de agricultura
sen labregos, onde predomina
o interese polo beneficio a
curto prazo, é que está a transformar a estrutura agrícola

Cuba, un país mediático
Charina Giráldez

Con preto de doce millóns de
habitantes, Cuba ten unha presenza nos medios de comunicación internacionais moi superior á que lle correspondería
por extensión xeográfica. As noticias sobre a illa e o seu goberno
adoitan ocupar lugar destacado
nos xornais máis importantes
de medio mundo. Para Alejandro Fuentes, Cónsul Xeral de
Cuba en Galicia, a razón deste
inusitado interese hai que buscala na terxiversación que se fai
da información procedente do
país caribeño: “os medios viven
diso e sobre Cuba estanse a dicir
moitas mentiras”.
Dende o seu punto de vista,
existe manipulación nun 90 por
cento dos casos e a maioría das
novas que se difunden pasan

polo filtro dos intereses propagandísticos dos Estados Unidos.
“Non se publicou en ningún sitio que Cuba acaba de denunciar a colaboración dos funcionarios da Oficina de Intereses de
EEUU na Habana coa suposta
disidencia, aportando cartos e
medios, pero se monta un escándalo porque Venezuela vai
conectarse con Cuba a través de
fibra óptica para mellorar o seu
acceso á Internet”. Alejandro
Fuentes lembra que calquera
empresa galega ten un ancho de
banda igual ou superior ao de toda a illa “por iso existen tantas limitacións no uso da rede e non
porque haxa censura interna”.

PROCESOIRREGULAR. Unha falla total de transparencia pensa que
tamén houbo no xuízo contra

Alejandro Fuentes. SONIA DAPONTE / A.G.N.

os cinco cubanos condenados
nos Estados Unidos por espionaxe e conspiración no 2001.
Agora, o Tribunal de apelacións
de Atlanta acaba de ratificar a
súa culpabilidade. “Non son es-

ACHEGAMENTO DA U.E. Segundo o
cónsul, a influencia norteamericana tamén enturbou as relacións de Cuba coa Unión Europea. “Os países comunitarios subordináronse aos EEUU cando
no 2003 lle impuxeron sancións
á illa por xulgar a un grupo de
subversivos de acordo coas leis
cubanas”. Alejandro Fuentes
non entende por que todos os
que abandonan o seu país se
consideran disidentes, nin a razón do pouco respecto polas decisións que adopta o goberno de
Castro. “Somos un país soberano e non admitimos condicións
para dialogar polo que, só se realmente a UE decide levantar as
sancións este xoves, poderemos
retomar as relacións”. G
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’’

Apermanenciadoveto
dos Estados foi un
dos argumentos que
fixeron posíbel a vitoria
do “non”. Outros:
a defensa dos traballadores
ou o ecoloxismo”

’’

Independentementedas
solucións que se adopten, o
non irlandés amosa o
pouco espírito europeísta
dos pobos europeos”

’’

Osaltocaraaadiantede
de Irlanda explícase
en parte grazas aos 40.000
millóns de euros que
recibiu da UE en conceptos
de axuda desde o 1973”
Partidarios do “non” celebran o triunfo no referendo de Irlanda no castelo de Dublín.

ANDREW WINNING / REUTERS

O non irlandés
atasca a planificación da UE
A oposición da sociedade irlandesa ao Tratado
de Lisboa volve obrigar a unha reflexión sobre a
gran distancia que existe entre a vontade cidadá
que sae das urnas e o modelo de UE que os
políticos e os Estados teiman en querer construír
Henrique Sáez Ponte
Membro do Consello Asesor do Igadi
(www.igadi.org).

Tiven o privilexio de coñecer
Irlanda no 1963, cando era un
adolescente. Eire era un país
illado, cunha renda per cápita
similar á española, que ainda
sufría a tutela da ex metrópole,
o Reino Unido, da que se separara definitivamente no 1949.
Daquela, a libra irlandesa aínda estaba vencellada á inglesa,
que circulaba en Irlanda con
normalidade, e as costas eran
vixiadas pola Royal Navy, xa

que o país non dispuña de forzas navais.
Moito cambiou a República de
Irlanda. O feito decisivo ocorreu dez anos despois daquela
primeira visita, cando o país se
incorporou á Unión Europea.
Dende entón non parou de
medrar, axudada polo acceso
ao gran Mercado Común, polos 40.000 millóns de euros de
axudas comunitarias e pola
afluencia continua de capitais
norteamericanos, atraídos por
unha agresiva política fiscal e
apoiados nas relacións privile-

xiadas coa estensa e poderosa
colonia irlandesa dos EE UU.
Irlanda aproveitou a oportunidade, até o punto de que hoxe
ten unha das rendas per cápita
máis altas do mundo, superior
á do Reino Unido, o Estado veciño no que estivo incorporada
e no que fora perenne exemplo
de atraso endémico.

CONTRA O TRATADO DE LISBOA. Pero
isto de ser rico incentiva a defensa dos privilexios. A constitución irlandesa obrigaba a
convocar un referendo sobre o
Tratado de Lisboa; o acordo
que tiña que servir para recuperar a senda da reconstrución
europea, enchendo o oco deixado polo chamado Tratado
Constitucional, tombado por
senllos referendos en Francia e
Holanda no 2005. O 12 de xuño
os irlandeses dixéronlle non ao
novo tratado, que, como o an-

terior, tentaba darlle maior viabilidade operativa a unha organización política e económica
que abrangue 27 Estados.
Un dos elementos básicos da
estrutura institucional que procura a UE é o aumento dos temas nos que se poden tomar
decisións por maioría, para, sen
deixar de esixirse amplos consensos, evitar que o dereito de
veto dos Estados bloquee acotío
o seu funcionamento. Este foi
un elemento central da oposición ao tratado que lle deu pé ao
seu rexeitamento polo electorado, que desexa que Irlanda (4
millóns de habitantes sobre un
total de 500 na UE) poida seguir
a ter un xeneroso dereito de veto en defensa dos seus intereses.
Había outros temas, como a
perda dun comisario fixo ou o
menor número de votos no
Consello, inevitábeis para facer
operativas as institucións co-

múns. A todo iso xuntáronse as
campañas de pequenos partidos situados fóra do sistema
que esgrimían razóns diversas,
de índole ecolóxica ou de defensa dos traballadores ante unha Europa percibida como excesivamente liberal.

DESAFÍO PARA SARKOZY. A solución
ao desafío de Irlanda vai requirir moito traballo da presidencia francesa que comeza en xullo, ademais de que, como mínimo, vai adiar a aprobación
do Tratado de Lisboa. Pero, independentemente das solucións que se adopten, o non irlandés amosa o pouco espírito
europeísta dos pobos europeos, cando se someten a campañas que aparentan defender
intereses nacionais, e demanda unha reflexión seria sobre a
desconexión entre a UE e os
seus cidadáns.G
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LATEXOS

RESPIRO

As cifras da fin do mundo

X.L. Franco Grande

A

resolución do Tribunal
Supremo dos EE UU coñecida o xoves día 12, que lles
recoñece aos presos de Guatánamo o dereito a seren xulgados por tribunais ordinarios e a
seren protexidos pola Constitución, non deixa de supoñer un
certo respiro no medio de tanta
tolería e irracionalidade que a
Administración Bush trouxo ao
mundo.
Como é sabido, xa tiña habido outras resolucións anteriores de signo semellante, pero
Bush e os seus “avogados das
silveiras”, como se di por aquí,
conseguiron deixar sen efecto
os pronunciamentos xudiciais
aplicando leis novas que o Congreso, naquel entón con maioría republicana, aprobou.
O primeiro que se lle ocorreu
a George Bush, de paso por Roma, foi dicir que, logo de estudar esta resolución, xa se determinará se non será desavido
aprobar outras leis (ás que o fallo non sería aplicable). Ou sexa,
que o propio presidente está dicindo que se verá a maneira de
seguir incumprindo os mandados xudiciais.
O importante desta resolución é o feito mesmo de que se
teña producido. Foi un parto
duro, pois xunto aos cinco votos
favorables houbo catro en contra. Pero aqueles e non estes
constitúen a doutrina do tribunal. Outra cousa será ir vendo as
consecuencias prácticas da resolución, os atrancos que o poder porá e outras dificultades
que seguro vai haber.
Penso que ten razón un lector de Le Point (13 deste mes),
que asegura que, ao cabo, os EE
UU son un país capaz de poñerse en cuestión e que se tamén
elixiron un cretino, non tardaron en rectificar o “descarrilamento galáctico que foi a Administración Bush”. Xa se verá. G

’’

O presidente está dicindo
que se verá a maneira
de seguir
incumprindo
os mandados
xudiciais”

Cheminea dunha central eléctrica en Kiev (Ucraína).

Gastamos máis do que posuímos. O planeta non
aguanta o ritmo de consumo actual. Non son datos
dos ecoloxistas senón de prestixiosas institucións
Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX).

Temos un problema de supervivencia: o que consumimos en
12 meses, a terra só é quen de rexeneralo en 15. Estamos un 25
por cento por riba das posibilidades de subsistencia como
planeta e vivimos dun crédito,
que non imos poder pagar.
Non son os movementos ambientalistas ou ecoloxistas os
que lanzan estas mensaxes apocalípticas. A fervenza de datos,
informes e previsións xa asolagan as sedes dos organismos internacionais oficiais, ou institucións do establishment.
Hai 36 anos, o Club de Roma
emitiu un informe titulado “Os
límites do crecemento”, actualizado 30 anos máis tarde, no
que se asegura que nin as materias primas nin os recursos naturais son ilimitados. Os primeiros problemas serán perceptíbeis xa na segunda metade deste século, onde non vai ser doado fornecer as industrias de materias primas.
Durante o pasado século a poboación mundial multiplicouse
por catro, as necesidades enerxéticas por 10, mesmo múltiplo

a aplicar para o consumo de
materias primas, e 18 o máis
acaído para reflectir a produción industrial.
¿Estamos a realizar unha apropiación masiva de recursos que
pode impedir que as futuras xeracións poidan ter cubertas as
súas necesidades?.
As frías cifras e estatísticas do
Banco Mundial camiñan nesa
dirección. Asegura que cada ano
morren en Asia máis de millón e

GLEB GARANICH / REUTERS

’’

Cada ano morren en Asia
máis de millón e medio
de persoas por efectos
da contaminación
atmosférica”

’’

Durante o século pasado
a poboación mundial
multiplicouse por 4,
as necesidades enerxéticas
por 10”

medio de persoas por efectos da
contaminación atmosférica, ou
que na última década un millón
de persoas perderon a vida por
mor das catástrofes naturais.
As frontes abertas son moitas:
degradación de ecosistemas,
desaparición de especies, deforestacións (cada ano desaparece unha extensión de floresta semellante ao territorio de Panamá) , sobreexplotación dos recursos hídricos, aceleración do
cambio climático, intensificación dos desequilibrios no acceso á auga, abuso na extracción
dos recursos..., mais a solución
xa non pode ser parcial.G

O cambio climático
podería facer caer o PIB un 20 por cento
A finais do 2006, o goberno da
Gran Bretaña recibiu o Informe
Stern, que equiparaba os custos do cambio climático co das
dúas guerras mundiais máis a
depresión do 29. As peores previsións son para os países desenvolvidos nos que o PIB podería caer un 20%, 15 puntos
por riba das estimacións medias a escala planetaria.
Non todos os cálculos son
igual de pesimistas: A maior
tecnoloxía e innovación; menor consumo de materias primas. Segundo a ONU, se tomásemos o 2,5% dos gastos

’’

Setomásemoso2,5%
dos gastos militares,
poderiamos acabar
coa pobreza extrema
antes de 2015”

militares, poderiamos acabar
coa pobreza extrema antes de
2015, ter unha educación universal ou erradicar as grandes
enfermidades.
Mais, se non tomamos medi-

das, será mellor que comecemos a reflexionar sobre a esmagadora intervención do
biólogo Stephen Jay Gould,
hai unha década, no primeiro
día do congreso organizado
pola UNESCO, baixo o título
Conversas do século XXI. A súa
lóxica resultaba mortífera:
“Hai tres millóns de anos había seis especies de astralopitecus. Hai 35.000 anos había
tres especies humanas (Erectus, Neanderthalensis e Sapiens). Hoxe só unha. Será que
non hai futuro para o único
homínido na face da terra?”G
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Caixanova renova o consello de administración. As entidades fundadoras, as non fundadoras e as corporacións locais elixiron os seus representantes neste órgano, que supoñen a metade do total. A outra
parte fora renovada hai dous anos por impositores e empregados, os
outros grupos que compoñen a Asemblea Xeral, dentro do proceso fixado polos estatutos da caixa.G
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Desexa vostede traballar 65 horas?
A Comisión e o Consello Europeo ábrenlle a porta
á negociación individual entre empresario e
traballador. Algúns deputados e os sindicatos
móstranse preocupados por esa ‘voluntariedade’
que se ofrece para traballar máis. O Parlamento
Europeo aínda pode parar a directiva
Xurxo González

Unha nova directiva, presentada polo comisario de Emprego europeo, o checo Vladimir Spidla, como un “grande
avance para os traballadores”,
consagra a reivindicación da
“libre elección” que veñen facendo os sucesivos gobernos
ingleses. Oficialmente, a xornada máxima laboral europea
seguiría sendo de 48 horas,
aínda que individualmente
cada traballador podería pactar
individualmente traballar máis
horas. Outro punto polémico é
que, no caso das gardas, o
tempo inactivo (por exemplo, o
que dormen os médicos durante as mesmas), deixaría de
considerarse tempo de traballo.
A norma atacaría, segundo os
seus detractores, a lexislación laboral conseguida tras xeracións
de loita sindical. Máis aló do aumento da xornada, o que de verdade preocupa a unha parte dos
parlamentarios europeos e aos
sindicatos é o ataque á negociación colectiva que supón. Antolín Alcántara, secretario nacional
de Negociación Colectiva da
CIG, afirma que “o aspecto máis
destacábel é o pacto individual.
Quen lle vai impedir a un empresario que ‘voluntariamente’
pacte cun traballador a extensión da xornada laboral? Se o traballador se ve obrigado a dicir
que está de acordo, o comité de
empresa non pode intervir.
Dáse unha falta de protección
absoluta, xa que a inspección de
traballo só podería constatar a
‘voluntariedade’ do traballador,
xa que este non reclamaría”.

AOPCIÓNDOPARLAMENTOEUROPEO. As
propostas recollidas nesta directiva non son novas. Xa hai varios anos que o Goberno inglés
as vén promovendo, aínda que
até a semana pasada non conseguiran acadar unha maioría

’’

Quen lle vai impedir
a un empresario que
‘voluntariamente’ pacte
cun traballador a extensión
da xornada laboral?
O comité de empresa
non podería intervir”
[Antolín Alcántara]
Secretario de Negociación
Colectiva da CIG.

Mariñeiro nun barco de pesca perto do porto de Peniche (Portugal) o 28 de maio.

’’

É fundamental que este
asunto saia da opacidade
dos despachos e
da complexidade
dos regulamentos
para que a sociedade
europea se mobilice”
[Alejandro Cercas]
Parlamentario socialista europeo.

suficiente no Consello. A posición contraria de Francia, Italia
e España, apoiados por outros
membros de menor peso, conseguiran bloquear a medida.
Non obstante, os recentes cambios de Goberno nos dous primeiros países variaron este
equilibrio. Esta norma aínda
debe pasar o filtro do Parlamento Europeo, que xa a rexeitara noutra ocasión, en 2005.
Alejandro Cercas, parlamentario europeo, polo PSOE,
desde 1999 foi daquela o encargado do relatorio oposto á directiva, para o que recabou o
apoio da maioría absoluta da
Cámara. Cercas repite agora
como catalizador dunha co-

rrente de opinión no Parlamento contraria á extensión da
xornada laboral. A súa tarefa
non será doada, xa que necesita
repetir a maioría absoluta, isto é
393 votos. Xa difícil de por si, de
xeito previsíbel non contará co
apoio dos 19 eurodeputados laboristas ingleses, que forman
parte do grupo socialista, con
216 escanos nesta lexislatura.
Para conseguir o seu obxectivo,
Cercas deberá contar entón co
apoio de parte dos europarlamentarios do grupo popular.

DÚBIDAS SOBRE A APLICACIÓN EN ESPAÑA. Fontes deste grupo indicaron que aínda non teñen unha
postura definida, xa que o Con-

sello non remitiu o texto íntegro
da directiva. De todos os xeitos,
consideran que o Goberno español está “facendo moito
ruído por pura propaganda, xa
que a lexislación española estabelece un máximo de 40 horas
semanais”. Segundo a súa perspectiva os problemas poden vir
da aplicación noutros países o
que provocaría unha derivación
dos investimentos cara eles ao
ofrecer unha mellores condicións para a competencia.
Alcántara, pola contra, pensa
que esta directiva si que podería
ter influencia no Estado, xa que
as empresas recorrerían á xurisprudencia europea en caso de
non poder aplicala. “Ocorreu

NACHO DOCE / REUTERS

noutros casos, como no da directiva Bolkenstein (que permite
que as condicións dos traballadores que presten servizos no
estranxeiro se rexan pola normativa laboral dos seus países de
orixe), segundo a cal cada Goberno podía facer leis para evitar
un trato desigual e un descenso
dos dereitos dos traballadores”,
indica o dirixente sindicalista.
Cercas precisa que a aplicación da directiva difire segundo
os seus artigos. Se ben a ampliación da xornada precisaría
dunha lei española, a non consideración do tempo inactivo
nas gardas como de traballo, sería de obrigado cumprimento
en toda a UE.G

O modelo social, a debate
Máis aló dunha modificación
puntual do tempo de traballo
permitido, Alejandro Cercas,
ponente no Parlamento Europeo, percibe un paso máis do
neoliberalismo cara un novo
modelo social. “A liberdade de
elección que propugnan non
se lle pode aplicar a unha porcentaxe ampla dos traballadores, que polas súas circunstancias se encontrarían a mercede das decisións das empre-

sas. A aprobación desta directiva atentaría contra o actual
modelo social europeo”.
O debate e votación desta
norma no Parlamento Europeo terá lugar poucos meses
antes das próximas eleccións a
esta Cámara. O parlamentario
socialista considera que este
pode ser unha circunstancia
fundamental para frear a súa
aplicación. “Eu pedirei a votación nominal, para que todos

os cidadáns poidan coñecer en
que sentido se manifestou
cada parlamentario. É fundamental que este asunto saia da
opacidade dos despachos e da
complexidade dos regulamentos para que a sociedade europea se mobilice. Algo semellante pasou coa directiva Bolkenstein até que a sociedade
francesa se manifestou contra
ela, e conseguiu que, en certa
medida, se botase para atrás”.G
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Manuel Cao

O

proceso de globalización económica maniféstase
nun conxunto de interrelacións con efectos contraditorios para a sociedade e as políticas públicas. A liberalización comercial, a eliminación das fronteiras para capitais e (menos) para persoas está a poñer en contacto estruturas que contan con institucións moi diferentes tanto
no ámbito político como social co resultado de que as sociedades máis desenvolvidas ven socavados algúns dos
puntos definitorios do Estado de benestar. A UE era un
bon exemplo deste modelo social pero tanto a internacionalización da economía como a incorporación de novos membros nos antípodas da orixinaria CEE-6 ou 12
está a erosionar gravemente peares que se consideraban
esenciais no modelo social europeo.
O máis recente foi a aprobación da semana laboral de
65 horas por parte dos ministros de Traballo da UE-27
que ha de ser aínda ratificada polo parlamento de Estrasburgo. De entrar en vigor esta medida estariamos diante
dun retroceso secular nos dereitos dos traballadores pois
esta reforma tamén inclúe a negociación particular entre
empregado e empresario rachando coa negociación colectiva que representa a cerna do poder sindical sen a cal
a volta aos mercados de traballo da época de Adam Smith
semella un horizonte posíbel.
Xa na actualidade, a economía somerxida e unha ringleira de normas que foron flexibilizando os mercados laborais no referente a duración de contratos e xornada,
contía salarial, causas de despedimento, seguridade e
prestacións por desemprego fixo que os dereitos laborais
efectivos fosen minguando pouco a pouco afectando a
homes e mulleres mozos, de mediana idade ou prexubilados, inmigrantes ou non. A segmentación laboral con
colectivos moi diversos en dereitos e deberes segundo
profesión, cualificación e sector fixo esmorecer o sindicalismo tradicional camiñando cara a unha sociedade cada
vez máis insolidaria que pode, no medio prazo, destruír
os consensos básicos que sosteñen un modelo social con
dereitos civis e laborais e con bens e servizos públicos.
En realidade, a ampliación da UE a países que abominaran do socialismo real tiña que ter como efecto ineluctábel a igualación á baixa dos dereitos laborais tendo en
conta, ademais, que tales países xa forman parte do núcleo decisorio da UE e esperan máis vantaxes do mercado (deslocalizacións, industrialización a costa das economías centrais, etc) que do Estado (fondos europeos
cada vez máis reducidos). Se a isto lle engadimos o envellecemento da poboación e a necesidade de importar
man de obra nova do Leste ou doutros países teremos un
cóctel perfecto para que capitalistas e representantes políticos fosen minando un modelo social illado no mundo
nun contexto de crise nos EE UU e coa emerxencia de
economías nas que apenas se fala de dereitos. A esquerda
política e sindical ten aquí unha boa oportunidade para
demostrar a súa utilidade e capacidade de resposta ante
unha situación certamente preocupante. G

’’

A esquerda política e
sindical ten aquí unha boa
oportunidade para
demostrar a súa utilidade
e capacidade de resposta”

Como protexer os nosos
aforros da inflación
’’
L.Miguel Barros
Director de Solventis .
www.solventis.es

Aínda que para moitas economías particulares, o motivo de
preocupación máis severo é
como facerlle fronte ao pago
mensual da hipoteca, para outras o motivo de desacougo é
como protexer os seus aforros
do efecto dilutivo da inflación
no seu patrimionio financieiro.
Até non hai moito tempo as
opcións tradicionais para os investidores máis conservadores
eran as letras do tesouro ou os
bonos do estado, mais a día de
hoxe a rendibilidade destes activos está por debaixo da inflación.
Outra tendencia típica era investir en bens inmóbeis, pero
visto coma está o mercado inmobiliario e as expectativas que
se agoiran, esta non parece unha
alternativa racional. Deutsche
Bank, no seu último informe
para España, prognostica unha
caída de prezos na vivenda en
termos reais de un 30-35% nos
próximos tres anos, que ademais lle restará un 2% de crecemento ao PIB.
A inflación é, sen dúbida, o
principal inimigo das finanzas
dun investidor. Un activo financeiro só é rendíbel se é capaz de
producir resultados positivos
unha vez descontado o efecto do

Unha alternativa
de investimento que
comeza a gañar terreo é a
dos produtos estruturados
ligados a inflación”

IPC. Na actualidade son moitos
os produtos financieiros que
non cumpren estas espectativas.
Segundo os datos de INVERCO
(Asociación de institucións de
investimento Colectivo e Plans
de Pensións) os fondos de renda
fixa a longo prazo tiñan ganancias medias interanuais de un
1,18 % a finais de maio. Tanto
coas letras do tesouro coma con
fondos de renda fixa o aforrador
está a perder diñeiro se temos en
conta o efecto corrosivo do IPC.
Neste contexto unha alternativa de investimento que comeza a gañar terreo son os produtos estruturados ligados a inflación. A clave destes activos é
que o seu valor nominal está ligado a esta variábel e ademais
ofrecen unha rendibilidade adicional. É dicir, se o IPC acumulado no período que dura o investimento é do 5% a rendibilididade do produto será desa
porcentaxe, máis un cupón de
rentabilidade adicional.
Na actualidade, o escenario

macroeconómico anticipa un
mantemento de tensións nos
prezos, derivados do coste do
petróleo, as materias primas e os
alimentos. Nestes anos os fornecedores de produtos financieiros non pasaron por alto estes
activos e xa podemos encontrar
fondos ligados a evolución do
prezo dunha cesta de materias
primas agrícolas ou estruturas
de capital garantido que nos
permitan, por exemplo, participar no aumento do prezo do cobre o niquel ou do zinc.
Outro activo clásico para protexer o noso patrimonio e investir directamente en ouro, valor
refuxio por excelencia, non embargante a cotización que acada
nestes momentos, preto de máximos históricos, aconsella investir pero dunha forma algo
máis sofisticada, por exemplo
nun activo que nos proporcione
o 80% do que suba ou do que
baixe o seu prezo nun período
determinado.
Moitos dos problemas que
atravesa a economía global, están provocados por un mal uso
da enxeñeria financieira, mais
iso non quita que algúns dos
produtos que antes estaban ao
alcance de só uns poucos agora
sexan activos o alcance da
maioría, de forma que, como di
a vella máxima, “se non podes
con teu inimigo únete a el”.G
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A Xunta presentará alegacións contra a nova tarifa eléctrica. O Conselleiro de Industria, Fernando Blanco, apuntou que o aumento que se producirá o próximo día 1 de xullo non é axeitado porque supera a taxa do IPC. O
conselleiro reclamou tamén a simplificación da estrutura tarifaria, xa que
considerou que “os consumidores e usuarios non teñen que facer un máster sobre enerxía para saber o que pagan”.G
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Fuga de cerebros ou libre
circulación de científicos?
Son varios os organismos que traballan
actualmente para que os investigadores galegos no
exterior retornen para contribuír á competitividade
do país. Aínda que as análises sobre a orixe da
marcha de talentos difiren, a necesidade de
mellorar as condicións de traballo é evidente.
Xurxo González

Un dos puntos nos que coincide
calquera análise estratéxica para
o país é na necesidade de apostar polo coñecemento e abandonar progresivamente a competencia por custes. Un punto inevitábel do debate é a recuperación dos investigadores galegos
que desenvolven a súa carreira
profesional no exterior. A migración de persoal técnico e científico non é nova, pero nos últimos meses véñense promovendo iniciativas e estudos para
analizar este fenómeno e tratar
de captar traballadores de alta
cualificación para o tecido produtivo galego, entre as que destacan o proxecto Imán e o monográfico A fuga de cerebros e a
diáspora científica galega.
É difícil valorar a magnitude
da que, moitas veces, se caracteriza como “fuga de cerebros”.
Domingos Docampo, antigo reitor da Universidade de Vigo, leva
catro meses como responsábel
do proxecto Imán, impulsado
pola Consellería de Innovación e
Industria, que busca atraer científicos de prestixio para que traballen en Galiza, sexan ou non
do país. Polo que respecta ao
censo dos galegos no exterior, indica que “non existe un traballo
sistemático, aínda que a Fundación Española para a Ciencia e a
Tecnoloxía está elaborando
unha listaxe de ámbito estatal da
que esperamos contar con datos
desagregados por comunidades
autónomas”.
O proxecto Imán, presentado a finais do pasado mes de
xaneiro, non se limita só aos investigadores galegos, aínda que
Docampo sinala que “non cabe
dúbida de que a eles é máis fácil
explicarlles os nosos proxectos,
e moitos están fóra porque no
seu momento non tiveron a

oportunidade de desenvolver
aquí a súa tarefa científica”.
DEBATE TERMINOLÓXICO E DE FONDO.
Ana Miranda é responsábel da
Comisión Nacional de Migración do BNG e coordinadora do
monográfico sobre a diáspora
científica galega que a revista reNOVA GALIza, editada polo
Foro Cívico Galego de Barcelona, está a punto de publicar.
Miranda sinala que “os fenómenos migratorios, no contexto da
mundialización económica, teñen moito que ver coa fuga de
talentos. As nacións máis desenvolvidas e en puxanza económica, prefiren a denominación
'libre circulación de cerebros'. O
Partido Popular de Galicia argumentaba que a fuxida de talentos que se deu nos dez últimos
anos respostaba ao principio de
libre circulación comunitaria.
Penso que esta liberdade existe
se hai igualdade de oportunidades, se unha persoa pode exercer
como enxeñeiro igual en Galiza
que en Hamburgo. Esa situación
non se daba naquel momento, e
segue sen existir hoxe en día”.
Docampo pola contra prefire
non falar de fuga de cerebros.
“Eu fuxo dese tipo de expresións
porque hai que entender que vivimos nunha sociedade cada
vez máis internacionalizada. As
mellores empresas tentan atraer
ás mellores persoas independentemente da situación xeográfica de cadaquén. En canto á
investigación institucional, os
centros científicos máis potentes, ben sexa pola súa traxectoria
ou polos seus medios técnicos,
presentan un grande atractivo,
que nalgúns casos, polo custe
que implican non se poden desenvolver en todos os sitios. O
mundo da ciencia está polo
tanto suxeito pola súa natureza

PACO VILABARROS

’’
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Non se pode falar de ‘libre
circulación de cerebros'
porque non existe
igualdade de condicións
para investigar en Galiza ou
noutros puntos de Europa”

Haitrintaoucorentaanos
Galiza só exportaba
cerebros, hoxe debemos
identificar os campos con
posibilidades para atraer os
perfís adecuados”

[Ana Miranda]
Coordinadora do monográfico
A fuga de cerebros e a diáspora
científica galega.

[Domingos Docampo]
Responsábel do proxecto Imán
da Xunta.

ao movemento. Hai trinta ou
corenta anos Galiza só exportaba talento, pero a situación
non é a mesma a día de hoxe.
Por iso temos que tentar identificar aqueles campos nos que
temos posibilidades para ter
proxectos propios e atraer os
perfís axeitados para eles”.
Máis aló da perspectiva que se

adopte ao analizar a mobilidade
do persoal cualificado, tanto Miranda como Docampo coinciden en que é preciso facer aínda
moitos esforzos para que Galiza
chegue a converterse nun nodo
do circuíto científico internacional, e por iso xa indicaron que as
iniciativas que ambos representan colaborarán neste esforzo.

Precarios Galicia, integrada
na Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios, de ámbito
estatal, é unha organización que
vén denunciando as eivas do sistema de investigación en España. A principal é a falta da estabilidade dos científicos, xa que,
sobre todo na primeira fase da
súa carreira, son retribuídos mediante bolsas de estudo, e non
con contratos laborais, coma
noutros países europeos.
Esta asociación sinala que na
anterior lexislatura o Goberno
socialista promulgou normativas que supuxeron avances significativos para a mellora das
condicións laborais dos mozos
investigadores, aínda que considera que resta un longo camiño
para estabelecer un marco normativo idóneo para o desenvolvemento axeitado da I+D+i.G
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Os Bolechas nos Xogos de Beixing. Seis millóns de envases de leite Feiraco e os debuxos d'Os Bolechas d'A Nosa Terra servirán como soporte informativo para a participación de deportistas galegos/as nos Xogos Olímpicos de Beixing. Haberá información nos envases, pero tamén nos puntos de venda e coa edición de folletos e duns imáns para as familias.G

En Santiago vólvese falar de fútbol
O Cidade de Santiago acadou o ascenso á segunda B
no mesmo ano no que o clásico Compos ascendeu á
terceira, estabelecéndose unha rivalidade inédita
nunha cidade nunca demasiado apegada ao fútbol.
Rodri Suárez

Un dos alimentos principais da
vixencia do fútbol é, con maior o
menor fortuna, o tópico. Entre
eles, dos máis recorrentes, é o
que lle concede a este deporte
unha virtude en perigo de extinción: a fidelidade incondicional.
“Pódese cambiar de muller ou
de traballo, pero de equipo de
fútbol nunca”, vén ser o dito. Porén, esa aura inviolábel das cores
futbolísticas non sempre é correspondida pola realidade, bas-

tante máis complicada que as
frases feitas. Sábeno os profesionais, obrigados ao constante
cambio de camiseta, pero tamén ocorre con algunhas cidades nas que a eterna crise que
golpea un mundo afeito a vivir
por riba das súas posibilidades
derivou no afundimento do club
emblema. Pasou en Oviedo ou
Logroño. Tamén en Santiago.
Mais agora, na capital vólvese falar de fútbol nas rúas. O seu conxunto máis poderoso, o Cidade,

acadou o ascenso a segunda B
logo de superar o Almansa no
encontro decisivo do play-off (42). Ao mesmo tempo, a súa entidade carismática, o Compos,
volve ver a luz despois da crise e
subiu a terceira.
Se o tanto por cento máis importante para calquera club é a
repercusión social que consegue dentro do seu territorio, en
Santiago o fútbol semella do
Compos. Esas proletarias varas
de medir que son as paredes dos
bares seguen a amosar unha
boa representación do escudo
branquiazul e, por suposto, das
imaxes do seu equipo nos anos
noventa, cando brillou varios
anos en primeira. Do Cidade de

’’

Houbo tantos seareiros
seguindo o ascenso
compostelanista da
preferente á terceira que
do Cidade da terceira á
segunda B”

Luisito, adestrador do Cidade, manteado polo seu plantel e corp

Santiago, bastante menos. Para
atopar o rastro deste novo conxunto de segunda B hai que desprazarse até o barrio do Castiñeiriño. Alí naceu hai exactamente
30 anos o Atlético Fátima, que en
2005 pasou a converterse en sociedade anónima deportiva coa
actual denominación. Aquel foi
o verán no que rebentou a dra-

Once inicial do Cidade-Almansa do 15 de xuño.

mática situación financeira do
Compostela, e dos seus restos
apareceron tres propostas: o
Compos auténtico e autoxestionado por futbolistas, adestradores e incluso pais de xogadores; o
Santiago (anterior Colexiata) e o
Cidade, o de maior poder económico e capacidade para atopar colaboracións institucionais.
“Espero que este sexa o proxecto
do fútbol desta cidade”, dixo o
alcalde Xosé Sánchez Bugallo ao
día seguinte do ascenso, deixando claras as súas preferencias e
provocando, unha vez máis, as
protestas da afección compostelanista, que segue a reivindicar o
fútbol da capital como territorio
sentimental propio. Houbo tantos seareiros seguindo o ascenso
compostelanista da preferente á
terceira que do Cidade da terceira á segunda B.G
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Galiza gaña o torneo de triatlón de Marrocos.A selección galega de triatlón converteuse na gran protagonista da III proba internacional de Larache
(Marrocos). O equipo de Galiza dominou as dúas clasificacións por equipos,
tanto a masculina como a feminina. Na proba masculina a vitoria foi para o
sevillano Samer Ali. O porriñés Borja Conde e o ferrolán Rubén Bouza foron
cuarto e quinto respectivamente. Na proba feminina, a pontevedresa Estefanía Domínguez finalizou segunda, tan só superada pola cordobesa Beatriz Jiménez. Saleta Castro e María Martínez completaron a boa actuación
de Galiza cun cuarto e quinto posto. G

ol

e, manteado polo seu plantel e corpo técnico.

sa do 15 de xuño.
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Dous ascensos seguidos
Máis alá de rivalidades que, a
niveis xerais, vívense con
respecto, o Cidade exhibe
unha acertada xestión coa
que vai superando calquera
cualificación de “sucedáneo” e colócase nun interesante punto de partida grazas a un proxecto intelixente
co que encadeou dous as-

censos consecutivos en dous
anos, lembrando así incluso
os comezos da grande época
do propio Compos. Non
obstante, a ninguén lle resultou estraño o éxito do club
do Castiñeiriño, dado o seu
potencial económico e deportivo dentro da terceira, só
comparábel ao do Monta-

’’

ñeiros da Coruña, outro novato a estas alturas con importantes apoios detrás, pero que fracasou no seu asalto
ao play off. Porque ese é outro tópico real do fútbol: o
poderío da entidade non o é
todo. A fortaleza do diñeiro
non ten como consecuencia
o éxito deportivo. G

’’

galego pero que se perdeu polo
camiño entre falta de confianza do Dépor e, sobre todo, a
súa propia desidia cando asegurou o futuro persoal e quedou sen fame futbolística. Agora, malia as lesións, volve atoparse a gusto nun equipo e
perfílase como o ídolo da afección verdibranca, como foi no
seu día da do Compos. Hai no
plantel do Cidade outros xogadores do Compos, caso de Evaristo, Faneca ou Tachi, por
exemplo.G

A ninguén lle resultou
estraño o éxito do club
do Castiñeiriño, dado
o seu potencial
económico e deportivo
dentro da terceira”

OTTO / AGN

Veteranos con ilusión
Unha ollada ao equipo que, dirixido por Luisito, acadou o ascenso á segunda B demostra
que o Cidade pode presumir
de boa vista á hora de confeccionar un conxunto cheo de
xogadores xa feitos e incluso
veteranos pero que atoparon
nas filas branquiverdes un obxectivo ilusionante, non unha
relaxación na beira da fin da
súa etapa futbolística. Varios
nomes ilustres destacan dentro do vestiario santiagués. Por
exemplo, Rico, Xesús ou o meM.F.

ta Ian Mackay, ex do Fabril e
que chegou no mercado de inverno procedente do Vecindario. Tamén teñen pasado branquiazul dúas das figuras ofensivas: Marcos Suárez e Changui. O primeiro tamén foi contratado en decembro dende o
Lugo, onde contaba con moita
competencia en punta. Os
seus seis meses en San Lázaro
foron un exemplo de profesionalidade e marcou varios tantos decisivos, sobre todo no encontro do ascenso fronte ao Al-

Changui perfílase
como o ídolo da afección
verdibranca, como foi no
seu día da do Compos”

mansa. Será unha das referencias na segunda B. O mesmo
espérase de Changui, o que
puido ser un dos mellores
dianteiros da historia do fútbol
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Coreografía de Lázaro, de Iván Marcos.

A danza reflexiona en San Simón
Do 15 ao 18 deste mes tivo lugar o Mov-s,
un foro de reflexión sobre a danza
contemporánea. Un encontro que reuniu
a case trescentos profesionais de todo o mundo
e no que quedou reflectido o momento
de optimismo e crecemento que vive
esta disciplina en Galiza
Manuel Xestoso
Víctor R. Jove [FOTOGRAFÍA]

A

Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo,
inaugurou unhas
xornadas nas que se
deron cita –entre teóricos, coreógrafos, bailaríns, programadores

e técnicos– case trescentos profesionais da danza. O Mov-s, que
se define como un “espazo de
encontro internacional das artes
do movemento”, celebra este
ano a súa segunda edición no
marco da illa de San Simón, despois de se estrear o ano pasado
en Barcelona. Organizado polo

Mercat de les flors barcelonés e o
Centro Coreográfico Galego, logrou xa converterse nunha referencia no mundo da danza contemporánea.
A pregunta fundamental
arredor da que xiraron os debates deste ano era a de como se
poden crear, dende os poderes
públicos ou dende a sociedade
civil, as condicións óptimas para
que sexa posíbel unha creación
contemporánea que garanta a
innovación e a excelencia artística. Co fin de responder este interrogante, desénvolvéronse discusións, presentáronse relatorios, debateuse en mesas redondas e resumíronse experiencias
pioneiras –hoxe referentes inter-

nacionais de primeira orde– levadas a cabo noutras latitudes.
Como era previsíbel, os asistentes galegos tiñan en mente a
construción dun modelo de política cultural propio para unha
arte que –por fin– comeza a ter
no noso país a consideración
que merece.
Malia a variedade de propostas e proxectos presentados,
houbo unha case total unanimidade á hora de recoñecer a inevitabilidade do financiamento
institucional para unha disciplina, en moitas ocasións, completamente ignorada polo gran público. Non embargante, todos
estiveron tamén de acordo en
que non abonda co diñeiro da

administración, en que o apoio á
danza –e, por extensión, ao resto
das artes escénicas– debe ser
máis completo para poder abordar os grandes retos aos que se
enfronta.

A PROFESIONALIZACIÓN DOS MEDIADORES CULTURAIS. Ademais do esforzo requirido na educación e
na formación de novos profesionais, os participantes neste foro
incidiron na necesidade dunha
maior profesionalización e especialización dos mediadores culturais. Segundo eles, os programadores culturais non poden limitarse a ser individuos que
compran espectáculos e venden
entradas: esixirlles un >>>
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’’

Osistemadesubvencións
é necesario pero, dalgún
xeito, acaba por pervertir o
proceso de creación”
[Óscar Dasí]
Da asociación La Porta de Barcelona.

’’

Haiquelembrarlles
aos gobernantes que
o diñeiro co que financian
as actividades artísticas
non lles pertence a eles,
senón a toda a cidadanía”
[Rui Horta]
Coreógrafo.

’’

OMov-scontribúe
enormemente a pór
a danza contemporánea
de Galiza no mapa
internacional”
[Xesús Ron]
Actor e comandante da sala Nasa.

imón
>>> maior compromiso coa
creación resulta imprescindíbel
para asegurar resultados artísticos de calidade contrastada.
Neste sentido, Hugo M. Pose, da
Universidade da Coruña, destaca o labor do Centro Coreográfico Galego. “Estase levando a cabo un traballo moi destacado,
aínda que non teña visibilidade,
na formación de técnicos e programadores”. Pola súa parte, Rui
Horta –coreógrafo portugués de
prestixio internacional que hoxe
dirixe o centro Montemor-o-novo de artes escénicas– chegou
mesmo a pedir un “libro branco
do programador cultural” que
estableza un código de boas
prácticas. Que os programado-

res sexan contratados por concurso, que antes de seren contratados presenten un informe
detallando o seu proxecto e que
os resultados dese proxecto sexan avaliados periodicamente
son só algúns exemplos do que a
profesión espera da administración neste aspecto das políticas
culturais.
Outro dos conceptos clave foi
o de transversalidade. Na sociedade da globalización, os protagonistas da danza contemporánea deben entrar en contacto
con creadores doutras disciplinas, con artistas doutros países,
co contorno que envolve os espazos de exhibición. Semella
inevitábel que o artista contemporáneo se enfronte con outras
culturas, que cambien os parámetros centro-periferia que
adoitamos definir dende unha
posición eurocentrista. Fomentar a mobilidade artística, os proxectos de residencia ou as bolsas
de estudos internacionais son
elementos de grande importancia para estimular a curiosidade
do creador. Mehdi Idir, director
da residencia de artistas de La Villette de París, expuxo as vantaxes da convivencia entre creadores de diferentes lugares do
mundo durante un período preestabelecido: “Non se trata só de
dar á luz proxectos concretos,
senón de crear sinerxias que
modifiquen e enriquezan o imaxinario dos artistas que pasan
por este tipo de centros”. Hugo
de Greef, director xeral do Flagey
de Flandres, expuso a súa idea
de que calquera comunidade
onde se estableza intercambio
entre artistas crea unhas complicidades que levan a asumir
maiores riscos creativos.
Tamén o de laboratorio é un
concepto fundamental á hora
de propiciar a creatividade. Trátase de que o artista se sinta
“acompañado” durante o proceso de xestación da obra. Numerosos representantes de centros máis ou menos independentes relataron as súas experiencias neste campo. “En ocasións, parece que o traballo do
artista non existe máis que no
instante da súa exhibición”, di
Oscar Dasí, da asociación La
Porta de Barcelona. “O sistema
de subvencións é necesario pero, dalgún xeito, acaba por pervertir o proceso de creación. Os
artistas están demasiado pendentes dos requirimentos burocráticos precisos para a obtención destas axudas. Os centros
coma o noso, tentan darlle un

sentido de continuidade ao seu
traballo, visualizar a incidencia
que poden ter na sociedade,
sentir que a obra non acaba en si
mesma”. Xesús Ron, da sala NASA de Compostela, insiste nesa
compoñente de apoio durante o
proceso de incubación da obra:
“o noso papel é o de auspiciar o
encontro do artista coa comunidade na que se desenvolve o seu
proxecto creativo, facilitar o diálogo da obra coa sociedade”. En
todos estes casos, avógase por
unha relación máis horizontal
coa sociedade, máis independente do poder político. “Máis
non nos equivoquemos” advirte
Rui Horta, “é no poder político
no que hai que influír para democratizar as artes escénicas.
Lembrarlles aos gobernantes
que o diñeiro co que financian as
actividades artísticas non lles
pertence a eles, senón a toda a cidadanía”.
Finalmente, a necesidade de
“creación” dun público foi outro
dos puntos máis debatidos. Enténdese que os mediadores culturais deben conquistar certa independencia do poder político
para desenvolver con tempo suficiente proxectos, en principio,
minoritarios. “É lóxico que nunha primeira fase existan reticencias, e mesmo rexeitamento, ante propostas artísticas avanzadas” di Oscar Dasí. “Non obstante, hai que dar tempo e facer pedagoxía. Xente que, no primeiro
ano da nosa traxectoria, dicía
que non entendía nada do que
programabamos é agora quen
de argumentar por que un espectáculo é mellor ca outro. Necesítase tempo e paciencia, e os
políticos traballan cuns prazos
de rendibilidade social que non
vai máis alá dos catro anos dunha lexislatura”. G

Representación de Cascuda, de Diego Anido.

A creación galega
aposta polo novo
Alén da teoría, tamén houbo tempo para asistir a espectáculos de
pequeno formato nos que están a
traballar agora mesmo as compañías galegas. Unha selección que
primou xente nova –e, na meirande parte dos casos, formada fóra
de Galiza– deulles a oportunidade
aos asistentes de contemplar unha
mostra do que será a danza contemporánea do futuro. Diego Anido, Janet Novás, Iván Marcos,
Anuska Alonso ou o propio Centro
Coreográfico Galego foron algúns
dos creadores que presentaron os
seus proxectos na illa.
A tentativa de “recuperar” valores galegos instalados fóra foi o
máis valorado pola maioría dos
participantes. Outros, como Caterina Varela e Alexis Fernández, da
compañía Entremansda Coruña,
consideran un gran triunfo que,
nun evento que ten a súa orixe en
Cataluña, se lograse que todos os
espectáculos programados fosen
de autoría galega. Xesús Ron facía

Espectáculo 30.000, da compañía Pisando Ovos.

fincapé na transcendencia que ten
este encontro para a danza contemporánea. “Dende aquí talvez
non se lle dea a relevancia que ten,
pero dende fóra míranse estas cousas con lupa. O Mov-s contribúe
enormemente a pór a danza contemporánea de Galiza no mapa internacional”. Algo que se pode
constatar preguntándolles aos
asistentes foráneos: todos coinciden en que no resto do Estado e
mesmo internacionalmente –aínda que só sexa nos círculos de iniciados– existe a percepción de que
algo se move na danza galega.G

’’

Atentativade‘recuperar’
valores galegos instalados
fóra foi o máis valorado pola
maioría dos participantes”
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TRIBUNA I Luís Paradelo.

Autor da novela Xelamonite.

Baldo Martínez
‘Imaxina Sons
amosa a actualidade
do jazz europeo’
M.B.

Por cuarto ano consecutivo o
contrabaixista e compositor ferrolán Baldo Matínez dirixe
Imaxina Sons, o festival de jazz
que de Vigo, que este ano terá
lugar entre o 26 de xuño e o 6 de
xullo.
Esta IV edición seguirá o ronsel
das anteriores de apostar polo
jazz europeo?
Esa é a filosofía. Con ela tentase
crear un festival que non sexa
clónico e que cubra a necesidade de escoitar a realidade do
jazz en Europa.
Que destaca desta edición?
Para o gran público, o concerto
de Wayne Shorter, un dos mestres do jazz de vangarda. Tamén
a presenza do saxofonista e clarinetista francés Michel Portal,
cun cuarteto de luxo. Destacan
tamén os concertos do contrabaixista Barry Guy así como o espectáculo de Enrico Rava, no
que presentará o seu último traballo The words and the days.
Tamén servirá para homenaxear a Clunia.
Dende os inicios do festival formulouse a posibilidade de que
tocase Clunia porque é unha das
bandas históricas do jazz galego.
Aproveitando o 25 aniversario
da saída do primeiro disco da
banda e a súa participación no
Festival de Jazz de San Sebastián
farase en Vigo un concerto especial que contará co trompetista
norteamericano Mattew Simon
como convidado.
Que significou Clunia para o
jazz galego?
Ao falar desde dentro pérdese
un pouco a perspectiva, pero
lembro que existía a necesidade
de escoitar outras cousas. Coincidiu que estivemos no lugar
oportuno e no momento exacto e espertou en Galiza esa inquietude polo jazz. Somos ademais o único grupo que segue
en firme, á marxe dos proxectos
persoais paralelos.G

Mercedes Peón, premio en Música Tradicional, durante a actuación na cerimonia de entrega dos Premios Nacionais da Cultura.

OTTO / A.G N.

Cultura É CULTURA
A cultura galega desde a súa
institucionalización atópase
nun dilema: canto máis vital
se mostra tanto máis difícil é
que cumpra unha función
conciliadora, e canto máis
conciliadora é tanto máis inoperante resulta.
Despois de pechado o longo ciclo de inoperatividade
practicado polo PP, que chegou inclusive a soslaiar o cumprimento da lei, relegando as
posibilidades da cultura institucional ao protocolo e á inoperancia, o acceso ao poder
autonómico do goberno bipartito abriu expectativas a
novas formas de actuación,
coa esperanza dun maior recoñecemento e impulso á nosa cultura.
De feito, a medida que a
identidade galega vai inseríndose en medios cada vez máis
cotiás, englobantes e cosmopolitas, xurden reaccións alarmadas polos que consideran
excesiva a relevancia da cultura galega. É así como podemos entender as protestas de
certos sectores hexemonistas
ante o cumprimento efectivo
da lexislación relativa á lingua
galega no ensino, ou as críticas que xurdiron pola maior
presenza internacional da
cultura galega.
Pero operan outras resisten-

cias, a negación do auto-recoñecemento, os complexos derivados dunha conceptualización identitaria subsidaria e a
patolóxica negación dun futuro, son elementos que distorsionan a nosa identidade e forman unha penosa pexa para
calquera política que pretenda
ampliar a identidade galega e
ensarillar a nosa cultura nas redes de significación globais.
Estas resistencias condicionan unha percepción xenérica da cultura galega como
restrinxida ao cuidado do peculiar, do étnico, do local, en
contraposición coa cultura española, activa en todos os recunchos do Estado, e cunha
presenza máis efectiva no
mundo. Ante esta situación de
minorización da potencialidade da propia cultura, e por tanto de redución dos campos lexítimos de actuación, cómpre
realizar unha política cultural
desacomplexada.
Convén ter presente, para
definir as políticas de actuación, que a noción de política
cultural xorde precisamente
cando se identifica unha fractura entre por unha banda
certas actividades morais, estéticas, e intelectuais e por outra banda a emerxencia dun
novo tipo de sociedade que
degrada estes valores, dificul-

’’

Recoñecerse
na comunidade
non é suficiente, é preciso
situármonos no país e no
mundo como cidadáns”

tando cando non obstruíndo
o desenvolvemento das facultades humanas.
Dende esta perspectiva, a
política cultural estaría encamiñada a compensar e facilitar a formación das persoas,
pondo á súa disposición os recursos necesarios para que
obteñan eses bens culturais.
As institucións culturais galegas, daquela, non só deberían
facilitarlle aos individuos os
elementos para que poidan
construír libremente a súa
identidade, senón que deberían formar tamén persoas que
logo poidan exercer os seus
dereitos como bos cidadáns,
porque, ao fin, a cultura non é
pensábel sen referencias identitarias, e as liberdades individuais só teñen un exercizo
práctico dentro dunha comunidade concreta, que lles dá
sentido e as garante.
Este percorrido da persoa

ao cidadán non é pois unha tarefa eludíbel para as nosas institucións culturais, nin tampouco competencia exclusiva
de ningunha cultura hexemónica estatal.
Decatarse das formas de vida das que se participa, do xeito en que se conforma a mirada sobre a paisaxe, as festas, a
fala… e de que todo isto sucede
nun territorio diferenciado
nunha comunidade de persoas, non é algo doado de acadar
sen axuda da cultura, aínda é
máis difícil cando actúa no
mesmo territorio outra cultura,
institucionalmente moitísimo
máis desenvolvida e cunha potencia económica e xurídica incomparabelmente maior. Pero
recoñecerse na comunidade
non é suficiente, é preciso situármonos no país e no mundo como cidadáns, o que implica que tomemos en serio a
cultura, en toda a súa verticalidade, e apostar pola ela como
algo que non se pode deseñar
de antemán.
Podemos asegurar os medios de vida, pero non somos
capaces de saber nin de afirmar como se vivirá a través deses medios. A cultura estase
sempre a facer, o mesmo que o
ser galego e o mundo, por iso
cómpre reafirmar que a nosa
cultura é Cultura.G
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As fogueiras
Chámanse tamén, segundo os sitios
de Galiza, lumes, lumeiradas, luminarias, fogueiras, cachelas ou cacharelas.
Acéndense antes da medianoite para
que daquela acaden a súa mellor altura. Para que prendan adóitase botarlles ramallada verde, para que fagan bastante fume, que tamén se
considera purificador. Quéimanse,
ademáis de madeira e leña, obxectos
vellos coma os mobeis rotos, papeis
que non serven, todo tamén cun sentido de renovación.

Saltar o lume
Mozos e mozas saltan por riba da cacharela, para que o lume os purifique
e lles quite calquera meigallo. Tamén
se facía saltar aos bois e vacas, para
que seguisen dando leite e non enfermaran. Ao saltar pronunciábanse frases coma esta:
"Salto por enriba
do lume de San Xoán
pra que non me trabe
nin cobra nin can"

San Xoán e a auga
Nesta noite a auga das fontes colle
propiedades especiais, sendo moi
bons os baños da medianoite. Tamén
a flor da auga, a auga recollida ao
raiar o sol na súa superficie. O orballo
do mencer tamén é moi purificador,
ao igual que o baño das sete ondas
na praia da Lanzada, que vale para
que as mulleres teñan fillos sen problema:
“Ide tomar nove ondas
antes de que saia o día
e levarédes con vosco
as nove follas da oliva.”

Qué se celebra esta noite?

As cancelas

A noite do 23 ao 24 de xuño, ou de
San Xoán, coincide nesta parte do
mundo co solsticio de verán, o momento do ano en que o día é máis
longo e a noite máis curta.
Desde hai miles de anos, en moitas
culturas, esta foi unha noite máxica,
donde se queren renovar as cousas e
as enerxías. E purificarse polo medio
do lume, botando fora os medos, as
meigas, as enfermidades, e simbolizando con esta festa unha renovación
das cousas e da vida.

Na noite de San Xoán, en moitas aldeas galegas, os mozos "andan ás
cancelas". Consiste en ir polas casas
dos veciños, entrar nas eiras, nos pendellos ou nas cortes, e coller os carros,
xugos, arados e calquera trebello, sin
que os donos se enteren. Ao día seguinte aparecen nos sitios máis insospeitados, no medio do camiño ou no
campo da festa....

Así debuxou Castelao unha danza
arredor do lume de San Xoán.

As meigas
Esta noite era tamén a preferida das
meigas, para facer os seus meigallos
ou males de ollo. O día de San Xoan,
pola mañán, o sol baila no firmamento, e ao seu ritmo danzan tódas
as meigas da terra. Para ter conta das
súas maldades, había que tomar
unha serie de medidas, que tiñan que
ver coa auga, ademáis do lume.

Que nos queda hoxe
destas lendas?
Todas estas lendas e crenzas que perviviron durante miles de anos no
noso país e noutros moitos, poden
semellar parbadas no noso mundo
moderno e tecnificado.
Pero estes costumes tiñan e teñen a
súa razón de ser. Donde antes falaban
de meigas, podemos hoxe falar doutros medos ou preocupacións, con
outros nomes.
A purificación co lume ou coa auga é
un acto simbólico, e segue sendo divertido e bonito practicalo dalgún
xeito.
Ademais, os costumes que seguiron
os nosos antepasados durante milleiros de anos, sempre agochan algún
sentido ou utilidade, aínda que non
nos decatemos...
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Preparando a
Auga de S an Xoán
Preparar un recipiente con “auga de San Xoán”,
deixalo ao relente pola noite (fóra da casa, para
que colla o rocío da mañán), e lavarse despóis
con esa auga perfumada, é unha tarefa moi doada e divertida.
Se vives na aldea, serache máis doado apañar
as herbas, si estás na cidade tamén podes dar
un paseo por un xardín ou un campiño nas aforas, donde, se non hai unhas, ha de haber outras.
Hai moitas teorías sobre as herbas apropiadas.
Hai quen di que son sete as principais, pero valer
vale calquera que teña algo de aroma e que podas atopar por ti mesmo/a.
O fiuncho, a herbaluisa, o romeu, o trebo, a propia herba de San Xoán, os pétalos das rosas, e
calquera outra que atopes e che guste...
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A LONXA LITERARIA
DE MOAÑA
An Alfaya

’’

NaLonxa
oambiente

mantíñase
entusiasta e
ilusionado
desde a
última visita”

Con estas letras soltas podes compoñer o nome dun coñecido
libro da literatura galega. Colle o lapis... e a discurrir!

Xeroglífico
De donde é este home, de Lugo?

Neste
barullo
de
letras
has de
atopar
sete
nomes
de ríos
de
todo o
mundo.

Solucións:

primeiros de ano fun
convidada ao faladoiro
da Lonxa Literaria de Moaña. O meu libro, A sombra
descalza, fora proposto por
Marcos S. Calveiro, pai do
celebrado pola crítica, Rinocerontes e Quimeras, seguindo á tradición de que o
autor saínte recomenda o libro-autor entrante. Daquela
coñecín a Sole, alma mater
do encontro, e quedei engaiolada coas faíscas dos
seus ollos cando fala dos libros que a emocionan, e tamén a Suso, a Ana, a Luís, a
Sara, e a outros asistentes
aleutos, xentes unidas pola
mesma ardentía: o amor aos
libros. Entaboamos un debate arredor da miña obra, e
podo afirmar que saín de alí
máis sabia. Ao remate propuxen varios títulos como
opcións de vindeiras lecturas, entre eles, O armiño dorme, de X.A.Neira Cruz (para
entusiasmo de Sole). Hai unha semana recunquei. Quixen compartir con eles outra
velada. Na Lonxa o ambiente mantíñase entusiasta e
ilusionado. Faltaban algunhas caras (boteite a faltar,
Luís), mais había outras novas. O convidado deleitounos, de xeito maxistral, se
ben nada académico, con
anécdotas, confesións, revelacións e relatorios sobre a
creación da súa fermosa novela, e falounos dos seus vínculos italo-xudeos. A súa
presenza foi un regalo para
todos, e de novo volvín sentirme un chisco máis sabia.
En setembro, a Lonxa ofrece
outra cita, outra autora, outro libro, proposto tanto por
Neira Cruz como por min, e
dispoñemos dun verán enteiro por diante para gozar
coa súa lectura: Dentro da
illa, de Dolores Ruíz. A bo seguro faranos máis sabios. 

Letras soltas:
O libro é:
“Memorias dun
neno labrego”, de
Neira Vilas.
Xeroglífico:
“Non, é da Coruña”
(No N, E - Dá cor - Uña)

A

Impulsos imprudentes
Un gato na árbore.
Texto: Pablo Albo
Ilustracions: Géraldine Alibeu
Editorial: OQO

Divertido álbum ilustrado axeitado para o goce de toda a familia, que pon de
manifesto como, ás veces, un pequeno
feito, aparentemente irrelevante é
quen de facer mudar a monotonía de
toda unha vila dando mostras de xenerosidade e solidariedade entre a veciñanza. O punto de partida da acción
ten lugar cando o gato da señora Paca
decide gabear pola única árbore da
praza maior. Destaca o feito de que un

acto tan habitual e mesmo banal, poida
ir crecendo en intensidade de xeito gradual e implicando a toda unha comunidade na súa resolución cun final feliz,
non exento de mensaxe para o público
infantil ao que está destinado. Este efecto acumulativo vai impregnando a todos os que se preocupan e involucran
no seu devir, mesturando por un igual a
persoas, animais e mesmo elementos
da natureza ata o seu desenlace. Linguaxe sinxela, chea de humor axudada
da tipoloxía variante de forma e cor
cando trata de aclarar, informar ou plasmar a expresividade (exclamacións, berros, voz das personaxes…) que axuda

á súa dramatización. Ilustracións a dobre páxina, dominando a tonalidade
cálida, de forma realista combinada coa
colaxe que focalizan os protagonistas
de cada escena (aumentando a súa figura ou algún trazo característico).
Alba Piñeiro
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Bieto Iglesias, escritor

‘Nesta novela conseguín o crime perfecto’
Lara Rozados

Época, a actual. Escenarios, a
Vilasanta capital da Galleira
onde o Anciao, presidente de
todos os galleiros, asiste ao que
serán os últimos días do seu
mandado, e unha Oria que
chega dende Risco e Blanco
Amor aos nosos días. Protagonistas, Renato Nóvoa, detective
privado afouto pero frustrado, e
Carrodeguas, un conselleiro de
Cultura que está no partido
“para facer cartos e gañar impunidade”, nada máis. Estes son
os ingredientes de Pan e coitelo,
a última novela de Bieito Iglesias. Á vez, relato policial e sátira
da nosa historia recente.
Como foi nacendo Pan e coitelo? Data xa do verán do 2004,
no contexto dos últimos días do
fraguismo, a crise de Baltar...
A anécdota central é un suceso
real: un sicario colombiano é
contratado por un construtor
para matar a Cuíña, pero gaña os
mesmos cartos vendéndolle a
exclusiva a unha revista sensacionalista. Algo tan improbábel e
tan caricaturesco deume a clave.
Esa caricaturización dunha realidade que nos é próxima, recoñecíbel, o humor e a ironía foron as claves...
Hai moitos elementos de farsa,
de caricatura. Bebe d’A corte
dos milagres, de Valle Inclán, do
esperpento. Pero, á parte do elemento humorístico, os personaxes teñen outro faceta, que
vai máis alá da sátira política: teñen a súa vida e os seus problemas sentimentais. Con todo,
non deixan de ser personaxes
excéntricos, raros, sobre todo os
dous principais.
Precisamente: o conselleiro Carrodeguas e o detective Renato,
en dous estremos opostos da
novela, que teñen en común?
Por unha banda temos o conselleiro, un personaxe ben raro,
unha sorte de trostkista de dereitas, que está no partido non
por ideoloxía nin por afinidade,
senón por facer cartos e poder
retirarse no paraíso. Padece o
que os psicólogos chaman dromomanía, unha necesidade
imperiosa de saír correndo.
Representa unha sorte de autoodio?
O que sente non é tanto o autoodio como que está fatigado de ser
como é. É moi interesante Brasil
como punto de fuga: aínda hai
pouco, nunha conversa con

PACO VILABARROS

meu pai, falando dun home que
se suicidara sen que ninguén
soubese a razón, el dicía: “pero se
hoxe colles un avión e xa estás no
Brasil!”. O Brasil como solución
universal, como panacea. Por
outra banda, hai momentos en
que o conselleiro aparece dignificado, tamén, ten escenas de solidariedade. Hai un mundo común entre Carrodeguas e Nóvoa, o feito de viviren nun barrio
popular durante o desarrollismo
dos 60. Carrodeguas ten relacións problemáticas, co seu fillo
na estepa castelá, coa nai, da que
quere escapar, pero a quen está
ligado... E finalmente, o seu proxecto de fuxir vese dificultado
por unha relación amorosa que
se converte en algo máis. Non é
un cínico, é como o Julian Sorel
de Stendhal. Vai moito máis alá
de ser un trepas... Logo está Nóvoa, un tipo que non tivo éxito,
unha persoa frustrada que non
entrou na policía e fixo un curso
de detective por correspondencia (un curso, que, por certo, existía e se anunciaba no Reader Digest. Facíase en San Sebastián). É
o exemplo do fracaso. Pero de-

’’

Está baseada nun suceso
real: un sicario colombiano
é contratado
por un construtor
para matar a Cuíña”

mostra o seu valor e dignidade
nunha escena case de Tarantino,
de Reservoir dogs...
A infancia deste personaxe, na
Chavasqueira, ten bastante que
ver coa súa propia, non é?
Ten, ese escenario coincide coa
miña paisaxe vital. Quixen facer
unha descrición dese tipo de
barrios que a moitos lectores
poden resultarlle sórdidos, polo
elemento de pobreza que teñen
presente. Esas casas onde se
alugan cuartos con dereito a cociña e a baño onde conviven varias familias, mesmo cuartos de
matrimonios que á súa vez realugan medio cuarto, cunha cortina polo medio, a un albanel.
Pero quixen tamén que se per-

cibise este aspecto da vida napolitana, ese vitalismo na rúa, o
que Pasolini retrata en Accattone, esa “gioia” (alegría), esa vitalidade popular. Cando visitamos un país do terceiro mundo
tendemos a miralo dende unha
perspectiva sórdida, pero a visión dende dentro non ten por
que ser a mesma.
Falamos de Pasolini, de Tarantino... A intertextualidade, cinematográfica e literaria, é constante no libro. Mesmo fai referencia ás novelas de Rubem Fonseca. Que tomou deste autor?
Coinciden os ambientes e o xeito
de enfocar a realidade social. Coloquei a Rubem Fonseca como
unha curiosidade: que é o que le
o conselleiro? Pero sitúo aí moitos outros textos, dende o Atlas
Miller até o texto dun crego do
século XVII, todo o que forma
parte da vida mental do conselleiro. Mesmo no diálogo entre o
conselleiro e o presidente no
Mosteiro de Samos (non sei se
no goberno de Fraga marcharon
algunha vez de retiro a Samos,
pero eu lembro facer exercicios
espirituais alí na infancia), tómanse frases de Vito e Michele
Corleone, cando falan do poder
político nese sentido maquiavélico. Pero tamén están presentes
moitos elementos da cultura popular, dende as películas de vaqueiros (atopamos citas d’O bo,
o feo e o malo ou A morte tiña un
prezo) até a música...
Ten mesmo banda sonora, a
novela?
Ten, e vai dende Pavarotti a Palito Ortega. Mesmo hai un momento en que o conselleiro se
mete na ducha e canta “Eres
como la rosa de Alejandría, colorada de noche, blanca de
día”, unha particular homenaxe a Manuel Vázquez Montalbán e ao seu detective privado, Pepe Carvalho.
Axudoulle para a novela a tradución que realizou das novelas
de Arthur Conan Doyle?
Xa comezara no xénero cunha
novela anterior, Miss Ourense,
cun personaxe emparentado
con Nóvoa. Daquela era un inspector de policía ourensao dos
60. Un era un detective ao estilo
da novela negra norteamericana e outro á francesa (este último forma parte da policía e o
primeiro está á marxe dela, vaille á contra). Son afeccionado á
literatura policial: cando dei cla-

ses en Ribeira collín un lote de
novelas de Raymond Chandler,
editadas por Bruguera. E teño
admiración por Montalbán, de
aí a chiscadela que hai na novela. Logo fíxenlle o prólogo a
unha antoloxía do xénero publicada por Ir Indo. E cando traducín 1.600 páxinas de Sherlock
Holmes, a Biblia en verso,
aprendín moito do mestre Conan Doyle. Nesta novela xa conseguín algo que non conseguira
na anterior: o crime perfecto.
E agora vai continuar co xénero?
Preparo unha historia de crimes ambientada en Torremolinos nos 70. Tamén pode ser
literatura negra: todo depende
do punto de vista que escollas,
o do detective, o do criminal,
ou o da vítima. Nesta última
colles a perspectiva dos filmes
de Hitchcock.
A estrutura en 31 capítulos,
cada un deles autónomo, é a tal
da novela por entregas.
É, os capítulos estaban dosificados dese xeito, pero que cada un
deles tivese unha estrutura redonda. Introducirlle as páxinas
do cómic polo medio tamén
axuda a descansar da trama.
Como decidiu introducir Mandrake the magician, o cómic de
Lee Falk, polo medio?
Son ese tipo de cousas que aparecen cando estás escribindo:
cada vez que saes da casa volves cun tesouro que che vale
para a túa historia, tes a mente
posta nese terreo e tes que alimentar o que estás escribindo.
E nunha viaxe a Roma dei
cunha tendiña moi curiosa dun
señor maior, onde vendía cómic usado. E alí remexendo
atopei este cómic. O protagonista chamábase Mandrake,
como o d’A grande arte, de Rubem Fonseca, e a heroína chamábase Narda, como un personaxe de Pan e coitelo. Pensei
“a providencia púxoo aquí por
algo” e volvín con el de volta.
Por último, a escolla lingüística,
marcadamente ourensá, consolida un estilo.
O tronco son as falas ourensás,
con dous ou tres lusismos e algún cultismo. Cada escritor ten
que elaborar a súa fórmula
maxistral, como facían antes os
farmacéuticos (agora non, que
xa se mercan os medicamentos feitos) para facerse cun
idioma propio.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
 Pan e coitelo. Bieito Iglesias. Galaxia.
 Harry Potter e as reliquias ... J.K. Rowling. Galaxia.
As palabras da néboa. Francisco Castro. Galaxia.
A

GALIZA, SEMPRE

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

Marta Dacosta

N

on o entendo. Non entendo o posicionamento
da Academia. Non son quen de
entender que poida fundamentarse unha decisión coma
esta no feito de que unha das
formas (e hai estudos científicos que nos demostran que a
forma lexítima, segundo a evolución fonética da nosa lingua,
é Galiza) é a menos empregada.
Entre os que toman esta decisión están gramáticos e escritores, todos eles exemplos vivos
no uso da palabra. Os mesmos
que nos aprenden a nosa lingua, a xeracións e xeracións de
galegas e galegos, os mesmos
que nos falan das Irmandades
da Fala ou do Sempre en Galiza. Ao que se ve, non pesou neles a consciente recuperación
exercida polos devanceiros.
A decisión da Academia bota por terra o crédito que lle
quedaba. O argumento empregado pon en cuestión o seu rigor científico: a forma máis empregada? Quere iso dicir que de
todas as formas que lexitimamente usamos, que son orixinariamente galegas, debemos
relegar na nosa fala aquelas
menos empregadas?
Mais, o peor do caso é o descrédito, o cuestionamento que
entre os galegos e as galegas se
produce dunha institución que
debería estar á fronte da defensa
do noso idioma. Algunhas coma
min estamos a perder a capacidade de sorprendernos, só endurecemos un pouco máis esta
codia que nos asiste, mais lamento que aqueles a quen formamos, as nosas alumnas e
alumnos, aos que lles transmitimos o amor pola súa fala e a súa
identidade, pregunten hoxe o
porqué de decisións coma estas,
que se cuestionen tantas cousas,
con palabras de fracaso e frustración, que perdan a confianza ou
que deixen de crer e nós, en si
mesmos.

’’

Lamento que aqueles
a quen formamos
pregunten
hoxe o porqué
de decisións
coma estas”

crítica

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

NARRATIVA.

Miscelánea
de textos breves
Atracción total
Autora: Carmen Blanco.
Edita: Xerais.

Velaquí un libro polémico para o
lector(a), que se preguntará que
é iso que está lendo. Un exemplo: Título: “A vida é o único que
temos”; texto: “A vida é o único
que temos, mais se vivimos intensamente, a morte non importa”. O lector(a) preguntarase. “é
isto literatura?” Ser, é; escusa preocuparse. Mais
un tipo de literatura peculiar. O
que nós denominamos Literatura Mínima,
un tipo de literatura emerxente,
que se rexe por regras propias,
capaz de apropiarse e fagocitar
calquera recurso expresivo, tido
como literario ou non. Literatura
alternativa que se vai afianzando
entre nós, da que levamos varios
anos falando. Hoxe proliferan en
certa maneira concursos de microrrelatos, mais infortunadamente para os convocantes o
microrrelato adoita ser, máis que
un xénero con características
propias, unha extensión que
permite expandir, democratizar,
o concepto de autor pois case
calquera é quen de escribir algún. Resulta unha pena. A Literatura Mínima, ese xénero alternativo é moi rico e susceptíbel de
expresións diferenciadas, tanto
pola intención, como pola temática e mesmo pola forma.
Este tipo de literatura propón
un novo tipo de autor(a), e tamén un novo tipo de lector(a).
O/a autor(a) vólvese case un
axente suxestionante, un evocador que se serve de calquera recurso escritural. Naturalmente, o
que escribe é Literatura, mais
unha literatura nova e peculiar,
que non remata coa derradeira

Carmen Blanco.

palabra do texto escrito senón a paisaxe, a harmonía sexual…
que desde este expándese de cada unha das temáticas daba
maneira incontrolábel na mente case para un volume independo lector. Os textos de a Atrac- dente. Máis que un fío condutor
ción total ,de Carmen Blanco, que cosa os relatos configurando
perseguen este tipo de actitude un macrotexto, o que sucede é
no lectorado. O espazo en bran- que a lectura que presenta o voco que segue ao texto tamén ten lume é, como vimos, propia da
a súa función, a de ser/suxestio- Literatura Mínima, unha lectura
nar zonas de reflexión que des- vangardista, a lectura típica
mecanicen a lectura acumulati- dun/dunha lector(a) que imaxiva tradicional. Velaí que ben po- ne, que cree, que cosa ese fío
demos dicir iso de que Atracción condutor. Máis que solidariedatotal non é un libro, son varios, de temática e fractal entre os texmáis de 600 textos. Infortunada- tos, é isto o que acontece. Micromente, aquí, preséntanse un tras rrelatos? A presentación editorial
outro, a 3, 4, ou 5 por páxina, o así os define. Tendo en conta
que non permite as zoque microrrelato e minas de reflexión necesacroconto non son o
rias. Automatiza, mecaEstas pingas mesmo, que o microniza en exceso a lectura,
conto desenvolve unha
de
o que pode provocar
historia con protagonispasmo no lector, pois sensibilidade tas, nun espazo tempoesa lectura non lle per- proceden
ral dilatado e nunha dismite acceder á densida- dunha
tancia física comprimide conceptual que ver- actitude
da, e que o microrrelato
dadeiramente agachan contemplativa se decanta máis que poos textos.
e na lectura la narrativa de ficción
Atracción total, que poida parecer pola de ideas… chegase define no texto do re- que
mos á conclusión da namate –titulado “A vida”,
predomina tureza fondamente hítexto: “Atracción total a
brida do volume de Cara función
vida”– ben pode ser
men Blanco.
considerado como un- informativa” O uso da primeira perha miscelánea de textos
soa (hai protagonista)
moi breves, de diversa
permite que moitos texnatureza, que exploran
tos poidan ser considea vida (e as fronteiras da Literatu- rados como microcontos, aínda
ra Mínima) desde temáticas co- que o lategazo final climático se
mo o amor, a liberdade, a solida- dirixe á esfera emocional do lecriedade coa Historia e coa Muller, tor, algo típico da poesía. Mais

’’

polo común son microrrelatos. A
filiación poética, malia estaren
escritos en prosa, é, en moitísimos casos, máis que evidente;
en si, xa no nacemento eran poesía, outra cousa é como se manifesten, alén de que se bote man
de recursos poéticos, sobre todo
de repetición (onde o segundo
membro, ademais de funcionar
como intensificador debe evocar
contraste). Polo demais hai textos que ben poden ser considerados microhistoria (salientamos aqueles que reivindican os
nomes e figuras das mulleres dos
represaliados, as historias oficiais
adoitan pasar por riba deles moi
inxustamente), noutros casos
están moi próximos ao microensaio, a un microensaio no que á
súa vez conflúen poesía e filosofía, de aí que os achemos como
poéticos ou filosóficos.
En calquera caso, estes textos,
estas pingas de sensibilidade,
proceden dunha actitude contemplativa e na lectura poida parecer que predomina a función
representativa, informativa, sobre a poética. Actitude contemplativa, analítica, descritiva; análise, reivindicación e reafirmación; a narratividade (agás nos
textos con máis corpo) pona o
lector ou lectora. Formalmente,
alén do visto, non son moi variados. O resumo é de recurso obrigado e ás veces altérnase o período curto, breve, intenso, con outros longos e prolixos, mais sen
lograr dotar de variedade suficiente o conxunto. Quizá o que
máis axiña se percibe é o pouco
axeitado uso do título (moitos
textos mellorarían sen el, sorprenderían máis), lóxico, porque os textos non están concibidos desde a Literatura Mínima
senón desde a percepción literaria libre, sen ataduras, da autora.
Na literatura convencional
trasládanse ao lector os estados
anímicos ou construtos intelectuais que o(a) autor(a) quere
transmitir. Na Literatura Mínima o autor(a) procura que, desde a suxestión do texto, o
lector(a), acceda a ese estado. No
medio, Atracción total. Literatura Mínima feita desde a marxinalidade da convencional.
Xosé M. Eyré

a (Ferrol).
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Homenaxe a Ramón Cabanillas
en Cambados. A asociación cultural
“Unha grande chea” organiza o 21 de
xuño o I Serán Ramón Cabanillas,
que se abrirá coas actuacións dos
grupos de gaitas Con de Xido, Boudebou, Xironsa, Os Ventiños, Alborozo, A.C. Dorna e Unha grande chea. A
partir das 23 horas subirán ao escenario o Orfeón Treixadura, que interpretarán os temas do seu último traballo e que darán paso a un “serán libre” no Paseo da Calzada.

O corazón
da traxedia
Galaxia publica
unha das obras mestras
da novela do século XX

O ruído e a furia
Autor: William Faulkner.
Tradución: Xurxo Borrazás.
Edita: Galaxia.

Ponderar a estas alturas a calidade e a magnitude dun monumento literario como é O ruído e
a furia sería non só redundante,
senón tamén innecesario. O
dramático relato
da inexorábel
decadencia da
familia Compson de Jefferson,
que o lector seguirá ao longo de varias décadas,
sen dúbida ningunha constitúe
unha das máis formidábeis paisaxes narrativas de todo o século
XX. Por unha banda está a audacia que supuxo dar un paso máis
alá da stream of consciousness
de Joyce –de quen Faulkner
sempre se confesou admirador–
para crear unha hipnótica enchente lingüística na que o lector
se mergullaba con abraio, con
total sorpresa e desorientación.
Pola outra, o implacábel retrato
dun mundo condenado á desaparición, dunha sociedade enferma e arruinada como era a do
Sur americano, atrapado entre a
lembranza da derrota na Guerra
de Secesión e a devastación previa ao crack do 29 e á Gran Depresión. Ou por así dicir, a bancarrota económica como metáfora da creba moral.
A novela de Faulkner ofrece,
paradoxalmente, un testemuño
da morte dunha sociedade a través dun estilo radicalmente novo, radicalmente experimental.
Comezando polo celebérrimo
monólogo de Benji –un retrasado mental incapaz de penetrar
nas categorías de espazo e tem-

Orfeón Treixadura.

po– o lector atoparase cun desnortado magma de palabras,
unha corrente continua de frases que citan personaxes que
non coñecemos, de nomes que
aluden a máis dun personaxe,
de accións confusas que mesturan o tempo e os escenarios, as
causas e os efectos. Nada parece
ter lóxica e todo semella ser ese
“conto contado por un idiota,
cheo de ruído e de furia, que nada significa”, nas shakesperianas verbas que inspiraron o autor. Mais velaí que a mestría de
Faulkner consegue xunguirnos
a ese aloucado torrente verbal,
logra transformar ese –a primeira vista– disparatado discurso
nunha magnética alocución
que nos impele a seguir até que
as ciscadas pezas do puzzle van
encaixando, van debuxando,
pouco e pouco, a engaiolante
historia das complexas relacións entre os compoñentes do
William Faulkner no ano 1954.

vello clan Compson.
membros da saga. Así,
Descubrimos, daConnie entregáse a unquela, que o cancro A novela
ha promiscuidade auque consume esa famitodestrutiva; Quentin
de Faulkner
lia e esa sociedade é a
–ese Stephen Dedalus
ofrece un
constante preocupasureño–, a un amor inción polas aparencias, testemuño
cestuoso e culpábel; Japola superflua conser- da morte
son, a ninguén máis
vación dunha condi- dunha
que a si mesmo. Inclución social nun mundo sociedade
so o insignificante tío
que mudou as varas de a través
Maury acaba por caer
medir en canto á posi- dun estilo
nun paródico amor aución de cada un dos radicalmente toaniquilador no groseus estamentos. A novo”
tesco episodio da súa
continua inquedanza
aventura coa señora
da nai dos Compson
Patterson.
por preservar o “bo noO devalo da familia
me” da familia e a alcóCompson é a conselica despreocupación do pai cuencia da súa loita contra o
–confiado en que esa posición tempo, contra unha nova xeira
acadada xa nunca será posta en que inaugura un modelo distincuestión– son o xermolo que to nas relacións entre homes e
conduce á patolóxica incapaci- mulleres, entre amos e criados,
dade para amar –ou para enca- entre pobres e ricos. Esa, e non
rrilar os afectos cara a unha me- outra, é a razón de que o pai afirta construtiva– de todos os me que “a Cristo non o cru- >>>

’’

CARL VAN VECHTEN

CONTADELIBROS.
Relatos da Terra de Montes
Francisco Rozados converteu
a súa comarca natal, Terra de
Montes, en Trasdomonte, seguindo a Chano Piñeiro. Do
director de cinema tamén
tirou o título
deste libro,
Raiolas no
faiado,
conxunto de relatos que queren ser herdeiros do mellor da
nosa tradición oral e literaria,
na senda de Cunqueiro, Dieste e Fole. Edita Sotelo Blanco.

Veneza, século XV
A venus de cristal, de Chelo
Suárez, é unha novela histórica que nos leva á Veneza do
século XV. Alí coñeceremos
un afamado
vidreiro, Pietro Puliani,
que mora
nun illó
arrodeado
de misterio.
A través do libro o personaxe tentará cumprir o seu soño: crear unha
muller inmortal e dunha beleza ideal. Mestura de realidade
e fantasía que recrea o esplendor das cidades Estado italianas do Quatrocento.
Edita Xerais.

Antón Risco póstumo
Galaxia publica Obxectos antigos de orixe ignorada, novela
póstuma de Antón Risco. A
través dun xogo narrativo
no que é
crucial a participación do
lector, o escritor vai tecendo
unha historia
que combina varios niveis de
lectura e por onde circulan os
soterrados vieiros da Guerra
Fría na Europa da década do
1980. A ETA e as Brigadas Vermellas aparecen no libro.
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Unha mostra recorda a historia da radio.A Fundación Caixa Galicia
de Compostela acollerá a partir de febreiro de 2009 a exposición Galicia
pola radio. A mostra inscríbese dentro da iniciativa promovida pola Secretaría Xeral de Comunicación e a propia fundación para conmemorar
os 75 anos de radio en Galiza. Ademais en novembro deste ano desenvolverase un congreso no que participarán estudosos e profesionais dos
distintos medios radiofónicos galegos.

crítica
CONTADELIBROS.
Quente no forno
A cultura do pan, de Xosé Lois
Ripalda, é un percorrido con
intención divulgativa a través
da historia
dun dos produtos máis
importantes
da nosa
tradición alimentaria, O
autor explica
por que
triunfou o pan na nosa dieta,
os pans máis famosos de Galiza, os diferentes tipos de cereal
que se empregaron na súa
produción... Edita Xerais..

A Igrexa galega ao sur do Miño
Toxosoutos publica O antigo
bispado de Tui en Portugal, de
Ernesto Iglesias Almeida, que
foi finalista
no Premio
de Historia
Medieval de
Galicia 2007.
O autor,
cunha
ampla
bibliografía sobre Tui, pescuda
nas relacións entre ambas as
beiras do Miño na Idade
Media, xa que gran parte dos
dominios do bispo tudense estaban no xa constituído reino
de Portugal até a secesión da
parte sur no 1378.

Biografía dun nacionalista
Héitor Picallo Fuentes é autor
de Xohán Xesús González: un
precursor do soberanis-mo galego, que edita Laiovento
na súa colección de ‘Ensaio’. O biografado
(Cuntis,
1895-Santiago, 1936), foi
un intelectual, activista político
e constante denunciador das
inxustizas do seu tempo. Foi
asasinado durante o golpe de
Estado fascista. 

>>> cificaran, que fora o minúsculo clic-clic das rodiñas o que o
consumira”. O aristocrático modo de vida da vella elite do Sur
desaparece: o seu diñeiro mingua, as súas terras son vendidas,
os seus apelidos esmorecen sen
a máis mínima esperanza de ser
rehabilitados. A sombra do que
foron –esa traumática sombra
que moitos dos personaxes se
esforzan por non pisar– transfórmase nun abafante peso que
os inhabilita para manter unhas
relacións normais cos seus semellantes.
No outro extremo desta liña
atopamos a Dilsey, unha vella
criada negra que carece de educación, diñeiro, posición social...
mais á que lle sobran as virtudes
primordiais para seguir conectada coa realidade: sentido común, perseveranza, vontade,
amor. Ou a Luster, que mantén
teimudamente o seu obxectivo
–ir á festa– malia a “falta de sorte” reinante na casa. Talvez unha viva lección moral para os
Compson, que carecen de calquera propósito que lle outorgue un sentido á súa vida.
Todo este magnífico friso de
pequenas historias e poderosas
sensacións que Faulkner edifica
cunha rigorosa arquitectura narrativa provoca que –malia o seu
revirado estilo, reflectido con
dignidade nesta tradución– o
lector non se dea despegado do
relato. O autor recrea unha auténtica epopea, mais como o fan
os verdadeiramente grandes,
extraendo dos seus personaxes
un relampo de verdade que
transcende a pura anécdota. O
que converte esta novela nunha
obra fermosa, intensa e inesgotábel é precisamente que a arte
de Faulkner traspasa a peripecia
para atopar a súa cerna existencial: o retrato do ser humano
atrapado en formas que o deshumanizan e o embrutecen. O
corazón dunha sombría traxedia que –grazas ao lúcido pesimismo que goberna o relato– se
revela ordinaria e ridícula. Iluminando, como di un dos personaxes, “o instante en que nos damos de conta de que a traxedia é
de segunda man”.
Manuel Xestoso

ENSAIO.

Qué é arte?
Arte na esquizofrenia e
outros excesos
Autor: Fidel Vidal.
Edita: Laiovento.

Carlos Penela.

bras–, o horizonte e a esperanza
–Partiredes con ollos que aínda
tremen nesta luz,/ pasará a dor
como o trebón
pasa nas árbores ao lonxe–, a
distancia e a
melancolía –A
risca entre vós e
Sombras, rosas, sombras
aqueles ou porAutor: Carlos Penela.
qué/ a vida cae
Edita: Pen Clube de Galicia.
nos días repetindo/ o seu silencio–, o desconcerto e a soidade
–E con calados ollos medramos
en nós,/ nós, que nada comEntre o desacougo e a turba- prendemos:/ medramos, partición, Carlos Penela, en Som- mos/ e outras sombras pasan
bras, rosas, sombras (Premio ao cabo desta beira– ou a tristeCaixanova 2007), tenta a rebel- za de “Un outro xeito para
día, a desolación e a violencia, ás abril”.
veces unha íntima esperanza,
Agás algún momento de esperfila o sentimento e a ausen- peranza ritual, Penela apunta
cia, o fastío e a dor e
aquí a imaxe do vacío, a
ilustra a sensación de
sombra onde fica o siperda e de angustia: a
lencio e a tristeza: con
Penela
pegada do tempo, a
demorado ritmo, o son
conciencia e a distan- apunta aquí procura o instante e
cia a abrollar da soida- a imaxe do
agroma na palabra, no
vacío, a
de e a ferida.
ton espido, a intuición
Amosa o silencio e o sombra onde e o desamparo, a senesquenzo –Aquí abafa- fica o silencio sación de orfandade e
ron as voces, aquí es- e a tristeza”
de perda, de decepción
cureceron/ os espellos,
e de ausencia.
os días, todas as palaXosé María Costa

POESÍA.

As ausencias
de Carlos Penela

’’

Oito traballos conforman este
libro de Fidel Vidal. Ensaios
que tratan de diversos aspectos da arte, da literatura ou a
“comunicación” nos tempos actuais.
O volume
ábrese co ensaio que lle dá
título ao libro,
Arte na esquizofrenia. Un traballo en que o
autor, despois de percorrer as
diversas tendencias da arte
contemporánea que (se) reclamaban, ou defendían, a
“arte dos loucos”, a “arte bruta”, se centra na pintura producida polos esquizofrénicos.
A literatura sobre o tema é
ampla, e moitas veces confusa. A achega de Vidal (el propio psiquiatra) non quere ser
esmagante e deixa aberta unha rachadela para toda posíbel teoría. Se o esquizofrénico
esta privado do “Eu”, a súa
produción artística pode
aproximarse á “beleza do
anónimo” reivindicada por J.
Rancière? Por outra parte, para que haxa arte debe haber
tanto un réxime de percepción como un réxime de pensamento que permita distinguir as formas como formas
común; ademais, como na literatura, débese considerar a
arte un obxecto pola distinción dos seus modos de ser,
non de facer, de aí que, abandonando todo prexuízo médico ou psiquiátrico, a pintura dun esquizofrénico pode
ser arte.
Se a pintura do esquizofrénico, parafraseando a Blanchot, entra dentro do que >>>
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Empape 08 saca á rúa a danza.Do
4 ao 6 de xullo celebrarase na Coruña a I edición do Festival Internacional de Danza Empape, que persegue trasladar espectáculos coreográficos a escenarios improvisados
ao aire libre. O Centro Coreográfico
Galego será o encargado de inaugurar as xornadas coa posta en escena
no Paseo das PontesKiosco das almas perdidas. Polo festival pasarán
Iván Pérez, Maruxa Salas, Miguel Azcue e Zuya Azazi, entre outros.

Mais, desde Adorno (por ra de confrontar o academinon dicir Hegel) en adiante, cismo máis ou menos paseísta
tamén se sabe que non existe co academicismo da “contemporaneidade”, e
arte sen unha deterpreguntar(nos) se a
minada visión do senespeculación intelecsíbel que o liga a unha
tual que promove cadeterminada forma
É hora de
da obra non é directade política. Esa decisión é a estética (Ran- preguntarnos mente proporcional á
especulación comercière dixit). Non se se a
trata de enfrontar a especulación cial sobre esa obra,
non só do pasado, seVidal e Rancière, se- intelectual
nón de lelos en para- que promove nón, sobre todo, do
presente. É dicir, non
lelo para poder perci- cada obra
será a especulación
bir mellor, e comple- non é
mentariamente, non directamente sobre o pop-art, e ouxa a arte dos esquizo- proporcional tras tendencias, sobre
autores como Warhol
frénicos (ou a esquiá especuou Lichtenstein, o que
zofrenia na e da arte),
senón a pintura en xe- lación
promove(u) o “éxito”
ral. Eis, para demos- comercial”
destes artistas. Talvez
artistas, como escritralo, ese excelente
biu no seu día Jeantraballo titulado Unha paixón estruturaPhilippe Domecq,
da, Leopoldo Nóvoa. Traballo “sen arte”. Lichtenstein, máis
que acha o seu contrapunto que un artista, non será, sim(inconsciente?), no dedicado a plemente, unha testemuña
Linchtenstein.
irónica do seu (noso) tempo?
Non se trata de sermos pa- Ora, iso si, dunha ironía bransadistas, máis xa vai sendo ho- ca. Vidal non o di, mais déixao
albiscar, ao reproducir citas
do pintor.
Entrega tamén o autor algúns traballos que se podería
chamar ensaios “puros”: Os
ollos de vidro e a súa forma de
mirar, Ser e morte: as agullas
do reloxo, no sentido que fan
do ensaio unha inquisición
permanente sobre o que é
digno de ser pensado, sobre o
pensábel. Ben que o que merece ser pensado é sempre o
mesmo: aquelo que interpela
mais fondamente ao ser humano, e a súa relación co inhumano, co deshumano, e
para demostralo eis O Suxeito
na rede, rede que é antes de
nada, di Vidal, “comercial”.
Outros ensaios son achegamentos a temas determinados, o mito de “Don Juan”,
que revisita a partir de Rof
Carballo. Partindo do lugués,
amplia o “campo”, mais o ensaio é circular: volta unha e
outa vez a a el, puntualizando,
anotando, e facendo unha lectura necesaria que aínda non
se fixo da súa obra.
O volume féchase co, para
quen isto asina, ensaio >>>

’’

Fidel Vidal.

>>> se chamaría “espazo artístico” ou “pictórico”, resulta
ser pintura, arte. Se non, como
na literatura, tampouco, asine

quen asine, un louco ou un
pintor (escritor) xenial. Ao cabo, é o que vén dicir Vidal, aínda que con outras palabras,

malia que nun momento determinado reivindique o famoso (e periclitado) lema de
Tápies: a arte contra a estética.
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Tirso Cons, Manel Fontdevila e Al
Barrionuevo no Salón do Cómic
de Cangas. A partir do 21 de xullo
celebrarase a nova edición do Salón
do Cómic de Cangas que contará
coa presenza do autor galego Tirso
Cons, o catalán Manel Fontedevila e
o arxentino Al Barrionuevo. No auditorio do concello poderá verse ademais a mostra 10 anos de BD galega,
coordinada pola Asociación Galega
de Profesionais da Ilustración.

crítica
>>> máis discutibel: O mal
de ‘As flores do mal’. Partindo
de Sartre, afírmase que en
Baudelaire “O mal é a opción
da bondade a pesar das trampas que hai que salvar”. Xa no
seu día Octavio Paz (cando se
podía contar con Paz) demostrou que no método sartreano desaparecían os homes e aparecían as demostracións: escollendo o mal
(Genet, Baudelaire) vólvense
“santos”. Escollendo o “ben”,
Santa Teresa vólvese “rameira”. Por outra banda, o tema
do pecado orixinal en Baudelaire aparece no momento en
que esquece a Fourier e se vira cara ese lúcido e reaccionario pensador que foi Joseph de Maistre: é no momento en que esquece a utopía, porque a considera inerte e teórica, e se fai predicador da contra-utopía: o pecado orixinal. Claro que non se
pode esquecer o golpe que foi
para Baudelaire descubrir
que seu pai era un exclaustrado: sempre sentiu que lle debía algo á Igrexa.
Esperemos que Fidel Vidal,
talvez un dos poucos ensaístas
con que contamos, non tarde
outros nove anos en entegar
un próximo libro.
X.G.G.

CINEMA.

Lumet retrata
con éxito
un rosario
de fracasos
Denantes que o diaño saiba
que morreches
Director: Sidney Lumet.
Guión: Kelly Masterson.
Elenco: Philip Seymour Hoffman, Ethan
Hawke, Marisa Tomei, Albert Finney, Rosemary Harris.

Roberto Somoza.

MÚSICA.

Trepidante
ma non tanto
Trío eléctrico
Autor: Roberto Somoza.
Edita: Xingra.
www.robertosomoza.com.

Poucos estilos musicais –acaso
ningún outro– requiren tanto da
complicidade do afeccionado
coma o jazz . Pois é neste ámbito
no que o músico se desenvolve

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

EDICIÓNS A NOSA TERRA

polo escenario como se o fixera racterísticas, patentes mesmo
pola súa propia casa, e o público no lírico “Nocturno”, que condique asiste a un concerto ben sa- ciona á discreta sección rítmica
be que vai predestinado a esta- en aras dun protagonismo reserblecer complicidade cuns intér- vado case en exclusiva para o sapretes que apexo. É o momento de preguntárnas entenden
monos pola utilidade dos múside limitacións
cos de acompañamento, que
temporais, concando están presentes déixanse
cesións á galería
notar e cando ausentes bótanse
, exhibicións instrumentais gra- en falla. O concepto clave é o do
tuítas, e pola contra si fan gala a matiz, pois os concisos toques
miúdo de certas licencias en for- de acompañamento mostran o
ma de improvisación. Esta nova dominio técnico, especialmente
entrega de Roberto Somoza é meritorio cando se trata de conunha confirmación máis de tales trolar o ritmo, eludindo sempre
premisas, co engadido
o elemental recurso aos
dun comezo desconinstintos máis baixos
certante: unha breve indo discorrer sonoro.
trodución etérea, que Un trío
Por algo estamos ante
non é máis que o prólo- tan sólido
tres músicos veteranos
go dun compás rítmico
da escena galega de
como
reiterativo ao longo de
jazz, que dominan cadisperso,
todo o tema, “Kinelecdanseu instrumento e
tric”, presidido polo que asume
non precisan de recoprotagonista, que re- un discurso
rrer ao máis elemental
conduce co seu saxo te- musical
exhibicionismo para
nor as distintas fases da deseñado
ver de impactar a unha
composición, matiza- con claridade afección, que pola súa
da polo veterano bate- e desenvolto parte, tamén madurou
ría Fernando Llorca con
á par que os intérpretes.
nun toque tan sutil co- coherente
Nesta ocasión, Roberto
mo efectista, e o máis habilidade”
Somoza conseguíu decontundente Kin Garsenvolver un traballo
cía ao baixo eléctrico.
contundente na súa
Tal é a formación deste
esencia, disipando ao
rexistro: un trío tan sólido como tempo a vertixe consubstancial
disperso, que asume un discurso ao máis asumido estilo free. Un
musical deseñado con claridade disco conceptual e vital, sen
e desenvolto con coherente ha- marxes para divagacións e coas
precisas exploracións sonoras.
bilidade.
Abonda a versatilidade mos- En resumo, un sabio exercicio
trada polos intérpretes para de raciocinio en liberdade.
X.M. Estévez
combinar con destreza tales ca-

’’

Sidney Lumet ten 84 anos, e a
esa idade xa é raro que en Hollywood lle deixen facer películas;
un director tan vello é un perigo
que non hai aseguradora que o
respalde. Non sabemos por qué
Lumet conseguiu saltar por riba
da norma empresarial, pero hai
que agradecer o feito de regalarnos esta película. Un director de
longa carreira, aberta de forma
triunfante con aqueles Doce
homes sen piedade e que logo
alternou con obras de diferente
fortuna, ofrécenos agora mesmo este “trhiller” que bebe directamente de pezas fundamentais do cine e da literatura,
como poden ser O carteiro
sempre chama dúas veces ou
Perdición, cine dos anos 50, nos
que os personaxes son xente
que ocupa as noticias de sucesos, xentes do común, sen grandeza nin habilidade para delinquir e asasinar.
De todas as películas de Lumet, un profesional sólido, as
que mellor respectou o paso
do tempo son aquelas nas que
o autor entra na vida urbana
(Nova York, preferentemente)
e nos mostra a fractura da sociedade a través de seres anónimos, que se ven abocados a
unha traxedia na que non hai
épica nin se destacan valores
de cidadanía, imperio da lei ou
dignidade policial, cos que decote se enchen a boca películas
>>>
de máis destaque.
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Mundos Dixitais reúne na Coruña o mellor da animación.Do 1 ao 5 de xullo terá lugar na Coruña unha nova edición do Festival Internacional de Animación, Efectos Especiais e Videoxogos Mundos Dixitais. O apartado de conferencias contará con relatorios a cargo de técnicos de Pixar, Walt Disney, Gobelins e
Ilion, sobre diversos aspectos da animación. Na sección competitiva figuran como finalistas a mellor curta de animación This way up, Al dente, Jungle jail, Descendante Trickster. G

AS MARÍAS
NA TVG
Xosé A. Perozo

C

aladamente, a Televisión
de Galicia tamén financia
produtos de calidade que non
están na carreira pola audiencia
pos e os espazos, co fin de acu- maioritaria. Quizais esa debería
mular carga dramática. Neste ser a primeira premisa dunha
caso, Lumet infórmanos con televisión pública: a calidade
mensaxes do tempo, da hora fronte á banalidade persistente.
que corresponde a cada se- Cumpriría cun xeito de educar,
cuencia na que se moven os sen présas, ampliando un comprotagonistas. E aí xogamos promiso co país máis alá da lincon vantaxe, porque os perso- gua empregada. Pero non o tenaxes non saben que vai pasar ñen fácil os directivos e profesioou qué pasou, pero nós, senta- nais do medio presionados pola
dos na butaca, xa sabemos o urxencia de presentar balances
que eles descoñecen, e aí está a de gran difusión en competenbase da tensión, porque vemos cia coas canles privadas, que sacomo todos se van precipitan- tisfagan os responsables polítido, de erro en erro e de fracaso cos que os nomearon e xustifien fracaso (todo xa anunciado e quen a existencia do medio baprevisto polos expectadores, seado na atracción popular.
cómplices) nunha desfeita deUn deses produtos son os dolictiva na que
cumentais que, dun xeito case
os ausentes
calado e case clandestino na súa
son os sempre
emisión, está a producir a canle
protagonistas A narración
autonómica e cuxas emisións
policías do ci- mantén o
deberan ser amplamente prone americano. estilo
movidas. Son pezas audioviO elenco literario. O
suais que serven para recuperar
de actores é, guión é
a memoria histórica pasada e
neste caso, vi- básico e
recente e para arquivar docutal, e Lumet constitúe
mentalmente aspectos da realibota man de
dade actual que axiña serán hisunha obra
pesos pesatoria. Hai pouco estreouse no
perfecta de
dos, como AlTeatro Principal de Santiago un
bert Finney arquitectura” documental, que pronto pode(un vello coremos ver na TVG, realizado soñecido, que lle
bre as desgraciadas figuras das
fixera de PoiDúas Marías, tan populares en
rot no Orient
Compostela e tan ignoradas fóExpress), o penúltimo dos gran- ra, escrito e dirixido por Henrides básicos do cine americano. que Rivadulla Corcón. ProduciSeymour Hoffman, Ethan do dentro deses criterios non
Hawke e Marisa Tomei, danlle rendibles pero dunha calidade
tamén corpo a esta historia que excepcional e cunha visión dos
contemplamos desde o princi- sucesos puntual, crítica e trepio como unha desfeita incon- mendamente humana. Co controlábel de sucesos familiares e curso de Xosé Luís Bernal, Corsociais, escritos na pantalla co cón recupera para a historia de
estilo dun mestre por un vello Galicia dúas persoas desas que
que, se fose polas aseguradoras non fan historia, pero que o mede Hollywood, non debería es- recen por canto representan a
tar dirixindo cine. Menos mal traxedia do seu tempo. A realique sempre hai quen lle leve a dade da Galicia real.G
contraria aos grandes estrategas da economía e bota a andar
polos camiños da cultura.
PROPOSTA: En Noruega Son pezas audiovisuais
acaban de nacionalizar as salas para recuperar
de cine para garantir a diversi- a memoria histórica.”
dade da oferta. Propoño invadir eses blogs dos políticos, feitos para que vexamos que marabillosos son eles, con propostas como as dos nórdicos, a ver
se se decatan.G

’’

Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke nun intre da película.
Marisa Tomei [á esquerda].

WILL HART

>>> Lumet non simpatiza nin coa lei nin coa
policía (se repasamos
a súa filmografía,
Serpico, Tarde de
cans ou Veredito
final, vemos
que non casa
moito coa lei

C E N T E N A R I O

D E

nin coa orde), e fai neste filme
un resume de toda súa obra, na
que xunta o crimen, a incompetencia (e ausencia) policiais, o
destino fatal que persegue a un
rosario de fracasos que se ven
vir, e ao final fan críbel unha historia tráxica. A narración mantén o estilo literario. O guión é
básico e constitúe unha obra
perfecta de arquitectura.
Unha historia ten dúas maneiras de contarse, todo seguido, como fai o narrador oral, ou,
manipulada, alterando os tem-

U R B A N O

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO
COLECCIÓN ESENCIAS

Aquí vén o Maio
de URBANO LUGRÍS
RELATOS HISTÓRICOS

EDICIÓNS A NOSA TERRA

WILL HART

L U G R Í S

’’

J.A. Xesteira

o,
pón con
italistas
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ENXEÑOS E CRIATURAS

OS XEMELGOS ESCUROS
DE VILLA DEODATI
Xosé Miranda

P

ouca xente sabe que a orixe da figura do vampiro na literatura está no romantismo e é unha orixe ilustre, nada menos ca en Lord Byron (quen, por certo, tamén recuperou a figura do pirata, dándolle ese equívoco lustre libertario
que segue confundindo as xentes). Vampiros e piratas son,
en verdade, depredadores e non monxiñas da caridade.
Drácula non é o primeiro vampiro e, en realidade, non é arquetípico. Mais o seu modelo é o vampiro de Byron.
Así, o primeiro vampiro literario naceu en Suíza, en Villa
Deodati. Unha noite de xuño de 1816 estaban reunidos alí, a
beiras do lago Leman, Byron, o seu médico persoal John William Polidori, o poeta Percy Bysshe Shelley e a súa moza,
Mary Wollstonecraft Godwin. Alguén suxeriu escribir un relato de fantasmas. Shelley non o fixo, Byron escribiu un fragmento e Mary un relato. No fragmento de Byron (que el incluíu no final do seu poema Mazeppa e que se ten publicado independentemente cos títulos de “A fragment” e “The
Burial”) aparece o vampiro, relacionado coa lúa, cos féretros
e coa inmortalidade. Publicouse en 1819. O vampiro de Byron localízase en Turquía. Ese mesmo ano, Polidori deu ao
prelo o relato “O vampiro [The vampyre]”, que non é máis
ca o argumento de Byron, tal e como este llo contou. Un caso de apropiación indebida, vaia. Pero que tamén leva dentro unha homenaxe: o vampiro semella o propio Byron, é
lord e vai de Londres a Grecia. Posteriormente, Mary Wollstonecraft adiantouse. Escribira un relato que “xurdiu na miña mente cunha viveza alén dos límites normais da ensoñación. Vin, cos ollos pechos mais cunha aguda visión mental,
o pálido estudante de impías artes axeonllándose a carón da
criatura que ensablara. Vin a espantosa pantasma dun home inerte e despois, debido á intervanción dalgún poderoso
motor, amosar sinais de vida e axitarse cun movemento incómodo, semivital”. O relato baseábase en vellas lendas da
literatura oral (o mesmo, por certo, ca o vampiro). Mary desenvolveuno e fixo unha novela que publicou en 1818: Frankenstein ou o moderno Prometeo.
Velaí: Drácula e o monstro de Frankenstein son xemelgos. Naceron o mesmo día e no mesmo lugar, viñan no
mesmo ovo. E se un é mortal, o outro é inmortal, se un é fillo
da superstición, o outro é fillo da “ciencia”. Se un do pesadelo, o outro do soño da razón. Como os dióscuros, teñen distinto pai, mais semellan inseparables. Na moderna bioloxía
diriamos que o vampirismo se transmite coma unha infección vírica, a través do sangue: reprodución sen sexo. Drácula é un parasito, un aristócrata. E, como non está vivo, non
pode morrer. O monstro que por non ter, non ten nin nome
propio, é un lumpen, cheo de vida e de dor, amosa as cicatrices. Diriamos que é tamén reprodución sen sexo: froito da
enxeñaría, é un individuo transxénico, unha quimera.
Ai, pero os dous xemelgos son fillos da morte, non da vida. E o mesmo que un non ten memoria, nin identidade, o
outro é só memoria e narcisismo.
Pero ámbolos encarnan a soidade radical do ser humano.G

’’

Os dous xemelgos son fillos
da morte. Un non ten
memoria nin identidade;
o outro é só memoria
e narcisismo”

Anxo Pintos, Xosé Liz e Rodrigo Romaní [desde a esquerda].

CRISTINA BREA

Romaní, Pintos & Liz
Rodrigo Romaní, Anxo Pintos e Xosé Liz reúnense
no proxecto Lizgairo para darlle un xiro
á tradición e reivindicar un folk en estado puro.
O seu primeiro traballo titúlase Diacronías

M. Barros

Tres dos grandes músicos que
ten dado o folk en Galiza veñen
de reunirse nun novo proxecto
que foxe de fusións ortopédicas
e de engrenaxes forzadas. Trátase de Rodrigo Romaní (fundador e ex compoñente de Milladoiro e responsábel da posta en
marcha do Conservatorio de
Música Tradicional da Escola
Musical de Artes e Oficios), Anxo Pintos (cofundador dos grupos Matto Congrio e de Berrogüetto) e Xosé Liz (Salterium,
Beladona e Arán).
A idea que move o trío neste
novo proxecto que naceu, como
comenta Anxo Pintos, de xeito
“casual” no marco do Conservatorio de Música Tradicional de
Vigo, é navegar ao redor da música tradicional instrumental galega e volver así “ao epicentro estético do folk”. Ao ver de Pintos,
semella que “ultimamente o folk
necesita chamar nas portas doutros xéneros musicais, estabelecéndose ás veces unha relación
non demasiado igualitaria”.
Máis que fusións forzadas dentro do folk, o zanfonista lamenta
as mesturas que escurecen a nosa propia tradición.
Neste senso, Lizgairo irrompe no mercado cun disco que

’’

Parece que o folk necesita
chamar nas portas
doutros xéneros musicais,
estabelecéndose unha
relación non igualitaria
que escurece
a nosa propia tradición”
[Anxo Pintos]

aposta por unha volta de torca á
música tradicional, 100% folki,
mesturando tres instrumentos
claves: a arpa, a zanfona e bouzouki. Titúlase Diacronías, e nel
os músicos vazaron un repertorio “próximo”, con temas que
andaban nos seus imaxinarios.
Para compoñelo fixeron visitas
aos repertorios dos Morenos de
Lavadores e ao cancioneiro de
Casto Sampedro, que se pode
seguir a través das músicas dos
Choqueiros de Cangas ou de
Manuel de Villanueva de Poio.
O disco inclúe ademais melodías de nova composición así
como un solo de cada un dos
intérpretes. Para este oco persoal, Romaní escolleu un estrato
de Las montañas de Galicia, Xosé Liz apostou pola Muiñeira de

Picadela e Anxo Pintos por unha composición propia, todas
incardinadas perfectamente na
liña estética do disco.
TOTALMENTE GALEGO. Lizgairo é tamén, en certa medida, un exercicio de conservación do patrimonio musical do país, en tanto
que revisita a través da ollada
persoal dos tres intérpretes as
músicas recollidas por investigadores e conservadores. Por
iso, Diacronías achégase ao público como unha forma alternativa á saída natural que convencionalmente tivo este material,
da man de formacións tradicionais e grupos de baile.
Pintos destaca o traballo realizado por estas formacións,
porque “nos atopamos ante a
última oportunidade de poder
traballar con informantes que
nos leven a unha música que
cumpriu unha función nunha
sociedade rural que agora mesmo xa nin existe”. “Son os grandes depositarios dun patrimonio inmaterial que sen o seu traballo abnegado e nada recoñecido perderíamos”, engade.
Neste terreo de recollida etnográfica ten destacado Xavier
Feixoo Chisco, director da asociación O Fiadeiro. El é un dos
músicos que engrosan a nómina de colaboradores que deron
forma a este disco. Nela figuran
tamén Isaac Palacín, Alfonso
Franco, Xaquín Xesteira, Alfonso Merino, Begoña Riobó, Teresa Santamaría, Xela Conde, Ana
Senlle e Sara Malvido.G
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Santiago Prol, autor da biografía de Benigno Álvarez

‘Fixen un libro de lembranza, non de vinganza’
Antonio Cendán [TEXTO E FOTO]

O historiador e investigador ourensán Santiago Prol vén de publicar unha biografía sobre o
político Benigno Álvarez, primeiro responsábel do Partido
Comunista en Galicia na II República. Publicado por Edicións
A Nosa Terra, dentro da colección “O Fardel da Memoria”,
Benigno Álvarez, un comunista
na Galiza dos anos trinta trata
de recuperar unha historia en
boa medida esquecida.
Qué o levou a investigar esta figura?
En 1977 apareceron en Maceda
unhas pintadas nas que se podía
leer: “Benigno o pobo non te esquece”, cando se cumprían 40
anos do seu asasinato. Fixéraas
un amigo meu e fíxome reflexionar. Días despois apareceu unha
esquela no xornal La Región, en
tanto que Costa Clavell dedicáballe unha páxina enteira no seu
libro “Las dos caras de Galicia
bajo el franquismo”. Ensineillas
a meu avó. Aí principiou a historia. En Benigno Álvarez había todo un mundo por descubrir. De
feito, fixémoslle unha homenaxe
e adicouselle unha das céntricas
prazas de Maceda. Eu tamén fixen unha exposición sobre a súa
persoa e figura política. Tan só
me faltaba un libro que culminase coa recuperación e rehabilitación dun home ao que ninguén
lle podía imputar ningún delicto.
Benigno foi o primeiro líder comunista que houbo en Galicia.
Iso non quere decir absolutamente nada malo.
Qué significaba ser comunista
na Galicia dos 30?
Representaba o pior da sociedade. Os comunistas eran a negación da humanidade, da relixión,
da España da época. Estaban
considerados como os antitodo.
Nun comezo estaban demonizados. Benigno Álvarez pasou do
Partido Socialista Radical ao PC
en 1931. Foi a primeira gran persoalidade do comunismo galego. Intentou que houbese unha
organización comunista galega
hai xa máis de 70 anos.
En qué outros aspectos salientou?
Ao profundizar no seu estudo,
perde unha grande parte da lenda que poidamos xerar arredor
del. Benigno Álvarez é un ser humano coma calquera outro, que
actúa en política coma un home
do seu tempo. É un político que
pacta con xente que non pensa

Santiago Prol no castelo de Maceda.

’’

Investigar a un republicano
e comunista aínda
segue a ser tabú”

coma él, que cede en moitos aspectos, en definitiva un home
público coma calquera outro.
Tamén escribe na prensa. Nos
seus artigos, de gran valor literario, fai unha extraordinaria defensa da lingua galega e dos seus
paisanos máis humildes.
Como político tiña unha gran
persoalidade.
Iso é innegábel. A máis é un home querido pola xente. Este feito está avaliado polo grande número de votos que acada nas
eleccións a compromisarios para elixir o novo Presidente da
República. Pasa de algo máis de
25.000 sufraxios en febreiro a
máis de 85.000 apenas dous
meses despois. A partir de aí é
cando o Partido Comunista deixa de ser unha forza testemuñal
en Galicia. Todo iso grazas a Benigno Álvarez.
Que supuxo a súa morte?
Foi un drama brutal. Loxicamente foi premeditada. O cerebro do golpe militar de 1936, o

xeneral Mola deu a consina de
que o inimigo había que aniquilalo con contundencia. Benigno
escapa e desaparece cando ten
lugar a conspiración contra a República. Entón, os golpistas e os
seus partidarios obsesiónanse
con el. A súa morte representaba
a desaparición dun veleno que
había que extirpar. De feito, non
se conformaron con asasinalo,
mataron a sete membros da familia. Contodo, hoxe quédannos
a filla, netos e tamén biznetos.
Os seus achegados tamén o pasaron moi mal...
A represión de irmáns e familiares foi moi cruel, moito máis do
que reflecte o libro De feito, de
ser unha familia burguesa de
Maceda nos anos trinta, a que
miraba todo o mundo ben, chegan a negarlle até o leite. Unha irmá súa ten que escapar da localidade natal e trasladarse até Ourense, onde queda có fillo de Benigno, Ícaro, que ten catro anos.
É descuberta e logo o neno aparece morto. Ao parecer por un
problema gástrico relacionado
coa inanición. A máis, a familia
marcha toda de Maceda. A
maior parte dela vai para México
onde refai a súa vida. Hai tres
anos encontramos á filla que vive en Xixón. A súa muller Enri-

queta Iglesias faleceu en 1996.
Recuperalo, non resultou sinxelo.
A verdade é que non. Cando estudas un persoeiro que foi poeta
católico, galeguista e de dereitas
non pasa absolutamente nada.
Todos son parabéns. Non embargante, se a quen investigas é
a un republicano e comunista
sigue a ser absolutamente tabú.
Hai xente que aínda che dí: non
te metas nesas cousas. Parece
que te estás extralimitando. A
máis, o franquismo fixo unha represión implacábel. Asociou o
comunismo con todo o malo
que había na sociedade e iso
deixou unha pegada importante en moita xente. Este libro non
vai en contra de ninguén. É unha lembranza en positivo, non
unha vinganza.
A máis desta biografía, vostede
estudou outros persoeiros de
Maceda que tiveron gran repercusión en distintas etapas. Entre eles encóntrase o cardeal
Quiroga Palacios...
Precisamente encaro os aspectos que non se queren tocar deste eclesiástico. É un home comprometido nos anos da Guerra
Civil. Intenta salvar a vida de
moitos represaliados, entre eles
Gómez del Valle, aínda que non

o consegue. Ten boa amizade
con galeguistas do seu tempo,
entre eles Vicente Risco e Otero
Pedrayo. Nos anos 30 escribe na
revista Logos. Faino en galego. É
o primeiro que se molla na Igrexa Católica na época franquista.
Moito antes que Tarancón, que
comeza a facelo en 1975. A Quiroga Palacios reventárono pola
dereita os franquistas e pola esquerda os nacionalistas.
Cómo investigador, como se encontra a historiografía galega?
Hai moita xente que traballa en
serio. Até hai uns anos non era
así e tan só a Editorial de A Nosa
Terra estaba publicando cousas
de interese. Agora na universidade hai historiadores, como
Anselmo López Carreira, que
publican traballos moi valiosos.
Investigar é algo custoso, que
cómpre vivir con paixón.
E o estudosde historia no ensino?
Por desgraza nunca lles explican
os máis novos o século XX. Tan
só aspectos puntuais, entre eles a
II Guerra Mundial e pouco máis.
Os programas de historia no ensino medio había que revisalos
todos. Ao alumnado da ESO non
se lles da ningunha noción da
historia de Galicia, agás que haxa
algún profesor que estea concienciado con estes asuntos. G
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Opio galego pa
Meyer Lansky,
inseparábel aliado
de Luciano, que ergueu
os seus negocios en Cuba.

Un libro revela que o famoso gángster
importaba desde Vigo morfina para
a súa distribución nos Estados Unidos
E.R.

N

as vésperas do nadal de 1946, o “capo di capi” Lucky
Luciano organizou un cumio da
mafia no Hotel Nacional da
Habana. Asistiron Meyer
Lansky, Vito Genovese e Bugsy
Siegel, dispostos a repartirse o
monopolio do crime organizado. Había moito traballo por
facer, tras a recente saída da cadea do seu xefe, liberado por
axudar aos aliados a desembarcar en Sicilia na II Guerra
Mundial, pero condenado a
abandonar os Estados Unidos.
Na reunión tratouse de todo
o importante: o tráfico de cocaína, as casas de apostas, a produción de marihuana e os casinos
de Las Vegas. Luciano tomou
aquela tarde dúas decisións: A
primeira, ordenar o asasinato de
Bugsy, que morrería tiroteado
dous meses despois. A segunda,
incrementar o tráfico de morfina cos portos de Marsella e Vigo,
para rendibilizar a compañía aérea “Aerovías Q”, que viña de
fundar para transportar de Cuba
a Florida uns poucos turistas en
cabina e moitos fardos de heroína nas adegas.
Que Vigo fose tema de conversa para a mafia dos Genovese
pode sorprender. Pero a historia
ten sentido. Porque o narcotráfico non comezou en Galicia nos
anos oitenta do pasado século,
nin foron Sito Miñanco ou Laureano Oubiña os seus precursores. Un estudo realizado polo
historiador Eduardo Sáenz Rovner, profesor da Universidade
de Harvard e da Nacional de Colombia, vén de descubrir a “Conexión Galega” co crime organizado nos EE UU.
Nas décadas dos trinta, corenta e cincuenta, toneladas de
morfina foron embarcadas no
porto de Vigo para Cuba, onde

’’

Os cargueiros Istria, Aras e
Bakir levaban a droga
desde Galicia a Cuba nos
anos corenta e cincuenta”

’’

Amafiaitaloamericana
herdou en Cuba o negocio
do narcotráfico que fundara
O Galego Fernández”

’’

Elixiron a cidade olívica
pola súa posición
estratéxica, porque era
un porto que non sufrira
destrución nas guerras
Civil e Mundial”

’’

Estamos a falar dun tempo
de guerra, e polo tanto,
convulso. Alguén na
cidade galega estaba a facer
un formidábel negocio”

era procesada e enviada en avión
aos EE UU. O xefe da banda non
era outro que Salvatore Lucania:
o célebre Lucky Luciano.
Segundo narra Sáenz Rovner
no seu libro [La conexión cubana, Editorial CES], o tráfico de
drogas entre Vigo e os EE UU, vía
Cuba, comezara a finais dos
anos trinta, en plena Guerra Civil. O seu impulsor foi O Galego
Fernández, un asturiano que fixo unha fortuna co contrabando
e chegou a ser o maior narcotraficante de Cuba até a chegada
dos profesionais da Cosa Nostra.
UN RESTAURANTE FRECUENTADO >>>

>>>
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ego para ‘Lucky’ Luciano
O mafioso
Lucky Luciano
na foto da súa
detención nos
Estados Unidos.

Embarque nun transatlántico no Porto de Vigo
nos anos cincuenta, época do tráfico
de morfina cara a Cuba.

Bugsy Siegel, asistente á reunión do Hotel Nacional da Habana en 1946 [abaixo á esquerda]. Vito Genovese, que tamén acudíu á chamada de Lucky Luciano desde Cuba [abaixo á dereita].

>>> PORMARIÑEIROSGALEGOS.Nacido en 1900, José Fernández
montara un pequeno restaurante no porto da Habana, que se
convertería no lugar habitual de
paso para os mariñeiros galegos.
Na procura de ampliar os seus
negocios, o hostaleiro convenceu a algúns destes clientes para
que, nas súas viaxes desde Vigo,
trouxesen pequenas cantidades
de morfina, que el podería distribuír en Cuba. Pronto o pequeno
tráfico converteuse en algo a
grande escala.
Non sabemos como chegaba a Vigo a morfina, da marca
alemana “Merck”, pero estamos a falar dun tempo de guerra, e polo tanto, convulso. Alguén na cidade galega estaba a
facer un formidábel negocio.
En 1936, O Galego Fernández
convenceu a un farmacéutico
habaneiro, Ernesto Álvarez, para
que procesase a morfina viguesa. Dous anos despois, en 1938,
foron descubertos pola policía e
detidos. Na operación, incautáronse cinco quilos de heroína
sintetizada de a pouco, o que fala
de que a produción era elevada e
o tráfico de morfina con Galicia
xa era importante.
Despois de Fernández, herdaron o negocio os homes da

mafia estadounidense. Eduardo
Sáenz Rovner ten acreditado
que os sicarios de Lucky Luciano
traían morfina de Europa para
procesala en Cuba e levala logo
aos EE UU. Ao remate da Guerra
Mundial, dous portos foron os
máis importantes: o de Marsella,
en Francia, e –de novo– o de Vigo, en Galicia. Segundo o investigador colombiano, elixiron a cidade olívica pola súa posición
estratéxica, porque era un porto
que non sufrira destrución nas
guerras Civil e Mundial, e que se
beneficiou con iso da desfeita
que o conflito bélico causou
noutros portos atlánticos.
Tres cargueiros, o Istria, o
Aras e o Bakir eran os empregados polos narcotraficantes americanos para embarcar a morfina en Vigo. Pertencían á Compañía Italiana di Navigazione,
que veu substituír os barcos da
Compañía Transatlántica Española, que era a empregada até
daquela polo Galego Fernández.
O cambio de bandeira e armadores era lóxico: Qué mafia non
dá de traballar ás súas propias
empresas? Nos temas da hampa, hai que varrer para casa...
Luciano traía a droga de Vigo, Marsella e Hamburgo. Logo,
era procesada en laboratorios

cubanos. E, finalmente, viaxaba
en “Aerovías Q”, a súa propia liña aérea, que a mediados dos
anos corenta comezou a voar
entre A Habana e Key West, en
Florida. Para garantir a discreción das viaxes, “o goberno cubano permitiulle aos mafiosos
operar no aeroporto militar de
Columbia, para evadir así os
controis de inmigración e alfándegas”, explica Sáenz Rovner.

ESCOLTAS GALEGOS PARA LUCIANO. O
profesor colombiano destaca
cómo a corrupción cubana era
total, ao punto de que se concederon exencións tributarias a
“Aerovías Q”. Lucky Luciano
non só herdara e fixera medrar o
narcotráfico entre Europa, Cuba
e os Estados Unidos. E que, ademais, facíao subvencionado.
Para rematar o panorama, e
despois de que Luciano sufrise

Quén era o contacto en Galicia?
A investigación pendente é saber quén era o contacto en Galicia desta mafia siciliana. Quén tiña privilexios para importar desde Alemaña morfina da marca
“Merck” en grandes cantidades?
Cómo se convertía un produto
farmacéutico, moi utilizado na II
Guerra Mundial polos soldados

feridos, nunha droga recreativa
nos Estados Unidos.
Pero o certo, segundo Sáenz
Rovner, é que aqueles primeiros
narcotraficantes galegos, de identidade descoñecida, seguiron a
enviar morfina para A Habana.
Eran os homes de Luciano en Galicia: Os pioneiros da CousaNosa.G

un intento de atentado na illa, o
goberno habaneiro chegou a
asignarlle dous escoltas, por
certo que galegos: Miguel García e o Galego Baliña, un par de
matóns que chegarían a estar
presentes na reunión do Hotel
Nacional.
A mediados de 1947, os EE
UU decidiron intervir e ordenaron a detención de Lucky Luciano e a súa expulsión de Cuba. O barco que o levou de volta
a Italia foi precisamente o Bakir,
un dos cargueiros que facían a
ruta da morfina desde Vigo, e
no que se atoparan seis quilos
de opio na súa última escala na
Habana.
Co “capo di capi” fóra de Cuba, Eduardo Sáenz Rovner di
que o tráfico de drogas con Europa continuou. Cando menos,
até a caída de Batista e o triunfo
da Revolución.G
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Para unha historia do fútbol
nas comarcas do interior

Estescamposdefútbol,nosquemedran
ostoxosouseveninvadidospolasgallas
dossalgueirosoudaspradias,
representanhoxendíamoitomáisque
osimpleabandonodaprácticadeportiva
máispopulardopaís

Campo de San Xiao de Roca, en Guitiriz, comesto pola natureza. No campo de Damil, en Begonte [abaixo], o arborado oculta unha das portarías.

Antonio Cendán [TEXTO E FOTOS]

H

ai pouco, escasamente dúas décadas, ninguén tería
dado un peso por
estas fotos. Hoxendía, non
embargante, ninguén daría un
euro porque nestes recintos
supostamente deportivos voltase a rodar o balón nunha espléndida tarde de fútbol das
que facían época. Se cadra a
afección é moi preguiceira e
non quere regresar aos estadios. Pode que tamén se queixen de que, coa actual crise
económica, non se poidan
permitir o luxo de pagar o prezo das localidades. Outros prefiren a televisión, e para qué

acodir ao campo co frío que
vai nas bancadas.
Calquera excusa é boa para
non asistir. Até se poden refuxiar en que non se coida suficientemente a canteira e agora
os seus equipos están pragados de xogadores procedentes
doutras parroquias, incluso, e
o que é máis grave, doutros
concellos. Cos bós futbolistas
que temos aquí, é un crime
que leven tantos cartos os xogadores doutra comarca! Vaia
burradas!, exclaman os máis
acérrimos.
A opinión dos xogadores difire moito da dos apaixoados
do deporte rei. Quéixanse, coma se pode contemplar nalgún dos casos, da envergadura

dos porteiros que, por enriba
ven facilitada a súa labor pola

dureza das supostas redes das
porterías, que poden axudar a

cuspir os balóns, evitando así
valiosos tantos para os seus
equipos, o que os privaría da
gloria reservada para os deuses
do Olimpo. Pode ser así. Pero
tamén os dianteiros poderían
alegar que a dureza coa que se
empregan máis a miudo as defensas é causa suficiente para
absterse de saír ao campo.
Agora valen todos os métodos e sistemas. Algúns tan
pouco ortodoxos coma portarse “coma toxos” para evitar o
avance dos contrarios. Así non
hai quen xogue. Por se fose
pouco, os señores de negro,
antano coñecidos coma “trencillas”, permiten máis ca nunca o xogo duro sen contemplacións. O noso fútbol paré- >>>
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>>> cese cada vez máis ao británico. O único é que aquí facer pases longos resulta certamente complicado. O centro
do campo está cada vez máis
espesado de xogadores, o que
nos leva a conclusión de que as
tácticas dos italianos comezan
a deixarse notar. Que ninguén
se estrane. Hai pouco estiveron os Capello, Cabroni, Dibiasi ou como non Cannavaro e
Zambrotta. Así calquera.
Evidentemente esta crónica
deportiva é claramente ficticia e
a bó seguro que non gardará
ningún parecido coa realidade.
Se o tivese sería unha casualidade histórica coma esas que suceden cando en calquera deses
moitos bares, que seguen a conservar o que nos queda de humanidade, se ven sorprendidos
por que alí se validou unha quiniela millonaria, saíndo por uns
días do seu apacíbel anonimato.

SANGRÍA POBOACIONAL.Estes campos de fútbol, nos que medran
os toxos ou se ven invadidos polas gallas dos salgueiros ou das
pradias, representan hoxendía
moito máis que o simple abandono da práctica deportiva máis
popular do país. Levan aparellados con eles o implícito significado da sangría poboacional no
noso rural. Veñen demostrar
que xa non queda xente nova no
corazón da Galiza de sempre.
Esa parte do noso país que fixo
posíbel que nun pasado recente
medrasen vilas e cidades en detrimento propio, converténdose
en vítimas dunha sangría que
parece non ter fin.
Son estes os antigos recintos
deportivos, nos que noutrora
disfrutou unha mocidade que
en boa parte se vería forzada a
emigrar. Unha das zonas máis
afectada por este constante despoboamento é a Terra Chá, a de
maior superficie de Galiza, con
máis de 1825 kilómetros cadrados, nos que residen na actualidade algo máis de 47.000 persoas. Hai escasamente dúas décadas a comarca chairega contaba
con máis de 60.000 habitantes.
A diferenza non é tan só numérica. Os chairegos de hoxendía,
non só son menos, senón que
teñen unha media de idade
moito máis elevada. A isto engádese que a sangría poboacional
é moi superior nos seus concellos máis rurais, nos que tan só
se vive da gandeiría e da agricultura. De todos eles, tan só o nú-

’’

Unha das zonas máis
afectada por este constante
despoboamento
é a Terra Chá, a de maior
superficie de Galiza”

’’

Sonestesosantigosrecintos
deportivos nos que
noutrara disfrutou
unha mocidade que,
en boa parte, se vería
forzada a emigrar”

cleo urbán da súa cabeceira, Vilalba, rexistra un incremento
poboacional cada ano. Ese crecemento está motivado tamén
pola emigración que se rexistra
dende outros concellos, entre
eles Begonte, Xermade, Muras
ou Cospeito, que perderon máis
do 25 por cento dos seus habitantes dende 1981.
Non embargante, non é tan
só a chaira luguesa a única comarca galega na que os vellos
campos de fútbol pasaron á historia. Algo semellante está a suceder nos concellos máis interiores da vella provincia de Betanzos. Alí, os concellos de Curtis, Irixoa, Aranga, Oza dos Ríos,
Coirós, Sobrado e Vilasantar tamén rexistraron un acentuado
descenso de poboación e como
consecuencia en moitas das súas parroquias deixouse de practicar o mítico deporte do balón.
Ao igual que ocorreu coa súa
conveciña Terra Chá, perdeu
preto de 10.000 habitantes no
derradeiro cuarto de século, pasando de case 50.000 que tiña en
1981 até menos de 40.000 segundo o censo de 2005.
E seguindo ruta adiante, camiño de Compostela, nas terras de Ordes, a súa capital así
coma o concello de Oroso víronse beneficiados da súa proximidade con Santiago para
incrementar o seu censo, o
converterse en localidades
dormitorio. Contodo, as restantes localidades que conforman esta comarca entre elas
Frades, O Pino e Mesía, viron
tamén mermada a súa poboación de xeito significativo.G

Campo da Legua Dereita, en Nete (Vilalba), onde van pacer as vacas e, [abaixo] bancadas e vestiarios do de Ouselle, en Curtis.

Os eternos mozos
no campionato de veteranos
Hai cinco tempadas aínda quedaban algúns torneos deportivos
que enfrontaban entre sí a equipos
das súas respectivas comarcas. Nalgúns casos destes campionatos
tan só quedan fermosas fotos que
se colgan en distintos bares desas
localidades, nos que se poden contemplar as vellas glorias, ao carón
dun bandeirín lembrando que alí
tamén tiveron un equipo de fútbol.
Noutros casos, algo menos desafortunados, as circunstancias actuais falan por si soas. Serva o exemplo de que na comarca de Terra Chá
a súa liga local que estivo en funcionamento até a campaña 2003-04

foi reconvertida nun torneo de veteranos, no que cada domingo de
inverno uns eternos mozos saltan o
terreo de xogo recreando, polo me-

nos durante unha tarde, aos non
menos veteranos afeccionados
aqueles tempos nos que o fútbol
era tan só un deporte.G
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A ausencia retratada por Antía M
Antía Moure (Monforte, 1981) participa este ano
na sección Off, da IX edición do Festival Photoespaña
que está aberto en Madrid até o 27 de xullo. O festival
reúne 68 exposicións, 32 na sección oficial e 36 na
sección Off, con obras de 230 artistas de 35 países.
Entre os galegos, figura tamén o marinense Xoán Anleo
L.R.

M

oure instala, na
Galería Astarté,
interiores ruinosos fotografados
en Tarrío (O Saviñao). “Yo también me acordaré de todos vosotros” xoga coa ausencia, a

memoria, e o lugar como documento, como testemuño. Unha
cadeira baleira é a protagonista
desta serie, cargada de iconicidade: a destrución e a nada que
a arrodea suxire a tensión dunha ausencia, do que non aparece retratado. É xa un motivo recorrente para esta artista retra-

tar a desolación dos espazos
deshabitados, con luz natural, e
poboalos con palabras, combinando as técnicas da fotografía
dixital co ‘object trouvée’. Xa na
serie ‘En la última habitación’,
retrato da dor e o abandono,
confrontou o silencio do espazo
abandonado e a contundencia
da letra sobre as paredes. A imaxe sérvelle de argamasa para recompor e manter xuntos os
fragmentos dunha realidade.
Neste caso, seis cadeiras e seis
ausencias que aparecen convocadas nestes espazos baleiros,
como unha particular ouija que
convida a seis personalidades a

’’

Seis autores deixan
a súa pegada no imaxinario
vital da autora, marcan as
paredes da súa memoria”

comparecer. Unha frase de cada
unha delas enche a parede nesa
posta en escena que Moure prepara para o silencio, para a nada.
De Nietszche, e o seu crepúsculo dos ídolos (“Und so erzähle

ich mir mein Leben”, “E así é como me conto a miña vida a min
mesmo”), agochado baixo un
armario, ao personaxe que Jorge
Luís Borges presentaba como
precursor do superhome, “un
Zarathustra cimarrón y vernáculo”: Ireneo Funes, “el memorioso”, queda presente sobre unha cadeira que mira espida cara
ao espectador mentres na parede de atrás lese a fazaña: “Dos o
tres veces había reconstruido un
día entero”. O poeta Arthur Rimbaud berra dende a parede o seu
silencio, a súa mordaza (de Nuit
de l’enfer, “J’ai un oreiller sur la
bouche” (“Teño unha almofada
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tía Moure en Photoespaña 2008
sobre a boca”). Sylvia Plath aparece como unha cadeira inestábel, en tenso equilibrio sobre unha mesa escangallada coas gabetas abertas, que reza: “I shall
never get you put together entirely”, o comezo do poema “The
colossus”. E as palabras da poeta
cobran sentido nunha paisaxe
feita de anacos e destrución:
“Nunca poderei xuntarte integramente”. Tamén recolle extractos do ensaio de María Zambrano, A confesión, xénero literario, “Pues cabe, a fuerza de sufrir, anestesiarse en el dolor”,
nunha parede branca, fendida
(ou ferida) por unha enorme

Antía Moure.

greta, ou unha a afirmación esperanzada: “Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses”

(“Sei a arte de evocar os meus
momentos felices”), di Baudelaire, sobre unha caixa de madeira que asoma entre cortiñas
de flores. Eles seis deixan a súa
pegada no imaxinario vital da
autora, marcan as paredes da
súa memoria como o xis marca
fisicamente as paredes dos muros feridos de Tarrío.
A artista participara en ARCO,
pero esta é a súa primeira exposición individual en Madrid. Licenciada en Belas Artes pola
Universidade de Vigo, na especialidade de pintura, xa obtivera,
no 2004, o primeiro premio na
categoría C (estudantado e artis-

tas noveis) no I Certame de Videocreación e Formatos Dixitais
Imaxinarte –convocado por Caixa Galicia–, con No somos nadie,
e un ano despois, foi finalista do
Premio Miquel Casablancas
(Centro Cívic Sant Andreu, Barcelona). Gozou de bolsas como a
de fotografía no certame Novos
Valores 2004, convocada pola
Deputación de Pontevedra, e
outra do Centro Portugués de
Serigrafía de Lisboa, entre o 2005
e o 2006. A súa obra está na Deputación de Pontevedra, o Centro Portugués de Serigrafía de
Lisboa e coleccións particulares.
Esta é a súa cuarta mostra in-

dividual, logo de sin querer, na
galería Sargadelos de Monforte,
unha vídeo-instalación na XIII
edición de Estampa, no 2005, en
Madrid, e Besbellar, no espazo
de creación compostelán, xa fechado, A Chocolataría, xunto a
Vespeiro, do brasileiro José Bechara, e Palleiros, do portugués
Pedro Gomes, ao ano seguinte.
No 2006 participou tamén no 7º
Festival Internacional de Investigación Artística de Valencia. E
expuxo en colectivas como Fisuras no cotián. 9 narradoras no relato da violencia, na compostelá
Casa da Parra, ou Urbanitas, no
MARCO de Vigo.G
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RUTAS.

Xurés, a serra
onde se detivo
o tempo
Se a semana pasada nos internamos no vizoso ecosistema
das Fragas do Eume, atravesamos agora o país até a outra
punta para ir dar a outro dos nosos espazos naturais protexidos: O Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés, na fronteira de Ourense con Portugal,
abrangue, nas súas 20.000 hectáreas, os montes dos concellos
de Entrimo, Lobios e Muíños e
conecta co Parque Nacional Peneda-Gerês. Esta impresionante fronteira agocha o que as lendas sitúan como o Río Leteo, ou
río do esquecemento. Cóntase
que cando as tropas de Décimo
Xuño Bruto entraron en Galiza
polo sur, fixérono despois de
que o xeneral, perante o medo
dos seus soldados a atravesaren
o río Limia e perderen a memoria, cruzase as augas e a seguir
os chamase un a un polo seu
nome, demostrándolles que
non había perigo ningún. Aínda
podemos ver restos da romanización nos miliarios que se atopan na subida a Portela do Home. Ríos máxicos, repúblicas
esquecidas, restos do megalítico e da romanización e un dos
ecosistemas máis ricos do país
conviven nesta paraxe.
Amais do Limia, discorren
por esta terra o Salas e o Río Caldo, que nace en Portela do Home, dando lugar a impresionantes fervenzas, entre elas, a
que resulta cando conflúe co regato da Fecha, que dá lugar a
unha das fervenza máis grandes de Galiza cos seus 50 metros
de caída. No punto oposto aos
ríos e á chaira do val (260 metros
sobre o nivel do mar), temos picos como o de Fontefría, con
1.559 m. de altura. Estes importantes desniveis crean unha singular paisaxe, abrupta e salvaxe,
de pendentes e fervenzas, e de
grandes contrastes entre paisaxes áridas e outras de vizosa variedade forestal.
Atopamos na Serra unha
raia húmida, marcada polo Limia (Lima en Portugal, que vai
desembocar a Viana), que nace
en Antela (Xinzo), e a seca, que
compoñen as serras do Laboreiro, Queguas, o Pisco e a Pena, amais das terras do Couto

Encoro do Lindoso

Mixto, que foran república independente. Á variedade paisaxística súmaselle unha curiosa diversidade climatolóxica
que dá lugar a unha mostra de
biodiversidade que reúne carballos, sobreiras, piñeiros, castiñeiros, érbedos, teixos e acivros, convivindo con loureiros e

Muiños

o peculiar "lirio do Xurés" (iris
boissieri). En canto á fauna, pódense atopar lobos, corzos e xabaríns. Cabe sinalar que a Serra
do Xurés foi o último reduto
onde sobreviviu a cabra fera
(capra pyrenaica lusitanica)

ASELLUZA

antes de se extinguir, a finais do
século XIX. Logo tentouse unha
reprodución a partir de exemplares españois de cabra montesa. Tamén os cabalos garranos ou as vacas cachenas son
propios da zona.
Amais de mergullármonos
nesta natureza salvaxe, pode-

FREECAT

mos reparar na pegada do ser
humano ao longo dos séculos:
dende os dolmens neolíticos
até os miliarios, a calzada romana ou os baños termais. Tamén os enormes encoros do
Lindoso e As Conchas, e nume-

rosas praias fluviais. Varios treitos de sendeirismo percorren a
que foi a Vía XVIII ou Vía Nova,
que enlazaba Bracara Augusta
con Asturica Augusta. Aínda
podemos ver os miliarios en
Lobios, subindo cara a Portela
do Home. A carón do encoro
das Conchas mantense, precisamente, o xacemento do campamento romano Aquis Querquennis. Probabelmente habitado entre os séculos I e II d.C.,
o campamento comezou a ser
escavado na década de 1920.
No 47 anegouno polo encoro
das Conchas, de Unión Fenosa,
pero a empresa autorizou as escavacións a partir de 1975. Entre as moitas posibilidades para
rutas que o Xurés ofrece, hai un
pequeno percorrido (pouco
máis de 11 quilómetros) que
nos levará polo Aquis Querquennis, as augas termais do
río Caldo, a antiga Vía Nova romana ou o Parque Megalítico
de Muíños, amais de achegarnos a elementos de arquitectura tradicional como os hórreos
da zona e os muíños que aínda
se conservan. En calquera caso,
o mellor é deixarse asesorar nos
puntos de información, xa que
moitas das rutas son de acceso
restrinxido, para controlar que
se respecte a biodiversidade
deste parque natural.
O 31 de xullo do 1997 foron
unificados os dous parques (o
da Serra e o Peneda-Gêres) no
Parque Transfronteirizo de
100.000 hectáreas que é hoxe, o
que o converte no parque natural máis grande de Europa.
Un ano despois aprobouse por
Decreto o Plan Reitor de Uso e
Xestión, e hoxe, o parque conta
cun centro de interpretación,
no edificio Sede do Parque, en
Lobios, catro puntos de información, na Portela do Home,
Sede do Parque, a Terrachá,
cabeza do concello do Entrimo
e o Complexo Turístico do Corgo (Muíños), un refuxio de
montaña no Pisco, 14 áreas recreativas, campamentos e albergues, e zonas de baño no
Río Caldo, e nas praias fluviais
das Perdices (Entrimo) e O
Corgo (Muíños).G
Lara Rozados

?
Vista de Río Caldo e Portela do Home

CALIDONIA

UERE SABER MÁIS?
Parque natural da Baixa Limia
Serra do Xurés
Superficie: 20.920 hectáreas
Municipios:Entrimo, Lobios,
Muíños
Telf. de información:988 386 376

EXERCICIOESAÚDE.

Pautas
Imos ver unha serie de recomendacións para todas aquelas
persoas que queren facer exercicio dunha forma óptima.
O primeiro que queremos
apuntar é a necesidade de variar os estímulos de adestramento. Isto é algo que moitas
veces é esquecido polas persoas
que acoden a un ximnasio e fan
todos os días a mesma rutina de
traballo cardiovascular. Todos
os días os mesmos aparatos e a
mesma duración. O recomendábel é mudar as cantidades de
carga, é dicir, modificar o tempo de adestramento, e/ou a intensidade. Como se fai isto último? Variando, por exemplo, a
resistencia na bicicleta, o ritmo
de “palexada” en remo ou a velocidade no tapiz rodante.
Se facemos todos os días o
mesmo o corpo adáptase e chega un momento no que non mellora, manténdose nun estado de
forma estábel. O efecto adestramento conséguese cando obrigamos o metabolismo a adaptarse, cando lle facilitamos estímulos diversos que producen
unha modificación, unha preparación. Se repetimos o mesmo
continuamente ese efecto pérdese porque o corpo xa fixo as
modificacións necesarias e non
lle supón ningún esforzo.
Imaxinemos que un día remamos de forma continuada
tres quilómetros a un ritmo de
28 “palexadas” por minuto e
cunha media de 4,30 minutos
por quilómetro. O próximo día
sería recomendábel, por exemplo, remar a 30 “palexadas” e
cunha media de 4,27. O seguinte podería ser incrementar a
distancia, facendo cos mesmos
parámetros, por exemplo, catro
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quilómetros. O mesmo cómpre
facer coa bicicleta ou co tapiz.
Non é necesario mudar todos
os días, durante unha semana
podemos repetir a rutina e logo
modificala. Isto dependerá que
como estea deseñado o plan de
adestramento. Varía sobre todo
o número de series, é dicir, repetimos un movemento un número de veces, por exemplo, dez veces e descansamos entre dous e
tres minutos ou pasamos a outro
exercicio. Se descansamos, despois volvemos facer dez repeticións e así sucesivamente até repetir o proceso entre catro e oito
series. Se o formulamento non é
de parar entón pasaremos a outro exercicio que formará parte
dunha especie de circuíto. Unha
vez rematado o circuíto descansamos entre dous e catro minutos e volvermos repetilo entre catro e seis veces.
Resumido sería:
Adestramento en serie: exercicio que se repite dez veces.
Descanso de dous-tres minutos
e que se volve facer entre catro e
oito series.
Adestramento en circuíto: un
grupo de exercicios, entre catro
e sete, que se repiten dez veces e
que se fan sucesivamente un
tras outro. Ao rematar descánsase entre dous e catro minutos
e volta a empezar até facer entre
catro e seis percorridos.
O segundo aspecto sería
combinar adestramento con
descanso. E moi frecuente ver a
xente que sobre adestra porque
quere conseguir resultados en
pouco tempo, neste punto quero lembrar o refrán que di: “sen
tempo non maduran a uvas”.
Moitas persoas ben que deixan de mellorar, e prodúcese un
certo estancamento. Outras
comproban que non lles é posíbel perder mais quilos. No primeiro caso soe producirse un
sobre adestramento que leva

implícita unha falla de descanso. No segundo acontece o que
sinalamos anteriormente: falta
de efecto adestramento por
non modificar convenientemente o estímulo.
O terceiro elemento que
queremos apuntar é a alimentación e os suplementos dietéticos. Unha boa alimentación é
imprescindíbel. Comer froita,
beber moita auga entre comidas, facer como mínimo tres comidas, cear proteína, restrinxir
queixos e graxa de porco son só
algunhas das recomendacións.
Pero unha consideración moi
importante é evitar os complementos e os substitutivos que
moita xente consome por recomendación de culturistas, de
persoas que se chaman a si mesmos entendidos e que hai en todos os ximnasios, ou por velos
anunciados nunha revista.
O metabolismo de cada un é
un mecanismo complexo que
require un estudo personalizado e que de non ter en conta as
particularidades pode provocar
problemas crónicos e efectos
rebote, onde despois dun aparente avance se produce un
empeoramento desmoralizante e lesivo para o propio corpo.G
Xurxo González Ledo

jgledo@gmail.com

MAGAZINE.47.

VIÑOS.

Adega Moraima,
a física do viño
“O viño faise na viña”, este principio é o sinal de identidade dos
once cooperativistas que veñen
de poñer en marcha en Barro, a
dez quilómetros de Pontevedra, a adega Moraima (adegamoraima.com).
Lonxe das macroadegas e
dos viños de sabor uniformado,
o albariño monovarietal que
producen ten personalidade
propia, ten a identidade que recibe da terra e das once familias

Vista das viñas de Adega Moraima.

que despois de anos de ceder as
súas colleitas a outros envasadores deciden crear un proxecto común e xuntar esforzos para levar adiante esta empresa.
Un sinxelo proceso de produción que leva os acios de cepas, en moitos casos centenarias, a unha adega moderna,
limpa e eficaz, onde limpos de
raspóns macéranse, extráese o
mosto xema, trafégase, desfángase e despois de fermentado
deixase evolucionar sen presas,
con catas periódicas até completar a evolución do viño.

Na cata Moraima 2006 é
amarelo pálido con pequenos
lóstregos verdes, é atractivo, na
boca é froita madura, pera,
ananá e frores brancas. Un Rias
Baixas que pide non servirse
demasiado frío, perto dos doce
grados. Un produto natural
con vida propia, sen falsas axudas nin procesos químicos, un
viño valente e sen complexos,
que é o resultado do traballo e o
esforzo común dun grupo de
galegos que aman e senten a
súa terra.G
Xosé Rey
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1.315 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

O Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia leva o Festival
Mozart da Coruña por outras vilas da comarca, no programa
Mozart en Xira.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬MÚSICA.Coanhadeira. Grupo
galego de folk que fai música da
Rúa (neste caso, a de Petín) e que
actúan o sábado 21, noCafé-Cultural Roi Xordo.
¬MÚSICA. Xacobe Martínez
Antelo. Dentro do circuito 4x4,
este ourensán, á fronte do seu
quinteto, interpretará jazz e outros
estilos musicais, ovenres 20 ás
20:30, con entradas a 3 euros, na
Casa da Cultura.
A personaxe do Floreano

Os Floreanos
de Gogue
O grovense Gogue, un veterano
do humor gráfico e a caricatura
en Galiza, presenta esta semana
un libro que baixo o nome Historias Floreánicas, recolle unha escolma dos chistes protagonizados pola súa personaxe Floreano, publicada no Faro de Vigo
desde hai anos.
Independentemente das valoracións sobre o humor e características da personaxe, que xunto a
unha mostra habitualmente enxeñosa da retranca popular galega, pode amosar ás veces rasgos un tanto costumbristas ou
tópicos, a simple persistencia de
personaxes fixos e populares no
maltreito humor gráfico galego é
un mérito moi valorable.
A popularidade do Floreano no
público lector é xa un feito contrastado, ainda que, comopode
acontecer co Carrabouxo, semelle algo restrinxida á área de influencia do xornal en que se publica, como adoita acontecer na
parcelada prensa galega.
A presentación do libro e exposición, acompañada doutras actividades musicais e lúdicas, estará
arroupada por vellos camaradas
de Gogue: os humoristas Pepe
Carreiro e Nacho Hortas, e o
concelleiro de cultura Antón
Mascato, membros todos eles da
pioneira publicación de humor
Can sen Dono.

Presentación do libro e inicio da
exposición, ovenres 20, ás 21:00,
no cine O Mariño (O Grove).

BERGONDO
¬MÚSICA. Mozart en xira. Actuación do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia e o Conxunto
Instrumental, con Pedro Rodríguez
co violín, Inés Picado Morales coa
viola e Joan Company como director. O domingo 22, ás 19:30, na
Igrexa de Bergondo.
BETANZOS
¬ EXPO . Héctor Francesch:
obra gráfica. Exposición do artista coruñés, que permanecerá
aberta até o 28 de xuño.Na Fundación CIEC.
¬MÚSICA. Mozart en xira. Actuación do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia e o Conxunto
Instrumental, con Pedro Rodríguez
co violín, Inés Picado Morales coa
viola e Joan Company como director.O venres 20, ás 19:30, na Igrexa
San Francisco de Betanzos.
BUEU
¬MÚSICA. Xhelazz (Rap, hiphop). Mario Celimendiz, Mc zaragozano que se presenta co LP “El soñador elegido”. Aínda que este é o
seu primeiro disco en solitario, moitos xa o coñecen por formar parte
da xira de Violadores del Verso “Vivir
para contarlo”. Actúa estedomingo
22, ás 21:30, entradas a 10 e 12 euros, no Café Aturuxo.
CANGAS
¬MÚSICA. Grasa. Cunha base de
rock contundente, a música deste
grupo coruñés viaxa por un amplo
lenzo sonoro, con pinceladas de
funk, blues ou bossa nova. Este venres 13, ás 23:00, na Salason.
CARBALLO
¬MÚSICA. The Dirtbombs +
Viva L’American Death Ray
Music + The Trashmen +
The Neanderthals + Los Coronas + Las Membranas. Actúan dentro das festas de Carballo,
con entrada libre, a partir das 20:00,
o venres 20.
CERCEDA
¬MÚSICA. Faltriqueira. Dentro
do Circuíto 4x4, este grupo polifó-

¬ ARTE
Unha marea de amor
Esta mostra, que permanecerá na
sala de exposicións até o 22 de
xuño, pretende conmemorar o
25º aniversario da creación do
Centro de Planificación Familiar
da cidade galega. O erotismo e o
amor son as temáticas que podemos atopar na mostra a través de
múltiples vías de expresión artística, desde pintura, fotografía ou
escultura, até poesía, da man de
varios/as artistas galegos.
No proxecto “Unha marea de
amor” participa unha granada escolma de artistas de diversas disciplinas, como: Xosé Abad, Pablo
Bouza, Jorge Cabezas, Vari Caramés, Alberto Carpo, José V. Caruncho, Iolanda Castaño, Enrique S.
Chicheri, Xabier Correa Corredoira, Xulio Correa, Yolanda
Dorda, Francisco Escudero, Minico de mulleres que conxugan novos ritmos cos máis tradicionais. A
entrada custa 3 euros. O venres 20, ás
21:00, no Auditorio Municipal.
CERVO
¬EXPO. Picasso, Miró e Clavé.
Exposición de pintura organizado
polo Museo Provincial , no Museo
Provincial do Mar de San Cibrao .
¬MÚSICA. O Leo I Arremecághona!. Actuación deste singular e
divertido cantautor post-punk e
post-case todo, e do seu grupo
acompañante que case nunca comparece. Este venres 20, ás 23:30, no
Pub O Muiño.
A CORUÑA
¬ CINE. Curtavisión. Todos os xoves até o mes de xullo, o Centro On
Caixa Galicia acolle o ciclo ‘Curtavisión’ a través do que se proxectará
unha escolma das mellores producións deste xénero. Organizado pola
Asociación Durmevela.
¬ CINE. Japan motion. Dentro
deste ciclo que promove o MACUF,
proxéctase MIillenium Actress
(2001, 91´), filme de acción e aventuras de Satoshi Kon. O martes 24, ás
20:00 no MACUF.
¬ CINE. Cinema brasileiro.
Dentro deste ciclo e encontro con cineastas do Brasil proxéctase Via Láctea (Lina Chamie, 2007), o xoves 19,
ás 20:00, e Ainda Orangotangos, (
Gustavo Polidoro, 2007 ),o venres 20,
ás 20:00, ambas no Centro de Estudios
Caixa Galicia, Ronda de Nelle, 11.
¬CINE. Programación CGAI.

Fotos de Xosé Abad e Xurxo Lobato que forman parte da exposición.

guel-Anxo Fernán Vello, Manolo
Ferreiro, Héctor Francesch, Xurxo
Lobato, César Antonio Molina,
Jano Muñoz, Soledad Penalta,
Jorge Peteiro, Xoan Piñón, Miguelanxo Prado, Manuel Rivas, Juan
Rodríguez, Xabier Seoane, Xulio
Xoves 19
Andrei Tarkovski
20.30 h. A infancia de Iván (1962), 95´.
Subtítulos en castelán.
Venres 20
Andrei Tarkovski
20.30 h. O espello(1974) 105´. Subtítulos en castelán.
After Hours.
I Mostra de Curtas CREA
23.00 h. Notamotof (Rubén Coca,
2004);
O camiño da auga (Toño López,
1993)
Minas(Dani de la Torre, 2003)
Leo(Fernando Cortizo, 2008)
Corten(Mario Iglesias, 2006)
Riazor Blues(Alber Ponte, 2005)
63´. Vídeo.
Presentación a cargo de
membros de CREA. Entrada gratuíta.
Sábado 21
Andrei Tarkovski
18.00 h. A infancia de Iván (1962), 95´.
Subtítulos en castelán.
20.30 h.O espello (1974), 105´. Subtítulos en castelán.
Luns 23
Extraterritorial
20.30 h. Iván Z(Andrés Duque, 2004);
A ameixa xigante, (Andrés Duque,
2004);
A constelación Bartebly (Andrés Duque, 2008), 81´. Vídeo. Presentación a
cargo do seu autor. Entrada gratuíta.
Martes 24
Contos de Marineda.A Coruña e o
cine.
20.30 h. O lapis do carpinteiro, Antón
Reixa, 2002.106´. Versión galega. Entrada gratuíta.

Valcárcel, Luisa Valdés e Manuel
Vilariño.
Organizada polo Centro de Planificación Familiar da Coruña.
No Centro Sociocultural Caixa
Galicia , até o 22 de xuño.

Mércores 25
Carlos Reygadas
20.30 h. Luz silenciosa (2007)127´.
Subtítulos en castelán.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬ EXPO . Castelao. Debuxos
do álbum Cousas da
vida.Selección de 75 debuxos
de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, publicadas entre 1922 e
1924 nas páxinas do xornal vigués Galicia. Até o 7 de setembro,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. O humor gráfico na
transición. Exposición sobre este
apartado do eido xornalístico, que
estará aberta até o 29 de xuño na
Sala de exposicións de Durán Loriga.
¬EXPO.Wildlife Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Fotos deste extendido concurso internacional, até o
30 de xuño. No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. O Retrato no Prado.
De Goya a Sorolla. A té o 7 de setembro, unha exposición composta
por 66 obras que testemuñan a importancia do xénero retratístico na
pintura española do século XIX.
Francisco de Goya, Federico Madrazo, Vicente López ou Antonio
María Esquivel, son algúns dos artistas representados. Na Sede Fundación Caixa Galicia .
¬EXPO. Arequipa en branco e
negro. Exposición de fotografías
no Perú de principios de século, do
estudio dos irmáns Vargas. Até o 6
de xullo, na Fundación Luis Seoane.
¬EXPO. Latinoamérica portas
abertas. Organizada pola Federa-
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Vicente López y Pastraña, aquí
representado polo seu retrato Os fillos do conde de Casa Flórez, é un
dos retratistas decimonónicos dos
que se recolle obra na exposición O
retrato no Prado.

¬ MÚSICAS

Juanes
O artista latinoamericano Juanes, gañador de 12 Grammys
Latinos, vén de pechar a primeira parte da súa xira ‘La Vida
World Tour’en América’, onde
deu máis de 30 concertos nos
espazos máis emblemáticos das
grandes cidades estadounidenses. Traspasada a fronteira oceánica, Juanes realiza a súa segunda actuación en Galicia.
A súa música fresca, dinámica e
comprometida coa defensa da
paz, chegará coa presentación
de “La vida es un ratico”, o seu último traballo, que ao mes de saír
á rúa xa contaba con máis de un
millón de copias vendidas.
Cantante, compositor, guitarrista, músico e produtor colombiano, Juanes crea unha
música que fusiona rock con
ritmos colombianos coma o
vallenato, a cumbia, o mapalé
e outros ritmos internacionais
coma o flamenco, a trova ou o
tango. Declarado polo diario
Los Ángeles Times como “a figura máis importante da música Latina na última década”,
Juanes é gañador de 12
Grammys Latinos e nomeado
pola revista Time coma unha
das “100 persoas máis influentes do Mundo”. Actualmente é
o artista latino de rock con
máis vendas en todo o mundo
e un dos activista sociais máis
activos entre o seu gremio.
O seu segundo álbum “Un Día
Normal” logrou establecer a
marca coma o disco con maior
tempo no Top 10 das listas de

vendas en Estados Unidos. O
seu terceiro álbum, “Mi Sangre”, mantívose nas listas de
popularidade por dous anos
logrando vendas por máis de
4 millóns de copias, levándoo
ao número 1 nos charts de
todo Latinoamérica, Estados
Unidos e Europa. A súa xira ‘Mi
Sangre Tour’ foi o tour mundial máis extenso montado
por un artista latino, presentándose fronte a millóns de
fans en 170 concertos en áreas
e estadios de 31 países e 4
continentes. Tamén acadou o
debut máis alto nas listas de
popularidade para un artista
latino noXapón.
Foi igualmente o primeiro artista en cantar fronte ao parlamento Europeo onde obtivo
unha doazón de 2.5 millóns de
euros para as vítimas das minas
en Colombia, ademais de organizar o concerto a beneficio “Colombia sen Minas” por medio da
súa Fundación Mi Sangre. O seu
cuarto álbum “La vida es un ratico” foi lanzado o 23 de outubro
do ano pasado, de xeito simultáneo en 77 países, un logro nada
común para un cantante de fala
hispana, e recibiu un recoñecemento por venda de máis de 6
millóns de tracks dixitais deste
disco. “La vida es un ratico” debutou no número 1 en vendas
en Estados Unidos e todo Latinoamérica converténdose no
posto máis alto da súa carreira.
Juanes actúa o venres 20, ás
22:30, no Multiusos do Sar de
Santiago.

ción Galega de Asociacións de Emigrantes Retornados co apoio da
CIG, departamento de Migración.
Unha serie de 28 imaxes en branco
e negro desde 1972 até 1998 polo
fotógrafo venezolano Federico Fernández. Até 30 de xuño, na Casa
Museu Casares Quiroga.
¬EXPO. Luis Vidal: Euroafricans. Exposición aberta até o 27
de xuño, na Galería Coarte.
¬ MÚSICA . Festival Mozart
2008 O venres 20, sábado 21, e
domingo 22, ás 19:00, Ópera en familia, con O pequeno desenfeluxador de Benjamin Britten, no Teatro Colón Caixa Galicia.
Liederabendchega ao Teatro Rosalía de Castro coa soprano Annick
Massis e o pianista Jori Vinikour.
Unha interpretación de pezas de C.
Debussy, G. Fauré, R. Hahn, H. Berlioz e M. Ravel á que poderemos
asistir o sábado 21 , ás 19:00.
O sábado 21, ás 19:30, Mozart en
Xira , coa actuación do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia e o
Conxunto Instrumental, destacando a Pedro Rodríguez co violín,
Inés Picado Morales coa viola e Joan
Company como director. Na Igrexa
de Santa Olaia de Liáns.
O luns 23, ás 19:00, proxección do
Simón Boccanegra de Giuseppe
Verdi, interpretado no Teatro alla
Scala de Milán en 1975 coa Orquestra e Coro do mesmo teatro, e dirixido por Claudio Abbado e Giogio
Strehler. No auditorio da Sede Fundación Caixa Galicia.
As proxeccións do ciclo 'Ópera en
cine' do Festival Mozart 2008 finalizan o martes 24, ás 19:00, co filme
Don Giovanni, baseado na obra de

Mozart. No Auditorio da Sede Fundación Caixa Galicia .
¬MÚSICA. Diego Massimini. O
cantante arxentino afincado en Santiago actúa este venres 20, ás 22:30,
no Jazz Vides .
¬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. o venres 20, ás
23:00, no Pub Garufa.
¬MÚSICA. Som do galpóm e Duplo Son. Ambos grupos enfrentaránse na Final en Directo do IV Concurso da Asociación Cultural Negus. A banda gañadora da
devandita final actuará o próximo 6
de setembro no VIII Foundation
Reggae Festival 2008. Este venres
20, ás 22:00, no Forum Celticum.

O cantante Diego Massimini.

¬MÚSICA. Jugoplastika + Paquidermo . Actúación o venres
20, ás 22:00, no Mardi Grass .
FERROL
¬EXPO. Carlos Alcolea.Extensa
retrospectiva deste pintor que nacera n’A Coruña, que nos amosa
un total de 43 pezas do autor, realizadas entre 1972 e 1992,baixo o
nome de “Carlos Alcolea. Cara a
Fisterra”. Até o 13 de xullo, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. XVIII Certame fotográfico Medio Ambiente
2008. . Mostra de 50 fotografías
seleccionadas. Permanece aberta
até o 30 de xuño. No Ateneo ferrolán. No mesmo local, exposición
de fondos do patrimonio do Ateneo, con obras de autores como
Correa Corredoira, Laxeiro, e
unha longa lista de destacados artistas. Até o 30 de xuño.
¬MÚSICA.Charades + The Homens. O cuarteto Charades presenta en xira o seu traballo "En ningún lugar", unha colección de cancións que mostran a vibrante
evolución dun grupo en continuo e
inspirado crecemento. O trío de power-pop The Homens acompáñaos
nestes dous concertos por terras galegas. Entrada a 8 euros. O sábado
21, ás 22:00, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Ciclo de músicas
portuarias. Ciclo musical, promovido polo Concello de Ferrol
que abrangue catro concertos ao
longo dun mes, e outras actividades. Este venres 20, actuación de
Marcelo Mercadante e o seu
Quinteto Porteño, ás 20:30, no
Teatro Jofre.

¬ EN ESCENA
Salpicados
Compañía de Teatro Xerpo
Autor: Irene Moreira Fontán.
Dirección: Irene Moreira
Escenografía: Cris Leirós e Irene
Moreira.
Son: Irene Moreira.
Iluminación: Cris Leirós e Álex Sobrino.
Vestiario: Cris Leirós.
Elenco :
Alejandro Sobrino Fagilde. Keka
Losada. Samuel Merino.

Os protagonistas da obra, nunha escena de Salpicados.

A compañía porriñesa Teatro
Xerpo leva dez anos facendo teatro e este ano contituíuse como
S.L. de Nova Empresa. Ten ás súas
costas preto de vinte espectáculos, dous premios da Xunta de Galicia. Os seus integrantes uns están
rematando estudos de Arte Dra-

mática e outros son licenciados en
Arte Dramática e Belas Artes.
Definen así a súa obra en cartel,
Salpicados:
“Cando queres mudar a túa vida
por completo sempre sucede algo
que impide que leves a cabo a túa
decisión. Iso é o que lles ocorre aos

tres personaxes de Salpicados:
Muller-Cansa, Home-Espido e Persoa-Soa. Rodeados dun mundo
marcado pola angustia existencial,
só queren "ver chover e como a
choiva arrastra toda a merda que
nos afoga". Había tempo que non
saías do teatro tan salpicado! “
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Marcelo Mercadante e o seu
Quinteto porteño, caricaturizados na imaxe,actúan este venres
en Ferrol.

¬TEATRO. Estigma. Na illa volcánica de Estigma, a vida vese ameazada polas pegadas do pasado. A
desconfianza aniña no seo dunha
parella, dous irmáns afrontan o
destino que levan marcado na pel,
unha persoa acabada de chegar
investiga unha masacre e do remoto continente chega un descoñecido. Historias todas que se entrecen nunha trama chea de suspense. O domingo 22 ás 20:00, no
Teatro Jofre .
¬TEATRO/MÚSICA.Cuarteto para
a fin dos tempos. Estes catro
músicos reúnense para interpretar a
obra de Olivier Messiaen titulada
Cuarteto para a fin dos tempos, música contemporánea de dificilísima
execución. En 1940,este músico xudeu (1908-92) compuxo a peza nun
campo de prisioneiros alemán. O sábado 21, ás 20:30, no Teatro Jofre.
O GROVE
¬MÚSICA. Chick Tones + Cornelius + Grupo Invitado.
Dentro das Festas de San Xoan,
actuación este sábado 21, ás
00:00, entradas 10/20 euros
(+cea),na Sala Náutico.
¬EXPO. Historias Floreánicas,
de Gogue. Presentación do libro e
inicio de exposición. Coa participación de Pepe Carreiro, debuxante;
Nacho Hortas, humorista gráfico;
Luís Rei, historiador; José Antonio
Cacabelos, alcalde; e Antón Mascato, concelleiro de cultura, ademáis
do propio autor. Diversos actos
completan a xornada. O venres 20 ,
ás 21.00, no Cine O Mariño.
LARACHA
¬ MÚSICA . Capitán Furilo .
Actuación este venres 20, ás

¬ MÚSICA
Músicas Portuarias
A Asociación do Conservatorio de
Música Tradicional e Folque presenta a organización do Ciclo de
Músicas Portuarias, promovido
polo Concello de Ferrol e que terá
ao longo dun mes unha serie de
concertos e actividades ao redor da
unión da música e os portos. Un cartaz de grupos de nivel internacional
e dimensión oceánica:
Marcelo Mercadante e o seu Quinteto Porteño, este venres 20 de xuño.
Marful, o venres 27 de xuño. Anabel
Santiago, o venres 4 de xullo. Mísia
rematará o ciclo o venres 11 de xullo.
Segundo os organizadores, a idea
xurde “porque non hai mar sen

cal está ambientada no século XIII,
época do antergo Reino de Galicia,
interpretando temas portugueses,
do norte de Castela e Asturias. E o
sábado21, Xhelazz , que ven
sendo Mario Celimendiz, Mc zaragozano que se presenta co LP “El
soñador elegido”. Todas as actuacións, no Clavicémbalo.

Estoraque o indiano, comedia representada por Artesán teatro en Ortigueira.

LUGO
¬CINE. Unha xornada particular. Un filme de Ettore Scola
que xunta nun inesquecible tour de
force a Sofía Loren e Marcelo Mastroianni. O martes 24, ás 20:00, en
versión dobrada, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas,
todas as idades. Un proxecto aberto
a todos os artistas e que abre as portas do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protagonistas,
sexan consagrados ou recén chegados. NoMuseo provincial.
¬EXPO. Do Gaudeamus Igitur
ao Venceremos Nós. Éxposición que recrea a época do maio
do 68 na universidade galega, con
fotografías, documentos e obxectos da época. Aberta na Sala Díaz

Pardo da Faculdade de Veterinaria.
¬EXPO. Un pedaciño de Nicaragua. Fotografías de Fernando
Bellasna Biblioteca Provincial.
¬EXPO. The Living Museum.
Un legado sonoro fascinante. Recolle a colección de instrumentos de corda orixinais (violíns, violas, violoncelos, violas de
gamba, violas d´ amore, arcos históricos) dos séculos XVI ao XVIII da
Fundación Orpheon. Estará até o
20 de xullo, no Museo Provincial .
¬ EXPO . 10x10 Implicadas.
Percorrido polos dez anos de
vida da ONG Implicadas no Desenvolvemento. A exposición poderá verse no Centro Uxío Novoneira até finais de mes.
¬EXPO.Paula Salinas. Unha exposición desta pintora, aberta até o
18 de xullo, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. Jam Session Rock &
Blues. Organiza: Fábrica de Sons.
Entrada libre, este xoves 19. O venres 20, Tátara trío, grupo formado por tres músicos de formacións xa asentadas (Ruote, Donaire
e Tiruleque).A súa proposta musi-

porto, nin porto sen taberna, nin taberna sen canción. Unha canción
dando a volta ao mundo en cada
peirao colle un particular acento.
Música de “vai e vén”, ecléctica,
aberta, infinda.
As viaxes recollidas polos músicos
do noso tempo chegan a Ferrol con
esta cita musical até o 11 de xullo,
con música mariñeira na cidade departamental que, dende as súas orixes na vila de pescadores do Ferrol
Vello ao futuro das autoestradas marítimas, tivo coma referente cultural
o mar, con especial incidencia, por
exemplo, das habanera ultramarinas, que enraizaron nesta cidade
coma en ningunha outra galega.
A música portuaria do fado espallado polo mundo chega conMísia.
A elegancia portuguesa, unha diva

innovadora do fado que entrou na
historia do seu propio arte. Presentará o seu último traballo, “Lisboarium”, un canto á capital lusa con textos dos grandes poetas portugueses
sobre música de fado tradicional.
Dende a quinta provincia galega, a
música porteña do tango estará representada por Marcelo Mercadante ,un virtuoso do bandoneón e
un dos novos valores de Bos Aires
que vive hoxe en Barcelona. Acompañado do Quinteto Porteño, veñen
cun repertorio tradicional e composicións propias.
Nos peiraos do cantábrico astur, a tonada colleu xeito con influencias
mariñas e hoxe está a recibir un novo
pulo coa voz de Anabel Santiago
que nuns poucos anos actualizou intención e maneiras neste xénero.

00:00, no Pub D’Antón Rock Café.

MACEDA
¬EXPO. Benigno Álvarez. Exposición adicada a esta personalidade
republicana ,loitador comunista
nos anos 30. "A mirada de transparencias cordiais" estará aberta ó
públicoaté o 20 de xuño na Torre da
Homenaxe-Castelo de Maceda.
MELIDE
¬MÚSICA.Fernando Esclusa.
Actuación este venres 20, á unha da
madrugada, entrada a 3 euros, no
Pub Gatos.E no mesmo local, o sábado 21, á mesma hora, entrada
gratuita, actuación do grupo Micro
Guagua.
MOAÑA
¬CINE. Contémolo (mostra de
curtas). Proxectaránse as curtas
Barcos de pasaxe (25 m.), realizado por mozas e mozos do Morrazo; e Memorias (25 m.), realizado por mozas e mozos do Baixo
Miño, mostrando o drama das familias represaliadas polo franquismo naquela zona. Bernardo
Maiz, historiador, presentará ambas obras. O venres 20, ás 22:30, na
Praza diante da Casa do Concello .
OLEIROS
¬MÚSICA. Mozart en xira.Actuación do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia e o Conxunto Ins-

Na nosa costa, a música popular urbana galega , os antigos bailes de salón adquiriron extraordinaria relevancia, sempre abertos a novas músicas e danzas nas que agora se
inspiraMarful.
O Ciclo, ademais, complétase con
dous actos paralelos:

trumental, con Pedro Rodríguez co
violín, Inés Picado Morales coa viola
e Joan Company como director. O
sábado 21, ás 19:30, na Igrexa de
Santa Cruz.
OURENSE
¬EXPO. Celso Varela. Exposición
até o 22 de xuño,no Centro Socioultural Caixa Galicia.
¬EXPO.Dos ábacos aos computadores. Unha exposición didáctica sobre os obxectos adicados
ás tarefas de cálculo. Até o 22 de
xuño, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Colectivo Microguagua . Reggae - Ska - Rumba
dende Barcelona. Este xoves 19 e
venres 20, ás 21:30, entrada a 5 euros, no Café Cultural Auriense.
¬TEATRO.Miguel Bosé, "Papitour". O ídolo de masas (cando
menos noutros tempos) Bosé presenta o disco "Papito", nesta única
presencia en Galicia desta xira. O
martes 24, ás 22:00, entradas a 17 e
20 euros, en Expourense.
¬TEATRO. Palabra en movemento. Performance de Víctor
Nieves e Iván Prieto,unha proposta que se desata de convencionalismos para mostrarnos unha expresión diferente da palabra. O xoves 19 e venres 20, ás 20:00,no
Centro Cultural Deputación.
¬TEATRO. A Noite de San Xoán.
A peza clásica de Lope de Vega, representada pola CompañíaNacional de Teatro Clásico, na que se representa o enredo amoroso entre
dous rapaces, xurdido nesa noite.
Todo tipo de sucesos ocorrerán en
torno aos namorados, facendo da
peza unha comedia moi divertida e
dinámica. O venres 20 e sábado 21,
ás 20:00 no Teatro Principal.

- Un paseo en lancha pola ría de
Ferrol amenizado con música ao
vivo de acordeón diatónico e zanfona: Dúo Carlos Quintá e Óscar
Fernández.
- Un espectáculo musical infantil: A
Montaña Máxica con Stranniki e
Manolo Panferreteiro.
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Miguel Bosé estará presente en
Ourense, único punto galego da súa
xira “Papitour”, presentando o seu
último album, Papito.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO.Estoraque, o indiano.
Comedia de amores e enredos arredor dun indiano, polo grupo Artesán Teatro , o sábado 21, ás 20:30,
no Teatro da Beneficencia.

cións dos sesenta e algunhas de colleita propia (procedentes do disco
do propio Magín , Realidad). Este
venres 20, ás 23:00, entradas de 5 a
2’5 euros, no Café Bar Liceum.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Festival con V de Valarés . Festival de carácter reivindicativo e musical, arredor do lume,
que tera lugar o sábado 21 de xuño
na praia de Valarés, Ponteceso.
PONTEVEDRA
¬ CINE . Good Morning
Babylonia. Filme dos Irmáns
Taviani moi aclamado no seu
día, mais que cecais sexa menos
valioso do que se considerou,
ainda que sí efectista. O martes
24, ás 20:00 en versión orixinal
con subtítulos en español, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Nun mundo libre (It´s
a free world). Filme de Ken Loach (2007), donde dúas mulleres
deciden crear unha empresa de
traballo temporal para atender as
necesidades de milleiros de inmigrantes que chegan hoxe a Inglaterra. Organizado polo Cine clube
Pontevedra, o mércores 25, ás 19:30
e 21:15, na Biblioteca Municipal.
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Exposición desta importante colección de pintura flamenca, dentro
dos fondos de Caixanova. Óleos e
grabados pertencentes aos séculos XVI e XVII, que xa foron exhibidos na nosa comunidade noutras
ocasións. Expostos no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Cuarteto Ephimere.

A Noite de San Xoán, de Lope de Vega.

Un concerto de corda a cargo do
Cuarteto Ephimere, agrupación formada por catro profesores do Conservatorio de Música de Vigo. Desde
a súa creación realizaron un intenso
labor de divulgación musical, facendo chegar a todos os oídos grandes repertorios de corda. O xoves 19
, ás 20:30, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Sugar Overdose +
Dreams of Dolly Sheep +
Orange Road. Actuación destes
grupos o xoves 19, ás 20:00, na Sala
Karma. E na mesma sala, o venres
20, ás 23:00, actuación da formación
Niños Mutantes.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Palabras contadas.
En palabras do autor, Camilo
Franco,o espectáculo consta de relatos procedentes fundamentalmente do seu libro homónimo, musicados por Magín Blancocon can-

O espectáculo Palabras contadas, de Camilo Franco, estará esta semana no Porriño.

RIBADEO
¬TEATRO. Estigma. Na illa volcánica de Estigma, a vida vese ameazada polas pegadas do pasado. A
desconfianza aniña no seo dunha
parella, dous irmáns afrontan o
destino que levan marcado na pel,
unha persoa acabada de chegar investiga unha masacre e do remoto
continente chega un descoñecido.
Historias todas que se entrecen
nunha trama chea de suspense . O
venres 20, ás 20:30 ,no Auditorio
Municipal Hernán Naval.
RIBEIRA
¬EXPO.ExpoPress. Un século
de actualidade. Mostra na que
poderemos ollar unhas 200 publicacións da colección privada de Suso
Souto, acompañadas dunha selección musical de todo o século XX,
feita por Fernando Franjo. Até o 30 de
setembro ,no Club Náutico Deportivo.
SANTIAGO
¬CINE. Arroz amargo.Filme de
Giusseppe de Santis, co erotismo
rural e turbador da debutante Silvana Mangano, nun magnífico e
clásico drama.O martes 24, ás 18:00,
e ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Fragmentos dunha fábrica en desmontaxe. Filme
comprometido e autoxestionado,
obra de Isaac Marrero, Guillermo Beluzo e Roberto García, e que será
proxectada o mércores 25, ás 22:00,
polo Cineclube Compostela, no
Centro Social O Pichel.
¬EXPO. Nando Lestón. Compilación de 20 tallas escultóricas deste artista de Carnota, que recrean un bosque a partir dos piñeiros queimados
no monte Pindo, no incendio do
2005. Pezas que se mesturan con outras formas artísticas como a literatura, a música, a fotografía e o vídeodocumental. Até o 30 de xuño, na
Casa da Parra.
¬EXPO. Parallel Walk. O Centro
Galego de Arte Contemporánea
ofrece esta mostra, do mozo artista
francés Guillaume Leblon, até o 29
de xuño, no CGAC.
¬EXPO. Anatomía da melancolía. Exposición do artista Jorge
Macchi, até o 13 de xullo, no CGAC e
Igrexa de Bonaval.
¬EXPO. Sorollla e os seus contemporáneos. Destacados pintores do “cambio de século” danse
cita nesta exposición, na que po-

¬ SAN XOÁN
Lumieiras, lumareas,
fogueiras, cacharelas....
Con estes nomes e uns cantos
máis son coñecidos en distintas
partes do país os lumes desta
noite do 23 de xuño.
O listado de festas organizadas
para esta noite sería infinito.
Aquí van unhas poucas, escollidas ao chou:
- Noite de San Xoán en Camariñas. A Asoc. Lumarea da Vila organiza unha bonito noite para o este
23 de xuño de 2008, San Xoán. Haberá unha xornada completa,
pensada para nenos e maiores.
- Noite do lume novo enServoi,
Castrelo do Val.
- San Xoán en Negrelle, Melón.
- Noite de San Xoán, en Coles.

- Festas de San Xoan en Calo - Teo.
Luns 23 de xuño: gran cacharela
con sardiñada e churrasco;Martes
24 de xuño: Orquesta Sintonía de
Vigo; Mércores 25 xuño: orquestas
Panorama e Xente Nova.
- Festas de San Xoán en Carballo.
Ademáis das atraccións habituais ,
a XXI Edición do Concurso de Cachelas celebrarase o día 23, entre
as 19:00 e as 23:00 horas.
- Festas do San Xoán en Becerreá,
do 23 ao 25 de xuño.
- Grandes festas do San Xoán en
Poio, unha das máis concurridas e
que conserva antigas costumes.
- Festas patronais do San Xoán en
Sarria.
- Cacharela de San Xoán, Algalia
de Abaixo,Santiago.

deremos ver pintura española do
Museo de Belas Artes da Habana.
Ademais, reúnense no edificio
compostelán un conxunto de 60
obras de Sorolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa
ou Cubells, entre outros. Na Sede
Fundación Caixa Galicia de Santiago, até o 6 de xullo. Como actividade complementaria, proxección da película de José Antonio
Escrivá, Cartas de Sorolla, o mércores 11, ás 19:00.
¬EXPO. Pérez, o rato amigo dos
dentes. Unha mostra para nenos e
adultos que nos ha levar por un percorrido de ilusión, maxia e animación. Até o 30 de setembro, na Biblioteca Caixa Galicia.
¬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 es-

pecial atención á obra “O Paxaro Pi”
ao que o surrealista dedicou unha
significativa peza literaria. Até o 21
de setembro, na Fundación Granell.
Na mesma sala, e até o 7 de xullo, a
arte surrealista de José María Seijas, con obra até o ano 2000 deste
pintor galego.E a mostra Delicias
do grotesco, debuxos, colaxes e
pinturas de Aldo Alcota que estarán até o 8 de setembro.
¬MÚSICA.Nordestin@s.Nordestin@s é a ollada contemporánea á
tradición mariñeira de tres dos músicos máis relevantes da nova escena galega: Abe Rábade, Guadi
Galego (Berrogüetto, Espido) e
Ugía Pedreira (Chouteira, Marful). O
venres 20, ás 22:00, dentro do Ciclo
Novas Músicas, no Salón Teatro.
¬MÚSICA. Treixadura. Dentro
do circuito 4x4 , este grupo puxante dentro do panorama folk galego, xunto ao Orfeón Treixadura,
actúa o luns 23, ás 21:00, con entra-

Guieiro 1315.qxd

17/6/08

21:56

Página 6

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
19-25 DE XUÑO DE 2008

Treixadura e o Orfeón Treixadura estarán este luns en Santiago,
dentro do Circuito 4x4, programación
de varios estilos musicais que xa vai
chegando ao seu final.

¬MÚSICA. Salpicados. Cando
queres mudar a túa vida por completo sempre sucede algo que impide que leves a cabo a túa decisión.
Iso é o que lles ocorre aos tres personaxes de Salpicados: Muller-Cansa,
Home-Espido e Persoa-Soa. Pola
Compañía de Teatro Xerpo, o xoves 19, venres 20 e sábado 21, ás
22:00, na Sala Nasa.
¬MÚSICA.Bronquitis Crónica +
Mito Escrito + Pa La Peña +
Jotacé. Na Final do concurso 2ª Final Musicaxove’08. As entradas recóllense gratuitamente no Centro
Sociocultural do Ensanche. Este venres 20, ás 21:30, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Extreme Noise + Terror + Machetazo + Nashgul.
Actuación o sábado 21, dentro do
Zombie Walk, ou festa dos zombies,
na Sala Capitol.
¬MÚSICA.Juanes. O artista colom-

biano chega ata Santiago coa súa
xira "La vida es un ratico" que o leva
por todo o mundo. Canción de autor con letras románticas e reivindicativas e espectacular posta en escena . A entrada custa 35 euros. Actuación o venres 20, ás 22:30, no
Multiusos do Sar.
¬MÚSICA.Día da Música. Na celebración do Día Europeo da Música
a Fundación Autor e Heineken presentan un concerto no que estarán
Iván Ferreiro, Deluxe, o madrileño
Quique González, Fanny + Alexander e Som do Galpóm. A entrada custa 15/10 euros. O sábado
21, ás 20:00, no Multiusos do Sar.
¬MÚSICA/PERFORMANCE.Galiza
Zombie.Xornada só apta para “frikies” vocacionais. Ás 19:00, Zombie
Walk no Obradoiro, con percorrido
até a Sala Capitol, donde actuarán os
grupos Machetazo e Extreme

Noise Terror .Cara á 01:00, festa
(zombie) no Pub TNT. Todo esto o
sábado 21.
SANXENXO
¬TEATRO. Emigrados.Historias
de diversos autores, entrelazadas, que compoñen un cadro xeral que permite apreciar nidiamente o drama individual e social
que supón estoutro xeito de "exilio”. Polo Teatro de Ningures,
este sábado 21, ás 22:00, no Pazo
Emilia Pardo Bazán.
TUI
¬EXPO. Entre correntes: 7 artistas galegos. Esculturas e pinturas en exposición colectiva, até o
29 de xuño, na Sala municipal de
exposicións, edificio Área Panorámica.
Zombies autóctonos tomarán Santiago.

¬ CONVOCATORIAS
7º Concurso “Francisco Mantecón”
Bodegas Terras Gauda, S.A., por acordo unánime do Consello de Administración, acorda
instituir con carácter anual un Concurso de
Deseño de Cartelismo Publicitario, que en honor do artista que foi exclusivo deseñador da
imaxe corporativa, amigo, eficaz colaborador e
socio dende os momentos fundacionais, levará o nome de "Francisco Mantecón". O orixinal será o fundamental soporte sobre o que
xire a imaxe publiciaria da entidade convocante durante ese ano.
1- Poderá tomar parte neste certamen calquera persoa física ou xurídica sen máis limitación cás impostas pola legalidade vixente.
2- Os orixinais, que deberán ser inéditos, serán
presentados ou enviados (con xustificante de
envío, os participantes que o desexen) nas dependencias de Bodegas Terras Gauda en O Rosal (Galicia, España). Tódolos traballos que opten ó certame deben ser presentados en dous
tipos de soporte:
- Gravados en CD ou disquete (lexible en PC)
- Impresos e pegados sobre un cartón pluma
debidamente protexido de tamaño 50x70 cm.
Poderán realizarse con calquera técnica pictórica, fotográfica, informática, etc.
Excepcionalmente os orixinais realizados con
técnicas pictóricas (óleo, acuarela, gouache,
pastel, etc) poderán ser admitidos sen soporte
informático.
Poderase presentar un máximo de dúas obras
por cada participante.
O tema será libre e preferentemente reflectirá
aspectos corporativos da entidade convocante, fundamentalmente, os relativos aos
seus viños brancos da variedade Albariño Terras Gauda e Abadía de San Campio. Valorarase positivamente a creatividade neste sentido e o encaixe do anagrama societario.
Bodegas Terras Gauda porá a disposición de
tódolos deseñadores que o soliciten o ana-

Francisco Mantecón.

grama da entidade en sistema vectorizado
para a sua aplicación nas obras a realizar, así
coma imaxes dos seus productos. Estarán dispoñibles en www.terrasgauda.com e en
www.franciscomantecon.com.
- As obras presentaranse dentro dun sobre
pechado, que levará no exterior o pseudónimo do autor. É imprescindible incluír os
seguintes datos:
- Nome e apelidos do autor
- Fotocopia do D.N.I.
- Enderezo, teléfono e correo electrónico
- Escrito de aceptación das bases do certame.
( www.franciscomantecon.com.)
- As obras faranse chegar a Bodegas Terras
Gauda, S. A., Carretera de Tui-A Guarda, km. 46,
O Rosal - 36760 Pontevedra, antes das 18 horas do día 30 de setembro de 2008. Serán admitidos por correo todos aqueles traballos
que foran selados nas oficinas de correo antes
das 18 horas do día 30 de setembro.
- As obras premiadas e todos os seus dereitos
pasarán a ser propiedade de Bodegas Terras
Gauda, S.A., que así mesmo se reserva o dereito de reprodución das obras finalistas.
As obras presentadas ó certame que non foran premiadas poderán ser retiradas nas de-

pendencias da bodega ou solicita-la súa devolución no prazo máximo de 1 MES, a partir da
data de entrega do premio, na dirección de correo comunicacion@terrasgauda.com. Os gastos de devolución correrán a cargo do concursante.
- O xurado da sétima edición do Premio Francisco Mantecón de Cartelismo estará presidido por D. José María Fonseca Moretón, Presidente de Bodegas Terras Gauda, e formarano
ademais as seguintes persoas:
- Doña Pilar Barreiro Mosquera - Filóloga e
viúva de Francisco Mantecón
- D. Peret - Deseñador gráfico e Premio Nacional de Deseño
- D. Enrique Costas Rodríguez - Director-Xeral
de Bodegas Terras Gauda
- D. Pablo Guimón - Coordinador de El País Semanal
- D. Paulino Novo Folgueira - Filólogo, que actuará como secretario
- D. Thomas Pion - Gañador da edición anterior
- A decisión do xurado será inapelable e a el corresponderalle resolver calquera circunstancia
non prevista nestas bases.
- Concederanse un premio e dous accésit. As
dotacións económicas destes serán:
10.000 Eurospara o Primeiro Premio
2.000 Eurospara cada un dos dous accésit.
A bodega resérvase o dereito de conceder
unha Mención Especial.
O xurado poderá declarar deserto calquera
dos premios. Neste caso, o importe correspondente doarase a unha entidade que, a criterio
do xurado, destaque en Galicia polo seu labor
social ou cultural.
Para máis información, poden contactar con
Bodegas Terras Gauda, S. A.
Teléfono 986 621 111 / 981 227 200 / Fax

VIGO
¬CINE. Divorcio á italiana.
Comedia de Pietro Germi que
aproveita a vis cómica de Marcelo Mastroianni e o atractivo
de Stefania Sandrelli. O martes
24, ás 18:00 (versión dobrada), e
ás 20:30 (orixinal con subtítulos
en español), no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Inquedanzas. Pinturas de Antón Lamazares, até o
30 de xuño. Na Galería Fernando
Magdalena.
¬EXPO. De nova materia. Escultura contemporánea na
Colección Caixanova. Exposición que combina a obra dos artistas galegos máis recoñecidos
como Leiro, Manolo Paz ou Silverio Rivas, coas propostas máis novas de Marcos Juncal, Jorge Perianes ou Diego Santomé, entre

986 621 084./ E-mail: comunicacion@terrasgauda.com
V Concurso de curtas Curtocircuito
- O prazo para participar no concurso remata o
27 de xuño.
- Xa hai 1421 curtas inscritas procedentes de
máis de 70 países.
O venres 27 é a data límite para inscribir curtametraxes no Concurso Internacional de
Curtametraxes de Curtocircuíto, unha iniciativa da Concellaría de Promoción Económica, Emprego, Comercio e Turismo e da
Concellaría de Cultura.
Xa son 1421 as curtas inscritas dende que se
abriu o prazo o 14 de abril. Un comité de preselección seleccionará máis dun centenar de filmes que serán proxectadas durante a Semana
Oficial do Festival, entre o 17 e o 24 de outubro.
Catro xurados, compostos por profesionais internacionais da curtametraxe, seleccionarán
os gañadores dos oito premios, que se outorgarán na Cerimonia de Clausura que pechará a
V edición de Curtocircuíto o 24 de outubro.
A axenda de actividades do Festival, definida
polo departamento que dirixe o nacionalista
Xose Manuel Iglesias, xunto coa concellaría
de Cultura, dirixida pola tamén nacionalista
Socorro García Conde, tamén inclúe as proxeccións ao aire libre Curtocircuíto na Rúa
durante os meses de verán e o III Mercado Internacional de Curtametraxes entre o 20 e o
24 de outubro.
Os curtometraxistas que non se inscriban no
concurso, teñen ata o 24 de xullo para rexistrar
a súa curta e formar parte do catálogo do III
Mercado de Curtocircuíto que estará á disposición dos profesionais asistentes.
Todas aquelas persoas interesadas poden participar no Concurso Internacional de Curtas e
no III Mercado Internacional inscribíndose a
través de www.shortfilmdepot.com. Toda a información sobre Curtocircuíto atópase no seu
sitio web: www.curtocircuito.org.
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado
1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223 101, ou
por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir unha foto
relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e dimensións
moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

L pioneiros do tecno-pop español, están o sábado en Vigo.

outros. Até o 20 de xuño, no Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Paixóns privadas, visións públicas. O comisario e crítico de arte Fernando Castro Flórez
presenta unha selección de fondos
de coleccións privadas de Galicia,
centradas en arte contemporánea.
Un conxunto de obras que, desde os
anos oitenta ata o presente, nos
axuda a facer un percorrido pola historia da arte e do coleccionismo
máis próximo. Até o 7 de setembro,
no MARCO, Museo de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Os rostros do fútbol. Os
fotógrafos suízos Mathias Braschel
e Monika Fischer son os creadores
deste proxecto expositivo, que mostra as expresións de 25 dos futbolistas máis destacados a nivel mundial.
Até o 22 de xuño, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Manuel Vilariño. Exposición de fotografías deste gañador
do premio Nacional de Fotografía.
Na Galería Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬EXPO. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposición
de fotografías e obxectos sobre a
pesca galega en Terranova. Até o 21
de setembro, no Museo do Mar.
¬MÚSICA.Joe Barnara &
Bruno T. Ford: Duelin’ Dylan. Estan este xoves 19, ás 23:00,
en El Ensanche.
¬MÚSICA.The Bellrays + The Ettes. Estan este venres 20, ás 23:30,
na Sala Breogain.
¬MÚSICA.Testament. Lexendaria
banda californiana de Heavy Metal,
fundada en 1984. Entradas a 24/28
euros. Puntos de Venta: Elep, Tipo,
Gong (Vigo), Tipo (Pontevedra),

Gong (Santiago), Portobello (A Coruña). O luns 23, ás 22:00, naSala A!.
¬MÚSICA. Xhelazz. Xhelazz, cargado de forza e lirismo irrompe cun
disco propio e coa intención de facerse oco entre os grandes do Hip
Hop. Actúan este sábado 21, ás
22:00, en La Iguana Club.
¬MÚSICA. Capitán Furilo. O
cuarteto pontevedrés Capitán
Furilo seguen a presentar en concerto o seu máis recente disco.
Será este xoves 19, ás 23:59, en La
Fábrica de Chocolate. O venres 20,

GUIEIRO.53.

trío de power-pop The Homens
acompáñaos nestes dous concertos por terras galegas. Entradas a 8
euros. O sábado 21, 22:30, actuación de Azul y Negro. O pioneiros do tecno pop en España seguen en activo e regresan á escena cun novo traballo ambicioso
e anovador.
¬MÚSICA. Nadadora.O grupo pop
grovense, con temas do seu EP La
química que nos une, actuará este sábado, ás 00:00, na salaLa Iguana Club.

¬MÚSICA. Blind Mans Buff +
Rose In Flames + The
Morning Glory O grupo de
Madrid, Blind Man´s Buff, actúa
na sala viguesa acompañado
pola banda local de hardcore
Rose in Flames e polos The Morning Glory de A Guarda. Este
venres 20, ás 22:00, entradas a 3
euros. E o sábado 21, ás 22:00
entradas a 3 euros, Calambur
+ Neverside + Woden, ambas na Sala Anoeta.

VILAGARCÍA
¬ EXPO . As Telleiras. Exposición sobre estas fábricas tradicionais. Até o 20 de xuño. No Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Spam + Deneón. Actúan este venres, ás 00:30, na sala
Samá Samá.
VILALBA
¬MÚSICA. Camiños cruzados.
Actuación o venres 20, ás 00:00, entrada gratuita, no Pub Fardela.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 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 carón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Primeira quincena de xullo, 520
euros. Segunda quincena,
600. Primeira quincena setembro, 500 euros.
Telf.: 981761144
O grupo heavy Testament.

ás 22:30, Charades + The Homens. O cuarteto Charades presenta en xira o seu traballo "En
ningún lugar", unha colección de
cancións que mostran a vibrante
evolución dun grupo en continuo e inspirado crecemento. O

 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/po
rtomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.
 Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes,
desbroces manual e mecánico,
calquer traballo agrícola.
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).
 Casa para aluguer de fin
de semana ou para vacacions,
situada á beira do rio Miño en
Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Compro e intercambio adhesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Vendo enciclopedia Espasa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndices e quince suplementos.Tlfono 618607306
 Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os

Imaxe da mostra Donde o mundo se chama Terranova, exposta no Museo do Mar de Vigo.

Ventos". Telf: 981 35 09 52. A
partir de 21.00 horas (Uxío).

Contacto: xan_sen_lar@terra.es.

 Alúgasepiso en Ribadeo.
Meses xullo e agosto.
Telf: 676 72 75 18.

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

 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Telf: 986438339
 Véndese contrabaixo seminovo con funda e arcos francés
e alemán.
Chamar ao: 619 218966.

 Asturias. Tapia de Casariego. Alugo casa nova de campo
con xardín, asador, horta, cenador. Preto de praia e montaña.
Zona moi tranquila. Fins de semana de venres a domingo por
110 euros para todos.
667 293 752.
 Alúgase piso en Gondomar,
dous dormitorios, salón, cociña,
baño e aseo.
Telf: 617936257.
 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.
 Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro.
Telf: 676 727 518.
 Facemos traballos en pe-

dra: escultura, artesanía, construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989
 Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).

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

non friqui, gustaríalle coñecer
muller de idade similar, con
certa sensibilidade cultural e social, para amizade ou o que
xurda. teixugo9@yahoo.es
 Queremos alugar unha casa

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

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

Desde a esquerda, Alessandro Gassman, Isabella Ferrari, Valeria Golino,
Kasia Smutniak, Blu Yoshimi [endiante], o director Antonello Grimaldi e
Nanni Moretti durante a presentación de Caos calmo no Festival de Cinema de
Berlín, en febreiro do 2008.
FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Caos calmo
Dirixe: Antonio Luigi Grimaldi.
Intérpretes: Nanni Moretti,
Valeria Golino.
Drama. Italia, 2008.

Grimaldi fixo un papel secundario na última fita de Moretti –a
berlusconiana Il caimano, sen
distribuír por aquí. Agora é o director de Caro diario o que protagoniza un filme de Grimaldi,
ademais de asinar o guión. Un
drama de sabor agridoce e ton
contemplativo no que Moretti
encarna un executivo do audiovisual que tenta superar a morte
da súa esposa cunha actitude vital máis próxima á neurastenia
que ao melodrama lacrimóxeno. O caos calmo do título.

Sexo en Nova York
Dirixe: Michael Patrick King.
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall.
Comedia. EE UU, 2008.

Casará finalmente Carrie con
Mr. Big? Conseguirá Charlotte

quedar embarazada? Aproveitarán as franquías multiproduto
chinesas a conxuntura para lanzar unha liña de imitacións de
baixo custo dos zapatos de Manolo Blahnik? A versión cinematográfica da popular serie da
HBO promete darlles resposta a
moitos interrogantes que deixou
no aire ao seu remate. Promete
ser un capítulo estendido cun
Nova York máis espectacular e
enredos eróticosentimentais estrambóticos no historial das catro Spice Girls do cosmopolitismo –da revista– superfashion.

O incríbel Hulk
Dirixe: Louis Leterrier.
Intérpretes: Edward Norton,
Liv Tyler.
Superheroes. EE UU, 2008.

Hulk a la Luc Besson? A primeira adaptación cinematográfica das andanzas de Bruce
Banner era a irmá rara da primeira vaga de versións Marvel
hollywoodianas. Con Ang Lee á
fronte, o filme resultou sobradamente interesante pero os
afeccionados querían outra

Sobre estas liñas, fotograma de Último tren a Auschwitz. A imaxe superior corresponde a O incríbel Hulk.

cousa. A secuela navega xa sobre augas seguras. Polo camiño,
Eric Bana mudou no atormentado Edward Norton –cousa de
darlle fondo á bipolaridade
Jeckyl-Hyde de Banner-Hulk– e
tras a cámara o director da saga
Transporter ou Danny the Dog,
un protexido de Besson que
non destaca precisamente polos seus melindres á hora de dar
espectáculo. A intención, soterrar o anterior Hulk –que o título non leve numeral xa dá
bastantes pistas– e achegarse no
imaxinario do espectador ao legado do televisivo Lou Ferrigno,
de cando Hulk era A Masa.

seguir chamar a atención fóras
das fronteiras do seu mercado
local. Aliado coa actriz e relaizadora checa Vavrova –coa que xa
traballadra como actriz no seu
exitoso drama bélico sobre a
brutal batalla entre soviéticos e
nazis– recuperou parte do
tempo perdido con esta nova incursión nos anos escuros alemáns cun duro drama de supervivencia sobre a viaxe do último
continxente de xudeus deportados dende Berlín cara ao matadoiro de Auschwitz.

DVD. VENDA.
A noiva cadáver
[edición coleccionista]

DVD. ALUGUER.
O último tren a Auschwitz
Dirixen: Josef Vilsmayer e
Dana Vavrova.
Intérpretes: Gedeon Bukhard,
Lale Yavas.
Drama. Alemaña, 2008.

Logo de brillar con aquela excelente Stalingrado a primeiros da
década do 1990, o alemán Vilsmaier levaba uns anos sen con-

As protagonistas de
Sexo en Nova York.

Dirixen: Tim Burton e
Mike Johnson.
Animación. EE UU, 2005.

A facción dura dos burtonianos
xa debe andar esfregando as
mans dende hai días ante a edición inminente desta coidada
edición especial para o mercado
doméstico da última aventura
animada do director de Eduardo
Manostesouras. Sobre o roman-

Häxan. A bruxaría
a través dos tempos
Dirixe: Benjamin Christensen.
Intérpretes: Elisabeth
Christensen, Astrid Holm.
Drama. Dinamarca, 1922.

Un fascinante repaso ao mundo
do ocultismo e a maxia negra a
través dos séculos combinando
ficción e documental con esa
maxia poética tan propia do cinema mudo e que tan ben lle
acae a unha historia como esta,
sobre todo revisitada hoxe coa
perspectiva do tempo transcorrido. É un deses filmes míticos,
dos que se citan en todas as enciclopedias e inflúen a todo o
mundo. Especial predilección
por el teñen os cineastas nórdicos. Nun momento ou noutro,
Dreyer, Bergman e Von Trier teñen débedas evidentes con este
filme de Christensen que por fin
se recupera para o mercado dixital. A edición española, tirada da
versión británica da semrpe exquisita Criterion Collection inclúe, tamén, a sonorización que
se fixo a finais da década do 1960
en plena época psicodélica con
narración en off do gran William
Burroughs, un dos responsábeis
da reivindicación desta fita nos
anos lixérsicos.G

A noiva cadáver.

CRAIG BLANKENHORN

EN CARTEL.

tismo necrófilo deste conto de
fadas perverso e delicioso xa
pouco máis se pode dicir así que
só detallaremos a farturenta
achega de material extra centrado nos aspectos técnicos e
produtivos e o set de fotografías e
debuxos orixinais dos deseños
de Burton e do catalán Carlos
Gangrel, colaborador peninsular
do xenio no deseño gráfico desta
fita. Edición ad hoc para os que
desfrutaron coa fantástica exposición sobre o filme que hai un
par de anos se puido ver na Fundación Caixa Galicia da Coruña.
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CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Libro ou terceira cavidade do estómago dos ruminantes. Relativo ao máximo mandatario eclesiástico. 2- Dar voltas arredor dun
eixe. Dotado de adminículos voadores. 3- Oferta comercial, que
pode ser hostil. Tipo de enerxía do máis controvertida. 4- O que
non lle gusta ser aos xogadores. Nome de letra. 5- Principio filosófico que dá nome a unha relixión. Espazo verde alí donde escasean bastante. 6- Extensión grande do líquido elemento. Istmo
donde se atopa a praia da Lanzada. 7- Outro nome que ten o ollomol. Instituto da Língua Galega. 8- Aluminio. Panca de ferro que
serve para forza-las portas ou pechaduras. 9- Resumo curto do
argumento dunha obra literaria, dun filme, etc.. Tres vogais non
repetidas. 10- Ferida ou dureza producida polo roce dos aparellos no lombo das cabalerías. Facer as medas, monllos de cereais.
11- Tempo para o descanso ou o pracer. Despacio, con coidado.
Verticais:
1- Concello de perto de Santiago. Dise da contía mínima de
enerxía para manter as funcións vitais. 2- O antigo Ministerio
das obras públicas. Estrume, cama vexetal para os animais. 3Axustar algo a unha circunstancia ou necesidade concreta. Ao
revés, animal amigo do home. 4- Sociedade anónima. Caldo
branco, feito con fariña milla, auga e patacas. 5- Expresión oral
do burro. Traballar cunha ferramenta que dá nome a certo
corpo do exército . 6- Unidade. Forma masculina do pronome
persoal átono, acusativo, de terceira persoa. 7- Convenio, acordo. Institución Ferial de Madrid. 8- Que se pode vender ou transmitir. Ao revés, pronome. 9- Préstamo de Axuste Estructural.
Que inspira ou debe inspirar respecto e veneración relixiosa.
10- Termo musical (galeguizado) que indica que o tempo debe
ser lento. Capital marroquina. 11- Apelido dun alcalde de cidade galega. Concello galego con nome de animal.

SOLUCIONS

XADREZ

xadrez.algalia@gmail.com

O elefante
Pil o elefante, na súa viaxe da India ao mundo árabe transformou o seu nome
en fil e logo como alfil penetrou no mundo musulman da península ibérica
onde conservou o nome ata o castelán actual e dou orixe ao alfino italiano e
ao aufin francés, remplazado máis tarde polo fou –tolo, bufón. A interpretación feita da peza nas distintas artes propiciou unha diferente evolución en
inglés, bishop (obispo), e en alemán, laufer (mensaxeiro). No dicionario da
Real Academia Galega aparece alfil se ben utilízase con moita frecuencia
bispo como en Portugal.
H. Otten, 1891
Neste fermoso estudo do inglés H. Otten publicado no New York Sunday
World no ano 1891 parece que o nome
máis axeitado para a peza é o de fou
–bufón– pois ambos monarcas se entreteñen en impedirlle a tarea de frear
a carreira do peón branco. Os alfís son
especialmente fortes en posicións
abertas como a do diagrama na que o
seu efecto de largo alcance non é obs-

taculizado por aglomeracións de pezas propias ou alleas. Sen embargo
neste didáctico estudo no que o taboleiro está case vacío a diversión do rei
branco e a torpeza do negro alíanse
para amolar as manobras do alfil. Se
esta posición se dese na práctica a inmensa maioría dos xogadores asinarían táboas dando por seguro que o
bispo pode capturar o peón...
1.a5 Af8 (con idea de mover o bispo a

c5 e deter o peón) 2.Rd5 Ah6 (se non
podemos ir a c5 vaiamos a e3) 3.g5!!
(inxeniosa xogada que corta o bispo
nos seus dous camiños) 3... Axg5 (se
3... Rxg5 segue 4.a6 e coroase) 4.Re4!
Ah4 5.Rf3! Ae1 6.a6e o alfil non chega
a tempo de deter a coroación 1-0

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

O

ano 2008 pasará á historia por situar dous tótems, unha muller ou
un negro, como candidatos para
presidir o principal Estado do
mundo, dous representantes
dunha raza e un xénero inconci-

TÓTEMS
E TABÚS
bibles nese cumio, impropios,
porque ser muller significaba
carecer de credibilidade e valor,
e ser negro, cor de escravitude,

era tan desprezable que houberon recorrer ao eufemismo
“afroamericano” para non insultalos. En poucos anos, os movementos feminista e antirracista conseguiron vencer moitos
prexuízos e facer valer a razón e a
xustiza social. Esta campaña de-

mócrata tivo un valor simbólico
extraordinario e o resultado
confirma que a sociedade prefire un negro a unha muller. Demóstrase así que o patriarcado é
un tabú superior, con máis vigor
e arraigo político ca outras discriminacións.G

01315
8 400021 303104

1.315
anosaterra

É musico, traballa nunha libraría e admite ser un afortunado por vivir entre tantas palabras.
Chámase Xabier Castro e compón bandas sonoras de televisión, ademais de tocar en distintos grupos de folk
e de pop. “Fago música de autor pero non son cantautor porque estou máis próximo ao pop”, confesa.

HOSPITAL
DO MAR

Xabier Castro

Xosé Mª Álvarez Cáccamo

D

‘Comer un pastel leva menos tempo que ler un libro
ou escribir unha canción’
H. Vixande

Músico no tempo libre, dá para
vivir?
Actualmente non, pero a metade da miña vida, teño 33, vivín
da música. Hoxe non se pode a
menos que traballes en orquestras. A música de autor non dá
para vivir, agás no caso dos consagrados.
Por certo, en que grupo toca?
Toquei en orquestras e compuxen para outros. Tamén fixen música para documentais
e para series de televisión. Fixen música para Mareas Vivas,
pero non a da cabeceira. Tamén compuxen para partidos
políticos. Toco nun grupo que
se chama Matiz e preparo un
proxecto en solitario.
E o seu instrumento?
Son pianista, pero toco varios.
Normalmente levo comigo un
teclado, para non cargar co
piano.
Onde ensaia?
En estudios de gravación, mais
agora estamos preparando un
proxecto no que levamos tres
anos e nesta etapa non precisamos de ensaios. Sei que é moito
tempo pero non creo na rapidez da creación, as cancións
cambian co tempo.
Menos mal que non toca a
gaita, senón os veciños...
Pois eu toqueina, mais é certo
que nunha casa...
É dos que se realiza coa música.
É a linguaxe máis universal e po-

PACO VILABARROS

des liberar toda a creatividade.
Mais traballa nunha libraría, iso
tamén está ben.
Son afortunado porque vivo entre palabras. Un día, cunha compañeira de traballo, collín un libro dun andel e dixen: “cantas
palabras que nunca chegaremos a ler!”. Dinlle a volta e lin na
contracapa: “o amor atopoute,
non digas nada”. Ás veces tanta
palabra escrita xera impotencia.
Menos mal que non ten que
traballar na construción.
Todos botamos currículos
onde pensamos que nos podemos realizar.
Nunca pensou en colgar a gui-

tarra e poñerse a escribir?, pregúntoo porque pasa o día rodeado de libros.
Escribín un, pero non o publiquei. Metinme no exército para
escribilo. Vai sobre os militares,
quedan mal, pero só conto verdades. Tamén teño unha canción sobre eles, pero non podo
publicala, afundiríanme. Tal vez
Sabina podería gravala. Fala do
absurdo das armas nunha sociedade na que a palabra ten a forza.
Aquí sempre pode ligar, porque, polo que vexo, as mulleres
predominan entre a clientela.
Obviamente é un lugar no que
se pode intimar máis coa xente.

Un comunista
na Galiza dos anos 30

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González

Santiago Prol

Marcos Seixo Pastor

Benigno
Álvarez

Edicións A NOSA TERRA

Nas librarías os traballadores
poden levar libros para casa?
Non.
Se traballas nas pastelarías podes comer doces a fartar.
Comer un doce leva moito menos tempo que ler un libro.
E xa que é músico, que pensa
dos que tocan na rúa amolando
os traballadores dos comercios?
Admiro a esa xente, moitos teñen moito nivel, superior aos
consagrados. É certo que ás veces poden molestar, podería
pedírselles que cambiasen de
sitio con frecuencia para non
abusar, pero prefiro ver a rúa
con eles que baleira.G

esde a xanela do cuarto 1718 do sexto andar a paisaxe
é unha lámina morta. Inutilmente tentan os visitantes consolar o doente coa loanza do espectáculo exterior: as praias de
area ocre, os barcos que arriban
aos peiraos de Barcelona, os rapaces e rapazas a xogar coas ondas de maio. O ingresado de urxencia no Hospital do Mar, atacado polo golpe literalmente
baixo da apendicite aguda con
peritonite difusa, só sabe ver vultos quietos, natureza morta baixo
unha violenta explosión de dor.
O ingresado de urxencia na
tarde do 10 de maio andaba por
Barcelona en función de conferenciante. Falara o día anterior
sobre a vida e a obra do seu pai, o
escritor do Ano das Letras de
2008, nunha aula do edificio
central da Universidade. Na
mesma tarde da coitelada tiña
que continuar o ciclo de conferencias, esta vez no salón de actos do Concello. Desde a xanela
do seu cuarto no sexto andar
non se albisca sinal de vida. A
vida bule, dramática e urxente,
por corredores e quirófanos do
Hospital do Mar.
Hospitalaria e xenerosa a vida
protectora que lle ofrecen ao
conferenciante acoitelado os
amigos e amigas, a xente próxima, o paciente auditorio da
súa charla imprevisíbel, que xa
non trata da obra intelixente e
inmensa de Xosé Mª Álvarez
Blázquez senón só das horas
profundas do Hospital do Mar. A
mellor paisaxe, estes nomes: Xesús González Gómez, Berta,
Tono Carbajo, Bea, Regina e Salvador, Basilio Losada, Luis Lamas, Helena González, Lito Caramés, Chus Lama, Eugenia e
Magdalena.G

’’

Inutilmente tentan os
visitantes consolar o
doente coa loanza do
espectáculo exterior”

